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laapt u een beetje goed, beste lezer? Bent u het type
mens dat zich neerlegt en drie tellen later zalig knorrend
aan het dromen gaat? Of bent u eerder het woelwater
dat zich dertig keer draait en keert, vierduizend schapen
telt, naar een onzichtbaar plafond ligt te staren, opstaat om
iets te drinken om dan drie kwartier later opnieuw op te staan
omwille van een te hoog waterpeil? Wij van onze kant slapen
nogal goed, dank u wel. Op onbewaakte momenten durft dat
zelfs al eens uitlopen tot een flink stuk in de ochtend, maar geen
haan die daar naar kraait. Die beesten zijn dan al lang met
andere dingen bezig.
Maar wij dwalen af. Wij hadden het over slapen en wakker
liggen. Letterlijk. En dan nu figuurlijk: ligt u wakker van de
grote problemen in de wereld, beste lezer? Oorlog in Syrië,
vluchtelingen uit heel de wereld op zoek naar een beter leven?
Of korter bij huis: Kom op tegen Kanker, het Rode Kruis, Artsen
zonder Grenzen of noem maar op? Wellicht wordt u geraakt door
allerlei beelden op tv en indringende reportages in kranten en
tijdschriften. Maar al bij al blijft het min of meer een ver-van-mijnbedshow.
Tot op de dag dat het plots heel concreet wordt. De dag dat de
Chinese familie Zhu, die in Hofstade een nieuw leven opbouwde
en – hoeveel beter kan je in België in godsnaam geïntegreerd
geraken – op de Tervuursesteenweg een frituur uitbaat,
opgesloten wordt om genadeloos te worden uitgewezen. De
dag dat Rana, een apothekeres uit Syrië, met haar man en vier
kinderen op de vlucht slaat voor de oorlogsgruwelen en onderdak
vindt bij haar zus in Zemst, een klein beetje gerustgesteld maar
nog altijd te bang om zelfs maar haar familienaam te vermelden.
U leest er zo meteen meer over.
Maar waar u zelden iets over leest: elke dag opnieuw worden
mensen, ook in Zemst, getroffen door ernstige ziektes. Soms
loopt zoiets niet goed af, gelukkig vaak ook wél. de Zemstenaar
wil al deze mensen een hart onder de riem steken en wenst elk
van hen heel veel moed en sterkte.
De redactie (PV)
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tevreden te stellen. Met onze
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Met Miel naar de middeleeuwen

Miel Pardon: “Deze vuurstolp heb ik
zelf helemaal samengepuzzeld en
bijgewerkt.” (coverfoto)

I

k klop behoedzaam aan bij de
Semse. Miel is drukdoende om samen
met Axel Nees ruim 500 stukken
te inventariseren. Want tegen 9
juni moet alles klaar zijn. Dan opent in
de heemkring immers de permanente
tentoonstelling over de middeleeuwen.
“Let op”, steekt Miel kordaat van wal,
“dit is geen museum! Want hier is de
toegang gratis!” De toon is meteen
gezet. Geduldige gedrevenheid en
passie stralen af van deze 84 lentes
jonge hobbyarcheoloog.
Dijleslib
“Ah, die late middeleeuwen, Margaretha
van Oostenrijk…”, droomt Miel luidop.
“Een prachtige tijd moet het geweest
zijn, met een ongekende rijkdom en
bloei voor onze streek. Met Mechelen als
grote internationale stad. Logisch dat
er in onze lokale klei massa’s schatten
zaten en wellicht nog steeds zitten”.
Miel troont me rond langs vitrinekasten
vol voorwerpen, sieraden, munten,
kleipijpen, krulspelden, patacons (in
pijpaarde gebakken en versierde
medaillons) en massa’s ander fraais.
Hij vervolgt: “Het was mijn stille droom dat
we al die rijkdom van toen in onze streek
ook daadwerkelijk hier zouden kunnen
houden en koesteren. Gelukkig ben ik
Axel in Eppegem tegen het lijf gelopen en
de Zemstenaar juni 2013

kon hij me helpen om al die waardevolle
dingen binnen de heemkundige kring de
plaats te geven die ze verdienen”.
Hoe ben je aan al deze voorwerpen
geraakt?
“In 1972 is men in Mechelen begonnen
met het uitbaggeren van de binnen-Dijle
(de Dijle binnen de stadsmuren). Al dat
slib werd uitgestort op een site achter
Electrabel. Toen ik als amateur-archeoloog
onder toezicht mocht komen zeven,
waren de mooiste stukken natuurlijk al
weg. Ons restten enkel de kruimels,
want veel voorwerpen waren door het
baggeren kapot gemalen. Dagen en
dagen heb ik gegraven en gezeefd. Dan
ben ik op basis van mijn boekenkennis
de duizenden stukjes en scherven weer
gaan samenstellen tot de oorspronkelijke
voorwerpen. Dagen, nachten, jaren ben ik
er mee bezig geweest. Om te komen tot
wat je hier nu ziet.”
Middeleeuwse proevertjes
Alle uitgestalde voorwerpen zijn dus
persoonlijk bezit. Maar Miel wil ze
niet bij hem thuis verstoppen in dozen
en kasten. Hij wil iedereen laten
meegenieten van zijn ‘schatten’.
Vanuit welke periode dateren deze
stukken zoal?

Zemst – Wroeten in Mechels
Dijleslib?
Zoeken
naar
scherven allerhande, tot je
door de smurrie de stukken
niet meer ziet? Duizenden
deeltjes bij elkaar puzzelen
en er voorwerpen uit
onze rijke middeleeuwen
opnieuw mee samenstellen?
Ik zie menig Zemstenaar
al de neus ophalen.
Niet Miel Pardon. Met
engelengeduld slaagde hij
erin ruim 500 voorwerpen te
reconstrueren. Vanaf 9 juni
kan ook u ze bewonderen in
de Semse.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

“De meeste zaken stammen van de
periode van de late middeleeuwen
(1200 tot 1500) tot de vroeg moderne
tijd, zeg maar tot de Franse Revolutie
ongeveer. De rijkste periode was
ongetwijfeld die ten tijde van de gildes,
de 15de – 16de eeuw dus. Vanaf het
moment ook dat er een datum op de
munten staat. Zeg maar vanaf 1560
ongeveer, na Keizer Karel.”
Met KVLV in de Staminee
Miel kan nog uren doorgaan. Want elk
voorwerp heeft een eigen verhaal. En
dat wil hij met plezier en enthousiasme
vertellen aan al wie het horen wil.
Vanaf zondag 9 juni om 13 u in de
heemkundige Kring de Semse, aan
het Plein van de Verdraagzaamheid.
De opening van deze permanente
tentoonstellingsruimte
gebeurt
in
samenwerking met de KVLV van Zemstcentrum die voor de gelegenheid de
innerlijke mens zal verwennen met een
middeleeuws geïnspireerd hapje-tapje.
Nadien kan de tentoonstelling (gratis!)
bezocht worden op de openingsuren
van de Staminee van de Semse, dus
elk maandag- en dinsdagavond van 19
tot 22 u. Bezoeken op afspraak, zoals
voor scholen, zijn eveneens mogelijk. Zij
zullen hiervoor trouwens een uitnodiging
ontvangen.
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Een knagende kwestie:
bever(s) in Zemst
Zemst - De intussen zuiver(der)e Zenne zorgde voor een
heropleving van fauna en flora. De aanwezigheid van vis en
watervogels leek tot voor een tiental jaren een utopie in de
open riool van toen. En stel je voor, nu is ook via cameravallen
de aanwezigheid gespot van een heel bijzonder beestje:
de bever. Kristijn Swinnen, bioloog aan de UA, startte een
doctoraat voor vier jaar. Hij bestudeert de beverpopulaties
van Vlaanderen en Wallonië en is dus de geknipte man om
ons meer over deze dieren te vertellen.
Tekst: Dirk Verdeyen, foto’s: Kristijn Swinnen

W

as het een kwestie van
tijd voor de bever bij ons
zou opduiken?
“De bever, een inheemse
soort, werd in Vlaanderen niet meer
waargenomen sinds 1848. In de
jaren negentig werden er een aantal
uitgezet in Wallonië. In de Dijlevallei in
Vlaanderen werden in 2003 ook dieren
geïntroduceerd en die deden het
bijzonder goed. De bever of bevers in
Zemst zijn dus hoogstwaarschijnlijk via
de Dijle tot langs de Zenne gekomen.
Bevers komen nu in heel Vlaanderen
voor, uitgezonderd West-Vlaanderen.
Dat hij dus vroeg of laat ook in Zemst
zou verzeilen, is geen verrassing.”
De meesten onder ons weten niet veel
meer van de bever dan dat hij bomen
omver knaagt. Is dat niet schadelijk ?
“Ze zorgen ongetwijfeld voor een
verrijking van de natuur. Hernieuwing

van de vegetatie komt andere dier- en
plantensoorten immers ten goede. Bevers
zijn vooral ‘s nachts actief. Ze leven van de
vegetatie langs het water. In de winter
eten ze ook schors en wortels van bomen.
Knagen is hun natuur, hun tanden groeien
voortdurend. Met de stammen en takken
van omgeknaagde bomen bouwen ze een
grote burcht, met de ingang onder water
en dus veilig voor belagers. Ze maken ook
dammen en kanaaltjes om de waterhoogte
te regelen. Overlast en schade is echter
niet uit te sluiten. Vraatschade aan
landbouw-gewassen of bomen kunnen
voor problemen zorgen en door hun
graafwoede kunnen ze overstromingen
veroorzaken. De bever en zijn biotoop
zijn beschermd en mogen niet verstoord
worden. Wie getroffen wordt door schade,
kan wel een vergoeding claimen bij Natuur
en Bos. Hoogst uitzonderlijk worden
dammen afgebroken en worden dieren
weggevangen, al heeft dit niet veel zin,
want die plek wordt dan
wel door andere bevers
ingenomen.”
Kan die bescherming
niet leiden tot een te
grote populatie?
“Nee, dat is onmogelijk.
De
bever
is
erg
territoriaal.
Ze leven
in kleine families en
na twee jaar verlaten
de jongen het nest.
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Kristijn Swinnen met een
puntgaaf afgeknaagde boomstam.

