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U koopt een woning met btw ?

Tip van de maand

Vorige maand hadden we het over de meeneembaarheid van registratierechten.
Wat indien er aangekocht wordt onder het stelsel van de btw?
U kan een nieuwe woning ( mét de bijhorende grond ) ook aankopen met toepassing
van btw in plaats van registratierechten. U betaald dan wel belastingen op de
aankoop ( btw), maar geen registratierechten.
De Vlaamse decreetgever had deze mogelijkheid niet voorzien?!
Dat gaf een probleem voor wie zijn nieuwe woning met btw kocht. In dat geval kon u
immers de betaalde registratierechten niet meenemen. U kon de al betaalde
registratierechten niet verrekenen met de te betalen btw. Dit betekent een fiscaal
verlies van 12.500€.
Hier ontstaat een duidelijke ongelijkheid voor de personen die een tweede woning
kopen met registratierechten, en diegenen die btw moeten betalen.
Deze situatie werd voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof. Deze instantie is
bevoegd om te oordelen of wettelijke regels discrimineren of ongelijk behandelen,
wat volgens de Grondwet verboden is.
Het Hof oordeelde begin 2012 dat deze regeling inderdaad in strijd is met de
grondwet. Dat wil zeggen dat de Vlaamse decreetgever deze regeling moest
aanpassen. Dat is in juli 2012 ook effectief gebeurd.
Hierbij is er goed en slecht nieuws te noteren.
Het goede nieuws : uw mogelijke reserve van maximaal 12.500€ gaat niet verloren,
maar mag meegenomen worden naar een latere aankoop met registratierechten.
Het slechte nieuws : u kan nog steeds de registratierechten niet verrekenen met de
verschuldigde btw.
U merkt dat er nog steeds een ongelijkheid blijft bestaan. Wie een woning met btw
aankoopt moet dus wachten tot een mogelijke latere aankoop met registratierechten
om het voordeel van maximaal 12.500€ aan registratierechten te verrekenen
.
Dit is inderdaad vrij complex daarom zijn er op onze website enkele voorbeelden
uitgewerkt waarbij één en ander duidelijker wordt.

ERA BURO VAN EYKEN
Brusselsesteenweg 176 - 1980 ZEMST
T: 015 62 11 42
F: 015 62 17 42
E: vaneyken@era.be
W: www.vaneyken.be
Openingsuren: ma tot vrij van 9u tot 17u30, za van 10u tot 13u.
Buiten de kantooruren op afspraak.
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et was aandoenlijk om zien. Onze meisjes waren
door het dolle heen met het succes van de
Zemstenares. U had er moeten bij zijn: juichend
liep dat hier rond, giechelend, kirrend, de pret kon
niet op. En het mansvolk op de redactie maar jennen, zo van
“ziedetwel, kereltjes, zonder jullie gaat het ook, hé!” De
venten, grootmoedig als altijd, feliciteerden de dames met het
afgeleverde vakwerk. Nummer 87 wordt een heus collector’s
item.
Maar als u nu denkt dat diezelfde venten een hele maand
op hun luie krent hebben gelegen, slaat u de bal mis. Zo zijn
deze jongens niet. Meer nog, zij kúnnen dat niet. De aard van
het beestje, weet u wel. Zo kwam Wiet, onze onvolprezen
webmaster, op de proppen met een bijzonder initiatief. Wat
vindt u van dit ontwerp van zijn hand? (zie afbeelding)

de Zemstenaar is een uitgave van VZW de Zemstenaar,
Hofgrachtlaan 22, 1981 Hofstade
Redactie: Jean Andries, Karin Andries, Amy Baudelet, JeanMarie Brassine, Bart Coopman, Juliaan Deleebeeck, Katia De
Vreese, Sofie De Win, Lobke Geleyns, Olivier Glorieux, Annemie
Goddefroy, Luc Hermans, Alex Lauwens, Veerle Mollekens, Marijke
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Hoofdredacteur & verantwoordelijke uitgever: Paul Verdoodt
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U kan niet volgen? Neen, Wiet schildert geen geometrisch
abstracte doeken. Neen, Wiet is evenmin lid van een occulte
sekte die dweept met heidense symbolen. En neen, Wiet is
ook niet maniakaal bezig met het scannen van producten aan
de kassa van de Carrefour. Wat doet Wiet dan wel? Wiet gidst
de Zemstenaar doorheen de razendsnel evoluerende digitale
wereld. Dit is namelijk onze gloednieuwe QR-code. Even
inlezen met uw smartphone of tablet en u belandt in een wip
op de website van uw vertrouwde lijfblad.
Hoeft voor u allemaal niet? Ook daar kunnen wij inkomen.
Ga rustig zitten, schenk u iets lekkers in en geniet van dit
dauwfrisse lentenummer van uw glossy magazine.
De redactie (PV)

Contactgegevens: de Zemstenaar, 0479/66.46.66, 0475/42.02.76,
info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com,
Btw Be 877.888.404, Rek. 751-2030593.35

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
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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

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. april 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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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Ap iema
act
Geerdegemstraat 54

nu staan de prijzen laag
2800 Mechelen

Tel. 015/41 20 92 fax 015/43 03 38
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Therapie met paarden

Zemst – Sinds kort woont en werkt er een
hippotherapeut in Zemst. Met een paard als
assistent biedt Jef Dockx therapie op maat.
Zowel kinderen als volwassenen kunnen
terecht bij HippoCredo. Zijn twee paarden, JoAnn en Shadow, werden door Jef zelf opgeleid.
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

J

ef rijdt al paard sinds zijn elfde. Hij
studeerde klinische psychologie
aan de universiteit van Gent en
werkte zestien jaar als manager in
de zorgsector. Paarden en psychologie
bleven zijn passie.
Jef, hoe kwam HippoCredo tot stand?
“In 2009 nam ik de beslissing om opnieuw
mijn kennis als psycholoog te benutten.
Mijn doorzicht van de mens enerzijds en
die van het paard anderzijds was de ideale
combinatie om als hippotherapeut aan de
slag te gaan. Uit ervaring weet ik dat met
de juiste begeleiding paarden een heilzame
werking hebben op de mens. Voordat ik
HippoCredo oprichtte, heb ik drie maanden in
Nieuw-Zeeland met paarden gewerkt. Deze
viervoeters zijn uiterst sensitief en worden
gemotiveerd door leiderschap. Ik train mijn
paarden met de natural horsemanship
methode. Bij deze aanpak ga je als mens
op een ‘paardgerichte’ manier met de
dieren om. Door het aanwenden van deze
werkwijze heb ik veel geleerd over de psyche
van het paard en over de manier waarop ze
communiceren. In feite is het simpel. Een
paard aanvaardt leiderschap van de ruiter
als die op een gedoseerde, consequente en
goed getimede manier druk weet te leggen
de Zemstenaar april 2013

op het dier en ook onmiddellijk de druk lost
wanneer nodig.”
Wat mag je verwachten van
hippotherapie?
“Hippotherapie is een heel breed begrip
en kan veel betekenen. Afhankelijk van
de problematiek van de cliënt probeer
ik psychosociale of psychomotorische
doelstellingen te bereiken. Een paard
spreekt met heel zijn wezen de mens
aan. Het dwingt respect af en maakt
allerlei gevoelens los. De therapeutische
effecten beginnen al bij de benadering
van het dier. Cliënten met psychosociale
problemen
ontwikkelen
onbewust
zelfvertrouwen wanneer ze leiderschap
leren ontwikkelen. Daarnaast creëert de
stap van een paard een driedimensionale
beweging die de ruiter ondergaat. Zo
komen bijvoorbeeld cliënten met autisme
tot rust door het wiegende effect van de
stap van het paard.”
Jij bent psycholoog. Wie kan er bij jou
terecht?
“Ik begeleid mensen met onder andere
depressie, angsten, slaapstoornissen,
AD(H)D, autisme, verslavingen, mentale
beperkingen, bepaalde psychiatrische

De hippotherapie vindt
plaats in open lucht. Het
outdoor effect vormt een
onderdeel van de ervaring.

problematieken, burn-out, enz. Ook
cliënten met fysieke beperkingen kunnen
terecht bij HippoCredo. Ik heb drie jaar
gewerkt met kinderen met ernstige
meervoudige beperkingen. Dit waren
onder andere kinderen met spierziektes
en zintuigelijke stoornissen. Ze voelen de
warmte van het dier en elke stap die het
paard zet, is een soort massage. Zonder
het te beseffen zijn de ruitertjes op de
rug van het paard constant in beweging.
Spieren die anders niet in beweging
komen, worden als het ware automatisch
getraind. Soms heb ik ook cliënten
die gewoon willen paardrijden, maar
die door hun beperkingen niet in een
gewone manege terecht kunnen. Aan hen
bied ik een ‘light versie’ van de therapie
aan. Er wordt dan niet gewerkt met een
vooropgezet therapeutisch plan, maar ik
ga in deze gevallen meer op mijn gevoel
af. Door mijn ervaring weet ik passend
te reageren. De therapeutische effecten
komen hier spontaan tot stand.”
In maart verhuisde HippoCredo van Mechelen
naar een betere locatie in Zemst. Wie meer
informatie wil, kan contact opnemen met Jef
Dockx op het nummer: 0489/47.40.90 of kan
terecht op www.hippocredo.be 
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Schuifdeurkasten en dressings op maat
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Molenveld 45, 1982 Elewijt
Tel.:
0474-93 50 04
E-mail: info@go4color.be
Web: www.go4color.be

Bezoek onze toonzaal van > 350 m2
dinsdag tot vrijdag van 9 - 17.30
zaterdag van 10 - 17h
speciale voorwaarden bij afgifte van deze bon

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd 1

29/02/12 12:35

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

info@alplacart.be

www.alplacart.be
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Zeven maand woont Liisika Palu nu al in een gastgezin in Hofstade. Het aftellen tot haar
terugkeer naar Estland is begonnen, en dus moet ze een school kiezen voor het vervolg
van haar opleiding. Geen gemakkelijke keuze voor de zestienjarige Estse, vooral omdat
daar sowieso nóg een verhuis mee samenhangt…

*
Tagasi kooli!

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

E

en paar weken geleden liep ik
gillend de trap af. Mijn gastmoeder
dacht dat er iets in brand stond,
maar ik was gewoon blij dat ik
aangenomen was op de school van mijn
keuze in Tartu! Dat is dé studentenstad van
Estland en een hele verandering tegenover
mijn woonplaats Püssi. De school richt zich
op computerkennis, menswetenschappen,
maar ook op Romaanse talen. Met mijn
kennis van het Nederlands zal ik helaas
niet veel zijn, maar Frans en Duits kan
ik hier dan weer wel oppikken om wat
voorsprong te nemen.

