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on, we hebben het weer gehad. Kalkoen, champagne,
vuurwerk, namaaksneeuw op plastieken kerstbomen.
Dat gedoe van how-how-how en jingle bells kwam
er stilaan langs de oren uit. De financiële crisis, de
Maya’s met hun fameuze kalender, ha, ha, we zouden het niet
overleven? Kijk ons, hier zijn we weer! Klaar voor een achtste
jaargang, springlevend als een jonge hengst.

Wanneer komt de vuilnisman?
Diabetes in de kijker
Het hart van mama
Kinderboerderij Gulderij succesverhaal
Spreekt gij ook schoon Vlaams?
Scheidsrechter Dirk Nauwelaers
Minder mobiel en geen boek in huis?
Oota, ega ma ei pea toole suudlema. Eks?
Gekiekt op de kerstmarkten
Sue Gregory in love with Belgium and Zemst
Onder de mensen
RUdy MOens, ventjes tekenen en uitleggen
Media-actie redt kat van euthanasie
Het rapport van de heenronde
KCVV Elewijt 100 jaar
Gedichtendag in Elewijt
De secretaris, voortaan vrouwelijk
Aan den toog met Ellen

U kent inmiddels ons recept. Elke maand opnieuw een portie
luchtige lectuur, smakelijk en licht verteerbaar. Het moet niet
altijd zware kost zijn. Daar krijgt een mens toch alleen maar
het zuur van. Bij ons komen niet alleen diegenen (m/v) met het
meeste praat of de strafste truukjes aan bod. de Zemstenaar is
van alleman. Net daarom pakken wij uit met een nieuwe reeks:
de gasten (m/v) die iedereen nodig heeft, maar niemand kent.
Neem nu “de mannen van de vuilkar”. Wij geven deze mensen
graag een gezicht.
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Uiteraard wensen wij u allemaal een proper, gezond en vrolijk
jaar. En wie kan dat, in naam van de hele redactie en alle
medewerkers, beter doen dan onze onvolprezen huistekenaar
Rumo? Een vreugdevol 2013!
De redactie (PV)

Hét
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk

D

rukkerij Binst staat voor
k wa lite 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,
ver zorgen 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. januari 2013

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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is een vastgoedkantoor dat geniet van
T
V A S
een uitzonderlijke ligging te Eppegem.
Brusselsesteenweg 420
1980 Eppegem (Zemst)
T. 0473 333 000
Zaakvoerder Steven Vluymans
www.immo-advice.be
steven@immo-advice.be

Reeds meer dan 11 jaar bezit IMMO ADVICE over
commerciële ervaring op het gebied van:
✓ verkavelingen & projecten
✓ in- en verkoop
✓ vakkennis
✓ verhuur
✓ realistische schatting ✓ persoonlijke opvolging

Open: di-wo-do: 10u-12u30 / di-avond: 17u-19u
Buiten kantooruren: steeds bereikbaar
voor verdere afspraak !

Dankzij een menselijke- en eerlijke aanpak
zal het kantoor een gevestigde waarde zijn
voor de ganse regio Eppegem en omstreken.

Steeds in vertrouwen en met de beste zorgen.
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Zemst - We vragen het ons wel eens af. Waar zouden we zijn zonder onze vuilnismannen?
Waarschijnlijk op één grote vuilnisbelt. Door weer en wind staan ze paraat en ruimen onze rotzooi
op. Maar wie zijn ze nu in Zemst, de mannen van de vuilkar?

Wanneer komt de vuilnisman?

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

O

nze gemeente heeft
de inzameling en
verwerking van ons
afval
overgedragen
aan Incovo. Deze intercommunale
voert
een
gemeenschappelijk
afvalbeleid voor Zemst, Londerzeel,
Machelen, Meise en de stad
Vilvoorde. Vuilnisman zijn is hoe dan
ook zwaar werk. Maar als je onze
mannen van de vuilkar mag geloven,
is het vooral ook leuk werk. Je bent
buiten, je beweegt en je bent vrij.
Echter, is het nog wel zo prettig als
je op een winterochtend bij vrieskou
achter de vrachtwagen aan moet
V.l.n.r. Henk Riemaecker, Marc Meuris, Ludo Ceuppens, Dave Demesmaeker, Pierre Van Elewyck,
Mike Van Boles, Patrick Sabo, Roger De Vogelaere, Bobi Risteski
lopen? “Wij hebben aangepaste
kledij en die is erg comfortabel”, vindt geconfronteerd met moeilijke klanten”, gerecycleerd worden. Dat begint bij de
vuilnisophaler Mike Van Boles. “Tegen de zegt chauffeur Ludo Ceuppens. Maar gebruiker en wij doen de rest”, besluit Ludo.
koude kan je je kleden, tegen de warmte over de Zemstenaars mogen we in
niet. Ik werk afwisselend als lader of als het algemeen niet klagen. Dat zijn “Als vuilnisman werk je in teamverband. We
chauffeur. Het is niet evident om bij hitte te brave burgers (lacht). In Zemst zijn de maken veel plezier, maar vergis je niet, de
werken. Zeker niet in de blakende zon. Toch vuilzakken niet vaak overbeladen. Het job vergt onze volle concentratie”, vertelt
loop ik in de zomer liever achter de wagen sorteren kan nog wel iets beter. Zo lader Dave De Mesmaeker. “Omgaan
dan dat ik erin zit. Daar krijg ik tenminste wordt bijvoorbeeld een PMD-zak vol met verkeersagressie hoort bij de job.
isomo niet meegenomen. Dat zijn we Auto’s die ons langs het fietspad voorbij
nog een gezond kleurtje van”, grapt Mike.
al tegengekomen in Zemst. Isomo leent scheren, vormen geen uitzondering.
zich uitstekend voor recyclage. Met dit Op de Elewijtsesteenweg in Eppegem
Zemstenaars zijn brave burgers
Bij Incovo beginnen de meeste soort huisvuil kan je gratis terecht in bijvoorbeeld kan het erg gevaarlijk worden.
Wij zijn daar altijd op onze hoede”, zegt
vuilnisophalers als lader. Bijna niemand één van onze zes recyclageparken.”
houdt deze job vol tot aan zijn pensioen. “Onze ophaalwagens bestaan uit twee Dave. De Mike is daar eens in de laadtrog
Laders die hun rijbewijs C halen kunnen compartimenten”, legt Ludo uit. “Eén moeten springen. Iemand reed tegen zestig
later aan de slag als chauffeur. “Wij compartiment per fractie. Eén keer per week km per uur recht op onze huisvuilwagen af.
gaan dagelijks de baan op met onze halen wij het restafval en GFT in de Zemstse Mike kon geen kant meer uit. Zijn snelle
inzamelvoertuigen en worden wel eens straten op. Papier en PMD wordt om de reactie heeft hem gered.”
veertien dagen
gecollecteerd. Vakantiejob
Met een volle Tijdens de schoolvakanties versterkt
wagen rijden wij Incovo de rangen met jobstudenten.
naar de VLAR Ben je zeventien jaar, beschik je over
waar alle afval een goede fysieke conditie en heel
g e s c h e i d e n wat uithoudingsvermogen, dan kan
van
elkaar je een maandje meedraaien met de
wordt
gelost. vuilnismannen. Voor meer informatie
Alleen
goed neem je contact op met Incovo via mail:
gesorteerd afval info@incovo.be of per telefoon op het
kan
optimaal nummer: 02/255 94 70.
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Zemst-Laar - Volgens het IDF (International Diabetes Federation) lijden naar schatting 285 miljoen
mensen aan diabetes, in de volksmond ook wel suikerziekte genoemd. In Vlaanderen heeft één
op de twintig inwoners de aandoening. de Zemstenaar ging op 14 november, op Wereld Diabetes
Dag, een kijkje nemen in de gemeentelijke basisschool De Pimpernel in Zemst-Laar, waar elke week
de GLC of Gezonde Lichaamsbeweging Club voor diabetespatiënten samenkomt. Wij hadden er
een gesprek met oprichter en bezieler van de turn- en dansclub, Clem Vandenbrandt uit Elewijt.
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Paul Van Welden

Diabetes in de kijker

D

iabetes betekent het verlies
van een stuk gezondheid
Diabetes is een chronische
aandoening waarmee je
moet leren leven. De alvleesklier zorgt
voor de aanmaak van insuline. Dit
hormoon zorgt dat de bloedsuikerspiegel
binnen bepaalde grenzen blijft. Bij
diabetes is dit evenwicht weg.
Diabetici krijgen te maken met een
aaneenschakeling van grotere en kleinere
ongemakken die heel ernstige proporties
kunnen aannemen. De ziekte kan een
enorme impact hebben op het leven
van de patiënt en zijn familie. Zo moet
de diabeticus in steeds wisselende
omstandigheden
zelfzorgactiviteiten
uitvoeren en voortdurend nadenken
over de invloed van wat hij eet op de
suikerspiegel in zijn bloed. Schommelende
bloedglucose veroorzaakt complicaties.
Bij langdurige schommelingen kan een
diabeticus heel ernstige problemen krijgen
zoals nierfalen, blindheid, amputaties van
ledematen of ernstige hart- en vaatziektes.
Elk jaar wordt op 14 november mondiaal
aandacht besteed aan de aandoening.
In onze gemeente gebeurt er heel wat rond
diabetes. En dat hebben we te danken
aan Clem Vandenbrandt, voorzitter van de
Gemeentelijke Gezondheidsraad in Zemst.
Clem, zelf al 24 jaar zwaar diabeticus, vertelt
hoe hij er toe kwam om een bewegingsclub
voor diabetespatiënten in onze gemeente
op te richten.
Clem: “Ik weet als geen ander hoe
belangrijk het voor een suikerzieke is om
een goed evenwicht te bewaren tussen
voeding, medicatie en beweging. In
2005 groeide het idee voor een club, naar
aanleiding van het themajaar Diabeten
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In tegenstelling tot wat men vaak denkt, is diabetes ‘geen ziekte van de rijken’.
Suikerziekte is zelfs sterker in opmars in ontwikkelingslanden dan bij ons.

moeten bewegen van de Vlaamse
Diabetes Vereniging (VDV). Dankzij een
gift van de Lions Club Mechelen konden
we van start gaan. Onze club maakt
deel uit van de VDV en is verbonden
aan de lokale afdeling Mechelen en
omstreken. Onze leden zijn verzekerd via
de vereniging. De rest is eigen initiatief.

Vijf procent van
de Zemstenaars
heeft diabetes
De GLC is de enige club binnen de
vereniging die een wekelijkse activiteit
organiseert. Iedere woensdagavond
vind je ons in de gymzaal. De ene
week bewegen we op country en
westernmuziek, onder de professionele
leiding van line dance lesgeefster Corina
Schoreels. De andere week doen we aan
lichamelijke opvoeding. Dorien Diedens,
onze andere lesgeefster, zorgt voor
aangepaste oefeningen. Verantwoord
bewegen én genieten is de boodschap.
Onze doelgroep zijn natuurlijk diabetici,

maar omdat bewegen niet alleen voor
hen belangrijk is, kan eenieder die lid
wordt van de VDV meedoen. Onze leden
komen uit groot-Zemst en omstreken.”
“Het blijft een hele uitdaging om de
fondsen rond te krijgen. Ik ben dan ook
bijzonder dankbaar voor initiatieven ten
voordele van onze GLC. Zo hebben wij
vandaag de mensen van Driesrock uit
Elewijt op bezoek. Voor de vierde keer
op rij zamelde Driesrock geld in voor
het goede doel. De opbrengst werd
verdeeld over drie lokale verenigingen.
Onze club kreeg van hen een cheque ter
waarde van 1.500 euro. In het verleden
konden wij ook al rekenen op giften.
Vorig jaar kregen wij een cheque van
de opbrengsten van het tweejaarlijks
benefietconcert van de gemeente Zemst.
We mochten ook al een aanzienlijk
bedrag ontvangen van een sympathisant
en van de gemeente Steenokkerzeel.
Zonder deze giften zou het onmogelijk
zijn om Sabam, de huur van de gymzaal
en de lesgevers te blijven betalen.” 
de Zemstenaar januari 2013
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

H6 dankt haar klanten voor het vertrouwen
en de aangename samenwerking.
Linterpoortenlaan 27, ZemstWij wensen jullie dan ook
0496/81-02-99
prettige kerstdagen
H6 dankt haar klanten voor het vertrouwen
www.fcschrijnwerk.be en een gelukkig nieuwjaar.
en de aangename samenwerking.