Concurrenten worden verjaagd. Meer
bevers betekent enkel dat ze zich
verder zullen verspreiden. De beelden
die we hebben van Zemst geven geen
uitsluitsel of het één of meerdere dieren
betreft. Tot nu toe hebben we slechts
één exemplaar op film. Mogelijk is het
een bever, mannelijk of vrouwelijk, die
wacht op een geschikte partner om een
familie te stichten.”
Waarom wordt de exacte locatie liever
niet bekend gemaakt?
“Om twee redenen eigenlijk. Misschien
zullen te veel mensen, weliswaar met
goede bedoelingen, willen gaan kijken
en dan wordt het misschien wat storend
druk voor de beestjes. Mijn cameravallen
hou ik ook liever ongemoeid. Ach,
vroeg of laat zal wel iemand de plaats
ontdekken zeker.”
de Zemstenaar juni 2013

Bij inleveren
van deze bon:
Aankoopbon
van 10€ bij
aankoop van
minimum 100€
Enkel geldig in de
maand juni 2013
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Brusselsesteenweg 174, 1980 Zemst
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Hofstade - De uitbaters
van frituur ‘Lisa’ in Hofstade
zijn
door
de
politie
opgepakt en in een open
instelling geplaatst in SintGillis-Waas.
Ze zouden
hier illegaal verblijven
en wachten nu op hun
gedwongen
uitwijzing.
Hofstade reageert onthutst
en onderneemt acties om
hen hier te houden.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

H

et gezin woont bijna tien
jaar in België en is helemaal
geïntegreerd in het sociale
weefsel van Hofstade. Toch
zou een eerdere regularisatieprocedure
geen positief resultaat hebben
opgeleverd. Buurtbewoners startten
een petitie, waarin een herziening
van het dossier van de familie YanZhu gevraagd wordt. Het protest en de
steunbetuigingen zijn massaal.

“Deze mensen zijn geen passieve
migranten en profiteren helemaal
niet van de staat”, zegt een
verbolgen Hans Van Gool. ”Ze
hebben nooit gebruik gemaakt
van het ocmw, het ziekenfonds of
enige uitkering. Integendeel, door
hard te werken hebben ze hier iets
opgebouwd en hun plekje veroverd
in de harten van de Hofstadenaars.
De vrouw spreekt behoorlijk
Nederlands en de man doet zijn
best daartoe, het dochtertje Lisa
zit in het eerste kleuterklasje in Ter
Berken en de familie steunt zelfs een
jeugdploeg van FC Verbroedering
Hofstade. Zij zijn een voorbeeld van
integratie en een meerwaarde voor
onze gemeenschap.”
De Chinese vrouw kwam tien jaar
geleden in contact met een Vlaamse
man. Ze trouwde, maar het huwelijk
liep na anderhalf jaar op de klippen.
Haar Vlaamse ex getuigt dat het
beslist niet om een schijnhuwelijk
ging, zoals Vreemdelingenzaken
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Dochtertje Lisa en mama He
stapten mee op in de protestmars
naar het gemeentehuis van Zemst.

Chinees gezin opgepakt in Hofstade
vermoedt en onderzoekt. Vier jaar
geleden leerde de vrouw opnieuw
een man kennen, een Nederlandse
Chinees met wie ze getrouwd
is in Borgerhout. Ze kregen een
dochtertje Lisa en een zoontje Liam.
Een petitie en een mars

schepencollege en de gemeenteraad
steunen het gezin binnen de
wettelijke mogelijkheden. In een
motie vragen zij dat de bevoegde
diensten rekening houden met het
feit dat de betrokken familieleden
goed geïntegreerd zijn in de
plaatselijke samenleving.

De
groep
vrienden
en
sympathisanten van de Chinese De nieuwe advocaat van het gezin
familie blijft niet bij de pakken zitten. Yan-Zhu zoekt nu in het dossier naar
Met een petitie, een mars naar het onregelmatigheden en onjuistheden
gemeentehuis, een frietbakactie om aan te tonen dat een uitwijzing
op de Zemstse Pinksterjaarmarkt, onterecht zou zijn.
een motie in de gemeenteraad Bij het drukken van deze de
en lobbyen bij politici, willen ze Zemstenaar was daarover nog geen
een mogelijke uitwijzing alsnog verder nieuws bekend.
blokkeren.
Vooral
de
lange
termijn
dat de familie
hier
vrijwel
ongemoeid
gelaten
werd
om hen na tien
jaar op een
administratieve
fout te pakken
André en Ann Janssens - Verreth
en uit te wijzen,
Manege Verbrande Brug bvba
wordt algemeen
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
als onmenselijk
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64
ervaren.
Het

Verbrande
Brug
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Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent
boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93
raoul.koekoekx@skynet.be

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

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

Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10

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

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

320

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be
de Zemstenaar juni 2013
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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.
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ZALIG LEKKER brood!
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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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

vw
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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

de Zemstenaar juni 2013

Zemst – Op 4 april opende inloopcentrum De Hoeve zijn deuren aan de Meerweg in
Zemst. Een hartverwarmende plek waar iedereen welkom is en we allemaal iets kunnen
bijleren, over het snoeien van de energiefactuur bijvoorbeeld!
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

H

De Hoeve snoeit in energie

et is berekoud en het regent
pijpenstelen als we op 16
mei een kijkje gaan nemen in
het inloopcentrum De Hoeve
. Eens je over de drempel stapt, ben
je dat barre weer meteen vergeten,
want binnen wacht je een warm
onthaal met een welkome kop koffie.
Meer nog dan de infosessie door de
energiesnoeier (die druk in de weer is
met zijn materiaal aan te sluiten) gaat
het dáár om bij het inloopcentrum: een
ontmoetingsplek bieden waar letterlijk
iedereen welkom is. “Mensen uit hun
isolement halen en activeren, dat is het
doel van deze samenwerking tussen
het OCMW Zemst en het CAW (Centrum
Algemeen Welzijnswerk) Vilvoorde”,
vertelt ons Frederik Van Wemmel, één
van de bezielers van het project, die
telkens aanwezig is op de activiteiten.
“Activeren wordt heel breed gezien: niet
zozeer (maar wel mogelijk) opnieuw
naar werk toe leiden, maar gewoon
‘mensen naar buiten laten stappen’, in
contact brengen met een stuk cultuur,
ontspanning en vooral: met elkaar.”

Ontspanning en informatie
“In de dingen die we aanbieden
streven we naar een evenwicht tussen
ontspanning en informatie. Zo hebben
we al een crea-namiddag en volksspelen
georganiseerd. Vandaag staat dan
weer meer in het teken van informatie.
We hebben de energiesnoeier van
Televil (kringwinkel) uitgenodigd. Maar
ook nu is de hoofdbedoeling eigenlijk
de ontmoeting zelf.”
Kunnen de deelnemers zelf thema’s

"De boodschap is:
energie besparen doe je
met kleine beetjes"
aanreiken?
“Jazeker”,
antwoordt
Frederik. “Dit inloopcentrum staat nog
in de kinderschoenen. We hopen na
een tijdje een vaste kern bezoekers te
hebben die zelf aangeven aan welke
informatie ze het meest nood hebben.
Voorlopig hebben we een aantal
thema’s op het programma gezet waar
veel mensen iets aan hebben. Zo zal
op 6 juni de huurdersbond langskomen,
die ongetwijfeld heel
wat (juridische) tips
in petto heeft voor
huurders.”
Kleine beetjes
En dan worden we
uitgenodigd om samen
rond de tafel te gaan
zitten en te luisteren
naar wat Johan Peeters,
energiesnoeier
van
dienst
(zie
foto
hiernaast), ons te
vertellen heeft. En dat

is heel wat. Hij maakt ons wegwijs in het
kluwen van energie-aanbieders. Via de
Vregtest kan je zien wie de goedkoopste
leverancier is. Je kan eigenlijk best
een aparte leverancier voor gas en
elektriciteit nemen, merkt deelneemster
Carine slim op en dat klopt ook. Verder
krijgen we een reeks aanwijzingen hoe
we energiezuiniger kunnen leven. De
boodschap is: energie besparen doe je
met kleine beetjes. Maar wie het handig
aanpakt, wint al gauw een paar honderden
euro’s per jaar. De grootste energieslokop
is onze verwarming. Liefst 60% van wat
we uitgeven aan energiekosten, gaat
naar het verwarmen van onze woonst,
gevolgd door het warm water. Isolatie
van de woning speelt hierbij uiteraard
een grote rol, maar je kan ook kleine
gedragsveranderingen doorvoeren: een
uur voor je gaat slapen al de nachtstand
inschakelen bijvoorbeeld, of radiatorfolie
plaatsen, waardoor de stralingswarmte
terug de ruimte in wordt gestuurd.
Onder de scanner
En zo gaat het nog wel even door.
Er worden ook een reeks lampen
bijgehaald, want die verschillen nogal
in verbruik. Na zo’n tweetal uurtjes
zijn we de woning rond en heel wat
bruikbare tips rijker.
Een aantal deelnemers geven hun naam
op om een gratis scan van hun woning te
laten doen. Dit is zowel interessant voor
huurders als voor eigenaars. Dan komt
de energiesnoeier langs, die je woning
aan een grondig energieonderzoek
onderwerpt. Het enige wat je zelf best
doet is op voorhand elke week de
meterstanden noteren. Veel succes!

Meer info: www.energiesnoeiers.net
Inloopcentrum De Hoeve, Meerweg 2 A, 1980 Zemst,
02 252 09 39. Open elke 1e en 3e donderdag van de maand.
de Zemstenaar juni 2013
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Zemst - Eppegem – Wie heeft
er in zijn jonge jaren niet met
Legoblokjes gespeeld? We
kennen ze allemaal. Maar
Lego Technic is blijkbaar toch
een ander paar mouwen.
de Zemstenaar vroeg Ivan
Torfs en Geert Luycx hoe zij
gepassioneerd raakten door
Lego Technic.

Legokunstenaars!
Geert en Ivan
showen hun
pronkstukken.

Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

R

ond zijn tiende levensjaar
kreeg Ivan Torfs interesse
voor Legoblokken via reclame
op televisie. Een stand van
Legobouwdozen in de speelgoedwinkel
ging hij nooit voorbij. Al snel ging
de focus naar Lego Technic. Deze
bijzondere Lego sprak hem aan omdat
verschillende
onderdelen
konden
bewegen. Het was méér dan blokjes op
elkaar plaatsen, het was écht bouwen!

vitrinekast en de andere staan op de
kasten in onze hobbykamer.”

met bouwen te maken heeft, vandaar ook
zijn assortiment bouwdozen van Lego.

Blijkbaar zijn er verschillende soorten
Legoblokjes?
Ivan: “Ja hoor, er zijn inderdaad
verschillende Legoblokjes. Je hebt de
standaardblokjes waar je gewoon
huisjes mee kan bouwen, maar er
zijn ook geavanceerde blokjes zoals
tandwieltjes en zelfs elektronische
onderdelen. Deze laatste zijn dan heel
specifiek voor Lego Technic.”