Studeren
In Estland krijg je negen jaar
leerplichtonderwijs vanaf je zevende
jaar. Daarna kan je gaan werken of
verder studeren in het hoger middelbaar
onderwijs. De meeste van mijn vrienden
gaan verder studeren. In Püssi is er geen
hogere middelbare school: keskkool of
gümnaasium, dus trekken we naar elders.
Ik had een aanvraag gestuurd naar Tartu
Descartes’i Lütseum want je kan je niet
zomaar inschrijven. Ik moest mijn rapporten
doorsturen en aanbevelingen van
leerkrachten en andere mensen die me
goed kennen en mijn capaciteiten kunnen
beoordelen. Ik heb ook een motivatiebrief
geschreven, om uit te leggen waarom ik zo
graag bij hen school wou lopen. Bovendien
moet ik nog een toelatingsexamen
afleggen van wiskunde, Ests en Engels.
Intussen heb ik van vrienden in Estland
vernomen dat mijn toekomstige school op
academisch gebied niet zo’n geweldige
reputatie heeft. Dat heeft me aan het
twijfelen gezet, want ik wil na de volgende
drie jaar graag naar de universiteit om
diplomatie te gaan studeren.
Als ik naar Tartu ga studeren, moet ik nog
de Zemstenaar april 2013

een kamer zoeken want mijn school heeft
geen ühikas of studentenresidentie.
Een vriendin van me betaalt 30 euro
voor haar kot, dat ze deelt met één of
twee kamergenotes. Ik hoor dat je in
Leuven tien keer zoveel betaalt, al zit je
dan wel alleen in je stekje!

deur” zijn echte tongbrekers voor mij.
Anderszijds krijg ik aan Vlamingen niet
uitgelegd wat het verschil in klank is
tussen een “o” en een “õ”. Gelukkig
is het toneelspelen zelf een echte
uitlaatklep voor al die frustraties. Ik vind
het heerlijk om het hulpje van Satan op
de planken te zetten als een flemerige
flirt… Nieuwsgierig geworden? Kom
dan zeker kijken op 4 en 5 mei en op 11
en 12 mei in de Kloosterstraat in Zemst!

Acteren
Intusen heb ik hier mijn ware liefde,
namelijk acteren, terug op kunnen
nemen. Ik repeteer ijverig mee bij

’t Groeit Jong in Zemst voor onze *Terug naar school
opvoering begin mei van “God
en Compagnie”. Voor iemand
als ik, die zonder godsdienst is
opgegroeid, zijn Sint-Pieter en
Maria nobele onbekenden, maar
het is toch vooral de uitspraak
van het Nederlands waar ik het
Herstelling van alle merken
Verkoop
jonge occassiewagens
meeste moeite mee heb. “In
afwachting” heeft twee klanken
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
die in het Ests gewoon niet
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
voorkomen: de “ch” en de “ng”.
E-mail garage.vandereviere@telenet.be
Ook de tweeklanken in “uit de

Garage Vandereviere
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Hofstade - Enkel een
bescheiden naamplaat aan
de Kerkhoflei 25 geeft aan
dat hier de firma MV Classic
Cars is gevestigd. In een loods
achterin worden waardevolle
oldtimers,
voornamelijk
Britse wagens, vakkundig
gerestaureerd, gereviseerd
en omgetoverd tot werkelijke
parels. Bruno Verpoorten
(55), gezicht en specialist
motoren van de zaak trok
tijd voor ons uit en vertelt
uitvoerig over zijn passie.
Tekst en foto: Dirk Verdeyen

I

n de wieg gelegd voor het vak
“Mijn moeder was Italiaanse en zij was
stoffeerster van stoelen. Vader werkte
bij Jaguar en in zijn vrije tijd hield hij
zich bezig met oldtimers. Als jonge knaap
kreeg ik al vlug de microbe te pakken.
Pannes en reparaties hoorden erbij en zo
heb ik de stiel al doende geleerd. Mijn
vader was een perfectionist. Je moet beter
doen dan de anderen, was zijn motto. Die
ingesteldheid heeft hij me doorgegeven.
Half werk, daar begin ik niet aan.”
Een wagen à la carte
“Voor ik aan een auto begin, overleg
ik na een diagnose uitgebreid met de
klant. Het is belangrijk om te weten wat
zijn wensen zijn. En het budget bepaalt
natuurlijk een aanzienlijk deel van het
plan. Ik vind het belangrijk een wagen
af te leveren die niet alleen blinkt, maar
ook op een verantwoorde manier met
moderne prestaties kan meedraaien in
het huidige verkeer. En ook qua comfort
en geluid brengen we verbeteringen
aan, zodat de wagen kan wedijveren
met een hedendaagse auto. Sommige
puristen vallen hier wel eens over,
maar meestal komen we wel tot een
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Klassiekers ondergaan metamorfose
compromis. We passen de motoren aan,
zodat ze loodvrij kunnen draaien. In de
mate van het mogelijke gebruiken we
originele onderdelen, en indien ze niet
meer te vinden zijn, maken we zelf een
hoogwaardige kopie. Aan goedkope
onderdelen uit China of India raken, is
geen probleem, maar daar doe ik niet
aan mee. De kwaliteit lijkt nergens op
en binnen de kortste keren duiken er
problemen op. Ik zie vaak wagens die er
ongelooflijk mooi uitzien. Als je dan wat
verder kijkt, blijft het daar ook bij en is de
mechanische en technische revisie slecht
uitgevoerd. Voor veel mensen is een
oldtimer een investering. Een spijtige zaak
als er dan maar half werk wordt geleverd.”
Een metamorfose in stappen
“Elke motor wordt uit de wagen gehaald,
elk stuk wordt gezandstraald, hersteld
of herbouwd. Elke stap wordt op foto
vastgelegd als bewijs dat alles volgens
afspraak gebeurt. Nodige aanpassingen
worden uitgevoerd en elke afgewerkte
motor wordt aan een testbank gekoppeld
om vervolgens haarfijn te worden
afgesteld. Uitbalanceren gebeurt tot op
een tiende van een gram. Ook het interieur

krijgt een volledige make-over. Op vraag
worden zaken gewijzigd. Zo wordt
bijvoorbeeld de stuurinrichting verplaatst
of een automatische versnellingsbak
wordt vervangen door een manuele.
Carrosseriewerk wordt uitbesteed aan
specialisten. Aanpassingen kunnen
echter niet onbeperkt, de wagen moet
immers slagen voor de keuring.”
Rijden is beter dan stilstaan
“Ik raad aan om met een gewone
plaat te rijden, en niet met de O-plaat,
voorbehouden aan old timers. Dan kost
de verzekering wel wat meer, maar dan
kan je onbeperkt in het verkeer komen.
Een wagen die vaak rijdt blijft immers
beter in conditie. Een oldtimer met een
O-plaat mag in principe slechts rondrijden
in een straal van vijfentwintig kilometer,
tenzij bij speciale evenementen, en dit
tussen zonsopgang en zonsondergang.”
Alle wagens welkom
“We zijn dan wel gespecialiseerd
in Britse merken zoals Jaguar, MG,
Daimler en andere, ook andere merken
zijn welkom, heel oud en minder oud.”
www.mvclassiccars.be
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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

320

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

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

PESS Men’s fashion
Actuele mannenmode
jeans & vrijetijdskleding
Brusselsesteenweg 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
Tel.: 015/61.15.91
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015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be
VERANDA
THOMAS

Juwelier

DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

VERANDA THOMAS

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

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

Ramen & Deuren
Veranda’s
Zonwering
Pergola’s
Lichtstraten
Ramen & Metselwerken
Deuren
Zonwering
Vloeren
Lichtstraten
Volledige Afwerking
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

WWW.tidimport.be

verhuurt

het

materieel

voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

Teak - Rotan - Loom
		 Interieur - Tuinmeubels
Teak - Rotan - Loom
Decoratie - Badkamer
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer

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

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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Drie nieuwe mountainbikelussen
Zemst - Mountainbikers krijgen in het najaar
drie nieuwe bewegwijzerde parcours voor
de wielen geschoven. De lussen sluiten op
elkaar aan en op routes van aanpalende
dorpen, goed voor vele kilometers
fietsplezier. Luc Van Ingelgom tekende ze
uit en testte ze op de fiets.

V

Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto: Sportograf

oor de recreatieve fietsers en
de wielertoeristen liggen er
al veel bewegwijzerde routes
in de witloofstreek. Voor
terreinfietsers, die het asfalt liever inruilen
voor een accidenteel parcours, zijn de
mogelijkheden nog beperkt en daar gaat
Zemst iets aan doen. “Onze sportdienst,
Bloso en de provincie Vlaams-Brabant
werken samen aan dit project dat nu in de
eindfase zit”, legt sportschepen Piet van
Grunderbeek uit. “We deden een beroep
op Luc Van Ingelgom om drie lussen uit te
tekenen. Luc is een ervaringsdeskundige
in het mountainbiken en kweet zich
prima van zijn taak. Hij selecteerde
drie fietslussen op meestal onverharde
wegen die naar keuze met elkaar kunnen
gecombineerd worden.”
Fanatieke mountainbiker
Luc zit, bij manier van spreken, dag en
nacht op zijn mountainbike. “Ik vind daar
al 25 jaar mijn sportieve ontspanning in
en heb bij de WTC De Verbruggelingen,
samen met KWB Weerde een MTBafdeling opgestart. Iedere zondag zat ik
als begeleider op de fiets, weer of geen
weer. Dat maakt dat alle mogelijkheden
in de dichte buurt al in mijn hoofd zaten
toen ik aan de opdracht begon. Met een
digitale stafkaart was het eigenlijk een
koud kunstje. Uiteraard heb ik nadien
ook iedere meter op het parcours met de
fiets uitgetest, want de moeilijkheidsgraad mocht het niveau van ‘beginnende
mountainbiker’ niet overstijgen.”
Drie lussen
Een eerste lus gaat over 18,5 km met
startplaats aan het zwembad van
Hofstade-Heide - waar ook kan gedoucht
de Zemstenaar april 2013

worden -, langs
het Vriezenbroek,
Schiplaken,
het
Prinsenveld
en
door
het
Blosodomein. Die
lus kan uitgebreid
worden met een
aansluiting in de
Vinnestraat
in
Elewijt voor 8,5
km over Elewijt en
Berg. Een derde lus
van 24,5 km start
aan de sporthal
Waterleest
in
Eppegem
en
gaat
verder
langs Kasteel Relegem, Gulderij, de
Weerdemolen, kasteel ’t Steen, Houtem
en via de Zenne terug naar Eppegem.