Frederic Cluckers

Wij wensen jullie dan ook
prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

H6 dankt haar klanten voor het vertrouwen
en de aangename samenwerking.
Wij wensen jullie dan ook
prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

Nieuw!
Homestyling
Uw eigendom zo
aantrekkelijk mogelijk
maken voor kandidaat
kopers.
Positieve aspecten
benadrukken, het spreekt voor
zich, en is van essentieel belang.
Uw woning krijgt maar één kans
om een eerste indruk te maken !
Dankzij homestyling wint u
duizenden euro’s bij de verkoop.

de Zemstenaar januari 2013
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Een voor mama
Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Verbrande
Brug

Elewijt - Het komt als een donderslag bij heldere hemel:
de diagnose dat je kanker hebt. Hoe ga je ermee om? En
vooral: hoe vertel je je familie en geliefden dat je misschien
niet meer beter wordt? Hoe bereid je je kinderen voor op
een eventueel afscheid? Toen Pascale De Snijder enkele
jaren geleden huidkanker kreeg, werd ze met die vraag
geconfronteerd. Haar antwoord schreef ze neer in een
prentenboek om andere zieke mama’s te helpen.
Tekst: Lobke Geleyns, foto: Jean Andries

“T

oen ik in 2006 te horen
kreeg dat er huidkanker
was vastgesteld bij
mij, was één van de
eerste gedachten die als moeder
door me heen ging: “Wat zal er
gebeuren met mijn kind?”. Ik was
zeer ontdaan op dat moment. Bij de
eerste onderzoeken had ik nog geen
idee hoe vergevorderd de kanker
was en wat mijn vooruitzichten
waren. Ik vond het bovendien een erg
verraderlijk gevoel want ik voelde me
helemaal niet ziek en zag er evenmin
zo uit. Dat maakte het voor mij erg
moeilijk om te vatten dat er kanker
was vastgesteld, die mogelijk zelfs
terminaal zou zijn”, begint Pascale de
Snijder haar aangrijpende verhaal.

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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Pascale stelde zich
in die moeilijke
periode de vraag
hoe ze haar toen
dertienjarige
zoon
moest
voorbereiden op
een
eventueel
afscheid.
Haar
verhaal
kende
gelukkig
een
goede
afloop,
maar ze besefte
dat andere ouders
in
diezelfde

situatie ook met deze vraag zitten.
“Veel ouders hebben de neiging
hun kinderen dit slechte nieuws te
besparen om ze te beschermen. In
zulke situaties is het net belangrijk
dat je erover praat met je kind,
zodat het niet met nog meer vragen
blijft zitten. Kinderen vangen soms
woorden op en maken er dan hun
eigen verhaal van. Niet iedereen

"Woorden z oals
'kanker', 'ziekenhuis'
of 'doodgaan' vind je
niet in het boek"
is echter even communicatief en
veel ouders vragen zich dan ook af
hoe ze hun kind moeten vertellen
dat ze misschien niet meer beter
worden”, vertelt Pascale. “Dat was
voor mij de aanleiding om een boek
over dit moeilijke, maar helaas
soms onvermijdelijke onderwerp te
schrijven.”
Het hart van mama richt zich tot
kinderen tussen vier en acht jaar
oud en biedt zowel moeders als hun
kind(eren) een interactieve leidraad
om hun verdriet te uiten en een plaats
te geven. “Met mijn prentenboek wil
ik alle mama’s helpen om te praten
over alle emoties die bij deze
moeilijke ziekte komen kijken”, aldus
de Zemstenaar januari 2013

Elektro Solutions
0476/073648
Elektriciteitswerken
Domotica
Begeleiding voor de
Doe-het-zelver

elektro.solutions@telenet.be

de schrijfster. “Het boek is dan ook
geschikt als uitgangspunt voor een
gesprek met je kind.”
En waar woorden te kort schieten, kan
het misschien helpen om samen een
persoonlijke en tastbare herinnering
aan mama vast te leggen. Door een
schatkist vol herinneringen aan mama
te maken, blijft ze aanwezig. Zo
kunnen mama en kind elkaar briefjes
of lieve kattenbelletjes schrijven op
de moeilijke momenten, hun handen
en voeten op papier stempelen en op
de betere momenten gekke-bekkenfoto’s nemen en al die herinneringen
in de schatkist stoppen. Daarnaast
kunnen ze een vilten hartje knutselen
waarop ze mama’s parfum spuiten
en dat eveneens in de schatkist
bewaren. Zo ruikt de hele schatkist
naar mama. “Op deze manier blijven
mama en kind niet zitten met hun
eigen verdriet, maar kunnen ze samen
het verwarrende en pijnlijke proces
waar ze doorheen moeten omzetten
in enkele mooie momenten.”
Ondanks het zware thema dat
centraal staat in het prentenboek,

vond de auteur het belangrijk om
haar lezers geen al te zwaarbeladen
boodschap mee te geven. Woorden
zoals ‘kanker’, ‘ziekenhuis’ of
‘doodgaan’ zal je dan ook niet
aantreffen in het boek. En ook de
prenten zijn eerder neutraal. “Ze zijn
zelfs vrij vrolijk en kleurrijk te noemen.
Ook al is het door het thema niet
meteen een commercieel boek, dat
hield ons niet tegen om voor mooie
en aantrekkelijke illustraties te
kiezen”, aldus Pascale.

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Dakwerken DE DONDER

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

Dat Het hart van mama een boek is
•Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
waar heel wat mensen steun in vinden,
•Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
•Dakgootbekleding in PVC
is duidelijk. Een opvolger is inmiddels
•Gootreparaties
al in de maak. “Jammer genoeg is
•Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen
ook
vaak
het
omgekeerde waar:
dat een ouder
afscheid
moet
nemen van een
ziek kind. Ik krijg
dan ook geregeld
de vraag om voor
deze ouders een
B.V.B.A.
boek te schrijven”,
licht Pascale toe.

Het hart van mama is verkrijgbaar in de boekhandel.
Voor meer informatie over het boek en de auteur kan je
terecht op de Facebookpagina ‘het hart van mama’.
de Zemstenaar januari 2013

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

ALGEMENE BOUW-

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be
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Kinderboerderij Gulderij succesverhaal
Weerde - Het project van het buurtcomité van de Gulderij in Weerde om een kinderboerderij op
te starten voor de kinderen van de wijk, blijkt ook buiten de belendende straten ook op veel
bijval te kunnen rekenen. de Zemstenaar ging even informeren bij een van de initiatiefnemers van
het eerste uur, Gert Van den Houte, naar de stand van zaken.

G

ert, we vernamen dat
jullie
kinderboerderij
eventueel een subsidie als
“buitengewone buurt” zou
gaan krijgen? Klopt dat?
“Je bent goed geïnformeerd. (lacht)
Buitengewone Buurtwerking van de
Koning Boudewijnstichting had ons
project met vijf andere weerhouden
voor het verkrijgen van een subsidie.
Op 15 december werd de winnaar
kenbaar gemaakt. Wij behaalden een
derde plaats, wat ons een bedrag van
500 euro opleverde. We moesten de
duimen leggen tegen een fanfare met
een honderdtal leden. Indien we mogen
uitbreiden wacht ons mogelijk een
cheque van 5000 euro via “buurten op
den buiten”, een initiatief van Koning
Boudewijnstichting.”
Vertel eens iets meer over die uitbreidingsplannen?
“We zouden inderdaad graag uitbreiden. Momenteel beschikken wij reeds
over
een
perceel van
80 are, dat
voor een prikje
gehuurd
wordt van de
gemeente
Zemst. Graag
zouden
wij
ook het aangrenzend stuk
grond
huren. Momenteel
wordt
dit
perceel
van circa 70
are gehuurd
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Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

door landbouwer Ludo Binst, maar
de contacten zijn gelegd om dit te
kunnen huren. Wij zouden daar graag
uitbreiden met onder meer damherten
en een alpacamerrie. In de winter
planten we, in samenwerking met
Groene Corridor, heel wat fruitbomen.
Ook de moestuin ondergaat een
facelift. En in samenwerking met Velt
zullen we verbetering aanbrengen voor
onze gewassen.”
Zijn er al veel bezoekers van buiten de
wijk? Wandelaars? Scholen die op bezoek komen?
“Meer en meer begint de Zemstenaar
zijn weg te vinden naar de boerderij.
Velen komen te voet of met de fiets.
Ons doelpubliek zijn jonge kinderen
en senioren. Afgelopen zomer zijn
meerdere scholen ons komen bezoeken.
Het is de bedoeling de kinderen te
laten omgaan met dieren, informatie
mee te delen over de verzorging en

hoe ze leven. Bij grote groepen lassen
wij een educatief bosspel in, waardoor
we de groep kunnen splitsen. Omdat
de boerderij altijd toegankelijk is, is er
ook steeds sociale controle, waardoor
de inbrakenplaag in de Gulderij
verdwenen is.”
Gert, wat is het dierenbestand nu in
feite? Welke dieren zijn er recent nog
bijgekomen?
“Momenteel beschikken wij over drie
ezels, vijf geiten, één alpaca, vier
schapen, waarvan twee drachtige
– de lammeren zullen rond de
jaarwissel geboren worden - , twaalf
kippen, zeven varkens, zes ganzen,
veertien konijnen, twee pauwen,
één1 goudfazant en een twintigtal
parkieten. Recent zijn er twee varkens
bijgekomen, die werden achtergelaten
door hun eigenaar. De goudfazant
kwam ons boerderijtje vervoegen half
oktober.”


Luca, Lien, Nils en Alexe brengen een bezoekje aan de dieren op kinderboerderij Gulderij.

de Zemstenaar januari 2013

Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be

		

Bel gerust voor
een gratis
waardebepaling
van uw woning!
Nico Vergaelen, BIV 506.573
www.compasvastgoed.be
www.century21compas.be
info@century21compas.be
Tel: 015 62 16 06
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Wij bieden alle reizen aan van
alle kwalitatieve touroperators
zoals Jetair, VIP Selection,
Thomas Cook, Pegase,
Club Med …

Bij inleveren
van deze bon
bij aankoop
vanaf 60€
GRATIS
een fles
kwaliteitswijn

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

Vakantie reserveren?
Even uw Travel
Expert consulteren!