Wat zijn speciale modellen?
Geert: “Wanneer er echt een
uitzonderlijk model uitkomt dat niet of
bijna niet te verkrijgen is in België, dan
bestellen we dit in Amerika. Zo hebben
we een hele mooie Volkswagen Kever
en een busje van Volkswagen laten
overkomen uit Amerika. Dit zijn echt
wel pronkstukken die tot in de details
zijn afgewerkt. Hopelijk komen er nog
mooie modellen uit. Helaas sta ik wat
achter met mijn bouwdozen in elkaar te
steken en heb ik hiervoor toch wel nog
een paar maanden nodig!”

Hoeveel tijd steek je in deze hobby?
Ben je aangesloten bij één of andere
club?
Ivan: “Toen ik jonger was iets meer
dan nu, natuurlijk. Ik heb nu ook een
gezin waar ik af en toe een handje
moet helpen. Er bestaan verschillende
clubs, maar ik ben bij geen enkele
aangesloten.”
Geert: “Ik ben niet aangesloten bij
een club, omdat je dan toch een
beetje verplicht bent om op bepaalde
tijdstippen naar bijeenkomsten te gaan
en dat is zeer moeilijk te combineren met
mijn werk. Dus doe ik dit gewoon thuis.
Wij doen niet mee aan wedstrijden,
vooral door tijdsgebrek. De speciale
afgewerkte modellen zetten we in een

De zaken die je bouwt zijn echte
kunstwerken. Wat doe je er nadien
mee?
Ivan: “Afgewerkte stukken plaats ik
gewoon in de vitrinekast en
af en toe stof ik ze eens af,
zodat ze proper blijven en
optimaal blijven werken.”
Geert Luycx woont in
Eppegem en is zelfstandig
loodgieter. De passie voor
de blokjes is bij Geert
begonnen omdat Lego
heel veel dingen uitbrengt
die verband houden met
de bouw in het algemeen.
Hij is altijd gefascineerd
geweest door alles wat

Geert, Lego heeft een ruim aanbod,
waardoor je uren kan doorgaan. En
blijkbaar ben je niet de enige in het gezin?
Geert: “Het liefst bouw ik met Lego
Technic. Deze blokken zijn wel iets duurder
dan de gewone Legoblokken, maar zijn
echt tot in het kleinste detail afgewerkt.
Ik kan niet echt schatten hoeveel tijd ik
hieraan besteed, maar ik moet zeggen
dat Lego heel veel nieuwe bouwdozen
uitbrengt en dan kan ik mij soms wel eens
laten gaan. Mijn zoon Kristof heeft deze
microbe ook te pakken. Hij bouwt vooral
alles wat te maken heeft met brandweer,
politie, ziekenwagens, enz.
Geen
wonder, want hij wil later brandweerman
worden. Hij verzamelt veel over en van
Ferrari en hij heeft nu ook zijn Ferrari
Legoverzameling uitgebreid.”
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De verzekeringsspecialist
voor particulier en kleine KMO

Uw
verzekeringsspecialist
Bankservice op uw maat
en persoonlijk advies

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

Zowel voor bedrijf als particulier

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken
Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling

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

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

ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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Zemst – Onlangs stond in De Morgen een
interview met Roger Waters van Pink Floyd.
Dat is een zeldzaamheid, want de oprichter
van de legendarische band geeft haast nooit
interviews, laat staan voor een Belgische
krant met bescheiden oplage. En wie nam het
initiatief om contact met hem op te nemen?
Martijn Lauwens, eindredacteur bij De Morgen
en specialist Midden-Oosten. Na Sjoukje Smedts
een tweede Zemstenaar die zich profileert bij
een krantenredactie.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Brecht Lauwens

Martijn Lauwens
en Roger Waters
delen visie

R

oger Waters was niet in
Brussel in de hoedanigheid
van muzikant, wél naar
aanleiding van de slotsessie
van het Russel Tribunal on Palestine , dat
plaatsvond in een uitverkochte Passage
44 in Brussel. Het Palestinatribunaal,
dat zich focust op de schendingen van
internationaal recht door Israël, heeft
geen juridische macht, maar tracht met
een spreekbuis van famous people de
wereld attent te maken op dit immer
aanhoudende onrecht. Martijn woont
om de hoek en we hebben bij mij thuis
afgesproken. Dat is op niet veel dagen
mogelijk want als eindredacteur werkt
hij haast dagelijks van 15 tot 23 uur, of
later als het moet. De krant moet af zijn.
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Martijn, Roger Waters strikken voor een
interview, is niet velen gegeven. Hoe is
je dat gelukt?
“Daar gaat natuurlijk wat aan vooraf.
Zelf ben ik al vele malen naar dit
conflictgebied getrokken en vanaf mijn
eerste bezoek liet die problematiek
me nooit meer los. Ik werkte er ook
een tijd en heb er heel wat vrienden
gemaakt en contacten gelegd, zowel
bij de Joden als de Palestijnen. Geloof
me, wie daar ooit heeft vertoefd en
zijn ogen opent, ervaart indrukken die
je nooit meer loslaten. Roger Waters
trok er dus ook naar toe en ondervond
hetzelfde. Ongeloof, verbijstering, het
onvoorstelbare van situaties waarin
je belandt, dat heeft ook op hem
een diepe indruk achter gelaten.
Toen ik op de redactie voorstelde
een interview met Roger Waters
te organiseren werd er nogal
wat gemonkeld (jaja, het zal
wel), maar het is me gelukt via
enkele politieke instanties. Het
had allemaal nogal wat voeten
in de aarde en ook de eerste
minuten waren niet interessant.
Maar toen hij vernam dat ik daar

Martijn gaat zich geregeld
ter plekke van de toestand
vergewissen. Hier nog vorige
maand op de markt in Ramallah.

ook geweest was, ontsloot hij zich en
praatte hij honderduit over zijn inzet
voor de Palestijnse zaak. Hij kent die
historiek erg goed. Hoewel Roger
Waters 69 is en geld genoeg heeft
om andere dingen mee te doen, stond
er mij een man te woord die deze
onrechtvaardigheid niet over zich kan
laten gaan.”
Evenwichtige visie
Er valt heel wat te zeggen over
het politiek, economisch, sociaal
en humaan drama dat sinds 1946
aansleept. Het heeft bovendien zijn
wortels diep in de geschiedenis en dat
is niet zomaar uit te gommen. Martijn
tracht daar een evenwichtige visie
tegenover te stellen.
Roger Waters en band treden op 20
juli op de weide van Werchter op. Na
de Berlijnse Wall hopen we dat ook
de Israëlische Wall nog kan worden
afgebroken tijdens het Pink Floydtijdperk. de Zemstenaar heeft 10 x 2 LTD
Golden Circle-tickets te geef. Grapje!
Maar het concert blijft een niet te
missen gebeurtenis.
de Zemstenaar juni 2013
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Zemst - De “Dijlebrassers”. Het doet denken aan een bende lallende, waggelende
zatteriken die ook nog wat studeren. Niets daarvan. De Dijlebrassers zijn de verenigde
universiteits- en hogeschoolstudenten uit de Mechelse en Vlaams-Brabantse regio die
studeren in Gent. Van de Dijlebrassers zijn een viertal studenten uit Zemst lid en de
Zemstenaar was benieuwd of een studentenleven zoals vroeger nog wel bestaat. We
verzamelden voor een gezellige babbel in het Schoonzicht in Weerde.
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Dijlebrassers studenten in Gent

W

at doen die Dijlebrassers
zoal als studentenclub?
Sander Van Grunderbeek
uit Weerde, vice-preses:
“De club heeft, met tussenposen, een
lange traditie want is gesticht door onder
andere Marc Uytterhoeven in 1975. Wij
volgen de echte studentencodex en we
organiseren uiteraard ook de traditionele
studentikoze activiteiten zoals een
cantus, een doop (de opdrachten
voor de schachten houden we relatief
proper!), een ontgroening, een rolling
(nvdr. bezoek van verschillende cafés
op een avond in
clubverband), een
kiescantus,
…
Maar daarnaast
hebben wij ook
elke
dinsdag
onze wekelijkse
clubavond in ons
stamcafé Porter
House aan de
Overpoortstraat
in Gent.”
Daar wordt een
serieus potje bier
verzet door die
studenten?
“Je mag dat
niet overdrijven.
Onze activiteiten
zijn niet altijd
gekoppeld
aan
zwaar
alcoholgebruik,
wat
sommigen
nogal
eens
durven
denken
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van een studentenclub. Je mag altijd
water drinken in plaats van bier. Onze
zedenmeester ziet er streng op toe
dat de leden niet te zat worden. En
ook als we met de wagen moeten
rijden - in Gent zelf stappen en fietsen
we meer natuurlijk - gedragen we ons
verantwoordelijk. Wij doen trouwens
ook mee aan de Gravensteenfeesten,
wij sporten samen, wij nemen deel aan
de Museumnacht, enzovoort. Om geld
in het kaske te krijgen, doen wij ook
benefiets zoals onze cocktailavond of
streekbierenavond. In feite zijn we een

hechte vriendenclub. We zien elkaar
in het weekend ook in ons clubcafé in
Mechelen, De Prof. En nu en dan heffen
we ons clublied aan, De Dijlebrassers,
geschreven op de tonen van De
Zilvervloot.”
De in café Schoonzicht voor het interview
verzamelde studenten voegen de daad
bij het woord en heffen voor de hele
gelagzaal het clublied aan.
Komt er veel volk naar jullie activiteiten?
“Wij hebben een 25-tal actieve leden.
Studenten van Zemst kunnen er nog
altijd bijkomen.
Nu zijn ikzelf,
Freja De Prins uit
Eppegem, Anne
Van Den Bossche
uit Laar en Margot
Van
Damme
uit
Weerde
al lid. Dat de
geïnteresseerden
maar
eens
afkomen
naar
onze wekelijkse
clubdag in Gent.
Wij
maken
ook
promotie,
bijvoorbeeld in
het station van
Mechelen. En we
hebben ook een
website www.
dijlebrassers.be
voor wie meer
info wil, of anders
surf je naar de
facebookpagina.”