Testrijder Luc Van Ingelgom in actie.

Driehonderd wegwijzers
Voor het bewegwijzeren van de drie
lussen zijn ongeveer 300 paaltjes
met aanduidings-plaatjes nodig. “De
provincie financiert de signalisatie”,
weet Marcus Van Roosbroeck van de
sportdienst. “Als de plaatsing en de
verdere administratie vlotjes verloopt,
moeten we tegen oktober klaar zijn om
de drie lussen open te stellen en in te
rijden. De mountainbikers krijgen dan een
pak combinatiemogelijkheden om zich uit
te leven.”
Luc van Ingelgom wordt ook peter van
de mountainbikelussen. Hij moet regelmatig de fietslussen uittesten, de wegwijzers controleren en eventuele problemen signaleren. “Ik zal dat heel graag
doen”, verzekert hij ons.
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Zemst-Bos - After Dinner is een duo dat gevormd wordt door zangeres Veerle en gitarist
Jan. Met enkel hun stem en een akoestische gitaar spelen ze bekende liedjes op een
aparte en intieme manier.
Tekst en foto: Brecht Put

After Dinner, een muzikaal dessert
Sinds haar tienerjaren zingt Veerle
Schepers (43) uit Zemst-Bos in
verschillende groepjes. Zo’n drie jaar
geleden probeerde ze lokaal zelf een
band op te starten, maar dat draaide
op niets uit. In haar zoektocht naar
muzikanten vond ze wel een gitarist
die ook al in een andere band speelde,
Lady & The Lords. Deze Oost-Vlaamse
coverband had nog een zangeres nodig,
en zo kwam Veerle daarbij terecht. Toch
borg ze haar plannen voor een eigen
groepje niet op.
Veerle vertelt: “Ik had zelf een nummer
geschreven en wilde dat wat verder
uitwerken. Daarom had ik aan Jan,
de bassist van Lady & The Lords,
gevraagd of hij me met de gitaar wilde
begeleiden. Het klikte meteen en we
besloten om met twee muziek te blijven
maken. Al snel begonnen we covers te
spelen en ondertussen hebben we ons
repertoire uitgebreid met een veertigtal
nummers, waarvan een vijftal van eigen
makelij.”
Wat voor muziek
spelen jullie?
Veerle:
“Jan
en
ik
hebben
zelf
een
heel
brede
muzieksmaak
en
dat merk je ook aan
onze liedjeskeuze.
Zo komt het dat
we eigenlijk alles
van vroeger tot nu
spelen. Dat zijn dan
vaak rustige liedjes,
maar
dat
hoeft
niet
noodzakelijk.
Het is best wel
een uitdaging en
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heel prettig om uitbundige nummers
helemaal uit te kleden. Zo spelen
we bijvoorbeeld ook liedjes uit het
repertoire van Lady & The Lords, een
groep waarnaar mensen vooral komen
kijken voor de ambiance en om te
dansen.”
Jan: “We passen ons ook aan aan ons
publiek. Wanneer we optreden in een
rusthuis, spelen we bijvoorbeeld wel
E Viva Espana van Samantha, wat
we dan weer niet op een receptie of
feest spelen. Senioren kennen dat
liedje allemaal en zingen graag mee.
Dat is iets waarmee we wel rekening
houden.”
Vanwaar komt de naam After Dinner?
Jan: “Van in het begin was het onze
bedoeling om op feesten, jubilea en
recepties te spelen, dus je kan de naam

"We willen een avond
muzikaal begeleiden"

enigszins letterlijk opvatten. We willen
een avond muzikaal begeleiden.”
Veerle: “We hebben enige tijd naar een
goede naam gezocht, en uiteindelijk
vonden we After Dinner ook nog stijlvol
klinken.”
Sommige Zemstenaars hebben jullie
misschien zien spelen na het optreden
van Yannick Bovy in d’Oude School in
Weerde. Hoe was dat?
Veerle: “Dat is heel goed meegevallen.
Mensen kregen op de zolder van d’Oude
School, die ingericht was als loungebar,
een glaasje cava. Men vond dat wij
ideaal in dat kader pasten.”
Jan: “Omdat onze muziek akoestisch
is, doen mensen ook meer moeite om
te luisteren. Dat is met een volledig
versterkte liveband vaak anders. Dat
brengt ook extra zenuwen met zich
mee, want het minste dat je fout
speelt, hoor je. Daarnaast heeft het
ook wel zijn voordelen. Je moet maar
met twee mensen
rekening
houden
om iets in te
plannen, en ook het
vervoeren van de
instrumenten gaat
vrij vlot (lacht).”
Wil je meer over After
Dinner weten of wil
je hen contacteren:
w
w
w
.
afterdinner.be
en
i n f o @ a f t e r d i n n e r.
be.
Houd ook
de
regelmatig
a a n g e p a s t e
facebookpagina van
zangeres Veerle in
het oog!
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Bij inleveren
van deze bon:
GRATIS
DVD-player
bij aankoop
van een
LG TV

ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

Enkel geldig in de
maand april 2013

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.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
Adv_De Zemstenaar_2012.indd 1
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Raf Bonte is niet meer
Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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

elektro.solutions@telenet.be

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

Eppegem - Na een moedige strijd van veertien maanden
tegen longkanker heeft journalist Raf Bonte (74) het
onderspit moeten delven.
Raf was een journalist in hart en
nieren en zette zich, na een korte
loopbaan in het onderwijs, in om
een actuele, puike en correcte
berichtgeving te bezorgen aan
de lezers van talrijke bladen. Hij
werkte bijna dertig jaar voor Het
Laatste Nieuws, een tiental jaren
voor de “5 in 1” en hij stond mee
aan de wieg van de Zemstenaar.
Het was Raf die ooit de suggestie
deed om ons tijdschrift de
Zemstenaar te noemen.
Bonte was ook heel actief in het
verenigingsleven en was, onder
veel meer, gekend als de bezieler
van de Zemstse kunstenaarsroute.
Hij was zelf ook schilder. Daarnaast
was hij medeorganisator van de
Internationale Sportcartoonale, een cartoonfestival met tentoonstelling in het
Sportimonium van Hofstade.
De gemeente Zemst verliest dan ook een groot man en een goede journalist.
Op 5 maart moest Raf de strijd tegen zijn ziekte opgeven. Vanwege de
redactie van de Zemstenaar maken wij onze oprechte blijken van deelneming
over aan de familie.
BC, foto JA
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Afscheid van Coiske Peeters
Zemst – Het plotse overlijden van François – Coiske –
Peeters sloeg in Zemst in als een bom. Coiske, 65 pas,
was een gewaardeerde medewerker van FC Zemst,
zaalvoetbalclub Ajax en Oud-Chiro.
Coiske hield niet van de schijnwerpers. Maar
achter de schermen was hij van goudwaarde.
Bij FC Zemst was hij kind aan huis. Hij speelde
er jarenlang bij de reserven en gaat de
geschiedenis in als de enige speler die, naar
eigen zeggen, een hoekschop trapte en de
bal zélf binnenkopte. Binnen FC Zemst was hij
overal te vinden: hij was ploegafgevaardigde,
schilderde de doelpalen en de omheining,
knoopte eigenhandig netten, bakte frieten
op de eetfestijnen, noem maar op. Bij elke
thuismatch van de eerste ploeg scheurde
Coiske de inkomtickets en deed hij de tombola.
De club verliest één van haar trouwste krachten
en leeft mee met de getroffen familie.
PV, foto JA

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

Dakwerken DE DONDER

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

LENTEPROMOTIES
t.e.m. 21 juni 2013

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

www.nauwelaerts
enzoon.be

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

Sporthal De Waterleest
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 april 2013
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Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Teletijdmachine in de bib
Zemst – Elk jaar doet zich in maart een bizar
fenomeen voor: dan is er een week die
twee weken duurt. De Jeugdboekenweek
liep dit jaar van 2 tot 17 maart en had als
thema ‘Tijd’. In de bib namen de vierde
leerjaren van de Zemstse scholen deel aan
een opdrachtenspel dat hen terugvoerde
naar ver vervlogen tijden.

D

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

e
Jeugdboekenweek
bestaat al sinds 1972 en
heeft van in de beginjaren
tot doel gehad ‘betere
boeken in meer kinderhanden’ te
laten belanden. In die dikke veertig
jaar heeft dit leesgebeuren alleen
maar meer aandacht gekregen.
Radio, tv, kranten, tijdschriften en
andere media steunen de Stichting
Lezen in haar plan om kinderen tot
twaalf jaar te overtuigen van het
plezier dat een goed boek hen kan
verschaffen. En ook de scholen doen
hun duit in het zakje.
Omdat
2013
het
jaar
van
het
voorlezen
is,
kon
een
‘voorleesuurtje’ niet ontbreken. De
Jeugdboekenweek startte dan ook
met een voorleesmarathon. En ook
verder in de loop van de veertien
Jeugdboekendagen organiseerden
heel wat Vlaamse scholen, waaronder
die van Zemst, voorleesmomenten
door
(groot)
ouders, iets waar
de kinderen erg
naar
uitkeken.
Want zeg nu
zelf, er is toch
niets leuker dan
170
luisteren
naar
een (spannend)
verhaal?

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen
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Het
Jeugdboekenweekspel
Elk jaar staat er
ook een spel op
het programma

voor de leerlingen
van het vierde
leerjaar. En waar
kan zo’n spel beter
plaatsvinden dan
letterlijk
tussen
de boeken? Dus
opende de Zemstse bib ook dit
jaar de deuren voor alle vierde
leerjaren van onze gemeente. Het
thema van dit jaar, ‘tijd’, leende
zich uitstekend voor een duik in het
verleden.
Toen ik op één van de bezoekdagen
de bib binnenkwam, was het er
muisstil. Op de eerste verdieping
zag ik verschillende kinderhoofden
gebogen over boeken, foto’s,
computerschermen,…
op
zoek
naar aanwijzingen om de code te
kraken die hen naar het einddoel
van het spel moest leiden. De
klas was in groepjes opgedeeld,
die refereerden aan verschillende
periodes in de geschiedenis:
Egyptenaren, Grieken en Romeinen,
Vikingen, ontdekkingsreizigers, enz.
Bij elke goed vervulde opdracht
kregen ze een code, eigen aan hun
tijdperk: hiërogliefen, runentekens,
morse, enz. Deze tekens moesten
ze dan omzetten naar onze taal. Zo
vormden alle groepjes samen één
zin die hen leidde naar de plaats
waar een (lekkere) schat te vinden
was.Bibliotheek-medewerksters
Wendy en Elli hielpen hier en daar
een groepje verder met een extra
tip. Want de opdrachten waren niet
altijd makkelijk.
de Zemstenaar arpil 2013

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

Het enthousiaste vierde leerjaar van de Tuimeling in Zemst.