Enkel geldig in januari
2013 (1 fles per bon)

ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
Adv_De Zemstenaar_2012.indd 1

een bank die mij betaalt,
da’s de wereld op zijn kop:
ik open een gratis online
zichtrekening en
verdien tot 50 EUR:
de click bonus zichtrekening
van AXA bank
13/04/12 14:02

voor meer informatie:
Kantoor VAN PRAET bvba
Brusselsesteenweg 97 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06

AXA
bankagent

alle verzekeringen
12

Onafhankelijke makelaar nr. 45769 AcB
On nr 0466 792 803 www.kantoorvanpraet.be
E-mail: info@kantoorvanpraet.be

We wensen jullie het allerbeste voor een gezond
en succesvol nieuw jaar,
Kristel, Jenny, Ann en André
de Zemstenaar januari 2013

Spreekt gij ook schoon Vlaams?

Hofstade - Nog geen veertig jaar geleden was voor negentig
procent van de Vlamingen dialect de moedertaal. Ook in
Zemst had elke deelgemeente zijn eigen taaltje. Weits klonk
helemaal anders dan Hofstôôs. Het dialect is ondertussen
met uitsterven bedreigd. Ook de Zemstenaars bedienen
zich tegenwoordig meer en meer van het Schoon Vlaams.
Om nog eens te genieten van onze streektaal gaan wij voor
jullie op zoek naar leuke vertelsels en anekdotes.

A
www.tuinenvanvlasselaer.be

gnes Neveux, sinds 1958
ook gekend als zuster
Stefana, is geboren en
getogen in Hofstade. Zij
vertelt: “De familie van mijn moeder
Liza woonde al generaties in
Hofstade. Ze werd geboren in 1898.
In die tijd trouwde je met iemand
uit je eigen dorp. Zij trouwde echter
met een Mechelaar. Hofstade was
tot eind van de achttiende eeuw
een gehucht van Muizen. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat het
Hofstaads aanleunt bij het Muizens
en het Mechels. Toch is er een groot
verschil tussen deze dialecten. Mijn
moeder die ging na de Juul als ze

Tekst: Veerle Mollekens

naar het toilet moest, mijn vader
na thuske. Hoewel we bij ons thuis
vooral de taal van ons dorp spraken,
was de invloed van het taaltje van
mijn vader reëel. Als kinderen namen
wij woorden en uitspraken over uit
het Mechels. Of zoals men het in
het Mechels zou zeggen: wee ba
denhond slopt, kreigt zen vloeie.
Mijn moeder was een zeer
humoristische vrouw. Ik herinner
mij nog levendig dat er op een
mooie herfstdag een dame uit
Mechelen een gesprekje met mijn
moeder aanknoopte die in de tuin
de afgevallen bladeren aan het
opruimen was. Het
gesprekje ging als volgt:
En mèske, zedde gau
blaare ant schaure?.
Waarop mijn moeder
antwoordde:
Neje
masjke, ik zen blaure
aan schaare.”
Dialectverhalen
brengen een stukje
geschiedenis. Spreek
jij nog vlotjes één van
onze Zemste dialecten
of heb jij een leuk
vertelseltje
in
het
dialect? Neem dan
contact op met info@
d e z e m s t e n a a r. c o m .
Misschien vinden wij
een plaatsje voor jouw
verhaal in je favoriete
maandblad. 


de Zemstenaar januari 2013
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Zemst - In heel het land wordt elk weekend op alle
mogelijke niveaus gevoetbald. Jong en oud, jongens en
meisjes, heren en dames binden de studs aan om zich
uit te leven in hun geliefde sport. Dit is alleen mogelijk
als er ook gedreven mensen zijn die dit in goede banen
leiden, de scheidsrechters. Hun taak is niet altijd even
benijdenswaardig. Vaak zijn ze de kop van jut bij spelers
en supporters en veel geld is er ook niet mee gemoeid.
Toch besloot Dirk Nauwelaers (51) er veertien jaar
geleden voor te gaan. En hij doet het graag.

Dirk klaar voor de
opwarming bij
vierdeklasser Tempo
Overijse.

Tekst en foto: Dirk Verdeyen

Al fluitend door het leven

Scheidsrechter

Dirk Nauwelaers
-Was je altijd al bezig met voetbal?
“Ik was speler bij Zemst en kwam
later terecht bij Racing Mechelen
waar ik het tot UEFA-junior schopte.
Een werkongeval met een heel zware
voetblessure als gevolg gooide roet in
het eten en zelf voetballen kon ik wel
vergeten. Lopen ging dan weer wel na
de revalidatie. Ik wou het voetbal niet
loslaten en werd trainer. Dat deed ik
twaalf jaar. En toen besloot ik om het
als scheidsrechter te proberen.”

de
dames,
gewestelijk,
provinciaal en nationaal.
Maar meestal ben ik assistent
oftewel lijnrechter in de
nationale reeksen.”

Daar word je dan voor opgeleid ?
“Je moet twee zaterdagen op cursus
waarna je een theoretische proef
moet afleggen. Het reglement is
wel een serieuze boterham en er
veranderen voortdurend wel wat zaken.
Vanzelfsprekend begin je onderaan de
ladder jeugdwedstrijden te fluiten bij
de miniemen. Je wordt voortdurend
geëvalueerd en zo kan je stapsgewijs
hoger klimmen. Mijn eerste wedstrijd
floot ik in Schaarbeek bij een club met een
niet al te beste reputatie. Dat ging vooraf
wel met wat zenuwen gepaard, maar die
match is probleemloos verlopen.”

Fysiek lijkt het allemaal niet te onderschatten. Moet je er veel voor doen?
“De
snelle
opeenvolging
van
wedstrijden zijn trainingen op zich en
voor mij volstaat dit. Er fysiek staan om
steeds in positie te lopen is één ding,
maar focus en concentratie is even
belangrijk.”

Op welk niveau ben jij nu bezig?
“Ik leid wedstrijden bij de jeugd en

14

Wat doe je het liefst?
“Vooral de afwisseling is fijn.
Het is trouwens een voordeel van zowel
op het veld als langs de lijn te staan. Door
ze te combineren kan je het spel beter
inschatten vanuit de twee posities.”

We kunnen er jammer genoeg niet
omheen. De jongste weken waren er
enkele berichten over verbale en verregaande fysieke agressie tegenover
scheidsrechters. Wat is jouw ervaring
hiermee?
“Ik heb de indruk dat het naast het veld
allemaal wat bitsiger wordt, vooral in de
lagere reeksen. Jonge spelers worden

daar al wel eens door beïnvloed. In de
nationale reeksen merk je dat hier meer
aandacht aan wordt besteed en is het
rustiger op dat vlak.
Eigenlijk valt het best mee, voor mij dan
toch. ‘t Is ook hoe je er mee omgaat.
Het domste wat je dan kan doen, is
reageren op geroep en gescheld. Je
moet je kunnen afsluiten. Als ik op het
veld sta, zorg ik er voor door veel te
lopen steeds in de buurt van de bal
te zijn en kort op het spel te zitten. En
het allerbelangrijkste is door veel te
praten, ook individueel met spelers, te
voorkomen dat de dingen escaleren. En
voor de wedstrijd duidelijke afspraken
maken helpt. Op die manier kan je de
gele en rode kaarten wat meer op zak
houden. Als je zolang bezig bent, kennen
de meeste clubs en hun entourage je
wel en dat schept vertrouwen. Als ze me
zien arriveren op mijn motor klinkt het
‘het is diene op zijne moto’.”

de Zemstenaar januari 2013

Alle binnen-& buitenschilderwerken
Plaatsen gyprocwanden & plafonds
Opkuisen en plaatsen parket

GEREGISTREERD AANNEMER
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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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Schuifdeurkasten en dressings op maat
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Bezoek onze toonzaal van > 350 m2
dinsdag tot vrijdag van 9 - 17.30
zaterdag van 10 - 17h
speciale voorwaarden bij afgifte van deze bon
Reclame Zemstenaar cont2 2013 kl.indd 1

18/12/12 17:58

KLUSDIENST



Algemene schilderwerken
Behangwerken
Laminaat
Leegmaken van panden



Algemene klusdienst





Hoge Buizen 33 1980 Eppegem tel. 015 / 34 26 08
(evenwijdig met Brusselsesteenweg : grote baan Mechelen - Vilvoorde)

info@alplacart.be

www.alplacart.be

Leireke 38 - 1880 Ramsdonk - GSM 0487 253 316
E-mail: vastgoedstylinghuyberechts@gmail.com
www.vastgoedstylinghuyberechts.be

www.bugattis.be

-30%
-20%

SOLDEN

-50%

Nieuwe collecties vanaf 17 januari!

Extra open op
Tervuursesteenweg 358 - 1981 Hofstade
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adv_Bugattis.indd 1

zondag 6/1 van 13u – 17u

de Zemstenaar
januari
18/12/12(w
51) 2013
12:01

Zemst – Je herstelt van
een operatie. Je wordt wat
ouder. Kortom, je raakt
moeilijk het huis uit. TV,
ach ja… Beetje beu, altijd
hetzelfde. Maar een goed
boek? Ja, zo’n lekker verhaal,
spanning, intrige, verboden
liefdes… Dingen waarbij je
jezelf kunt vergeten. Lekker
wegzinken en je goed
voelen. Je miserie vergeten.
Het kan! Bestel een boek!
Bij de Bib. En het wordt
gratis thuis gebracht! Door
vrijwilligers.
Tekst: Alex Lauwens

W

ie
dacht
dat
de
bibliotheek
alleen
dat
grote
gebouw
is aan het Plein van
de Verdraagzaamheid, zit flink fout.
Sinds de zomer van 2012 bestaat er
ook zoiets als Bibliotheek aan Huis.
Een dienstverlening die bedoeld
is voor iedereen die beperkt is in
zijn mobiliteit, om welke reden ook
(ouderdom, revalidatie, ziekte).
Geen boete betalen
Momenteel is het aantal gebruikers
aan de lage kant. Nog te weinig
bekend misschien. Nochtans: het is
simpel. Gewoon je telefoon nemen,
bellen naar 015/61.68.72 en vragen
naar Wendy (Peeters) of Anne
(Van Essche). Een vrijwilliger wordt

Minder mobiel en geen boek in huis?

Bel de Bib!

aangesproken en komt langs met een
lijst van wat allemaal beschikbaar is:
boeken, tijdschriften, dvd’s. Je maakt
rustig je keuze. En eens per maand
wordt het gevraagde thuis bezorgd.
Een beetje boekenclub of postorder,
maar veel beter! Want: het kost niks!
Je moet gewoon aangesloten zijn bij
de bib. Het jaarlijks lidgeld bedraagt
vier euro. En je hoeft geen boete te
betalen als je de boeken te laat weer
binnen brengt. Want dat kan je nu
eenmaal niet zelf.
Voor
alle
duidelijkheid:
je moet geen
lid zijn van de
Minder Mobielen
Centrale.
Je
betaalt
dus
geen 30 cent/

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

de Zemstenaar januari 2013

kilometer om je boeken te laten
leveren. De service is kosteloos. Een
kleine uitzondering misschien: voor
dvd’s betaal je 50 cent leengeld per
stuk.
Geen Playboy
Om misverstanden te vermijden:
leeftijd noch inkomen spelen een
rol om van deze dienst gebruik te
maken. Iedereen die, door welke
omstandigheden ook, beperkt is
in zijn mobiliteit, kan een beroep
doen op deze dienst. Boeken, dvd’s,
tijdschriften… geen probleem. Voor
zover het in het aanbod van de bib
zit en je in Zemst woont. Kranten niet
dus, wegens wat moeilijk. Goede
artikels verslinden in een blad als
Playboy evenmin. ‘t Is maar dat de
minder mobiele man het weet! 