“Onze activiteiten zijn niet altijd gekoppeld aan
zwaar alcoholgebruik, wat sommigen nogal eens
van een studentenclub durven denken”

de Zemstenaar juni 2013

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

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

Sa t’sam, Alternatieve Praktijk voor Balans in
Lichaam en Geest
Manuele- en gesprekstechnieken uit oa:
Osteopathie
Shiatsu - Acupressuur
Kinesiologie - Energietherapie

		

U kan bij ons ook terecht voor workshops of de
Professionele Shiatsu Opleiding, erkend door de BSF
gsm : 0475/919498
Kreupelstraat 62a 1980 Eppegem
satsam@live.be
www.satsam.be
de Zemstenaar juni 2013
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bvba

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Jan Van Asbroeck (KFC Eppegem):
“Eindronde is meer dan een succes”
Eppegem - FC Eppegem werd vorig seizoen kampioen met 31 punten voorsprong. Een
jaar later eindigt de ploeg in de hoogste provinciale reeks op de vierde plaats, bekroond
met de eindronde. “De verdienste van het samenstellen van een goede kern en een hard
werkend bestuur”, onderstreept voorzitter Jan Van Asbroeck.
Tekst en foto’s: Jean Andries

“E

en
historische
gebeurtenis in GrootZemst, en dat verdienen
we ook. De basis werd
25 jaar geleden gelegd door de fusie
met Borneo. Aan dit succes werd verder
gebouwd. De uitstraling van de club en
het enthousiasme van de vrijwilligers is
ons succesrecept. De linkerkolom was
onze betrachting. De vierde plaats en
deelname aan de eindronde is meer dan
een succes. Het is de bekroning van een
heel jaar hard werken van het bestuur,
sponsors, kortom heel de entourage.”
“De rol van onze voorzitter is bijzonder
groot”,
pikt
erevoorzitter
Frans
Vercammen in. “Jan is er van in het
begin bij en is een voorbeeldige leider,

de man op de juiste plaats. Hij heeft
ook een neus voor het aantrekken van
goede spelers. Wat heb ik voorspeld
voor Nieuwjaar in de Zemstenaar? FC
Eppegem gaat een formidabel seizoen
spelen. Ik krijg gelijk, hé! (lacht).”

Een prestatie om fier op te zijn
Het behalen van de eindronde was
een enorm succes. Tegen Bierbeek
werd twee keer verdiend gewonnen.
Bij Pepingen werd met een gelijkspel
een
uitstekende
uitgangspositie
bereikt voor de terugwedstrijd in
Eppegem. Bij het ter perse gaan van
dit magazine konden we het verdere
verloop moeilijk voorspellen. Wat er
ook gebeurde in de clash van het jaar,
FC Eppegem kan terugblikken op een
prestatie waar men fier mag op zijn.
Wim Verstraeten: “Volgend jaar zijn we
veertig jaar hoofdsponsor, vierde klasse
zou een mooie bekroning zijn. Als we
promoveren naar vierde klasse gaan we
voor de linkerkolom. We zijn er
voor gewapend. Nieuwkomers
Bruno Van den Bossche, Pieter
De Wit, Sander De Coster,
Pieter Crabeels en Baetens zijn
allen serieuze versterkingen.
En als het ons niet lukt, geen
rampscenario, dan voetballen
we volgend seizoen nog
steeds in de mooie reeks van
eerste provinciale, hé.”

de Zemstenaar juni 2013
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Robert Pepermans omringd door zijn kranige wielermakkers.

Nooit te oud om te fietsen

Elewijt - Elke dinsdag- en donderdagnamiddag verzamelt een groepje wielertoeristen op de
parking aan de wielerpiste in de Driesstraat in Elewijt voor een stevige fietstocht.
Tekst: Katia De Vreese, foto: Jean Andries

Met hun blinkende en heel goed
onderhouden fiets, mooi uitgedost in
een fraaie wieleroutfit, zonnebril en
beveiligd met een fietshelm verschijnen
ze aan het startpunt. Ze komen
vanuit alle richtingen aangereden.
Na een rondje kwebbelen, mannen
onder elkaar, over de dagdagelijkse
bezigheden, dooft het gepraat stilletjes
aan uit. Onder het motto 'sporten is
gezond' schieten ze stipt om 13 uur in
hun pedalen om de kilometerteller wat
aan te dikken.
De groep fietsers vertrekt meestal
onder leiding van gewezen prof
Medard Schepens of Rik Roelants
uit Elewijt voor een sportieve
namiddag. In de zomermaanden
is de honderd kilometer nooit
veraf, in de wintermaanden wordt
dat een tachtigtal kilometer. Het
aantal deelnemers is afhankelijk
van
de
weersomstandigheden
en schommelt tussen de vijftien
en de dertig. Ze bestaat echter
voornamelijk uit mannen. Maar
blijkbaar weet Veronique Collard,
gewezen
veelvoudig
Belgisch
veldloopkampioene, zich regelmatig
bij de groep te vervoegen. De
snelheid die gehaald wordt, hangt
grotendeels van het parcours af,
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maar schommelt meestal rond de
28 kilometer per uur. Vertelt deze
snelheid iets over de gemiddelde
leeftijd van de deelnemers? Op
een jongeling na zijn de meeste
fietsers al halfweg de vijftig, vele zijn
zestigers en ook zeventigers. Maar de
ouderdomsdeken, Robert Pepermans
uit Hofstade, is tweeëntachtig jaar.
Of is het drieëntachtig? “Op een jaar
zien we niet meer”, zegt Robert zelf.
Aan stoppen met fietsen denkt hij nog
lang niet. Te meer omdat hij zich begin
vorig jaar nog een spiksplinternieuw
exemplaar heeft aangeschaft. Je bent
nooit te oud om te fietsen, blijkbaar.

De
tochten
worden
zorgvuldig
uitgekozen en lopen langs goed te
berijden rustige wegen. En of ze nu door
de bossen van Laakdal, langs het water
in Grobbendonk of voorbij de abdij van
Affligem passeren, de kapiteins van de
groep weten overal de weg naar Elewijt
terug te vinden. Belangrijk is dat de
wegcode te allen tijde gerespecteerd
wordt en de sportieve vrienden nooit
iemand achterlaten. Een lekke band
wordt door de vele handen een werkje
van niets. Indien de groep op hun route
tragere collega’s 'gepensioneerden'
tegenkomt, worden ze met een fijn
glimlachje snel voorbij gefietst.
Elke deelgemeente van Zemst heeft
zo zijn vertegenwoordiger in de groep.
Iedereen mag en kan meerijden. Maar
al wie het waagt deze ervaring op de
fiets in vraag te stellen past best op
zijn tellen. Het zou niet de eerste keer
zijn dat een ongetrainde jongeling
de eerste vijftig kilometer al fluitend
aflegt en dan plotseling de man met
de hamer tegenkomt! Dan kan de weg
terug lang lijken.
Het mag gezegd worden dat deze
groep sportieve ouderlingen, of
noem het oudere sportievelingen,
allen geboren in de vorige eeuw, zich
op de fiets eeuwig jong voelen! 
de Zemstenaar juni 2013

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

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

info@alplacart.be

www.alplacart.be

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

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

FC

v_Go4Color_DZ_88x63mm.indd 1

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

29/02/12 12:35

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers
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Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
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LENTEPROMOTIES
t.e.m. 21 juni 2013

www.nauwelaerts
enzoon.be
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Eppegem - Wie in Zemst kent ze niet, Rudy Dehasque en Pascal Van Cappellen, de
medewerkers van het recyclagepark in Eppegem? Met z’n tweeën leiden ze in ons
gemeentelijk milieupark alles in goede banen. De hoogste tijd voor een gesprekje met
deze twee vaste waarden.

Recycleer jij ook?

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

R

udy en Pascal laten
er geen twijfel over
bestaan. Ze zijn heel
tevreden met hun job.
Pascal werkt al drieëntwintig jaar
voor de intercommunale Incovo en
zijn collega Rudy staat al veertig
jaar op post.
Sociaal contact
Pascal: “Vooral het sociaal contact
is leuk. We zijn altijd buiten en de
tijd vliegt voorbij. Het weer is vaak
een spelbreker, maar daar moet je
niet over klagen, vind ik. Dat hoort
bij de job. Alle inwoners van Zemst
kunnen bij ons hun afval kwijt.
April tot eind september zijn echte
piekmaanden. Om de stroom van
bezoekers met z’n tweeën op te vangen,
moet je goed op elkaar zijn afgestemd.
De bezoekers kennen ons en wij hen.
Het contact verloopt op een leuke
manier en altijd correct. Onze instructies
moeten wel strikt opgevolgd worden,
anders wordt het hier een chaos. We
kijken er bijvoorbeeld streng op toe
dat er geen asbest bij het steenpuin
terecht komt. Eventuele probleempjes
lossen we op met een kwinkslag. Met
een beetje humor bereik je meer dan
met een wijzende vinger, vind ik.”

www.tuinenvanvlasselaer.be
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Rudy en Pascal helpen de bezoekers van
het recyclagepark graag verder, altijd met
een kwinkslag en veel gevoel voor humor!

Milieu en goed doel
Rudy: “Er is op veertig jaar veel
veranderd. Mensen gooien veel meer
weg dan vroeger en vaak staan ze er
niet bij stil hoe groot onze afvalberg
wordt. Op het recyclagepark komt men
al lang niet meer zomaar afval storten.
Door je huishoudelijk afval te sorteren
en naar ons te brengen, kan het
worden hergebruikt. Alle vuilnis wordt
op een correcte manier afgevoerd en
verwerkt. Frituurolie kan bijvoorbeeld
verwerkt worden tot biodiesel en
isomo is honderd procent recycleerbaar.
Wij vragen onze bezoekers goed te

sorteren en de verschillende materialen
thuis alvast van elkaar te scheiden. De
meeste afvalfracties kan je gratis kwijt.
Voor niet recycleerbaar afval moet je
altijd betalen. Kleine hoeveelheden
stop je daarom beter in de bruine
restafvalzak.”
Pascal: “Incovo zorgt voor het milieu
én voor het goede doel. Zo kan je
plastiek dopjes in ons park in Eppegem
deponeren ten voordele van het
Belgisch Centrum voor Geleidehonden.
Gebruiksvoorwerpen en meubelen die
nog in goede staat zijn hoeven niet te
verdwijnen op het groot vuil.
Die gaan naar de kringwinkel.”
Rudy: “Het is een leuke job,
maar fysiek ook zwaar en
soms zelfs gevaarlijk. Het
kan erg druk worden op de
piekmomenten, maar we zien
onze bezoekers graag komen
en helpen hen met plezier
verder.”
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Onder de
Na 53 jaar sluit de Elewijtse
volkskroeg Willem Tell de deur.
De Vrienden van Martha willen
echter geen afscheid in mineur
en zwaaien Martha uit op 29
en 30 juni. Er wordt een groots
afscheidsfeest gepland in de
Vekestraat. Op zaterdag start het
met de eerste rit van de Ronde van
Frankrijk, waarna een bierreceptie
volgt met een aantal verrassingen.
Zondagochtend is er een kaarting
en verzorgen muzikanten een heus
aperitiefconcert. In de namiddag
vindt een straatvoetbaltornooi
plaats voor ploegen van telkens
twee spelers.
Alle ex-klanten,
sympathisanten, vrienden en
vriendinnen van Martha zijn
bijzonder welkom.