Hoe het begon
Omdat ik het begin gemist
had, vroeg ik Wendy om
mij even in te wijden. “Het
opdrachtenspel is gestart
met het voorlezen van het
eerste hoofdstuk van het
boek van Kristien Dieltiens,
Loewie en het mysterieuze
boek, dat ze speciaal
voor de jeugdboekenweek
geschreven heeft”, vertelde
ze. “Dit verhaal gaat over
Loewie en zijn zus Janne,
die bij hun opa logeren
en zich daar eigenlijk een
beetje vervelen. Opa heeft
geen computer of tv, hoe
is het mogelijk? Hij neemt
de kinderen mee naar
de bib en geeft hen een
opdracht: ze moeten vijf
boeken over verschillende
tijden uitkiezen. Dat lijkt
een fluitje van een cent!
Loewie vindt een heel oud
boek, met een amulet erin.
Hij doet dit rond zijn hals
en wordt plots weggeflitst
naar een andere tijd.
Via het spel treden de
kinderen in de voetsporen
de Zemstenaar april 2013

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

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
van Loewie.”
Of Loewie ook zo’n lekkere
schat vindt op het einde
weet ik niet, maar die
schat
viel zeker in de
smaak van de Zemstse
vierdejaars. Met dank
aan Wendy en Elli voor
de organisatie van het
spel. En eigenlijk, zou het
geen goed idee zijn om
volgend jaar eens een
volwassenenboekenweek
te organiseren? 


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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Hallo,
de Zemstenaar!
M
aar
van
We
de

laat dit alles mij niet
mijn taak afhouden.
zijn hier op zoek naar
verzamelaar van de
maand: second edition. Het gaat hard!
In een voortuin is Christophe bedrijvig
bezig met winterbanden te steken voor
een welverdiende skivakantie. Vanavond
vertrekt de familie. Doch, de gastvrijheid van
een Zemstenaar kent geen grenzen want
als ik word ontmaskerd, word ik hartelijk
binnen uitgenodigd voor een lekkere tas
koffie, want ja, ze hebben wel iets.
Het is een verzameling Delfts blauwe
wandtegels. Je kent dat Delfts blauw
aardewerk voorzeker. Dat is die blauwe
vaas in het salon van je grootmoeder
waar je steeds in een grote bocht om
heen moest. Zelfs er lang naar staren
werd amper geduld. Dat Delfts dus.

Wel Sofie, dit vind ik nu eens mooi én
origineel tegelijkertijd. Hoe ben je met
deze verzameling gestart?
“Wel, toen we vijf jaar geleden deze
boerderij kochten, lag er veel oud gerief
dat velen rommel zouden noemen, maar
het absoluut niet is. We hebben zoveel
mogelijk
oude
gebruiksvoorwerpen
gerecupereerd en nadien zo goed mogelijk
gerestaureerd. Tijdens zo’n opruiming vond
ik twee exemplaren van die wandtegels
met molens erop. Dat vond ik echt mooi. Ik
heb voor interieur gestudeerd en het leek
me een goed idee om met die faiences
verder te gaan. Zo zijn we rommel- en
antiekmarkten beginnen bezoeken, tot in
Tongeren toe, op zoek naar soortgelijke
tegels. We hebben onszelf wel enkele
voorwaarden gesteld. De tekeningen
moesten molens zijn en het mocht niet meer
dan 2,50 euro kosten. Echt Delfts blauw
kan je herkennen aan de achterkant, maar
dat is voor ons geen echte voorwaarde,
als de tegels maar mooi en in goede staat
zijn. Op markten moet je soms zo’n tegels
per lot kopen, dus selecteren we wat
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Zemst – Het is nog steeds koud, bitter koud.
Geen weer om een hond door te jagen, dus
tijd voor “Hallo, de Zemstenaar” om in zijn jas
te schieten, op zoek naar de verzamelaar van
de maand. Weet je waar ik graag wandel?
Langs het jaagpad van de Zenne en dan
richting Gulderij. Midden de Heidestraat
is er een smalle tunnel onder de spoorweg
(zou daar een vrachtwagen onder door
kunnen?) die uitgeeft op wat een vergeten
gehuchtje lijkt. Stukje woonwijk, stukje
natuurgebied. De wandelpaadjes sterken
het plezier van je tochtje. Paarden grazen
er gulzig op zompige weides en je hebt er
de mooi onderhouden kinderboerderij, die
weldra zal uitgebreid worden.

hier komt te hangen
en
dan
maakt
Christophe de kaders
met
overschotjes
die hij nog heeft
(nvdr: Christophe is
schrijnwerker. Indien
geen ervaring, begin
er niet aan! ). Na vier
of vijf molentegels te
hebben gevonden,
realiseerden
we
Tekst: Jean-Marie Brassine, Foto: Jean Andries
ons dat er vele
andere mooie tekeningen in omloop een originele verzameling en wie weet,
waren. Dus besloten we om die alvast weer een ideetje voor de lezer. Opletten
omhoog te hangen in afwachting dat als je kaders maakt. Tegels zijn breekbaar!
onze molentegelsverzameling uitgebreid In de kringwinkel liggen er kaders voor een
wordt. Het is immers de bedoeling om in halve euro. Ga daar langs mocht je de
deze ruimte de muur en achterwand vol te handigheid van ondergetekende hebben.
hangen, maar zover zijn we nog niet.”
For now: een terechte proficiat aan
onze verzamelaars van de maand Sofie,
En zo is Hallo, de Zemstenaar weer blij. Een Christophe. En starter Warre, vier maanden
plezante kennismaking, een leuk verhaaltje, oud, verzamelt volle pampers.


Beste lezer, heb je ook aanleg voor deze afwijking? Verzamel je graag iets en
mag het te bewonderen staan in ons maandblad? Aarzel niet en contacteer ons op
info@dezemstenaar.com. We komen graag binnenstormen voor “De verzamelaar
van de maand”!
de Zemstenaar arpil 2013
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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

KLUSDIENST



Algemene schilderwerken
Behangwerken
Laminaat
Leegmaken van panden



Algemene klusdienst





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

GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be
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Zemst – Oud worden, eenzaam zijn en op de koop toe ziek worden. Het is jammer genoeg
dagelijkse realiteit in onze hedendaagse welvaartsmaatschappij. Gelukkig zijn er goede
burgers die zich belangeloos bekommeren om het lot van deze groep. Met Pasen, Kerstmis
of bij hun verjaardag. Even wat aandacht geven, een kleine attentie, een hart onder de riem
steken. Dat is wat Ziekenzorg doet. In Zemst (centrum) al vier decennia lang. Op zondag 7
april wordt dat gevierd. Hoog tijd dus voor een warm gesprek met twee bezielsters: Germaine
Spenninck en Godelieve De Bakker, de huidige voorzitster.

G

ermaine (van Georges Binst
zeg maar): “We schrijven
1973 als onze pastoor – Rik
Van Itterbeeck - samen met
zuster Alma van het rusthuis en ook zuster
Mariette, een oproep doen om druiven naar
de zieken te brengen. Haast onmiddellijk
wordt hier gevolg aan gegeven en melden
de eerste vrijwilligers zich: Bertha van de
garde (Lauwers), Huguette van de kinesist
(Heydens), Joanna Van Der Veken (zeg
maar Jeanne van Juul Verdoodt), Jeanneke
Bladt en Edgard Pittois (den biersteker
zaliger). Kortom, mensen met het hart op
de goede plaats.”
Lijsten krijgen
Enkele jaren later krijgt dit lokale initiatief
een plaats binnen de organisatie van de
Christelijke Mutualiteiten, de CM. Germaine
vervolgt: “Dankzij Edgard Pittois wordt dit na
een zondagse hoogmis passend beklonken
met een paar flessen!” (Bedenking van
de auteur: toch altijd interessant om een
brouwer aan boord te hebben!).
Godelieve vult aan: “Van bij de start
en tot vóór enkele jaren kreeg iedereen
die 85 werd sowieso bezoek. Maar
ook de zieken die we kenden werden
bezocht. Gewoonlijk door de pastoor in
de kliniek. Want hij kreeg op geregelde
tijdstippen de lijsten. Jammer genoeg is
dit nu niet meer mogelijk!”
Momenteel telt Ziekenzorg Zemst
zestien ‘werkende’ leden, kernleden
dus, plus op geregelde tijdstippen
zoals 15 augustus aan de kapel van ’t
Hammeke, een groep occasionele, maar
even enthousiaste helpers.
Hoe gaan jullie praktisch te werk?
Germaine: “Momenteel telt Ziekenzorg
Zemst zo’n 130 aangeslotenen, een
steeds wisselend aantal natuurlijk. Ieder
kernlid heeft dus gemiddeld acht ‘zieken’
de Zemstenaar april 2013

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries
Vergaderen, eens zo leuk bij een lekker glaasje.