Heb je er zin in gekregen? Bel dan naar de bibliotheek
en vraag naar Anne Van Essche of Wendy Peeters voor
de Bib-aan-Huis: 015/61.68.72. E-mailen kan/mag ook:
zemst@bibliotheek.be. De catalogus kan je trouwens on
line bekijken.
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Oota, ega ma ei pea toole
suudlema. Eks?*
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

Opendeurdag
Centrum Esperanto

27/01/2013 14u tot 18u
Gratis drankje aangeboden !
Centrum Esperanto
Humbeeksebaan 15
1980 Zemst - Laar
www.esperanto-centrum.be

Liisika Palu is mijn naam, en ik ben uitwisselingsstudente.
Ik woon nu ruim vier maand in België, meer bepaald in
Hofstade. Ik deel elke maand mijn vaststellingen met jullie
over de overeenkomsten en verschillen tussen het leven in
Estland en hier.

O

udejaarsavond
en
Nieuwjaar
Ik
mis
sneeuw!
Kerstverlichting zonder
bijbehorende sneeuw is maar half zo
sfeervol. Winter is geen winter zonder
minstens een meter koude, witte
vlokken. In Püssi, waar ik vandaan kom,
ligt al sneeuw sinds 25 oktober. Er
wordt bij ons niet gestrooid met zout,
enkel met zand, maar iedereen heeft
winterbanden, dus dat is niet echt een
probleem. Eindelijk kan ík eens met
jullie lachen, want de aankondiging
van een paar centimeter sneeuw is al
voldoende om alles hier in het honderd
te laten lopen!
Met Oudejaarsavond zoeken we
in Estland naar wat het lot voor
ons in petto heeft. Wij gebruiken
daarvoor klompjes tin. Hoezo? Wel,
we smelten een tinnen hoefijzertje
of dennenboompje in een speciale
lepel boven het vuur of in de oven.
Dat gesmolten tin gieten we in een
emmer water. In de grillige vorm die

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
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Tekst: Liisika Palu, vertaling en foto: Ilse Van de Velde

Chef aan het fornuis

daar dan uit komt probeer je een
voorteken voor het komende jaar te
ontdekken. Het is een traditioneel
spel, bij het vuurwerk en de knallende
champagnekurken, je moet er (denk
ik tenminste) geen religieuze
achtergronden voor zoeken!
Dat kinderen hier nieuwjaarsbrieven
voorlezen vind ik wel schattig. Wij
maken wel goeie voornemens, maar we
zetten ze niet op papier – altijd slimmer!
Nederlands vs Ests
Intussen worstel ik verder met het
Nederlands. Ik ontdek wel steeds
meer overeenkomsten met het Ests:
sommige woorden worden hetzelfde
geschreven als in het Nederlands
en betekenen hetzelfde, al spreken
we ze wel een beetje anders uit:
kelder bijvoorbeeld, veranda, kaart
en kunst!
Daarnaast zijn er ook woorden
die hetzelfde klinken maar die wij
helemaal anders schrijven: citroen is
in het Ests “sidrun”, muts is “müts” en

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
de Zemstenaar januari 2013

Café

't Steen

bij Chris en Alain

Liisika op de winterparade in Antwerpen.

worst schrijven wij met een v.
Sommige woorden kennen wij ook,
maar ze betekenen iets anders.
Kast bijvoorbeeld is het Estse woord
voor doos, en een kast is in het Ests
“kapp”. Net als je denkt dat je ze een
beetje begint te snappen, draait die
Nederlandse taal je weer een loer…
Ik moest op elke stoel een kussen
leggen, maar hoe moest ik weten dat
ik niet elke stoel moest kussen? Als je
iets plant en het heeft niks met groen
of tuinen te maken, maar alles met
vooruitzien, is het dan eigenaardig dat
ik niet meer kan volgen??? Genoeg
taalles. Ik heb er honger van gekregen.
Altijd weer dat brood….
Wat eten jullie veel brood! Het is
ook zo anders dan in Estland. Wat
tot nu toe het dichtst in de buurt
komt, is het zuurdesemroggebrood
van Le Pain Quotidien. Op school

in Püssi, Estland, kregen we gratis
warm eten ’s middags. Ik moest
dus geen boterhammetjes smeren
voor de lunch. Bovendien at ik thuis
’s avonds ook een warme maaltijd.
Wel eten we vaker rauwkost en
minder warme groenten dan hier.
Onlangs at ik voor het eerst een
hotdog met zuurkool. Die zuurkool
had ik wel gemist, al smaakt ze bij
ons meer zoet-zuur dan echt zuur.
Af en toe maak ik Estse
aardappelsalade. Mijn gastgezin
lachte zich kapot toen ik de
hardgekookte eieren raspte de
eerste keer. Je moet nu eenmaal alle
ingrediënten heel klein snijden! Voor
de geïnteresseerden: het recept van
de Estse aardappelsla is verkrijgbaar
via de redactie van de Zemstenaar.

Rubenslaan 2 - Elewijt

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

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

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

* Wacht, ik moet toch niet de stoel
kussen, hé?


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
de Zemstenaar januari 2013
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Gekiekt
op de
kerstmarkten
20
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Zemst - Als voorbereiding op een gesprek met de Britse Sue, had ik een lijstje opgesteld met
trefwoorden en vragen. Achteraf bekeken was dit een beetje overbodig. Ze is immers dolenthousiast
over het leven hier en steekt meteen van wal met één langgerekte lofzang op België en Zemst. Sue
leeft samen met Julien Van Wichelen (Nonkel voor de vrienden uit Weerdse basketkringen) in Zemst.
Tekst en foto: Dirk Verdeyen

Sue Gregory in love with Belgium and Zemst

W

aar liggen je
roots, Sue?
“Ik
ben
geboren
en
getogen in Southampton, in
het zuiden van Engeland. Ik
groeide op als oudste in een
gezin met vijf zusters en drie
broers. Mijn vader werkte in
de Southampton Docks, de
scheepswerven. Ik verliet de
school op mijn zeventiende
en ging aan de slag bij
SPD, een distributiefirma in
diepvriesvoeding. Ik werd er
regiomanager. Later verzeilde ik
net als mijn broers in de Docks.
Dat bleef echter niet duren, na
sociale onlusten met stakingen
werden die gesloten. Daarna
werd ik topmanager voor een
bedrijf dat pubs en restaurants
beheert. Ik ben nu al een tijdje
met pensioen.”

ontmoeten.
Over
cafés
gesproken: ik ga hier liever
op café dan in Engeland. Hier
zijn ze een ontmoetingsplaats
voor een gezellige babbel. In
Engelse pubs is het vaak een
kwestie van zich op een korte
tijd laveloos te zuipen.”

,
n
e
g
l
e
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n
Gee
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a
a
n
e
t
wél Zems

Hoe ben je dan in Zemst verzeild?
“Ik ontmoette Julien tijdens een vakantie
in Spanje. Van het één kwam het ander
en na een tijdje besloot ik naar Zemst
te komen en ik ben er gebleven.”
Kende je België al? En woon je hier graag?
“Ik wist helemaal niets over België. Net
zoals de meeste Britten kwam ik niet verder
dan de meest gangbare clichés. En of ik
hier graag woon? Laat het me zo stellen:
de Belgen beseffen zelf niet in wat voor
een prachtig land ze wonen. Ik kan het
weten, want ik heb zowat de hele wereld
gezien. Ik kwam in een nieuw land, in een
nieuwe familie met een andere manier van
leven. Ik vind jullie heel breeddenkend en
verdraagzaam. Ik volgde Nederlandse les in
het CVO in Vilvoorde. Ik begrijp Nederlands,
maar veel mensen spreken dialect. Spreken
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Mis je dingen uit je thuisland?
“Helmaal niet. Op enkele
uurtjes ben ik immers in
Engeland. Ik bezoek mijn
familie erg regelmatig en
neem dan spullen van hier voor
ze mee. En recent ontdekte
ik via een kennis een British
Store in Kortenberg. Dat is
een supermarkt waar je alles
kan vinden wat je ook in
Engeland kan kopen. Maar ik
sla België culinair heel hoog
aan hoor. Ik verheug me steeds
op het wildseizoen, ben dol
op asperges en lust heel
graag paardenbiefstuk. Overigens is
paardenvlees eten not done in Engeland.
En dan hebben we het nog niet gehad
over het imposant assortiment heerlijke
bieren. Nee, mij hoor je niet klagen.” 

gaat moeizamer, maar het wordt me
makkelijk gemaakt, want iedereen kan
hier Engels. Hoe de gezondheidszorg hier
georganiseerd is, dat is uniek. In Engeland
zijn er ellenlange wachtlijsten. Ik vind ook
dat de belastingen hier goed worden
besteed. Een dorp zoals Zemst heeft
toch alles wat je nodig hebt. Een goede
ligging vlakbij grotere steden met alle
mogelijke infrastructuur. Grote en kleinere
winkels, dokters, kinesisten, tandartsen,
bejaardenopvang, sporthallen, zelfs een
rolschaatspiste, noem maar op. Dat vind
je niet in vergelijkbare gemeenten in het
buitenland hoor.”
Zijn er dan echt geen minpunten?
“Het enige wat er in Zemst ontbreekt,
is een gezellig dorpscentrum. Een mooi
plein met enkele cafés of eethuizen
en winkels waar de mensen mekaar
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Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

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

		

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

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

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

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
de Zemstenaar januari 2013
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Onder de

Waar was dat feestje? In de Staminee van de
Semse was dat feestje… voor de gemeentelijke
werklieden! Op 10 december werden zij in de
pintjes gezet door heemkundebezieler en
tevens afscheidnemend gemeentesecretaris
Louis Van Releghem. Hij loofde hen voor het
fraaie werk dat ze mee hadden geleverd bij
de renovatiewerken van de gebouwen van de
heemkundige kring. Voor de foto verlieten zij
graag even hun gezellige plek aan de knappe
toog van eigen makelij. (AL)

Op de vaart bij Hij & Zij Creaties wisten ze de sfeer van Kerstmis er goed
in te brengen. Glenn en Wendy hebben een gezellig kerststalletje, of
zeg maar kerststal, gemaakt voor hun salon. En wat daar juist zo leuk
aan is, met echte schaapjes! “Wie weet, als ze uitbreiden…, wat staat
er volgend jaar dan in?”, vragen ze zich af.

Bij Bugattis in Hofstade worden ook de jongste klanten hartelijk
ontvangen. Op zaterdag 10 november kwamen de jeugdige winnaars
van de Woody-actie hun prijs ophalen in de lingeriewinkel. Drie
reuzenknuffels van Woody werden overhandigd aan de gelukkigen.
Voor de gelegenheid trakteerde zaakvoerster Nadia Schueremans
op een glaasje bubbels.

Countryclub The Blue Sky Dancers
organiseerde een countrybal. Iedereen
was gekleed in cowboystijl en hield
rekening met traditionele items uit die
tijd. De linedancers konden hun hartje
boven halen. Ook heel wat cowboys van
buiten de Zemstse grenzen vonden hun
weg naar dit countrybal. Een optreden
van Guy Finel zorgde voor een groots
dansfestijn.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Trouwen op 12-12-12 is een uitzonderlijke gebeurtenis. Vincent
Gelders en Marleen Tyberghein uit Hofstade lieten deze
gelegenheid niet voorbijgaan en maakten er heuglijke dag van.
Een symboliek van getallen: hun kinderen Nina en Cas werden
allebei geboren op 23 april in 2007 en 2009. Marleen op 1
januari 1974, Vincent op 4 januari 1971. (foto boven)
Ook Victor Rafalovich en Irina Lebedeva, een Russisch koppel
dat woont in Zemst, oordeelden 12-12-12 een unieke datum en
stapten die dag in het huwelijksbootje.