De leerlingen van basisschool De Pimpernel in Zemst-Laar toonden aan twee
gemeenteraadsleden van hun Senegalese zustergemeente Sokone hoe ze afval
sorteren. Abdoulaye Mbaye en Martin Sambou werden rondgeleid in Zemst en
bezochten de school. (foto boven)
In jeugdhuis Tramalant stond een Senagalese kookworkshop op het programma, het
was smullen en genieten voor de Zemstse jeugd. (foto onder)

Zemst-Laar ging voor de 140ste keer te voet naar
Scherpenheuvel. Op de foto de 42 fitte voetgangers
tijdens hun terugweg in Zemst. “Nog enkele bezoeken
aan kapellekes en het einddoel in Laar is weer
bereikt”, klonk het in koor.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Het New Masterstornooi van FC Zemst
was andermaal een groot succes. Na
een evenwichtige finale tussen Zimmer
en Wodka Hofstade (6-6) wonnen de
Zimmers met strafschoppen. Op de
foto de finalisten met de tevreden
organisatoren Daniël Devos, Johan
Devos en Raf Vandeneynde. (foto
rechts) De zuipbeker werd gewonnen
door FC Beffers met 275 consumpties,
een selectieve ploeg met “echte
mannen” van Weerde, Zemst en
Elewijt. (foto onder).

De dertigste editie van de Weerdse
Bierfeesten trok opnieuw veel volk.
Zowel kinderen als ouders konden
zich uitleven op de familiedag, terwijl
de muziekliefhebbers op zaterdag hun
hart konden ophalen. Dit alles werd
aangevuld met een kaart van dertig
bieren. Ongeveer zesduizend mensen
vonden hun weg naar de weide
in Weerde. Een kindernamiddag,
volleybaltoernooi,
spaghettislag
en Raymond van het Groenewoud
stonden op het programma.

Week van de amateurkunsten bij Hobby
Patch Diana. Kaarsjes, haken, patchwork en
dekentjes waren te bewonderen en werden
gewaardeerd door de talrijke bezoekers. Op
de foto Diana, Loza, Frans, Annemie en MarieLouise, die terecht fier mogen op zijn op hun
kunstwerken.
Zemstenaar juni
de Zemstenares
juni2013
2013
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Gertjan Peeters werd door de supportersclub
Roodgroen KFC Eppegem verkozen tot de beste
en verdienstelijkste speler van het seizoen. Glenn
Breugelmans eindigde verdiend tweede voor Nils
Breuer. Op de foto Gertjan en Glenn omringd door
het bestuur van de supportersclub.

Leentje Willems werd door voorzitter Jan Van Asbroeck,
hoofdsponsor Wim Verstraeten en bestuursleden Marc
Roeflaer en Johan Fluit letterlijk en figuurlijk in de
bloemetjes gezet om haar geweldige inzet voor de
club.

Voor de tweede keer heeft Tim
Jacobs “Den Elewijtse Halve”
gewonnen. Hij liep meteen in de
kopgroep met zijn clubmaat en
triatleet van SP&O, Kevin Van
Oevelen en Taha Fadoul. Van
Oevelen liet zich meedrijven met
de snellere 10 km lopers en kwam
zo alleen op kop. Hij kon dat tempo
niet aanhouden. In de laatste
ronde remonteerde Tim Jacobs hem
en won zoals hij dat reeds in 2010
deed. ”Elewijt was een testloop als
voorbereiding op de Iron Man van
Frankfurt en het ging goed”, liet hij
noteren.(Foto Juliaan DELEEBEECK)
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De 39ste editie van ‘Den Elewijtse Halve’ werd een topdag met 670
lopers in de verschillende reeksen. Ook de jongsten, van zes jaar en
ouder, waren met veel (130) voor een jogging over 1 of 2 km, waarvan
sommigen aan de hand van papa of mama. Bij de kinderen die 1 km liepen
werd het podium bezet door Jeff De Vulder, Willem Troch en Arthur Van der
Boer. In de 2 km-jogging was Lisa De Decker de beste en eindigden Milan
Coffe en Jelmer Ceuppens als twee en drie. (Foto Juliaan DELEEBEECK)
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Op het kampioenschap Super
Car Challenge stond Vincent
Van Paemel op de derde
podiumplaats. “Ik ben een
zeer tevreden jonge piloot”,
reageert Vincent. “De toekomst
hangt natuurlijk grotendeels af
van de sponsoring. Racen kost
wel wat centen en ik ben nu
volop op zoek naar sponsors.
Ik kan al deftige resultaten
voorleggen en kan de sponsors
al wat aanbieden.”

De Regenboog Elewijt doet om de twee jaar een sponsortocht met de leerlingen
van de school ten voordele van een goed doel. Dit jaar steunen ze de vereniging
Caras Alegres in Guatemala. U las in ons vorig nummer dat Katrijn Rosseels, een
oud-leerlinge van de school, daar zes maanden lang verblijft. Zij houdt de school op
de hoogte van wat daar gebeurt en zal ook laten weten wat er met het verzamelde
geld gebeurt. Het eerste, tweede en derde leerjaar doen een wandeling van zeven
km. Het vierde, vijfde en zesde leerjaar een fietstocht van twintig km. Tijdens de
overhandiging van de cheque niets dan vrolijke leerlingen. (LH)

11 mei 1988 staat onuitwisbaar in het collectief geheugen
van elke Kakker gegrift. Niet in het minst van dat van
Zemstenaar Jean Juliens, al meer dan vijftig jaar trouwe fan
van KV Mechelen. Een kwarteeuw later werd het Straatsburgs
feestje nog eens overgedaan in Mechelen. De spelers van
toen blijven vrienden voor het leven. Vedetten die ook hun
supporters dankbaar zijn, zoals mag blijken uit dit blije beeld
van Erwin Koeman met Jean. (AL)

Het jeugdtoernooi “Schaal Cois Verstraeten” in
Eppegem was een groot succes. Mooi weer, veel
volk en een knappe organisatie. De allerkleinsten
(dertig in totaal) zorgden voor spektakel van de
bovenste plank. De vijf- en zesjarigen waren niet
weinig fier op de medaille, overhandigd door
Yentl Verstraeten. Voorzitter Jan Van Asbroeck,
jeugdvoorzitter Pol Panis en heel de club kan
terugblikken op een geslaagd toernooi.
de Zemstenaar juni 2013
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AB Rock a Veller is terug!
Zemst-Laar - De eerste editie van “AB Rock a Veller” was in 2010 en kende
een groot succes. De organisatie werd overstelpt met enthousiaste reacties van
bezoekers over de line-up, de vele faciliteiten, de sfeer en de medewerkers. Een
evenement voor herhaling vatbaar. Maar zoiets organiseren brengt heel wat met
zich mee en het bleek praktisch niet haalbaar om dit jaarlijks te doen. Nu werden
de koppen bij elkaar gestoken en “AB Rock a Veller is back”!
Tekst: Karin Andries

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

zemst laar
Zaterdag

vanaf 18 uur

Schaliënhoevedreef 20F - 2800 Mechelen

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Pink CadillaC
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Silicon carne
outdoor!

Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be

gratis toegang

Place to Be : in front of

Humbeeksebaan, 177 - 1980 Zemst-Laar - 015 610 138
The Best of

Morocco

Garage LAUWERS Patrick - 02 251 84 36
Brusselsesteenweg, 497 - 1980 Eppegem-Zemst
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IMMO ADVICE
D
E
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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 juni 2013
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De Molensteen
b.v.b.a.

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”
Wij verzorgen elke uitvaart met de nodige zorg, discretie en stijl en
volgens uw persoonlijke wensen en geloofsovertuiging.
Het rouwdrukwerk wordt door ons uitgevoerd in eigen beheer,
waardoor wij u dit snel kunnen aanbieden.
Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.
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TV Zemst

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

De Vetter

U kijkt toch ook?

Ik zap, jij zapt, iedereen zapt. Op zich is er niets mis met zappen. Alleen reclamemakers
reclameren. Waarom ook eens niet zappen naar Zemst? Die gelukkige gemeente
waar het gemeenschapsleven bruist. Waar geen week voorbijgaat of er valt wat te
vieren. Feestje hier, huldiging daar. Sociaal, sportief, cultureel… Het kan gewoon
niet op. Voor plaatselijke vrijwillige verslaggevers is het soms reppen van hot naar
her. Want iedereen wil niet alleen in the picture staan maar erop! Mag ik ook op
de foto? Wanneer kan ik die beelden zien? Kan ik die foto hebben? Jullie hebben
zolang gefilmd en in het nieuws duurt dat maar één minuut. Ik had gehoopt van
jullie te zien toen mijn buurman met een hogedrukreiniger zijn vrouw en de zon
wegspoot (sindsdien zijn ze beiden vermist). Of toen we op kraambezoek gingen
bij de buurvrouw en zij koffie serveerde met moederkoek…
Het aanbod is altijd groot. Wat rest is een selectie. Soms met bloopers. En die
krijg je ook te zien bij TV Zemst. Als de betrokkene ermee akkoord gaat tenminste.
Zoals bij de opname van het nieuws en het maandelijks interview over de
Zemstenaar. Een verstrooide verslaggever die wordt afgeleid door een acterende
ankervrouw met slappe lach. Hectisch hilarisch. Ook dat zie je op je lokale tv. Op
zender Zemst.

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

de Zemstenaar juni 2013

Foto: Paul Van Welden

Bij ons geen series genre Boardwalk Empire of reeksen met een hoog Deadwoodgehalte. Gewone kijktelevisie rechttoe rechtaan. Over, door en voor Zemstenaars.
Het nieuws van 5 juni staat weer bol van boeiende belevenissen.
Over Romeo’s en andere rodeostieren, over boeken en
beelden, over dansen en lopen, over alles en nog wat. Over
dagdagelijkse dingen om gewoon naar te kijken. TV Zemst dus.
U kijkt toch ook? www.tvzemst.be of Telenet, kanaal 408.