Het hart wordt rijk door wat het geeft
waar zij moet voor zorgen. Ik zeg ‘zij’,
want op één kernlid na, John Goovaerts,
tevens secretaris van de vereniging, zijn
het allemaal vrouwen. Wij vergaderen vijf
keer per jaar (verplicht voor de CM, anders
krijgen we geen subsidies!) en verdelen
de namen volgens de wijk of het gebied
waar het kernlid verantwoordelijk voor is.”
Waaruit bestaat jullie werk dan precies?
Godelieve: “Bij de verjaardag wordt een
kaart bezorgd, en met Pasen en Kerstmis
een kleine attentie, paaseitjes of een fles
wijn bijvoorbeeld. Eén keer per jaar gaan
we op een zondagnamiddag (gratis) naar
een toneelvoorstelling van ’t Groeit. De
tweede zondag van oktober is er ook de
jaarlijkse nationale ziekendag.”
De CM kijkt toe op jullie werking?
Godelieve: “Zo is dat, want wij krijgen
ook subsidies van hen. Dat is maximum
1000 euro per jaar, die we besteden aan
de dagelijkse werking. Maar niet aan
cadeautjes, want daarvoor hebben we
een apart budget. Dat wordt gespijsd
met de koffie en de wafeltjes die we
op O.L.V.-Hemelvaart aan ’t Hammeke
verkopen. Voorts is er de verkoop van

CM-lotjes, waarbij OKRA ons helpt, en
af en toe krijgen we al eens een gift
toegestopt. Chris Van Helshoecht (Pittois)
is onze penningmeester. Zij moet ervoor
zorgen dat ons budget in evenwicht is”.
Germaine: “De CM verplicht ons ook om
vorming te volgen. Bijvoorbeeld over
dementie of suikerziekte. En één keer
per jaar gaan we op bezoek bij onze
vroegere pastoor in Duffel. Op 9 maart,
met zijn verjaardag! 84 jaar is hij nu.”
Vrijwilligers gezocht
Dit jaar wordt Ziekenzorg Zemst-Centrum
dus 40 jaar. Dat wordt passend gevierd
op zondag 7 april met een misviering
(om 11 u) en een ziekenzalving in de
Sint-Pieterskerk van Zemst.
In afwachting daarvan verzoeken
Germaine en Godelieve mij uitdrukkelijk
om ook te vermelden dat op zaterdag
14 september voor de twintigste keer
een Ziekendag Groot Zemst (voor heel
de fusie dus) wordt gevierd.
Tot slot doen zij graag nog een warme
oproep, niet alleen om nieuwe medewerkers
aan te trekken, maar ook om de namen van
zieken en 85-plussers door te geven. Want
lid zijn van Ziekenzorg kost niets!
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Onder de
Gezinsbond Groot-Zemst is een sportieve
groep. Wekelijks op zaterdag in de sporthal
de Waterleest in Eppegem spelen ze recreatief
badminton. “Een initiatief waar we gezond en fit
mee blijven”, zeggen ze in koor.
Naar jaarlijkse gewoonte zette kunstkring
’t Steen uit Weerde in d’Oude School zijn deuren
open voor het publiek. Tekeningen, aquarel,
acryl, olieverf, digitale kunst of installaties, alle
soorten kunstwerken werden getoond. Naast
het themawerk rond “dromen” stelden de leden
ook nog andere werken tentoon. Napraten in de
verzorgde cafetaria bij een pintje of koffie met een
stukje gebak, huisgemaakt door de leden, hoorde
er natuurlijk bij.

De pupillen (12-14 jaar) van Groot-Zemst spelen nog niet
lang samen, maar behalen al goede resultaten. In het eerste
deel van de competitie eindigden ze eerste, in het tweede
deel trekken ze de positieve lijn door. “Drie meisjes en twee
jongens zijn nog maar enkele maanden bezig en maken veel
vooruitgang. Een uitstekende sfeer tussen de meisjes en de
jongens is onze troef”, zegt coach Ronny Vancampenhout.
Melissa Van der Vliet, Elien Baudoncq, Yana De Prins,
Lisanne De Prins, Isabelle Verschaetse, Elke Lecluyse,
Wenden Claes, Jonas Vandevelde, Jonathan Keulemans,
Vincent Verschaetse, Nick Van Den Elsen en Cedric Dewin.

KWB Zemst-Centrum organiseerde in februari een
spelletjesdag voor de ganse familie. In de namiddag
was het speeltijd voor de kinderen. Er was een Legohappening, waarbij de bezoekers zich gratis konden
uitleven met 20.000 Lego-blokjes. Er was ook een
uitzonderlijke Lego-tentoonstelling, met verschillende
kunstwerken van stemimitator Dirk Denoyelle.
Het hoogtepunt was toen zangeres Jo Lemaire verscheen.
Jo Lemaire kwam haar 3D-torsobeeld in Lego bekijken.
Weerman Frank Deboosere, Jommeke en Elio Di Rupo
waren ook te bewonderen. De kunstwerken werden door
Dirk Denoyelle tijdelijk ter beschikking gesteld. (foto LH)
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Foto’s: Jeanineke Andries

Tijdens de kampioenendag van De Jonge Vlucht in Eppegem
werden zes van de acht trofeeën op Quiévrain uitgedeeld aan
Jean Willems, algemeen kampioen, kampioen jaarse en kampioen
jonge duiven met meeste prijzen, evenals 1 & 2 getekende.
Jean Spolspoel behaalde twee titels met oude duiven, meeste
prijzen en 1 & 2, evenals de meeste prijzen bij de jaarlingen.
Antoine Van Erp (87 jaar en 72 jaar duivenmelker) werd kampioen
meeste prijzen en 1 & 2 bij de jonge duiven. Benny De Win, Jean
Spolspoel en Nelly De Wit behaalden elk een titel.

Ere wie ere toekomt. In de rubriek “Vrouwen aan de tapkraan”
in ons vorig nummer viel café Richelieu uit Eppegem door
een onoplettendheid uit de boot. Wat bij deze is rechtgezet.
Ingrid (60) krijgt hulp van Marleen (55) in café Richelieu in
Eppegem en heeft er ondertussen al 27 jaar ervaring op zitten.
Zelf drinken ze het liefst een gewoon Maeske.

Ook het steakfestijn van KCVV Elewijt was een groot succes.
Talrijke clubs van Groot-Zemst brachten een bezoek. Uiteraard
waren de vrienden van FC Eppegem talrijk aanwezig en wilden
zij graag op de foto met de werkers van de club.

De
Koninklijke
Harmonie
Elewijt tijdens hun traditionele
rondgang bij de herbergiers.
De luisterrijke en plezierige
tocht eindigde in café In den
Prins met een teerfeest.
Zemstenaar april
de Zemstenares
april2013
2013
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De vrouwen van de
Koninklijke
Harmonie
St. Hubertus tijdens hun
jaarlijkse eetfestijn.

Elke week bouwt volleybalclub HZ93 aan de toekomst. In GrootZemst zijn elke week talrijke jongeren (5- tot 10-jarigen) actief, onder
begeleiding van enthousiaste trainers.

Maurice Metdenancxt ging op 1 maart 2013 op
pensioen, na een rijk gevulde loopbaan. De laatste
negen jaar reed hij als buschauffeur voor De Lijn en
bracht hij vele Zemstenaren op hun bestemming. Eén
van de verrassingen op zijn pensioenfeestje in Laar
was een lijnbus, op schaal gemaakt door schoonzus
en schoonbroer. Op de foto opa met twee van de
drie kleinkinderen, Ines (13) en Jens (8).

De sponsordag bij KCVV Elewijt
was, ondanks de afgelasting van
de wedstrijd tegen Steenokkerzeel,
een groot succes. De weldoeners
van de club en de spelers maakten
er een gezellige namiddag van.
Teambuilding en goede sfeer
staan hoog in het verlanglijstje bij
VV Elewijt.
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Turnkring Excelsior Eppegem zorgde voor een geslaagd mini-turnfeest, “Gym
Happening”, ter voorbereiding van een groot verjaardagsfeest. Met “mini” wilde de
turnkring het iets kleiner houden dan anders. Meer dan driehonderd enthousiaste
kinderen toonden maar al te graag wat ze al geleerd hebben.

Turnen is een belangrijke sport in Eppegem. Elke zaterdagmorgen komen de kinderen van de eerste
kleuterklas in sporthal de Waterleest aan hun trekken. Op de foto de drie- en vierjarigen met hun
begeleiders, die er op een speelse manier de basis leggen voor de toekomst.
de Zemstenaar april 2013
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Zowel voor bedrijf als particulier

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

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

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be
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Zemst - Zalig zweten in een
Finse droge sauna of een
Russisch stoombad, lekker
luieren in een infraroodcabine
met lichttherapie, genieten
van een krachtige zoutscrub,
berkentakken stevig over je
vel voelen wrijven, en dan
nog even de jacuzzi of het
buitenzwembad in… En dat
alles zomaar vlakbij. In Zemst
langs de Brusselsesteenweg.
Niet in een grote sauna, waar
je langs alle kanten loensend
begluurd wordt. Maar knus,
in een privésauna. In Het
Schelpje. Benieuwd belde ik
aan bij Irina en Viktor.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

O

pwarming van de aarde?
Onder
Zemstenaars
gezegd en gezwegen:
niet veel van te merken de
jongste maanden. Logisch toch dat je
dan zoekt naar een lekker warm gevoel,
dat bovendien nog leuk is en gezond
voor lijf en leden. Zonder dat je er
moeite hoeft voor te doen of een verre
verplaatsing moet voor maken.
Badhuis

Samen naar de

sauna

Irina en Viktor: “Ontspannen genieten in alle privacy en met professioneel advies”

Toen op de symbolische twaalfde
december vorig jaar Irina (46 jaar en
afkomstig uit Oezbekistan) en Viktor
(53 en geboren in Kazachstan) elkaar
hun trouw beloofden, vertelden zij ook
enthousiast over hun eigen zaak, hun
privésauna in hartje Zemst.
Ondertussen, enkele maanden later,
geven ze mij (in keurig Nederlands!)
tekst en uitleg.
Viktor: “In Kazachstan is een badhuis
de normaalste zaak van de wereld. De
mensen werken er hard en
hebben weinig comfort.
Dus gaan ze geregeld naar
een
gemeenschappelijk
badhuis. Een plek om tot
rust te komen, te baden en
te praten.”
Irina

(vlot

meertalig):

“Ook in Oezbekistan is dat zo. Na mijn
universitaire studies in Tasjkent, waar
ik ook mijn diploma van leerkracht
Frans en Engels heb behaald, ben ik
naar België gekomen. Ik heb enkele
jaren gewerkt in een onderneming
in Brussel. Toen leerde ik Viktor
kennen. Hij werkte als mecanicien in
een garage in Hasselt en volgde nog
cursussen bedrijfsbeheer en transport.
Maar de drukte van de hoofdstad
werd ons te veel. De zoektocht naar
meer ruimte bracht ons een tiental
jaar geleden in Zemst. Hier konden we
samen met onze drie kinderen (Anton,
David en de inmiddels 11-jarige
Diana die in de Tuimeling haar zesde
leerjaar afwerkt) opnieuw tot rust
komen.”
Viktor vult aan: “Het alsmaar drukkere
verkeer richting Brussel werd ons op

Win een kennismakingsarrangement
Het Schelpje wil vijf Zemstenaars (één uit elke deelgemeente)
verwennen met een kennismakingsarrangement (van 2 uur voor 2
personen) voor de prijs van 50 euro, inclusief een fles champagne!
Gewoon antwoorden op volgende vraag: Waarom zetten mensen een

vilten muts op in een Finse sauna?
Mail zo snel mogelijk en zeker vóór 15 april uw antwoord met volledig
adres naar saunahetschelpje@skynet.be. De eerste (en juiste) inzending
uit elke deelgemeente is de winnaar.
de Zemstenaar april 2013
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de duur te veel. Daarom besloten
we voor een eigen zaak te kiezen.
Toen we dan ook nog een lapje
grond achter ons huis konden
bijkopen, stond het besluit vast:
het zou een privésauna worden.”
Berkentakken
Als we Irina vragen welke troeven
Het Schelpje de Zemstenaars kan
bieden, moet ze daar niet lang

"Een plek om tot rust
te komen, te baden en
te praten"
over nadenken. “Zoals de naam
het een beetje aangeeft, kom je
naar hier voor de gezelligheid,
de geborgenheid. Knus en in alle
privacy. Met je gezin, je naaste
familie of je beste vrienden. We
bieden plaats aan maximum zes
personen per sessie van twee uur.
Bij ons kom je voor relaxatie met
professioneel advies en word je niet
voortdurend gestoord of begluurd
door vreemden. De temperatuur
blijft dan ook constant. We leggen
je alles uit, tonen je hoe het moet
en laten je verder ongestoord
genieten”
Terwijl onze huisfotograaf de juiste
lichtinval zoekt om af te drukken,
neemt Viktor een takkenbos vast.