Na het succes van vorig jaar organiseerde de
buurt van de kleine Heidestraat in Weerde
voor de tweede keer een winterbarbecue
en dat was andermaal een succes. De buren
beter leren kennen en genieten van de
wintersgetinte gerechten is hun doel. En dat
het een geslaagd feest is ziet men aan de
stralende gezichten.

Eerstejaarsnieuweling Mathias Lefeber uit Elewijt reed
zich in de kijker op de Gentse piste. In het omnium
haalde hij een tweede plaats op 46 starters. Het
slotnummer ging hij in met gelijke punten als zijn broer
Cedric, die zijn kansen opofferde voor het succes van
zijn één jaar oudere broer. Op de foto de broers Lefeber
op de piste in Elewijt, waar ze de basis legden van het
baanwielrennen en al vele successen behaalden.
de Zemstenaar januari 2013
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In Feestzaal Amadeus werd een reünie gehouden met de
65-jarigen van Zemst, Bos en Laar. Met een aperitiefje,
de nodige hapjes en nadien een uitgebreid diner werd
er heel wat bijgepraat over de tijd van toen. Velen
hadden elkaar jaren niet gezien, anderen zien mekaar
dan weer regelmatig. Beetje dorpsgebonden, zeker. Er
werd niet alleen lekker gegeten en gekeuveld, ook de
dansschoenen werden getest. De dj bracht de nodige
sfeer erin en het feest was super geslaagd.

De leerlingen van de basisschool De
Tuimeling brachten oud speelgoed
mee naar school en verpakten het
samen met enkele Zwarte Pieten.
In de namiddag deelden Sinterklaas
het speelgoed uit aan kinderen die
het minder breed hebben. “Met deze
actie wilden we laten inzien dat
niet elk kind niet zomaar speelgoed
van de Sint krijgt”, zegt juf Nancy.
“Ze zamelden in totaal driehonderd
stukken speelgoed in.

Dirk Frimout, onze eerste Belgische ruimtereiziger, heeft in d’
Oude School in Weerde zijn boeiende ruimtereis verteld aan de
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Alle leerlingen van de
gemeentelijke basisscholen mochten er naartoe. De leerlingen van
GBS De Waterleest overstelpten hem met vragen over techniek,
gewichtloosheid, het leven in de ruimte, slapen en koken in de
ruimte en het broeikaseffect. Het werd een ontmoeting die zal
bijblijven. (Foto JDL)

Een uniek beeld tijdens de laatste thuismatch van
FC Zemst tegen VK Huldenberg: de burgemeesters
van beide gemeenten stonden samen achter de
bar. Burgervaders Marc Verheyden en Bart Coopman
(uiterst links) tapten de pinten, de rest van de bende
zag dat het goed was (ook al werd het drinken van
mineraalwater door sommigen fel verhinderd).
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KWB Weerde nodigde traditioneel alle
kinderen van Weerde, en alle kinderen die in
Weerde naar school gaan, uit op het gratis
Sinterklaasfeest. Ruim honderd enthousiaste
kinderen waren aanwezig. “Ze zijn allemaal
braaf geweest”, zegde Sinterklaas en Zwarte
Piet was het daarmee eens. Nieuw was dat
dit jaar aan de kinderen gevraagd werd een
stuk (overbodig) speelgoed mee te brengen
voor de Sint, die hiermee andere kindjes blij
kon maken.

“Na de inspanning is er nood aan ontspanning”,
zeggen de leerkrachten van GBS De Pimpernel. “We
vieren de goede samenwerking met een gezellige
babbel. Een natje en een droogje dragen bij tot
een gezellige sfeer. Een waardevol moment in de
dagelijkse beslommeringen. De appreciatie voor
onze inzet komt zelfs vanuit de overheidshoek. Een
positieve beoordeling van ons dorpsschooltje was
reden genoeg om een glas te heffen en stil te staan
bij deze sterke evaluatie. We mogen fier zijn op de
Pimpernel!”, zeggen ze in koor.

Net als vele afdelingen in Vlaanderen heeft Davidsfonds Elewijt
een plaatselijke ronde van de Junior-Journalist-wedstrijd ingericht.
Dit gebeurde met de zesde klassen van GBS De Regenboog. Het
thema was een fictieverhaal rond “Eten en het culinaire”. De Junior
Journalist van Elewijt werd Jana De Meuter. Verder werden nog
vier andere journalistjes bekroond: Amber Vanbrabant, Yomi Van
Malderen, Lander Vanderstappen en Jana Coppens. Jana De Meuter
zal samen met de andere winnaars meedingen voor de prijs van
beste journalist 2012-2013 van Vlaanderen, die op zondag 28 april
bekroond wordt tijdens Festival aan Zee. Op de foto een gelukkige
Jana omringd door haar klasgenoten.

Maria Vanhorenbeek uit Hofstade werd 101 jaar en
dat werd gevierd in Woonzorghuis Ambroos. Maria
werd geboren in Mechelen, als derde kind van vier.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, Maria was amper drie
jaar oud, vluchtte het gezin tijdelijk naar Frankrijk. Daar
leerde Maria al op zeer jonge leeftijd Frans kennen.
Nadien hielp ze thuis in het huishouden, net als haar
drie broers, in de schrijnwerkerij van haar ouders. In
1936 trouwt Maria met Cesar, een drukker-boekbinder
in Mechelen. Zij kregen samen een zoon en een dochter.
de Zemstenaar januari 2013
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verhuurt

het

materieel

voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

www.nauwelaerts
enzoon.be

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

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten
Metselwerken
Vloeren
Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout
Gratis Bestek en
Bouwaanvraag
tot 30m²

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be
VERANDA
THOMAS
bvba

DE VERANDA BOUWE
UIT UW STREEK

VERANDA THOMAS

Veranda’s
DE VERANDA BOUWER
Pergola’s
UIT UW STREEK

Ramen & Deuren
Veranda’s
Zonwering
Pergola’s
Lichtstraten
Ramen & Metselwerken
Deuren
Zonwering
Vloeren
Lichtstraten
Volledige Afwerkin
Metselwerken
PVC - Alu - Hout
Vloeren
Volledige Afwerking
Gratis Bestek en
PVC - Alu
- Hout
Bouwaanvraag

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

tot 30m²
Gratis Bestek en
015/61.72.72
Bouwaanvraag
30m²
Elewijtsesteenweg tot
114
1980 EPPEGEM

015/61.72.72

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980
Eppegem
- 015/61.72.40
Elewijtsesteenweg
114
1980
EPPEGEM
FABRIKANT VAN METALEN SIERPOORTEN, CARPORTS, HEKWERK EN AUTOMATISATIE

WWW.tidimport.be
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Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Teak - Rotan - Loom
Decoratiede Zemstenaar
- Badkamer
januari 2013
Interieur - Tuinmeubels

RUdy MOens, ventjes tekenen en uitleggen
Zemst-Laar - Rudy Moens (44),
alias Rumo, onze gewaardeerde
huiscartoonist is een grensgeval.
Strikt genomen is hij een
Mechelaar, maar dat hoort hij niet
graag. De Humbeeksebaan langs
noordelijke kant is net Mechelen,
maar zijn hele jeugd en sociale
leven vandaag speelt zich af in
Laar. Hij is niet te vangen voor
één gat, maar tekenen is van
kindsbeen af zijn grootste passie,
na vrouw An en kinderen Lize en
Pieter uiteraard.
Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Bram Beeck 2011

R

udy, een cartoonist moet
vooral overal humor in de
dingen zien, denk ik?
“Ik hoor wel eens dat dit
een serieuze afwijking is bij mij. Ik
interpreteer de dingen nogal eens op
een aparte manier, soms tot wanhoop
van mijn omgeving. De cartoons die
ik maak zijn fantasie, en ik speel
ook graag met taal. Voor mij is een
goeie cartoon fijnzinnig en moet hij
een glimlach tevoorschijn halen na
een eerste aanblik. Maar op den duur
kweek je dit wel aan door ervaring hoor.
En zoals met de meeste vaardigheden:
hoe langer en hoe meer je het doet,
hoe beter je wordt.”
Hoe ga je te werk voor de Zemstenaar?
“Ik ontvang een lijst van de te

verschijnen onderwerpen en voor de
rest doe ik mijn zin. Heel prettig om te
doen. Werk in opdracht is dat net iets
minder omdat het geëvalueerd wordt
door verschillende personen die er dan
allemaal het hunne over denken. Bij de
Zemstenaar zijn de onderwerpen wel
gelinkt aan het artikel, maar ik vul dit
zelf in. Mijn rendement is wisselend
al naargelang de ideeën en het ene
onderwerp leent zich al beter dan het
andere voor een cartoon.”
Tekenen doe je al lang?
“Naar het schijnt had ik al talent als
kleuter. En tekenwedstrijden won ik
meestal. Ik begon mijn middelbaar
onderwijs in het college van Kapelle-opden-Bos maar schakelde al vlug over naar
Beeldende Kunsten in Coloma. Ik koos
dan later voor reclame,
het PMS stuurde me
door naar Grafische
Kunsten en zo ben ik
dan eigenlijk drukker
geworden.
Achteraf
bekeken had grafisch
vormgever meer iets
voor mij geweest.
Momenteel werk ik bij
de Stad Mechelen.”
Werk je ook op de
computer?

de Zemstenaar januari 2013

“Tekenen doe ik op mijn eigen manier. Ik
volgde ooit wel lessen striptekenen. Daar
leerde ik heel wat, maar ontwikkelde
toch een eigen stijl. Ik maak wel studies
vooraf, maar maak geen schetsen voor
de eigenlijke tekening. Die werk ik in één
ruk af. Dat valt dan soms wel eens tegen,
maar dan begin ik gewoon opnieuw.
De computer is vooral erg handig voor
het inkleuren en het wegwerken van
foutjes. Ik werk met Photoshop Elements,
een basisprogramma dat ruimschoots
voldoet.”
Het leven is meer dan tekenen alleen,
wat doe je nog zoal ?
“Zowat van alles. Ik engageer me in
de werkgroep Trage Wegen en ben
voorzitter van KWB.
Wat ik heel graag doe, noem het gerust
een milde verslaving, is het maken van
meerdaagse wandeltochten, samen
met mijn vriend Tom Van Doren. Wat je
dan onderweg allemaal meemaakt, niet
te geloven. Achter elke hoek kan een
verrassing schuilen, mensen of situaties.
‘t Is echt zoals in die tv-programma’s.
Ik hou me ook bezig met ecologisch
tuinieren. Zonder kunstmest en chemische
bestrijdingsmiddelen
een
siertuin
samenstellen is een hele uitdaging maar
het geeft veel voldoening. En ik ben nog
steeds een verwoed verzamelaar van
stripfiguurtjes.” 
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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

Media-actie
redt kat van euthanasie
Zemst-Elewijt – Dierenbescherming Zemst nam een
aangereden kat in verzorging, waarbij een dierenarts
een breuk in de bil vaststelde. Zonder financiële hulp voor
de ingreep wachtte de geredde kat alsnog euthanasie.
Een actie, opgestart in Gazet Van Antwerpen, leverde
een tsunami van reacties en zelfs kandidaten voor
adoptie op.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

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  -  Buitenschrijnwerk

E

en wandelaar vond een
aangereden kat op de
weg. Jef Janssens van
de
Dierenbescherming
Zemst ontfermde zich over het
zwaargewonde dier. ”Ze bloedde
uit haar oren, had een buikwond
en één achterpoot hing er slapjes
bij. Ik bracht ze naar de Elewijtse
dierenarts Inge Malomgré voor
verzorging, maar dacht dat ze
het niet zou halen”, zegt hij. “De
eerste dagen zijn kritiek geweest,
maar Inge deed wat ze kon en de
onfortuinlijke
kat
recupereerde
goed. De eigenaar is onbekend.”