AL
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Lesgeven
in Bolivië

H

oe verliep de reis naar het
verre Bolivië?
“We vertrokken al op 6
februari en deden onderweg
de hoogste luchthaven ter wereld aan: La
Paz op 4085 meter. Dat de hoogte enkele
eigenaardige
neveneffecten
heeft,
konden we aan den lijve ondervinden:
handen en voeten tintelen, van een
kleine inspanning ben je totaal uitgeput
en slaat je hart compleet op hol en als
klap op de vuurpijl: cola drinken doet pijn
en smaakt heel vies!”
Wat zijn jullie plannen voor deze vier
maanden stage?
“We zijn gestart met intensieve lessen
Spaans en een weekje luisterstage in
de privéschool Simon Rodriguez, niet ver
van ons appartement. School begint hier
al om tien voor acht, maar is om twintig
na twaalf al afgelopen. De eerste week
waren we gewoon twee extra alumnos
in het derde leerjaar. De tweede week
waren we het hulpje van de juf en hebben
we veel onderhandeld over de thema’s
die we mochten behandelen. We hebben
ook in een publieke school lesgegeven en
daarna in een plattelandsschool, waar de
armoede echt wel nog veel opvallender is.”
Wat zijn de grootste verschillen tussen
lesgeven hier in een lagere school en
in Bolivië?

Hofstade - Stéphanie Banken uit Hofstade doet haar stage
als leerkracht lager onderwijs in Sucre, de officiële hoofdstad
van Bolivië. Ze trok er naartoe samen met klasgenote
Elise Verschueren uit Bonheiden, met twee bedoelingen:
ervaring opdoen als leerkracht en moderne pedagogische
technieken delen met de leerkrachten en leerlingen van de
drie lagere scholen waar ze stage lopen.
Tekst: Ilse Van de Velde, Foto’s: Stéphanie Banken

“De leerkrachten geven hier heel anders
les dan bij ons. Ze stellen geen doel
voorop, beslissen op het moment zelf
welk vak ze gaan geven, en laten de
kinderen soms een hele dag rekenen. Ze
staan vooraan en motiveren de leerlingen
niet om actief mee te werken. De
kinderen moeten vooral luisteren en alles
overschrijven van het bord. We hebben
een les Wereldoriëntatie bijgewoond,
over het skelet en het spierstelsel, waarbij
de juf zelf constant moest spieken in haar
handboek. De kinderen moesten de namen
en de rol van allerlei spieren leren zonder
één moment van hun stoel op te staan! Het
gevolg is natuurlijk dat de kinderen, zodra
de juf zich omdraait, keihard babbelen en
in de klas rondlopen. Toen het onze beurt
was, hebben we de kinderen uitgedaagd
met een rekenmonster, waardoor ze
supergemotiveerd waren en hard werkten.
We hebben hen ook wat Nederlands en
Bélgica voor Dummies aangeleerd!”
Wat doen jullie precies op de foto met
de kinderen?
“Op de foto staan de kinderen allemaal
met hun armen gekruist. Dat is omdat
we 12 april tot internationale dag van
het straatkind willen uitroepen. Meer
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informatie over die dag vind je op
Facebook Nostreetkidding. Misschien
kunnen jullie in België ook zo’n foto
maken en uploaden? We hebben zoveel
mogelijk verschillende foto’s nodig.”
Wat gaan jullie in België doen met de
ervaring die je daar hebt opgedaan?
“De bedoeling van onze stage is eigenlijk
zoveel mogelijk les te geven in de
Boliviaanse context om zo een beter beeld
te krijgen van het onderwijs hier. Dat beeld
moeten we dan vergelijken met het beeld
dat we hebben van het onderwijs in België.
Op die manier kunnen we onszelf dan beter
plaatsen als leerkracht in het systeem in
België. Je leert jezelf hier ook heel goed
kennen, vooral als leerkracht. Je ziet hier
constant voorbeelden van hoe je later
zelf nooit voor de klas zou willen staan!
Ondertussen schrijf ik hier ook mijn eindwerk
over interculturele competenties en groei.”
Hebben jullie de tijd om ook een beetje
de toerist uit te hangen?
“Ja hoor! We hebben genoten van de folklore
van Pujllay, Onafhankelijkheidsherdenking,
in buurstadje Tarabuco, en van de markt.
We zijn zelfs naar buurland Peru gereisd en
hebben Machu Pichu bezocht!”
de Zemstenaar juni 2013

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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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

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
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+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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Ewout, Sander,
Thomas, Ben, Goran,
Maarten, Elie, Tuur,
Emilio, Jordan, Briek,
Keayen en trainer
Miguel (Trainer Gunter
niet op de.foto)

U10 KFC Eppegem vice-kampioen van België
Eppegem – Twaalf voetballertjes van de U10 van KFC Eppegem hebben geschiedenis
geschreven. Ze behaalden een verdienstelijke tweede plaats in de Nieuwsblad Jeugdcup
seizoen 2013 en mogen zich vice-kampioen van België noemen.

E

lk jaar wordt de Jeugdcup Het
Nieuwsblad
georganiseerd
als een provinciaal tornooi
van U10 tot U17, naast de
reguliere wekelijkse voetbalmatchen.
De wedstrijden lopen van oktober tot
april, met een interprovinciale, een
provinciale en uiteindelijk een nationale
finale als sluitstuk.
En zo mochten de U10 van KFC Eppegem
het op 4 mei in De Warande in Diest
opnemen tegen Sporting Dilbeek om
de provinciale titel. Na een spannende
wedstrijd én hierbij aangemoedigd door
hun enthousiaste rood-groene supporters
mochten ze de titel van kampioen van
Vlaams-Brabant in ontvangst nemen. Een
bekroning voor het harde werk en goed
spelen van de afgelopen maanden.
Staartje
Maar het verhaal kreeg nog een staartje.
Op naar de interprovinciale finales. Eerst
nog een internationaal U11 tornooitje
spelen in het Nederlandse Oss, waar ze
als derde in de penaltytrofee eindigden
en in het klassement een verdienstelijke
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Tekst en foto’s: Katia De Vreese

vijfde plaats behaalden. Om dan ’s
anderendaags op 12 mei in Sint-Niklaas
te voetballen voor een plaats in de
nationale finale. Met twee keer winst
tegen West- (Roeselare) en Oost- (SintNiklaas) Vlaanderen en een gelijkspel
tegen Limburg (Hasselt) en Antwerpen
(Westerlo) werd een ticket voor de
finale behaald. Dit maakte dat twaalf
broekventjes uit het onbekende Eppegem
(“waar ligt dat, Eppegem?”gonsde het
op de tribunes) op 20 mei, een
druilerige Pinkstermaandagmorgen,
terecht kwamen in het stadion van
eersteklasser
Waasland-Beveren,
tussen grote nationale ploegen als
Anderlecht, Westerlo e.d. Samen
met een honderdtal uitbundige
supporters, waaronder natuurlijk
de fiere familieleden en vrienden.
Er moest uitgemaakt worden wie
de Jeugdcup mee naar huis mocht
nemen.
Mooie herinnering
Uiteindelijk moesten ze de duimen
leggen tegen een sterker Westerlo,

die wat spelers en organisatie
betreft uit een ander vaatje kunnen
tappen. Maar niet getreurd, deze
jongens hebben een fantastisch
parcours afgelegd, een herinnering
om te koesteren. De manier waarop
ze met zowel winst als verlies in
kameraadschap omgaan, mag als
voorbeeld gesteld worden. En wie
weet wat de toekomst nog allemaal in
petto heeft…

Trainer Gunter Vercammen
en Miguel Espino.

de Zemstenaar juni 2013

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be
VERANDA
THOMAS
BLAASINSTRUMENTEN

SLAGWERK & DRUMS

DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

VERANDA THOMAS

Veranda’s
DE VERANDA BOUWER
Pergola’s
UIT UW STREEK
STARTERPACKS & GITAREN

KEYBOARDS

ACCESSOIRES & MUSIC GIFTS, ...

MUZIEKBOEKEN &
LESMETHODES

WWW.GJMUSICWORLD.BE
ELEWIJTSESTEENWEG 10 - 1980 EPPEGEM (ZEMST)
Aan Parking achterkant STATION EPPEGEM
TEL: 015/62.33.36 GSM: 0476/77.70.36
E-mail: info@gjmusicworld.be
OPENINGSUREN: Ma-Vr 9u-12u & 14u-19u Za 9u-12u & 14u-18u

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

Bel gerust voor
WWW.tidimport.be
een gratis
waardebepaling
van uw woning!

Teak - Rotan - Loom
Interieur - Tuinmeubels
Teak - Rotan - Loom
Decoratie - Badkamer
Interieur - Tuinmeubels
Decoratie - Badkamer
Nico Vergaelen, BIV 506.573
www.compasvastgoed.be
www.century21compas.be
info@century21compas.be
Tel: 015 62 16 06

verhuurt

het

materieel

voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

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

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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Pidu Eesti moodi
Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

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

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

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

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

ONTSTOPPINGSWERKEN

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten
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(Feestje op de Estse manier)

Hofstade - Liisika Palu woont sinds half augustus in
Hofstade, en telt met spijt de dagen die haar nog resten
tot het afscheid van Vlaanderen eind juni. Intussen zet
ze duchtig de bloemetjes buiten en geniet van ons
culturele en uitgangsaanbod!
Tekst: Liisika Palu en Ilse Van de Velde, Foto: Ilse Van de Velde