Wat is daar de bedoeling van,
Viktor?
“Dat zijn berkentakken. Het is een
nieuwigheid die ik wil introduceren.
Je moet daarmee zachtjes op het
lichaam kloppen. Daardoor komen er
antibacteriële oliën vrij, die goed zijn
voor de huid en de bloedsomloop.
Je bloed wordt er door versterkt en
je spieren ontspannen. Kortom, het
geeft een gelukzalig effect.”
Viktor, in een vorig leven nog een
begenadigd ijshockeyspeler, kan zich
duidelijk beroepen op zijn ervaring
inzake sportmassage. Een kennis
die hij voortdurend bijschoolt via
cursussen.
“Het komt erop aan een meerwaarde
te hebben tegenover de klassieke
saunacentra”, zo besluit hij. “Je kunt
bij ons ook terecht voor een wijn- of
champagnearrangement”, geeft Irina
ons nog mee. “En een cadeaubon is
ook altijd een leuk idee. Weet ook
dat reservatie altijd nodig is. Zo
geniet je optimaal!”


Info
Het Schelpje vind je aan de
Brusselsesteenweg 174 in Zemst
(tel. 015/62.38.57).
Een basisarrangement kost 70
euro. Wie lid is van de Christelijke
Mutualiteit kan bovendien via een
wellnessvoordeelbon genieten van
een korting van 20 euro.
Info en boekingen:
www.saunahetschelpje.be.

Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

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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Chef aan het fornuis
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IMMO ADVICE
D
E
O
G
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.
de Zemstenaar april 2013
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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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM

ALGEMENE BOUWWERKEN

015 / 6114 42

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

vw

audi

B.V.B.A.

DE NIJS J.

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

TEXTIEL
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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KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN

3+1 GRATIS
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Hoog bezoek in het Sportimonium
Hofstade – De laatste weken is het een af en aan
geweest van grote namen in het Sportimonium. de
Zemstenaar zou de Zemstenaar niet zijn, als wij daar
niet onze neus zouden insteken om u op de hoogte te
houden van het doen en laten van deze beroemdheden
op ons grondgebied…
Tekst Ilse Van de Velde, foto’s Jean Andries

O

p 20 februari werd de
Nationale Trofee Victor
Boin
uitgereikt
aan
Paralympische
ruiter
Michèle George door niemand minder
dan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Astrid van België.
De trofee is genoemd naar Victor Boin,
een zwemmer, waterpolospeler en
schermer die aan de Olympische Spelen
van 1908, 1912, 1920 én 1924 deelnam.
Michèle George is een Oostendse die aan
een ongeval in haar stoeterij in 2008 een

verlamd been overhield. Ze won
dubbel goud op de Paralympische
Spelen van Londen 2012 met
haar paard FBW Rainman op de
individuele en vrije kür.
De jury, die tot voor kort nog
onder de leiding stond van
de kleinzoon van Victor Boin,
gaf haar verslag in drie talen,
en werd door George vlotjes
drietalig bedankt. Ze woont
immers al zeven jaar in Amougies
in Henegouwen, waar zij en
haar man
hun
paardenk w e k e r i j
n a a r t o e
verhuisden,
toen
ze
in
Knokke
niet
konden
uitbreiden. De
optimistische
atlete en de
prinses konden
het goed met

elkaar vinden, babbelden over de
paardrijlessen van hun dochters en
gingen gewillig op de foto met uw
vertegenwoordiger van de lokale pers!
Vanaf 9 april verwacht het Sportimonium
Eddy Merckx als hoofdpersonage van
een digitaal belevingsparcours over de
wielergeschiedenis. Merckx fungeert
ook als gids langsheen drie fietslussen
doorheen de Groene Gordel, de
Rupelstreek en het Vaartland. Meer info
op www.inhetwielvaneddymerckx.be.

Zijne Majesteid de Koning heeft op 18 februari 2013, het Zilveren erekenteken
van Laureaat van de Arbeid van België toegekend aan Uitvaartzorg Anthony
Verheyden.
Het Organiserend Comité heeft u het Label “Professional van de sector” verleend
in de sector <Begrafenisondernemingen>.

de Zemstenaar april 2013
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Harmonie en Labyrint brengen samen: Brassed Off!

Elewijt – Steenkoolmijnen, muziekkapellen, een sterke sociale binding, een sluiting in ’t
verschiet, drama’s voor vele gezinnen… Ziedaar de ingrediënten van de ontroerende film
Brassed Off, die eind deze maand als theaterstuk wordt opgevoerd door de toneelverenging
van Elewijt. De harmonie van het dorp speelt de brassband. Uniek en veelbelovend, deze
samenwerking, aangrijpend en actueel, dit sociaal drama. Succes verzekerd!

G

aat die film niet over de
jaren ’90 in Engeland ten
tijde van Margaret Thatcher?
“Ja, crisis toen in Engeland,
dat met de ijzeren hand van de dito
dame werd geleid”, licht regisseur Guy
Bessendorffer toe. “Vele fabrieken
moesten de deuren sluiten, bedrijven
gingen over kop, velen verloren hun job.
Ook voor de Britse mijnwerkers waren
dat harde tijden. De steenkoolmijnen
werden één na één met sluiting
bedreigd, met grote sociale drama’s
tot gevolg. Eigenlijk is dat thema terug
zeer actueel, weliswaar zonder mijnen
maar met herkenbare rampscenario’s
voor vele bedrijven vandaag de dag.”
Dit socio-economisch thema vormde
de omkadering van een tragi-komische
film uit 1996, waarin de hoofdrol
is weggelegd voor een brassband,
gevormd door mijnwerkers-muzikanten.
De titel is ook een leuke woordspeling:
brassed off betekent zoveel als ‘het beu
zijn’, verwijzend naar alle onheil dat
de mensen boven het hoofd hing. Die
film is bewerkt tot een toneelstuk door
Mark Herman met live muziek voor een
koperensemble. Een ideaal gegeven
dus voor twee verenigingen uit hetzelfde

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Peter Merckx

dorp. Zo dacht ook dwarsfluitiste Goele
Michiels: “Wij en andere koppels hadden
het toneelstuk gezien in Kapelle-op-denBos en zagen ons dat al doen. Gelukkig
waren onze dirigent Kristof Degryse
en regisseur Guy daar direct voor
gewonnen. Je moet weten dat Labyrint
en de Elewijtse harmonie sinds vele
jaren een sterke binding hebben, omdat
verschillende leden in beide groepen
actief zijn, of omdat er nogal wat
koppels zijn waarvan de ene muzikant
is, de andere acteur.” En wie deze twee
verenigingen van Elewijt kent, weet dat
de samenwerking veelbelovend is.
Met het stuk zitten we dus in het Engeland
van de jaren ’90. In die tijd was er daar
aan elke mijn een fiere muziekkapel
verbonden en onderling werden er
muziekwedstrijden georganiseerd. De
sluiting van de mijnen betekende voor
deze mijnwerkers-muzikanten meteen
ook het einde van hun boeiend en rijk
gevuld sociaal leven.
Misschien leent het stuk zich wel tot wat
aanpassen aan de Elewijtse situatie?
“Ja, er wordt wel eens een allusie
gemaakt op de verenging hier die

volgend jaar 200 jaar bestaat en ja, wij
zijn geen fanfare. Voor de gelegenheid
gaat het dan natuurlijk om een harmonie
waarvan er leden zowel zullen acteren als
musiceren. Heel ongewoon dus. Maar het
blijft een aangrijpend stuk met geweldig
meeslepende muziek,” vindt ook de
regisseur. “Wij zijn met een kleine zestig
muzikanten en een twintigtal acteurs
waarvan veel figuranten, ook kinderen,
want er komen stakingen in voor en zo.
Vandaar dat we naar een grotere locatie
zijn moeten uitwijken voor de uitvoering.
Deze keer dus niet in ons vertrouwde
dorp maar in het Ontmoetingscentrum
van Hofstade”, verduidelijkt Goele. Toch
tijdig reserveren voor deze aanrader! 
BRASSED OFF door de Koninklijke
Harmonie Sint-Hubertus Elewijt en
toneelkring Labyrint Elewijt
Vrijdag 26 en zaterdag 27 april 2013
om 19.30 u.
Ontmoetingscentrum Hofstade
Inkom: 10 euro
Reserveren vanaf 3 april op
woensdag en vrijdag van 18u. tot
19u30. op nr. 0484/725.759 of
reservatie@toneelkringlabyrint.be.