zwaar dilemma. ”Wij kunnen die
som niet ophoesten. We zitten zelf
krap met onze werkingsmiddelen.
Zonder
financiële
steun
van
dierenvrienden zal de geredde kat
toch een dodelijk spuitje krijgen”,
liet Jef Janssens weten.
Steun van overal
Jef ging op zoek naar dierenvrienden
die financieel wilden bijdragen
voor de ingreep. Hij lanceerde een

Geen geld voor dure operatie
De fractuur aan het heupgewricht
herstellen
was
werk
voor
specialisten van de dierenkliniek
in Merelbeke van de univ
Gent, maar de factuur stelde
Dierenbescherming Zemst voor een
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Café

oproep in Gazet van
Antwerpen om kleine
en grotere donateurs
te vinden en dat sloeg
aan. ”De krant was
amper in de brievenbus
of mijn telefoon stond
roodgloeiend.
Van
overal in Vlaanderen
kreeg
ik
reacties.
Andere media namen
het bericht over en de
steunactie werd een
groot succes. De kat
werd geopereerd en
stelt het goed.”
Adoptiegezin
Dierenarts Inge Malomgré gaf de kat de
Een
Antwerpenaar
eerste zorgen en na de operatie ook nazorg.
las het bericht ook en
Ze deed het allemaal gratis.
meldde zich meteen al
voor een latere adoptie. De vrouw wegens onbetaalbaar. Euthanasie
heeft al zes katten en een hond in is dan de enige oplossing.”
Zemst
richt
bescherming. Een zevende kan er Dierenbescherming
ook wel bij, vindt ze. Buiten haar nu een noodfonds op om zware
zijn er nog mensen die de kat een ingrepen bij dieren, van wie
nieuwe thuis willen geven. Dat de eigenaar onbekend is, te
kan alleen als de eigenaar van financieren. ”De media-aandacht
de kat niet opdaagt binnen een leverde ons een goede financiële
basis op. Wie een bijdrage wil
vastgestelde termijn.
storten kan dat, maar ook andere
hulp voor Dierenbescherming Zemst
Noodfonds voor dierenleed
“We maken het elk jaar mee”, blijft welkom."
zegt Jef Janssens. “Onfortuinlijke
slachtoffers van het snelverkeer, Contacteer de Dierenbescherming

die we niet kunnen helpen Zemst via 015.61.25.73.

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

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

Zemst - Vijftien speeldag zijn achter de rug. Tijd voor een stand van zaken. Wij stelden vijf
vragen aan onze clubs.
Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Zijn de verwachtingen ingelost?
2. Welke ploegen bevestigen en van wie had u toch meer verwacht?
3. Wie zijn op dit moment de drie verdienstelijkste spelers en waarom?
4. de Zemstenaar maakte voor het seizoen deze prognose: FC Eppegem 6de , FC Zemst Sp.
5de, VV Elewijt 11de , VK Weerde 8ste en Verbr. Hofstade 4de . Wat vindt u daar nu van?
5. Wat zijn de verwachtingen van de terugronde?

KFC Eppegem

FC Zemst Sp.

KCVV Elewijt

8 plaats, 20 punten
Erevoorzitter Frans Vercammen
1. De verwachtingen zijn absoluut
ingelost, met een tikkeltje meer geluk
stonden we
op de vierde
plaats in de
rangschikking.
2. Pepingen
is een zeer
sterk
elftal,
SC Wolvertem
bevestigt en
Opwijk had
ik iets beter
verwacht.
3. Bart
De
Doncker (zeer betrouwbare doelman),
Kevin Stuckens (elke wedstrijd totale
inzet en een voorbeeld voor velen),
Glen Breugelmans (enorm talentvolle
en polyvalente speler). Maar er zijn nog
verschillende spelers die zeer belangrijk
zijn voor de ploeg.
4. Een zesde plaats, geen slechte
prognose. In de linkerkolom moet zeker
kunnen.
5. Indien we gespaard blijven van
blessures verwacht ik een sterke
terugronde. Ook de doorstroming
van enkele spelers die om één of
andere reden nog niet tot hun (volle)
ontplooiing kwamen.

4de plaats, 25 punten
Sportief manager Jurgen De Man
1. Absoluut, met een gedeelde vierde
plaats zijn we uiterst tevreden. Waar
we al eens een puntje meepikten,
hebben we er ergens anders eentje
teveel laten liggen.
2. Derde E is een open reeks waar
iedereen van iedereen kan winnen of
verliezen. De favorieten bevestigen,
gevolgd door een paar outsiders,
waaronder FC Zemst.
3. We moeten het hebben van het
collectief. Maar als ik er toch eentje
moet opnoemen, graag Nico Van den
Bempt, zonder afbreuk te willen doen
aan al de anderen. FC Zemst moet het
hebben
van
een
goede
organisatie
en teamspirit
(waar
onze
coach Michel
De Coster uitstekend voor
zorgt).
4. V i j f d e ?
Goed
gegokt! Met een
vierde plaats
voldoen wij aan de verwachtingen.
5. Verder doen zoals we bezig zijn. We
brengen goed georganiseerd voetbal en
proberen af en toe eigen jeugd de kans te
geven, maar we hebben een evenwichtige
kern en de plaatsjes zijn duur.

14de plaats, 13 punten
Voorzitter Rudy Bautmans
1. De resultaten vallen uiteraard een beetje
tegen. Indien we efficiënter waren, stonden
we zeker een
paar plaatsen
hoger. Enkele
wedstrijden
moesten we ons
neerleggen bij
een terechte uitslag, maar deze
wedstrijden
staan met stip
onderlijnd in de
terugronde.
2. Z e m s t ,
Weerde, Erps-Kwerps en Melsbroek staan
naar waarde geklasseerd. Hofstade is
een jonge getalenteerde ploeg die in de
terugronde nog wel enkele plaatsen zal
stijgen, met VV Elewijt in hun zog.
3. De keuze van de verdienstelijkste spelers
is op dit ogenblijk moeilijk. We gingen er
van uit de competitie aan te vatten met een
collectief geheel. Samen met onze nieuwe
trainersstaf o.l.v. Tom Nobels, Michael
Pollefoort en Eddy Roekens zijn we ervan
overtuigd om te slagen in onze doelstelling
en dat is een rustig seizoen.
4. Elfde plaats? We gaan er alles
aan doen om jullie prognose te doen
uitkomen, en de voetbalkennis van de
‘portrettentrekker’ te bewijzen.
5. In de terugronde rekenen wij op 9 op
9 tegen de Zemstse ploegen (we mogen
al eens dromen hé, lacht) en hopen zo
vlug mogelijk het behoud veilig te stellen
van onze 100-jarige club.

ste
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

In ons salon wordt er enkel
gekleurd op basis van 100%
bio-kleuren, met aloë vera en
etherische olieën

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
De verzekeringsspecialist
OOK VOOR
voor particulier
en kleine KMO

UW KREDIET
HEBBEN WIJ EEN
GEPASTE OPLOSSING !
Bankservice op uw maat
Let op, geld lenen kost ook geld.
en persoonlijk advies

Tervuursesteenweg 257
1981 Hofstade (Zemst)
Tel 015/61 66 98
Info@jsdheylen.be

Erkend kredietmakelaar : 120.398
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1. Zijn de verwachtingen ingelost?
2. Welke ploegen bevestigen en van wie had u toch meer verwacht?
3. Wie zijn op dit moment de drie verdienstelijkste spelers en waarom?
4. de Zemstenaar maakte voor het seizoen deze prognose: FC Eppegem 6de , FC Zemst Sp.
5de, VV Elewijt 11de , VK Weerde 8ste en Verbr. Hofstade 4de . Wat vindt u daar nu van?
5. Wat zijn de verwachtingen van de terugronde?

VK Weerde

Verbr. Hofstade

10de plaats, 17 punten
Hulptrainer en manager Johan
Schellemans
1. De bedoeling was een rustig seizoen te spelen, tot nu lukt dat aardig.
Zonder blessures van enkele belangrijke basisspelers hadden
we nog hoger
kunnen staan.
2. De meeste
Zemstse ploegen hebben
de verwachtingen ingelost.
Verbr.
Hofstade liet
in de voorbereiding en
in de derby’s een sterke indruk. Deze
ploeg staat niet op hun waarde in de
rangschikking.
3. Wouter Sels is centraal in de
verdediging een heel betrouwbaar
sluitstuk. Dario Asselman speelt na
een aanpassingsperiode heel sterk in
de verdediging en groeit, ondanks zijn
jonge leeftijd, uit tot een vaste waarde.
Barry D’Hoine zorgt op het middenveld
voor stabiliteit en leiderschap.
4. Op 3 december stonden we
inderdaad op de achtste plaats.
Voetbalintelligentie van de Zemstenaar?
5. Als na Nieuwjaar alle spelers fit
zijn, hopen we terug aan te sluiten met
enkele overwinningen en op te klimmen
naar de linkerkolom.

13de plaats, 14 punten
Trainers Kristof Schippers en Bruno
Lucuiro
1. Belangrijkste was een evenwichtige
groep samenstellen, met een aantal
gevestigde waarden en een aantal jonge
nieuwe talenten, wat als nieuwbakken
trainers geen eenvoudige taak was. We
slagen erin een leuke sfeer te creëren
binnen de groep,
waarvan
we
overtuigd zijn dat
deze hoger moet
kunnen dan de
huidige situatie.
2. Proficiat
aan
Zemst, dat beter
doet dan verwacht,
zeker gezien we
kwalitatief
niet
moeten
onder
doen voor hen.
Weerde
verrast
min of meer. Dat Elewijt een moeilijk
seizoen tegemoet ging als nieuwkomer
was te verwachten, de trainerswissels
hebben allicht ook geen goed gedaan
aan de groep.
3. Kapitein Kevin Vervoort, zowel op als
naast het veld een leider. Beide nieuwe
keepers Timothy Van den Heuvel en
Jochen Walsschaerts, die het ons iedere
week opnieuw moeilijk maken, we
spreken ook niet graag over ‘de eerste
keeper van Hofstade’. Graag ook een
pluim voor Ilja Laurent, die we opgepikt
hebben uit onze juniorenploeg, hij heeft
zich met zijn enorme snelheid, afwerking
en inzet op training opgewerkt als vaste
waarde in de ploeg.
4. Een vierde plaats was een overdreven
prognose, maar met een derteinde
plaats staan we zeker niet waar met
moeten staan. Pech bij de afwerking (8
keer doelkader in 7 wedstrijden) is de
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reden. Tegen Elewijt, Eizer en Berg-Op
lieten we het afweten, winnen we die
wedstrijden dan staan we wel op onze
waarde in de rangschikking.
5. Alleszins beter doen dan de
heenronde, het evenwicht zit er nu wat
in en de spelers zijn gebrand de verloren
punten niet zomaar cadeau te doen. In de
resterende twaalf wedstrijden minstens
twintig punten behalen is ons streefdoel.