F

eestjes en fuiven zijn hier
heel anders dan in Estland,
daarover zijn mijn vriendin
Gerli uit Tallinn en ik het
roerend eens. Het begint al met
de planning. Wij feesten meer à
l’improviste, en bij vrienden thuis.
In Tallinn ga je makkelijker op café
of naar een bar. Hier heb je scouts
en Chiro die fuiven organiseren om
hun kas te spekken en die dat dus
wel ruim vooraf moeten plannen. Je
bemachtigt best tevoren een ticket,
of je staat op de bewuste avond voor
de deur: ik heb het ervaren!
Geen jeugdbewegingen, wel jeugdhuizen
Wij hebben geen jeugdbewegingen.
Jeugdhuizen bestaan wel, maar dat
is eerder voor kinderen die te jong
zijn om op café te gaan. Je kan er
op de computer gaan surfen, of
pingpongen en tafelhockey spelen,
en ze organiseren uitstapjes en
activiteiten. In die zin lijkt hun
werking wel wat op de Chiro hier in
Zemst.
Leuk is dat ik hier mag drinken. In
Estland moet je achttien zijn om
alcohol te mogen gebruiken. Onder
jongeren wordt er bij ons door de
meisjes meer cider met allerhande
fruitsmaken gedronken dan bier.
Jongens drinken wel vaker bier, en
wodka natuurlijk! Ik hou wel van
Belgisch bier met fruitsmaak of met
citroen erbij. De drank is bij ons

veel goedkoper: een magnumfles
cider kost twee of drie euro en je
vindt ze met de smaak van kersen,
perzik, mango, veenbessen, zelfs
munt!
Muziek en toneel
Optredens zijn voor beginnende
Estse bands, net als hier, niet zo
makkelijk te krijgen: soms mag
je in een café optreden, soms
in een school. Er is ook wel een
soort competitie, Battle of the
Bands , die onder jongeren zeer
bekend is, maar waarover je in
de pers of op tv nauwelijks iets
hoort. Bekende bands zijn Ewert
And The Two Dragons met hun hit
Good Man Down en Getter Jaani
en Kerli zijn ook internationaal
doorgebroken. Grappig is dat dat
vaak via Eesti Laul , de preselectie
voor Eurosong, gebeurde. In
2001 heeft Estland het Eurovisie
Songfestival gewonnen met Come
on Everybody van Tanel Padar en
Dave Benton. Daarop is in Tallinn
de grote concerthal Saku Suurhall
(Saku is een biermerk) gebouwd,
waar sindsdien alle optredens
van grote internationale artiesten
plaatsvinden. Rihanna is er
geweest, Red Hot Chili Peppers,
Avril Lavigne, Enrique Iglesias,
Michael Bublé, zelfs Justin Bieber!
Toen ik jonger was, had ik een fase
van de ruige meidenbands Vanilla
Ninja en Nexus en voor kleine meisjes
de Zemstenaar juni 2013

was er toen Ice Cream
(volgens de kenners hier
te vergelijken met K3).
Nu voel ik me gegeneerd
als ik vertel dat ik dat
leuk vond…
Wat ik nu veel mooier en
authentieker vind, is de
muziek van Mari Pokinen,
bijvoorbeeld
Paradiis,
zoek het maar eens op op
YouTube!

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

"Leuk dat ik
hier
mag drinken"
Toneelspelen zoals in
Zemst bij ’t Groeit Jong
kan in Estland ook: in
een kring verbonden
aan een school, een
muziekschool, of op
zichzelf. Ze huren dan een zaal in
het kultuurimaja (cultuurhuis) voor
de repetities en de voorstelling,
en doen zelf de promotie naar de
buurt en familie en vrienden om de
zaal vol te krijgen. Een gevarieerd
soort van tussenaanbod zoals
de cultuurcentra hier hebben
met muziek, toneel, dans en
comedy, bestaat in Estland
eigenlijk niet. Een deel van die
markt wordt ingevuld door de
muziek- en dansscholen, en voor
de beeldende kunsten door de
kunstacademies die wel zeer

Garage Sint Martinus b.v.b.a.
wijdverspreid zijn. Voor een
kunsttentoonstelling van enig
belang moet je, vrees ik, wel naar
het buitenland: Rubens en Van
Eyck of de werken van Van Gogh
heb ik allemaal hier ontdekt!

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

Stand-up comedy zoals dat hier
de laatste jaren erg in is, vind je
helemaal niet in Estland. Nochtans
hebben de Esten een erg sarcastisch
gevoel voor humor dat er zich
wel toe zou lenen. Misschien een
loopbaanwending om te overwegen
als ik terug ben?

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 juni 2013
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Beeld van Chris in Mechels college
Weerde - Vier leerlingen van het Sint-Romboutscollege van Mechelen zijn zopas vereeuwigd
in een prachtig beeld van Chris De Laet uit Weerde. De torso van de vier kinderen tooit
sinds vorige maand de inkomhal van het 150 jaar oude college.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

De
directie
van
het
SintRomboutscollege gaf in oktober vorig
jaar aan de Academie voor Beeldende
Kunsten van Mechelen de opdracht een
beeld te maken naar aanleiding van
het 150-jarig bestaan van de school.
Het moest klaar zijn tegen de viering
van die verjaardag op het einde van
dit schooljaar. Gezien die beperkte
tijd werd Chris De Laet aangesproken,
omdat zij nogal vlug kan werken. Chris
is geen professionele kunstenares.
Beeldhouwen is een passie en een
hobby, waarin ze zich met veel
toewijding aan de academie wist te
vervolmaken.
Ze heeft er nu vijf jaar
academie op zitten en
kent
haar
specialiteit
onderhand:
portretten.
Op een goed jaar tijd
beeldhouwde
ze
ooit
veertien koppen voor de
afsluiting van het vierde
jaar. Dit keer was haar
opdracht wel duidelijker
omschreven: het moest een
eigentijds beeld zijn van
de leerlingen van de school
vandaag de dag.
Hedendaagse jeugd
“Ik
mocht
zelf
vier
leerlingen uitkiezen. Eentje
was makkelijk gevonden
via kennissen: Renée uit
ons dorp Weerde. Zij en
Bram vertegenwoordigen
de leerlingen van de
humaniora. In de academie
ben ik op zoek gegaan naar
leerlingen van de lagere
school. Eén van hen, Nick,
bleek zelfs de kleinzoon te
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zijn van de architect van de nieuwbouw
van de school. Een meevaller, omwille
van die extra band met het college.
Ilaaf tenslotte is Marokkaanse. Deze
groep mocht zeker niet ontbreken,
vermits hij in alle scholen van Mechelen
een wezenlijk onderdeel van de
schoolgemeenschap uitmaakt, ook in
het college”, zegt Chris.
Vanaf Nieuwjaar zijn de kinderen komen
poseren, elk in een typische expressieve
houding. Je herkent ze goed: de jongste,
Nick, volop in het spel met twee vingers
opgestoken, zo van “even buiten spel,
telt niet”, Ilef kijkt dromerig voor zich
uit. “Ik wou graag een verlegen pose,

maar Ilef bleek helemaal geen verlegen
meisje te zijn. Dan heb ik er maar een
dromerig iemand van gemaakt”, vertelt
de beeldhouwster. Renée heeft een
gsm in haar hand, ook onlosmakelijk
verbonden met veel schoolgaande
jeugd vandaag en de oudste, Bram, is
kwaad.
Het waren de vier kinderhoofdjes
die zijn afgebeeld in de gevel
van het zogenaamde “Hof van
Prant”, de voorgevel van het SintRomboutscollege, die haar inspireerden
voor haar fraaie beeldengroep. Het is
een geslaagd tijdsbeeld geworden van
de hedendaagse schoolgaande jeugd:
de leerlingen lijken net van
de speelplaats geplukt en
voor een luttel moment
samengebracht in een
tijdloze expressie.

"De leerlingen lijken net van de
speelplaats geplukt en voor een
luttel moment samengebracht in
een tijdloze expressie."

Op 19 mei werd het beeld
ingehuldigd tijdens de feestdag
voor 150 jaar Sint-Romboutscollege.

Ook
een
Eppegems
element
Het materiaal bestaat uit
acrylhars met een licht
pigment zodat het een gele
schijn vertoont. En er kwam
nog meer handenarbeid
uit onze gemeente aan te
pas. Het beeldhouwwerk
is namelijk op een ijzeren
gestel gezet, afkomstig
van een firma uit Eppegem.
“Zo hangen de kinderen als
het ware in een wolk in de
lucht”, verduidelijkt Chris.
Van nu af aan zweven ze
daar voor eeuwig in de
imposante inkomhal van
het college. Niemand kan
nog zomaar voorbij aan
deze ‘versteende’ jonge
levendigheid uit Zemst!
de Zemstenaar juni 2013
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FEESTZAAL - TRAITEUR

Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties
Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

bvba

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

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

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

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis

Steurs Consultancy Bvba
° Btw advies
° Personenbelasting – Vennootschapsbelasting
° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
° Interim- management
Eddy Steurs
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool
Hofstraat 4
1982 Elewijt





ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

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

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

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

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen
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Hofstade - Eindelijk is de zomer daar. Lekker weer,
terrasjes, vakantie,… Voor veel mensen ook het
uitgelezen moment waarop ze van hun tuin kunnen
genieten en - soms ook letterlijk - de vruchten
kunnen plukken van de tijd en het werk die ze aan
hun dierbare hof gewijd hebben. Maar dan gebeurt
het: als een litteken op het mooie gazon verschijnt
de eerste molshoop. En al gauw worden het er twee,
drie en meer… Wie daarover kan meepraten is Dirk
Van hoof (51) uit Hofstade, beter bekend als de
Stoof.

De mollenvanger
van Hofstade

Tekst: Brecht Put, foto: Jean Andries

D

irk, jij staat in de buurt
bekend als ‘mollenvanger’.
Hoe komt dat?
“Ik heb zelf een heel grote
tuin, eerder een weide, en die trekt
veel mollen aan. Gezonde, vruchtbare
grond is een heel goede biotoop
voor deze wezens, want daarin zitten
wormen, het belangrijkste voedsel van
de mol. Met een grote tuin zoals de
mijne, is de kans ook groter dat je meer
mollen aantrekt. Mollen zijn mooi en
zelfs nuttig, aangezien ze ook dol zijn
op ondergrondse insecten en larven,
maar hun molshopen heb je liever niet
in je tuin of bloemenperk. Daarom ben
ik mollen beginnen ‘vangen’. Omdat
een mol wel wat afstand kan afleggen,
verleg ik mijn werkterrein soms ook naar
de tuin van de buren. Als er een mol bij
je buren zit, is de kans heel groot dat
hij niet zo lang daarna ook in jouw tuin
belandt.”
Hoe ga je te werk?
“Een mol vang je het best via zijn laatst
gegraven hoop. Daaronder zoek ik naar
de gang en vervolgens zet ik daarin
een klem. Belangrijk is dat er in die
gang geen aarde valt en dat die lucht-,
licht- en geluidsdicht is. Daarna plaats
ik er een emmer over, om te beletten
de Zemstenaar juni 2013

dat andere dieren eraan beginnen
snuffelen of graven. Op die manier werk
je efficiënt, en al na een dag heb je
meestal resultaat. Staat de klem open,
dan is de kans heel groot dat je de mol
te pakken hebt. Het kan echter ook zijn
dat ze vanzelf is open gesprongen en
de mol er voorbij is geraakt.”
Wat doe je dan? Een eeuwig kat-enmuisspel?
“Je wacht best geduldig af. Moesten er
toch nieuwe molshopen verschijnen, weet
je dat het diertje nog actief is. Je kan je
klem verzetten, of je zet er nog meerdere

bij. Hoe meer klemmen je plaatst, hoe
sneller je resultaat hebt, uiteraard.”
Onze dierenminnende lezers krijgen het
daarvan wat benauwd, vermoed ik …
“Het is inderdaad zo dat het diertje dit
niet overleeft, en dat is jammer. Maar
alle andere middelen helpen niet! Zo
hoor je wel eens over het planten van
bepaalde bloemen of het installeren
van detectoren die geluid maken, maar
daar geloof ik niet in. De ouderwetse
klem werkt nog altijd het beste. Als
je ze op de juiste manier gebruikt,
natuurlijk.”