De harmonie, KHSHe, staande, en Labyrint, de meesten zittend,
straks samen voor het voetlicht met een veelbelovende gezamenlijke muzikale toneelopvoering.
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Garage

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

Uit het opstellenboek van
meester Leo Vanden Wyngaerd
7de en 8ste studiejaar jongensschool Elewijt

Met een gescheurde broek
Zzzzzt! Paf! Aiaiai!! Een luid gelach barstte
onder de aanwezigen los terwijl ik mij achter
een tronk verstopte. Gij zult u oplaaiend van
nieuwsgierigheid afvragen wat er gebeurd is.
Wel, zonder nog lang te treuzelen, zal ik het
maar rechtuit bekennen. In het voorbijgaan
van een den was ik met mijn broek aan een
laag afgekapte tak blijven hangen en in mijn
haast had ik getrokken….en, ja, u weet het
overige. Toen ik nu achter die tronk zat, en er
natte pereltjes uit mijn oogen borrelden, deed ik
wanhopige pogingen om mijn hemd aan al die
ogen te onttrekken. Ik vroeg met angstige stem
naar een speld en snik! Ha! Welk een vreugde
smaakte mijn hart, toen ik er een te pakken had.
Mijn makker spelde de stukken en flarden aan
mekaar en met nieuwe ijver trokken wij naar
huis.
Ik voelde mij als afgespionneerd nagestaard
door de menschen. Uitdagend zag ik ons
huis staan, waar ja, waar straks een jongen
een tweede gat in zijn broek zou geranseld
worden. Voor moeder gekomen, flapte ik er
eenige raadselachtige leugens uit terwijl ik met
snikken het fabelachtige ongeval uitlegde. Ik
werd onwillekeurig vastgegrepen, door het ijle
gezwierd en kwam met mijn buik op de bank
terecht. Men onderzocht mij als betichte van een
laffe moord en ik moest tegen wil en dank op
mijn buik blijven liggen tot moeder een lap op
mijn broek had gezet.
Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17
dinsdag tot zaterdag
open van 8 tot 18 uur
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Frans Van Erps, 14 jaar – Elewijt
12 juli 1939
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BROODNODIG IS EEN ZELFBEDIENINGSWINKEL:
• Zeer ruim & overzichtelijk assortiment.
• Dagvers brood en sandwiches.
• Alle dagen open van 05 u. ’s morgens t.e.m. 24 u. ’s avonds.
U komt dus langs wanneer het u past.
• U staat niet op straat, maar in een echte, verzorgde winkel.
• Eenvoudig in gebruik, uiterst hygiënisch & veilig.
B
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• U koopt een brood in alle rust op max. 30 sec.
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ZALIG LEKKER brood!

•• STta
rapd2 ke u zet m a keeend en gebakken,
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maak,
• ltijd inn e e m wsis
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• Vers van Bakkerij Van Eeckhout

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

www.versbroodnodig.be
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Jos Van Steenwinkel,

de schrik van de Zemstse ratten

Eppegem - Het is rustig als we op een vrijdagnamiddag aankloppen bij de gemeentelijke
werkplaats. Jos Van Steenwinkel, al 35 jaar onvermoeibaar aan het werk voor de
gemeente, is klaar voor een gesprek over … ratten. Bruine ratten om precies te zijn.
Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries

W

e
zien
die
beestjes liever
gaan
dan
komen, zeker als
ze in onze tuin zitten. Toch zijn
ze aan een opmars bezig. “Een
jaar of vijf geleden kreeg ik zo
ongeveer iedere maand eens
iemand aan de lijn die een
bruine rat gezien had. Nu zitten
we bijna aan tien meldingen
per week. En vermits ik bij
iedereen langsga om uit te
leggen hoe je die dieren best
verdelgt, kan ik het nauwelijks
nog bijhouden,” vertelt Jos.
Je moet niet alles geloven wat
je hoort
Ratten zijn bijzonder schuwe
dieren
die
‘s
avonds
tevoorschijn komen. Ze leven
het liefst in een vochtige,
niet te warme omgeving
en voelen zich thuis in de
buurt van de mens. Hun
favoriete
nestplaatsen
zijn kelders, kruipruimten, schuren,
stallen, vuilnisbelten, graan- en
houtopslagplaatsen, en in de buurt van
grachten en waterlopen. Hun territorium
kan enkele vierkante kilometers
bedragen en op een nacht kunnen ze
tot vier kilometer afleggen. Niet slecht
voor zo’n klein beestje, nietwaar?
“Er doen veel cowboyverhalen over ratten
de ronde. Zo zouden ze mensen aanvallen.
Helemaal niets van waar, tenzij je ze in het
nauw drijft en ze niet meer wegkunnen.
Voor de rest zijn ze even bang van ons als
de Zemstenaar april 2013

Jos van Steenwinkel,
de Zemstenaar die
ratten te slim af is.

morgens, dan komen de ratten niet
langs.”
Hoe je de ongenode gasten
kwijtraakt
Wat moet je doen als je
een rat gezien hebt? Meld
het aan de milieudienst of
de werkliedendienst van de
gemeente. “We bestrijden de
ratten met vergif. Maar omdat er
geen uitleg op het blokje gif staat,
ga ik bij de mensen langs om uit
te leggen hoe ze het moeten
gebruiken, waar ze het moeten
plaatsen en wat ze moeten doen
als de hond of de kat er per
ongeluk van eet,” legt Jos uit.
Het
rattenvergif
is
een
traagwerkend gif, dus het duurt
een paar dagen voor de rat zich
ziek voelt en sterft. Maar na een
week zou het diertje verdwenen
moeten zijn.

wij van hen,” zegt Jos.
Een ander fabeltje is dat ratten alleen op
vuile plaatsen leven. Ratten leven in de
buurt van voedselvindplaatsen. En omdat
er alsmaar meer bebouwing komt, vind je
ratten niet alleen op erven van boerderijen,
maar ook in gewone tuinen en woonwijken.
Houd je kippen of heb je een composthoop
in je tuin, dan is de kans groot dat er ratten
in de buurt zijn. Zeker als je je kippen ’s
avonds eten geeft. Dan blijven er restjes
liggen en dat weten de ratten heel snel. De
goede raad van Jos: “Voeder je kippen ’s

Jos raadt ook aan om het
probleem samen met de buren aan
te pakken. “Een rat heeft een groot
territorium. Dus is de kans groot dat meer
mensen ze gezien hebben. Op die manier
kunnen we het gif over de buurt verdelen,
wat efficiënter is,” besluit Jos.

Rat gezien? Contacteer de
gemeente.
Milieudienst:
milieu@zemst.be,
015/62 71 45
Werkliedendienst:
werklieden@
zemst.be, 015/61 07 31
Ze komen gratis bij u langs.
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TV Zemst

U kijkt toch ook?

Alles moet snel, alsmaar sneller. Een niet aflatende roep om rapper regeert.
Beeldcultuur past daarin. Vluchtigheid vloeit eruit voort. En toch, tv maken
is arbeidsintensief. Elk beeld moet juist zitten. Zoals schrijven schrappen is,
is tv maken monteren. Uren materiaal samenballen in enkele minuten. Met
behulp van vaak hoogtechnologische apparatuur. Een boeiende, bezielende
belevenis.

www.tuinenvanvlasselaer.be

TV Zemst werd twee jaar geleden in het leven geroepen. Eén man slechts
bezat de technische bagage om het product tv te maken: Paul Van Welden.
Ondanks drukke beroepsbezigheden liet hij niet af. Dagen en vooral nachten
zwoegen en zweten, maar steeds met liefde. Gedreven en met passie. Om
toch maar TV Zemst op het scherm te krijgen. Reportages draaien, opnames
maken, beelden monteren…
De roep om nieuw, liefst jong bloed, klonk de jongste tijd luider. En zie, twee
jonge krachten vervoegden onze rangen. Lowie Vaerman en Dries Janssens.
Talenten met technische bagage.
Lowie kennen we nog van de selecties van Junior Eurosong van vorig jaar. TV
is zijn grote droom. Misschien binnenkort al bij vtmKzoom. Met Dries konden
we nog kennis maken in het nieuws van 6 maart. Als vingervlug tovertalent.
David Copperfield weet waar hij zich mag aan verwachten. Welkom aan boord
gasten!

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

Vele handen maken licht werk. Zo wordt een last een lust. Dus, heb je af en
toe een uurtje vrij, hou je van tv (maken) en zie je in jezelf een gemotiveerde
monteur (m/v), neem contact met TV Zemst. De fiscus zal er niets aan hebben,
alleen jij zelf samen met 22000 andere Zemstenaars!
Een mailtje naar Paul (paul@paulvanwelden.be) of een belletje naar
ondergetekende (0474/05.60.01) volstaan. En om je helemaal te overtuigen:
Xandra selecteert! Een kleine moeite, een wereld van verschil.
AL
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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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

FC

www.jsdheylen.be

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers
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Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
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30 jaar Weerdse Bierfeesten
Weerde - Geen knallende champagnekurken, wel
traditiegetrouw sloten bruisend gerstenat in de tent aan
de Ketelveldweg op 3 en 4 mei. Deze feesteditie wordt
extra in de verf gezet met een ijzersterk programma en
een nieuwe huisstijl. Voorzitter Stijn Bauters van het
Bierfeestencomité licht toe.

W

Tekst en foto: Dirk Verdeyen

at hebben
jullie in de

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

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

aanbieding dit jaar ?
“We zijn trots op de
topaffiche die we dit
jaar brengen. Raymond
van het Groenewoud
op vrijdag en een
gevarieerde
zaterdag
waar heel wat genres
aan bod komen: metal
met
Channel
Zero,
Belgische rock met De
Mens, drum ‘n bass met
Murdock, dance met Otto
Jan Ham en hip hop met
Kraantje Pappie. Toch
niet mis, en dit voor
de prijs van 12 euro
in voorverkoop (15 euro aan de
kassa). Naast een alweer select
aanbod op de bierkaart serveren
we een verjaardagsbrouwsel van
ons Pee Ikske, voor de gelegenheid
omgedoopt tot Pee Ikske Deluxe.
Ook nieuw is dat de VIP, het
netwerkcafé, nu toegankelijk wordt
voor iedereen. In de VIP-tent wordt er
een driegangenmenu geserveerd. Je
kan er ook gebruik maken van aparte
toiletten en vanuit een aparte ruimte
de optredens volgen. Een VIP-ticket
kost 60 euro en kan besteld worden
via VIP@weerdse bierfeesten.be.
Wie erbij wil zijn, kan beter snel zijn:
het aantal plaatsen is beperkt tot
honderd.”
Raymond van het Groenewoud op
vrijdag, een topact. Dit is ook nieuw.
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“Dit is wel exclusief voor deze
speciale verjaardagseditie en niet
elk jaar haalbaar. We wilden echter
iets extra’s aanbieden, en dit voor
slechts 7 euro vanaf 21 uur.”
Het is even wennen aan de nieuwe
affiche na de vertrouwde stijl van
jaren.
“Wel, stilstaan is achteruitgaan
en af en toe eens veranderen is
nodig. In de loop der jaren werd
de affiche steeds drukker en ietwat
onoverzichtelijk. Daarom hebben
we gekozen voor soberder, maar
duidelijk drukwerk. Uit respect voor
de roots en geschiedenis blijft het
ventje met bierglas wel opduiken.”
Alle
info
en
nieuws
www.weerdsebierfeesten.be

op
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Weerde - 2013 lijkt ons een weinig bijzonder jaartal,
maar voor de chirojongens van Weerde staat het in het
teken van feest. Dit jaar vieren ze immers hun 65-jarig
bestaan, en ook hun Weerdse Bierfeesten mogen
dertig kaarsjes uitblazen. Wij spraken met de huidige
groepsleider, Thomas De Ron (21).
Tekst: Brecht Put

65 jaar, maar nog niet op pensioen!