SK Laar
Trainer Steven Apers
1. De verwachtingen zijn zeker ingelost.
Een topvijf is vooropgesteld, maar
voorlopig doen we mee bovenaan.
Alleen tegen de laatste in het klassement
bleven we onder de verwachtingen.
3. SK Laar moet het van het collectief
hebben. We zijn een team van 1617 spelers, elke speeldag schitteren
andere jongens. Misschien toch twee
uitschieters: Sam Ceulemans, de diepe
spits speelt elke week de pannen
van het dak. Tweede verrassing is
David Wellens, hij heeft snelheid, kan
dribbelen en heeft een goed schot. In
tegenstelling tot vorig seizoen is hij een
enorme bijkomende troef geworden.
5. Als we dezelfde mentaliteit aan de
dag kunnen leggen en er blijven voor
gaan, durf ik heel voorzichtig hopen op
de eindronde.
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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, ...

Het allerbeste kado
voor 2013

Geerdegemstraat 54 2800 Mechelen
de Zemstenaar januari 2013

. . een nieuw

grasmasjien

Tel. 015/41 20 92 fax 015/43 03 38
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TV Zemst

U kijkt toch ook?

Zo, 2012 hebben we alweer gehad. En 21-12-2012 hebben we ook overleefd!
Laat 13 maar komen. Neen, bijgeloof is aan ons niet besteed.
Vorige keer had ik het in deze rubriek nog over het woord van het jaar… Het is dus
frietchinees geworden. Neen, we gaan er heus geen grapjes meer over maken. Zo
kent u ons niet. Maar als ik suggesties mag doen voor een volgende editie, dan
voel ik toch wat voor dakafspuitbrit. Wrijftelefoon (in de categorie Lifestyle) mag er
anders ook wel zijn. Het Groot Dictee (der Nederlandse taal) daarentegen, dat was
andere koek. Op 12 december zelfs goed voor een uurtje spannende tv.
Iets voor TV Zemst? Waarom niet? Maar dan in het Zemstse dialect. Met
woorden en uitdrukkingen Uit den Tijd van Susken Haas en Kleudde mee
zijn keet. Toen het in de winter nog stenen uit de grond vroos (vroor) en de
klein mannekes (jonge kinderen) met hun schaverdijnen (schaatsen) op de
Vekeputten gingen rijden en er schramoele op de weg werd gestrooid omdat
het geleittig (glad) was. En de oude mensen kloegen van ’t flissijn (jicht).

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

Sporthal Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60
gratis vergaderzaal

Water leest weg 12
1980 Eppegem
Tel. 0 15 / 61 58 90

Sporthal De Waterleest

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:
Anno 2013 zal er weer veel veranderen, daar zijn we nu al zeker van. Ook in de Zemstse
samenleving. TV Zemst zal er als de kippen bij zijn om dat voor u in beeld te brengen,
wees gerust! Nieuws zal er zijn, nu eens met een knipoog, dan weer met een korrel zout.
Zoals de voorbije twee jaar rekenen wij op ieders medewerking. Verzamelt uw
buurvrouw neuskeutels of doet uw buurman de banden van zijn auto glimmen
met schoensmeer, laat het ons weten. Uw contactpersoon is te bereiken via
mail (alex.lauwens@telenet.be) of op zijn mobieltje (0474/056.001).
TV Zemst. U kijkt toch ook?

AL, foto: TV Zemst

015/611532

Fax:

015/617959

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13
vanaf nu
café in een nieuw kleedje
MAANDAG RUSTDAG

“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”
Vanaf heden ook te Zemst ter uwer beschikking
voor uitvaartzorg, in ons nieuw filiaal, gevestigd:
Brusselsesteenweg 72, vlakbij de Post.
Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.
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DE NIEUWE MAALDER

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

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

Schoolstraat 50,
1980 Zemst
Tel: 015/62 14 00

Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

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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Elewijt - Groot-Zemst is een honderdjarige rijker. KCVV Elewijt (stamnummer 55) is ontstaan uit fusies
van de vroegere clubs Groen-Wit, VV Elewijt en Royal Crossing Schaarbeek. Een gebeurtenis die de club
niet zomaar zal laten voorbijgaan. Een viering Honderd jaar KCVV Elewijt staat dit jaar op het programma.

“T

KCVV Elewijt 100 jaar

Tekst en foto’s: Jean Andries

oegegeven, er zijn veel Brusselse
jaren bij. Maar toenmalig voorzitter
Maurits De Laet bracht het voetbal
in Elewijt terug op de kaart”, weet
erevoorzitter Luc Deheyder.
“Dank zij vele latere voorzitters (Patrick De Laet, Jean
De Ridder, Luc Deheyder, Bart Imbrechts), huidig
voorzitter Rudi Bautmans en vooral dankzij vele
bestuursleden, vrijwilligers, helpers, supporters en
spelers, zijn we nog altijd een springlevende, krasse
honderdjarige. Ook al zijn we niet meer de ‘sterkste
ploeg van Zemst’, we zijn met verve de oudste en
staan met enige fierheid mee in het rijtje van de
35 honderdjarige clubs die nog bestaan in België,
naast R. Antwerp (1), Club Brugge (3), Racing
Mechelen (24), KV Mechelen (25) en RSC Anderlecht
Bondsvoorzitter Francois De Keersmaecker overhandigde een prachtige kristallen
(35). Samen met KSC Menen, ook honderd jaar dit bal als geschenk aan ondervoorzitter Bart Imbrechts en erevoorzitter Luc Deheyder.
seizoen, werd KCVV Elewijt uitgebreid gevierd op de Koninklijke Belgische Voetbalbond. KCVV Elewijt dankt iedereen die heeft
bijgedragen tot het bestaan van de gezonde club. Latere festiviteiten hebben plaats rond het eeuwfeest.”


Een foto uit de oude doos, die heel wat anekdotes teweeg kan brengen.

Maurits
De Laet
zette het
voetbal
in Elewijt
terug op
de kaart

Geschiedenis:
1912-1913: oprichting Crossing FC Ganshoren stamnummer 55
1938: 25-jarig bestaan, club wordt Royal Crossing FC Ganshoren
1942: club speelt in derde klasse en bevordering tot 1959
1959: fusie en nieuwe naam Royal Crossing Club Molenbeek
1962: Royal Crossing Club Molenbeek speelt in tweede klasse
1969: fusie met Royal Cercle Sportif de Schaerbeek en wordt Royal
Crossing Club Schaarbeek, speelt in het Josaphatpark in de kleuren
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groenwit en promoveert naar eerste klasse
1983: Onder impuls van voorzitter Maurits De Laet neemt Elewijt
het stamnummer 55 over. Koninklijk Crossing Club Elewijt is
geboren.
Tot 2012: met wisselend succes, speelt KCVV Elewijt in alle reeksen,
van vierde tot eerste provinciale, wint de Beker van Brabant en
verblijft nu in derde provinciale.
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Zowel voor bedrijf als particulier

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Brusselsesteenweg 174, 1980 Zemst

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

GRATIS BEST

EK

Molenveld 45, 1982 Elewijt
Tel.:
0474-93 50 04
E-mail: info@go4color.be
Web: www.go4color.be
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Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be
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Gedichtendag in Elewijt
Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17
dinsdag tot zaterdag
open van 8 tot 18 uur

Garage

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

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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Elewijt – Eind deze maand is het overal te lande Gedichtendag
en dat zal ook in Elewijt niet ongemerkt voorbijgaan. Daar
zorgt Ger De Broeck voor, die alle dorpelingen zo af en
toe weet te verenigen rond stoelen, kaarsjes of, zoals nu,
gedichten.

D

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Luc Hermans

onderdag
31
januari
is
uitgeroepen
tot
Gedichtendag. Germaine
– kortweg Ger –
De

Broeck nam twee jaar geleden het
initiatief om daar in Elewijt een
dorpsgebeuren van te maken. En dat
zet ze met succes voort.
Ger was destijds
de
stuwende
kracht achter het
evenement
Dorp
met toekomst van
de Landelijke Gilde.
Met een eenvoudige,
maar
krachtdadige
oproep
aan
alle
dorpsgenoten
om
een simpele stoel
buiten
te
zetten
als
uitnodigend
gebaar
voor
de
voorbijganger, kreeg
ze het voor elkaar
dat
Elewijt
zich
voor een jaar Dorp
van de toekomst
mocht
noemen.
Samen
met
de
andere enthousiaste
vrouwen die haar
idee
lanceerden,
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IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
worden ze nu steevast de
stoelenmadammen
genoemd.
Want van het één kwam het ander:
de stoelen blijven sindsdien de
straten sieren op pinkstermaandag,
een hoogdag in Elewijt, met
processie, stratenloop en kermis.
Daarop volgde de oproep van
de madammen om Elewijt “op
te lichten” met een kaarsje voor
het raam op kerstavond, als
vredeswens aan Jan Modaal.
Er werd massaal gevolg aan
gegeven: hartverwarmend. Twee
jaar geleden kwam de aansporing
een gedicht te schrijven. Dat mag
bij haar in de brievenbus gestopt
worden. Ger zorgt er voor dat
de gedichten kunnen gelezen
worden door elke geïnteresseerde
voorbijganger: ze hangt er de
glazen vitrinegevel van haar
winkel van weleer mee vol. De
gedichten stelt ze dan later nog
eens tentoon op een groot
bord in haar tuin tijdens
de kunstenaarsroute. “Dit
jaar is er wel geen, maar
we vinden er wel wat op
om die gedichten nog
eens boven te halen”,
zegt ze, “en dat kan zeker
tijdens de volgende editie
van de kunstenaarsroute”.

Ger weet mensen in beweging te
krijgen: met een heel zachte por in
de rug zet ze hen een flinke stap
dichter bij elkaar.

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

Beste inwoners van Elewijt en
omstreken, graaf in je diepste
zielenroerselen, kruip in je pen,
vertrouw je mijmeringen en emoties
toe aan een simpel blad papier en
steek dat in de brievenbus op het
Molenveld 15 in Elewijt. Elke attente
voorbijganger zal er u dankbaar voor
zijn.
Beste voorbijganger, werp een
blik op dat uitstalraam waar met
een kleine moeite een hele wereld
voor je zal opengaan waar je nog
niet het bestaan van vermoedde.
De dichter zal zich vereerd weten
alsook de Muze van de Letteren,
die weet dat er in elk van ons een
dichter schuilt.


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

Dynastiestraat 82, 1982 Elewijt
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Mechelen – Muizen – Vilvoorde – Boortmeerbeek - Hofstade
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Zemst – Negenendertig jaar lang was Louis Van Releghem gemeentesecretaris. Eerst in Weerde, daarna
in de fusiegemeente Zemst. Toen hij zijn ambt opnam, werd Joke Bruggeman pas geboren. Zij is vanaf
nu onze secretaris. De één gaat, de ander komt. Terugblikken en vooruitkijken. Een dubbelinterview.
Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Jean Andries

De secretaris, voortaan vrouwelijk

W

e
hebben
afspraak
in de gezellig drukke
Staminee
van
De
Semse, de plaatselijke
heemkring waar Louis zich graag ten
dienste van stelt. Bijna vier decennia
gemeentelijke
administratie,
vijf
burgemeesters, evenveel gemeenten
en zes woonkernen passeren de revue.
Stof voor een heel boek. Schrijven is
schrappen, zeker in dit geval.

de fusie van onze vijf gemeenten met
zes woonkernen. In tegenstelling tot
een aantal andere gemeenten, durf
ik dit voor Zemst bestempelen als
een zeer geslaagde operatie. Het
was niet eenvoudig, maar toch zijn
we erin gelukt, door de eigenheid van
elke deelgemeente te respecteren,
zowel op het vlak van sport, cultuur,
onderwijs,
enzovoort.
Daarbij
aansluitend kwam de aanleg van een
echt rioleringsnet, wat tevens leidde
tot een betere wegeninfrastructuur.
Andere grote innovaties betroffen
de automatisering en vooral de
centralisering van de administratie, met
in 1988 de ingebruikname van ons nieuw
gemeentehuis op De Griet. Toch wel
een mijlpaal. Voorts onthoud ik vooral
de uitbouw van de werkliedendienst en
de herstructurering van het plaatselijk
onderwijs tot volwaardige basisscholen.”