H

ebben jullie al stevig
gevierd?
“Op onze startdag in
september
vorig
jaar
hielden we een traditionele Vlaamsche
Kermis’. Dat doen we om de vijf
jaar en het is steeds de feestelijke
opener van een jubileumjaar. Vorige
maand hebben we een galabal
georganiseerd. Iedereen die ooit
leider is geweest in onze chiro, of er
nauw verwant mee is geweest, heeft
daarvoor een uitnodiging in de bus
gekregen. De bedoeling is om al die
mensen samen te krijgen en zo met de
verschillende generaties de chiro te
vieren.”
Kunnen
jullie
dan
op
veel
belangstelling rekenen?
“Zeker en vast. Met meer dan 160
inschrijvingen was het galabal een
groot succes. Die belangstelling is er
trouwens niet alleen voor het galabal,
maar voor al onze activiteiten. In het
algemeen hebben we een grote
achterban. Vooral van de WOL
(Weerdse Oud-Leiders, red.) merken
we een grote betrokkenheid met de
chirowerking, iets waar we uiteraard
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heel gelukkig mee zijn. De Bierfeesten
(zie kader) vormen daarvan het beste
bewijs. Eigenlijk zijn die tegelijkertijd
een product en de oorzaak van die
nauwe band, want het zijn vooral
de Bierfeesten die de verschillende
generaties
(oud-)leiders
en
sympathisanten bijeenbrengen.”

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

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

Wat is het succes van de chirojongens
van Weerde?
“Het belangrijkste blijft uiteraard dat
onze leden op zondag voldaan terug
naar huis gaan. Dat we na 65 jaar nog
altijd bestaan, hebben we te danken
aan de inzet en het enthousiasme van
de leidingsploeg en onze achterban. Die
komen voort uit een zekere trots. Elke
leider en oud-leider is fier op ‘zijn’chiro
en wil zich daarvoor engageren.”
Jullie zijn de enige jeugdbeweging in
Zemst die beide seksen gescheiden
houdt. Hebben jullie er ooit al aan
gedacht om te fusioneren met de
meisjeschiro?
“In de wandelgangen wordt daar
heel af ten toe eens een woord over
gerept, maar concreet wordt dat nooit.
Na al die jaren hebben we elk onze
eigen
werking
opgebouwd, en
de kans is klein
dat de huidige
situatie van twee
aparte chiro’s ooit
zal veranderen.
Waarom zouden
we ook? Zoals
het nu is, is het
voor zowel de
meisjes als de
jongens goed.”

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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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

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

bvba

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
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Taverne Den Harlekijn viert tiende verjaardag
Eppegem – Op 8 mei aanstaande wordt het tienjarig bestaan van Den Harlekijn, met
uitbaters Heidi en Tim, gevierd in een feesttent ter hoogte van het café en de stationsparking
aan de Houtemsestraat/Elewijtsesteenweg.
Tekst: Katia De Vreese, foto: Jean Andries

A

ls ik op dinsdagnamiddag
afspraak heb met de ‘lady
of the house’ Heidi, is het
café net gepoetst en nog
leeg. Als ze straks opengaan neemt
zij altijd de eerste uren voor haar
rekening. Tim komt later om dan ook
te sluiten.
Reeds tien jaar bezig. Dus jullie
begonnen in 2003 ?
“Ja, op 1 april 2003 om precies te zijn!”
Rare datum om van start te gaan ?
“Niet alleen wij kozen 1 april als
openingsdatum. Nog twee andere
zaken uit de buurt, namelijk ’t Steen, met
Chris en Alain, in Elewijt en ’t Voorhof,
met Pascale en Alain, in Houtem kozen
ooit ook 1 april als startdatum.”
En van begin af aan met z’n tweeën ?
“Neen. Toen Tim tien jaar geleden
besliste om de zaak over te nemen,
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had ik nog enkele muzikale projectjes
lopen, maar eens die afgelopen waren
kwam ik mee helpen in de zaak.”
Heidi is sinds negen jaar de
leadzangeres van de rockband
Stiletto, een covergroep die zowel
bij de klanten van Den Harlekijn als
daarbuiten zeer gesmaakt wordt. De
eerder verlegen Heidi van achter de
toog verandert dan in een zangeres
die zich enorm goed thuis voelt op
een podium!
Den Harle groeide uit tot een
goeddraaiend café waar ambiance,
kameraadschap aan den toog en
gezellige sfeer hand in hand gaan. De
legendarische cocktail-, champagneen andere avonden zullen bij velen
blijvend in het geheugen gegrift staan.
Een rondje met de kaarten spelen of
chapeau brengt er altijd veel plezier
voor jong én oud.
Toch dachten jullie er over na om te

stoppen?
“Inderdaad. Maar de overname is
uiteindelijk niet doorgegaan. Tim en
ik hebben ondertussen twee kinderen,
Brecht en Roos. De combinatie gezin
en werk is niet altijd eenvoudig.
We hebben alles eens herbekeken
en in eerste instantie onze uren
wat aangepast. Dit brengt al wat
beterschap.”
Het rookverbod zit er waarschijnlijk ook
voor iets tussen?
“Inderdaad. Niemand kan ontkennen
dat het rookverbod een serieuze
aanslag was op de inkomsten. De
meeste klanten zijn het buiten gaan
roken nu wel al gewoon. Tim is zich
ondertussen gaan toeleggen op
de uitbreiding van ons assortiment
snacks en kleine schotels. De keuken
werd aangepast en vergroot. Een
nieuwe wending, die voor ons een
nieuwe wind gebracht heeft om ons
werk met plezier te kunnen blijven
doen.”
Stiletto op het programma is
voor Heidi eigenlijk een beetje
een thuismatch. Met De Romeo’s
bovenaan de affiche wordt stilletjes
op een schot in de roos gehoopt. Ook
zij vieren hun tienjarig bestaan en
ondanks hun drukke agenda, konden
ze toch gestrikt worden. En wat meer
is: het wordt een familieavondje op
het podium. Want laat Gunther Levi,
één van de drie Romeo’s, nu net de
broer zijn van…. Heidi. Met verder
nog een paar jonge bands uit de
omgeving en een echte Eppegemse dj
zijn alle ingrediënten aanwezig voor
een geweldige avond.
www.stilettorockband.be
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Aan den toog met Ellen en Jean-Marie
Zemst - Op de mooiste dag van het jaar (laten we hopen dat er nog zo’n zonnige dagen komen) sprak ik
af met Jean-Marie Brassine in de Kroeg. Het werd een wervelend gesprek over jeugdbeweging, muziek,
reizen en nog veel meer. Hij heeft jaren in de Chiro en Tramalant gezeten en nu nemen zijn kinderen die
rol over. Het kan dan ook niet anders of u heeft al van Jean-Marie of één van zijn kinderen gehoord!
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries

Jean-Marie, ik dacht altijd
dat jij een geboren en
getogen Zemstenaar was,
maar dat blijkt niet te
kloppen?
“Nee, ik ben een échte
Belg. Mijn moeder is voor
de helft Vlaming en voor de
andere helft Waal, bij mijn
vader is het net andersom.
Mijn ouders verhuisden
veel, maar toen ik nog jong
was, zijn ze uiteindelijk in
Muizen terecht gekomen.
Ik ging toen bij de scouts
van Hever en daarna begon
ik uit te gaan in Zemst.
Zo kwam ik bij Tramalant
terecht en werd ik leider
bij de Chiro. En ik ben er
blijven hangen (lacht). Eind
jaren ’70, begin jaren ’80
was dat een nieuw gebouw,
dat marcheerde daar goed,
hé! Wij hadden een heel
bloeiende jeugdwerking,
nu nog steeds trouwens.
Ik ben ook, zoals het een
echte Belg betaamt, een
grote Rode Duivelsfan. Al
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van kleins af aan op tv en
van zodra het kon live, met
als hoogtepunt - tot op
heden - het EK in Frankrijk,
met de zeventienjarige
Scifo tegen Joegoslavië.
Ik ben altijd fan gebleven
en ga soms nog kijken.
Het doet me deugd dat
de Rode Duivels opnieuw
zo populair zijn, dat is een
goed tegengewicht tegen
al dat gevlag op Vlaamsche
wegen. Mensen zouden
fierder mogen zijn over hun
Belg-zijn.”
Je bent nogal veel met
muziek bezig. Kan je me
één plaat noemen die
iedereen eens zou moeten
beluisteren?
“Ik ging al naar concerten
toen ik veertien jaar was
en dat is haast nooit
gestopt. Ik heb nadien
van mijn hobby mijn
beroep kunnen maken en
heb twintig jaar voor een
independent gewerkt.

Maar je vraag is wel heel
moeilijk. Iedereen hoort
iets anders graag en
met de leeftijd verandert
en verrijkt je smaak
natuurlijk ook. Ik luister
tegenwoordig vooral naar
roots- en indiemuziek. Bon,
als iedereen zou verplicht
zijn naar één plaat te
luisteren, kies ik tenslotte
voor Rockamovya van
Harrison Stafford. Reggae
op zijn best en zijn band,
Groundation, is live altijd
een belevenis! Op en naast
het podium.” (lacht)
Iets helemaal anders: heb
je een favoriet plekje in
Zemst?
“De Kroeg (lacht). Ik zit
graag op café, maar
in 2008 heb ik tinnitus
opgelopen en daardoor
ben ik overgevoelig aan
geluid geworden. In mijn
gloriejaren deed ik zo’n
honderd optredens op een
jaar, maar dat gaat nu niet

meer. Als er bijvoorbeeld
veel volk is op café, dan ga
ik liever niet. Ik ga ook niet
meer naar fuiven en woon
bijna geen concerten meer
bij, tenzij met aangepaste
dure oordoppen, waarvan
ik er al twee paar ben
kwijtgespeeld. Ik ga
ook graag wandelen in
het Blosodomein, in de
winter, in de zomer, het is
daar altijd schoon. Onze
gemeente heeft ook een
aantal mooie wandelroutes,
vind ik.”
Heb je een lievelingsfilm?
“Ik zie heel graag Europese
films. Amerikaanse films
vind ik veel te voorspelbaar.
Een regelrechte aanrader
is bijvoorbeeld de Anders
Thomas Jensen Collector
Box. Hij maakt alternatieve
films die blijven hangen en
met serieuze hoeken af.
Over de grote plas komen
alleen de Coen Brothers in
de buurt.”
de Zemstenaar april
arpil 2013

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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