En je taak als gemeentesecretaris zelf,
hoe is die geëvolueerd?
“Toen ik gestart ben in Weerde
waren er naast de burgemeester
twee schepenen en één bediende.
De secretaris diende van alles op de
hoogte te zijn. De mandatarissen waren
toen nog onbezoldigd en kwamen vaak
te rade bij mij. Zij hadden ook niet de
nodige dossier- of vakkennis zoals je
die nu aantreft bij schepenen die een
gemeentelijke wedde hebben.”

Gecentraliseerde administratie
Algemeen versus privé belang
Geboren en getogen in Weerde,
Waaraan heb je de meeste vreugde
een betere omschrijving kunnen we
beleefd?
niet vinden. Louis, groepsleider
“Het belangrijkste vind ik het behoud van
van de plaatselijke jongens-Chiro,
de continuïteit over de legislaturen heen,
studeert Toegepaste Economische
met uiteraard de accentverschuivingen.
Wetenschappen. Nog tijdens zijn
Ik durf ook met fierheid stellen dat Zemst
legerdienst in Duitsland wordt hij uit
een sterke, welvarende gemeente is
acht kandidaten geselecteerd voor
geworden, mede dankzij een strak
de functie van secretaris in zijn eigen
gemeente. De start
Louis en Joke duimen samen voor een goede samenwerking met vooruitstrevende politiekers en bekwaam personeel.
van een carrière.
“Eerst drie jaar in
Weerde,
onder
Maurits
Adriaens.
In 1977 de fusie,
met nog twee jaar
Arthur Baeck. En dan
achtereenvolgens
veertien jaar Remy
Merckx,
evenveel
jaren
Louis
Van
Roost, en nu zes
jaar Bart Coopman.
Allemaal van dezelfde
politieke familie en
stuk voor stuk goede
leiders.”
Als je terugbikt op al
deze jaren, wat is je
vooral bijgebleven?
“Zeer veel natuurlijk!
Om te beginnen
de Zemstenaar januari 2013
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financieel beheer en een doordacht
grondbeleid. En last but not least: Zemst
scoort goed inzake ruimtelijke ordening.
Wij waren de eerste gemeente die een
ruimtelijk structuurplan had!” Het feit dat
Louis in het begin van de jaren ‘90 een
driejarige opleiding inzake ruimtelijke
ordening gevolgd heeft, is hieraan zeker
niet vreemd (n.v.d.r.).
Onthoud je ook negatieve punten?
“Eén ding vind ik jammer, en dat is het
cliëntelisme. De burgers mogen zich
uiteraard tot de politiekers richten om iets
gedaan te krijgen. Maar er worden soms te
veel afwijkingen gevraagd, die in sommige
gevallen dan ook nog worden toegestaan.
Het bestuur neemt een beslissing uit
algemeen belang, maar wordt vaak
geconfronteerd met privébelangen. Deze
dualiteit raakt er niet uit. Ook bij de
gemeentelijke administratie moeten we
opletten om bureaucratie te vermijden.
Voeg daarbij de nog vaak kwakkelende
Belgische rechtspraak op dat vlak”.
Om af te ronden, wat zijn zoal je toekomstplannen?
“Mijn
stokpaardje
is
natuurlijk
heemkunde. De Semse verder uitbouwen
tot een volwaardige heemkundige kring
is één van mijn betrachtingen. Verder op
reis gaan – om te zien, niet om te luieren
in de zon! – een kaartje leggen, een
beetje jagen op klein wild, en daarbij
aansluitend, lekker tafelen, zeker weten!
En niet te vergeten: mij bekommeren om
mijn kleindochter Rhune.”
Waarmee we naadloos landen bij Joke

Louis Van
Releghem,
maar liefst
39 jaar
gemeentesecretaris.
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Bruggeman, die vol verwachting uitkijkt
naar haar nieuwe uitdaging.
Joke, 39 dus, eveneens enig kind,
maar nu zelf mama van drie jonge
kinderen, waaronder een tweeling.
Ze is afkomstig van buurgemeente
Hombeek en woont nu met haar gezin
in de Mechelse deelgemeente Heffen.
Met haar licentiaatsdiploma Rechten
begon ze haar carrière als advocate
aan de Antwerpse balie.Via een
ommetje in de bankwereld kwam ze
terecht bij de Vlaamse overheid waar
ze actief was als Toezichthouder. Tot ze
een jaar geleden de kans zag om als
beleidsmedewerker in onze gemeente
aan de slag te gaan.
Interessante gemeente
Vanaf nu ben je dus onze nieuwe gemeentesecretaris. Was dat je ambitie
van bij de aanvang?
“Neen. Ik zocht een job dichter bij huis.
Maar toch met voldoende inhoud. Pas
na verloop van tijd vernam ik dat de
betrekking van secretaris vacant ging
komen. Ik heb me ingeschreven voor
het examen. Met succes. En omdat
de baan van secretaris de jongste
tijd meer geëvolueerd is naar een job
van manager, zeker op het vlak van
personeel en administratie, ben ik
onlangs gestart met een tweejarige
cursus Master in Public Management.
Een
gemeentesecretaris
wordt
trouwens meer en meer de schakel
tussen politiek en personeel. Het komt
aan op ondersteunen en motiveren.
Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn,
maar ik zie het als een uitdaging. En
van nature ben ik een teamspeler, dus
dat moet lukken.”
Maar wel in Zemst, en niet in je eigen
gemeente. Wat is je affiniteit met Zemst?
“Als Hombekenaar kende ik Zemst wel
een beetje. (Joke is niet verwant met
landmeter Bruggeman, n.v.d.r.). En ik
wil er graag voor werken, want Zemst
lijkt mij een interessante gemeente.
Landelijk, hoewel geprangd tussen
Mechelen en Brussel. Maar toch met
een uitgesproken eigen identiteit. Met

bovendien een inwonersprofiel dat
mij toch wel aangenaam lijkt om voor
te werken. En, niet te vergeten, een
financieel zeer gezonde gemeente die
ik erf van mijn voorganger”.

Joke
Bruggeman,
39 lentes
jong en vol
ambitie
voor Zemst.

Gebeten door basket
Vrees je geen vooroordelen tegen een
vrouwelijke secretaris, bovendien van
buiten de gemeente?
“Waarom zou ik? Ik ben het geworden op
basis van mijn capaciteiten. Bovendien
beschouw ik het als een pluspunt om in
deze functie geen Zemstenaar te zijn. Ik
bedoel dat ik altijd volkomen neutraal
en objectief kan oordelen. En dat men
mij ’s avonds privé niet komt storen!”
Knusjes in de zetel ’s avonds? Met echtgenoot en kinderen? Geen hobby’s of zo?
“Vergeet het maar. Ik ben al twintig
jaar gediplomeerd jeugdtrainer in het
basketbal. Bij Kangoeroes Boom. Dat
wil zeggen twee avonden per week
trainen en matchen in het weekend.
En nog wat kleuterbasket aan toe.
Voor mijn man idem dito. Sport als
noodzakelijk tegengewicht. Al ga ik
het na dit seizoen wel wat afbouwen
omwille van mijn avondonderwijs.”
Een laatste vraagje, om af te ronden: wat
mogen we van jou verwachten in Zemst?
“Ik ga resoluut voor een vruchtbare
samenwerking
met
bestuur
en
personeel, om te komen tot minstens
een zelfde niveau van dienstverlening
als mijn voorganger, Louis. Wellicht met
integratie van sociale media (Facebook
en/of Twitter, n.v.d.r.).”
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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

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

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

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

vw

audi

PESS Men’s fashion
Actuele mannenmode
jeans & vrijetijdskleding
Brusselsesteenweg 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
Tel.: 015/61.15.91
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Aan den toog met Ellen en Dirk
Deze keer trok ik met Dirk Verdeyen, alias De Lou, naar Zemst-Bos. Hem ken je van de chiro of basketbal
in Weerde, of misschien als zanger, gitarist van de Shortcuts, de band die elk jaar met Pinksteren de
pannen van het dak speelt in café Schoonzicht.
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries

Vertel eens Dirk, waarom
noemt iedereen je Lou?
In mijn tienerjaren was
het onder de chirojongens
van Weerde de gewoonte
om elkaar niet bij de
voornaam te noemen. We
gaven elkaar een bijnaam
die gebaseerd was op de
naam van onze vaders. De
mijne heet Lucien en dat
verbasterde al snel naar Lou.
Die naam is gebleven, bij
alle chirojongens van toen
trouwens.
Waarvoor mogen ze je ’s
nachts wakker maken?
Een goed, live
bluesoptreden. Dat hoeft
niet van een bepaalde
artiest te zijn, gewoon:
goeie muziek, dat is het
belangrijkste.
Wat wil je zeker nog eens
doen?
Ik ga graag op vakantie
naar Amerika, ooit zou ik de
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reis naar daar eens met de
boot willen doen in plaats
van met het vliegtuig. Al
vliegend ben je daar op
enkele uurtjes, je hebt
eigenlijk geen idee van
de afstand tussen België
en Amerika, met de boot
zal je toch een dag of vijf,
zes onderweg zijn. Vroeger
duurde dat zelfs meer
dan een week. Dat lijkt
me écht een fijne manier
om die reis eens te doen,
dan heb je volgens mij
écht het gevoel “verdikke
das ver”. Zo lang op open
zee, het vrijheidsbeeld
zien opdoemen, dat moet
bijzonder zijn.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Mijn gitaar, maar ik vraag
me af of ik niet beter af zou
zijn als ik een vislijn zou
meenemen (lacht).
Welke modeflater bega je

nooit meer?
Ik durf het bijna niet te
zeggen, maar ik heb een
nektapijt gehad in de
periode dat ik nog veel
haar had. Dat was toen wel
in, dus het is niet écht een
modeflater, maar als ik foto’s
zie van die periode rijzen
mijn onbestaande haren ten
berge.
Hoe ziet een ideale zondag
er voor jou uit?
Uitslapen, koffiekoeken als
ontbijt en daarna naar De
Zevende Dag kijken. Een
uitstapje met mijn vrouw, ’s
middags ergens lekker gaan
eten en de dag afsluiten met
een pintje in mijn stamkroeg.
Dat is voor mij een perfecte
zondag.
Wat is je favoriete film?
Dancing with wolves van
Kevin Costner. Een prachtige
film in westernstijl. De
tragiek van die geschiedenis

heeft me altijd aangegrepen
en die film is heel knap
gemaakt. Ik heb iets met die
periode en dat land, in de
film wordt het een beetje
gedramatiseerd, maar het
komt allemaal mooi tot
uiting.
Welke geur maakt je blij?
Dat is een probleem, Ellen.
Ik heb een geurprobleem,
mijn geurorgaan is
beschadigd, ik ruik bijna
niets meer. Extreme geuren
ruik ik nog, soms ook
vervormde geuren. Bepaalde
geuren weet ik nog hoe
ze vroeger roken, maar nu
ruik ik die anders, zoals
bijvoorbeeld frituurgeur, dat
vind ik nu zelfs niet meer
lekker. Ondertussen ben
ik het al gewoon, ik eet
zelfs nog graag, ook al ruik
of proef ik sindsdien veel
minder. Het heeft ook wel
een voordeel: van stank heb
ik weinig last.
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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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