Voor onze lezers die de dood van een mol liever niet op hun geweten hebben,
en ook wel voor de volledigheid: vijf diervriendelijke tips om je tuin mollenvrij
te houden (de een al geloofwaardiger dan de ander):
1. Om te beginnen kan je proberen te beletten dat de mol de weg naar
jouw tuin vindt. Graaf daarom preventief rond je tuin of bloemenperk een
vogelgaas in tot aan het grondwater.
2. Mollen houden niet van scherpe geuren, leg daarom wat knoflook of ajuin
in de mollengangen.
3. Ook geluid schrikt mollen af. Je kan daarom mollenverjagers op zonneenergie kopen die hoge tonen produceren.
4. Iets goedkoper: snijd de bodem van een plastic fles en zet die omgekeerd
in een mollengang. Het geluid van de wind doet de rest.
5. Last but not least: de mollenvangkoker. Daarin loopt de mol over een
klepje, waarna de koker zich sluit. Let op: je hebt het diertje levend
gevangen, dus laat het niet verhongeren maar laat het op tijd vrij!
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Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be
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Zemst – Tijd voor wat toneel. En we hebben goed nieuws. Je kan gaan kijken naar de
nieuwe voorstelling van Kristien De Proost met de steun van Tristero én haar vader Mark.
“Toestand” heet het toneelstuk en het is een unieke monoloog (op een loopband!) waarin
actrice Kristien De Proost zichzelf eens goed onder de loep neemt. De pers en critici hebben
dit stuk in hun armen gesloten, zalen lopen vol, het succes is groot. de Zemstenaar, altijd op
vinkenslag voor een leuk nieuwtje, had enkele vraagjes voor Kristien en vader Mark.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Mirjam Devriendt

V

ooreerst,
Kristien,
een
dikke proficiat
met Toestand,
een schot in de roos. Was
je verrast door de goeie
recensies?
“Ik twijfel altijd heel erg,
maar toen ik een eerste
doorloop deed voor ons
vader, om hem te laten zien
wat het zo ongeveer zou
worden, zag ik dat hij er
van genoot en aandachtig
luisterde. En toen dacht ik,
het komt wel goed. Maar
dat twijfelen blijft. Het is
raar. Aan de ene kant ben
ik heel zeker van mezelf en
weet ik: het moet zo. Aan
de andere kant is er die
eeuwige twijfel. Ik denk dat
de twee niet zonder elkaar kunnen. Maar
dat de reacties zo lovend zouden zijn, had ik
toch niet verwacht. Het is vooral fijn dat ik de
voorstelling daardoor nog veel kan spelen.”

op de planken staat?
“Dat is inderdaad zo. Toen
ze me vertelde dat het leuk
zou zijn dat haar eigen
vader zou assisteren bij
haar monoloog, aarzelde
ik geen moment om toe
te happen. Ik zal trouwens
alles in het werk stellen
om alle voorstellingen die
nog gaan volgen mee te
maken, ook eventueel in
het buitenland. We hebben
trouwens al in Amsterdam
gespeeld!”
En heb je je dochter wat
beter leren kennen?
“Veel bedenkingen die
Kristien in haar monoloog
aanhaalt kan ik ten volle
beamen, maar natuurlijk
zitten er ook heel wat ontboezemingen bij
die mij onbekend waren en die mij oprecht
verrast en ontroerd hebben. Mijn inbreng
in mijn personage was miniem, maar ik
trachtte Kristien wel bij te staan om in haar
prestatie te blijven geloven en sommige
pietluttige kritieken af te wimpelen als
mierenneukerij. Tenslotte moet ik bekennen
dat ik met een bang hart uitkeek naar de
première, hoewel ik er van bij het begin
van overtuigd was dat het goed zat. In
de carrière van mijn dochter was dit toch
wel een belangrijke stap om met haar
eerste eigen geschreven monoloog voor
het voetlicht te treden. Niet allen op haar
loopband maar ook voor haar carrière heeft
zij onbevangen dat risico genomen. Nu haar
prestatie door pers en publiek bejubeld
wordt, kan mijn geluk niet meer op!”

Toestanden in Zemst

Hoeveel kilometer loop je? Het
moeilijkst moet de controle over de
ademhaling zijn. Bovendien zal je die
conditie wat jaartjes moeten aanhouden
want de voorstellingen lopen als een trein.
“Ik loop tussen de 8 en de 10 km per
voorstelling, afhankelijk van de snelheid
waarmee het publiek binnenkomt in het
begin. Soms duurt dat meer dan tien
minuten! Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat
doe om mijn ademhaling te controleren
tijdens het lopen. Ik ben eind juni vorig
jaar begonnen met Start to run en dan
heb ik langzaam opgebouwd. Ik ben
snel beginnen meezingen met muziek
tijdens het lopen en heb zo die specifieke
ademhaling getraind. Van zodra ik mijn
tekst uit het hoofd geleerd had, deed ik
tekstrepetities tijdens de trainingen. Dat
de Zemstenaar juni 2013

leverde soms wel rare blikken op in het
park. En ik moet blijven lopen ja, want de
voorstelling blijft op het programma. Vanaf
augustus zijn er opnieuw voorstellingen
gepland en er komen nog aanvragen
binnen voor de volgende jaren.”
Is Toestand voor jou een mijlpaal?
“Een mijlpaal? Ja, misschien omdat het
een voorstelling was waarmee ik lang in
mijn hoofd zat en die ik op een gegeven
moment moést maken. Het moest eruit. Ik
wou ook al lang een eigen tekst schrijven.
Ik wou de volle verantwoordelijkheid, voor
tekst, voor spel, voor het aantrekken van
mensen zoals decorontwerpster Marie
Szersnovicz en ons vader natuurlijk. Het is
wel fijn dat ik deze solo binnen Tristero
mocht maken. En er staat natuurlijk een
hele ploeg achter mij.”
Mark, je bent 73 nu, gepokt en gemazeld
als amateurtoneelspeler bij KK Streven.
Is dit de eerste keer dat je met je dochter

Liefhebbers kunnen voor info terecht
op de site van www.tristero.be
Het integrale gesprek kan je lezen op
www.dezemstenaar.com
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Een thuis voor Rana
Zemst - Syrië, een land in oorlog dat we kennen van de
gruwelijke beelden in het journaal. Voor ons nog altijd
een ver-van-mijn-bed-show. Maar niet voor Nano en
Rana, twee zussen die in Zemst aangespoeld zijn maar
opgroeiden in Latakia, een stadje dat je kan vergelijken
met Vilvoorde. Alleen ligt het aan de kust en schijnt de
zon er praktisch altijd.
Tekst: Annick Colman, foto : Paul Van Welden

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

elektro.solutions@telenet.be

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

Nano woont hier al enkele jaren met
man en kinderen. Rana, die een
bloeiende apotheek had in Latakia,
vluchtte vier maanden geleden
met man en vier kinderen voor het
geweld. Ze wonen voorlopig in bij
Nano. Elf mensen in een klein huis.
Niet altijd even simpel.
De zussen vragen ons met klem om
hun familienaam niet te vermelden.
Ook willen ze niet dat er een foto van
hen genomen wordt. De reden? Hun
familie in Latakia beschermen. “De
Syrische geheime dienst heeft overal
ogen en oren,” zeggen ze zachtjes.
Het gezicht van de oorlog
En dan vertelt Rana haar verhaal. Ze
schetst een beeld van een stad waar
leven vooral bestaat uit overleven.
“Mijn man en ik zijn alles kwijtgeraakt.
Onze apotheek en boerderij werden
constant geplunderd. Op straat
lopen was spelen met je leven. Je

kon ieder moment meegenomen
worden door het regeringsleger
of door de rebellen. Voor losgeld.
Maakt niet uit of je man, vrouw of
kind bent. Iedereen heeft een prijs.
Bijna niemand kan het zich nog
veroorloven om voedsel te kopen.
Veel te duur. Melk voor de kinderen?
Geneesmiddelen? Praktisch niet
te vinden. Om onze kinderen te
beschermen, besloten we te vluchten.
En hier zijn we dan,” besluit ze.
Ons gesprek met Rana verloopt via
zus Nano, die vertaalt. Ondertussen
is Rana’s oudste dochter er bij
komen staan. Ze is zo’n tien jaar
oud, met grote ogen en een nog
grotere glimlach. Wil ze ook iets
vertellen? “Ja,” knikt ze. In vlekkeloos
Nederlands zegt ze: “De vader van
een vriendje heeft een kogel door
zijn hoofd gekregen. Dood.” Van
vuurwerk heeft ze ook schrik. “Het

Outdoor living - Vliegramen
Zonnewering - Buitenschrijnwerk
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klinkt alsof ze aan het schieten zijn.”
Of ze nog ergens van droomt? Van
terug naar huis gaan, natuurlijk. Het
is hier best fijn, maar het is zo anders
dan thuis. Vooral het weer.
Een huis voor Rana?
Ook mama Rana droomt van het
einde van de oorlog en een terugkeer
naar Latakia. Maar wat ze nu vooral
wenst is een eigen plek voor haar
gezin. “Eigenaars willen niet echt

aan ons verhuren. Ze denken dat
we niet kunnen betalen. Maar dat
kunnen we wel,” zegt ze fel.
Zijn wij mindere mensen?
Wat Rana en zus Nano bitter maakt,
is dat de Westerse wereld maar
laat begaan. “Zijn wij dan mindere
mensen?”, vragen ze zich af. Ook voor
oorlogsreporter Rudi Vranckx, die
eind mei zijn boek Het gezicht van de
oorlog kwam voorstellen in d’Oude
School in Weerde, is
het schokkend dat
niemand
ingrijpt.
Het geweld in Syrië
heeft
hallucinante
p r o p o r t i e s
aangenomen.
Van
een Arabische lente
– die hij zelf als
“Arabisch ontwaken”
omschrijft – is het
conflict geëscaleerd
naar
een
echte
burgeroorlog.
Wie
weet voor hoe lang
nog.

Oorlogsreporter
Rudi Vranckx mag
ondertussen zelf Syrië
niet meer in.

Verhuurt u een huisje of appartement en bent u bereid Rana en haar familie
te helpen? Laat het ons weten op info@dezemstenaar.com.
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Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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

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

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde
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KCVV Elewijt 100 jaar
Elewijt –

KCVV Elewijt bestaat honderd jaar en dat werd gevierd. De club
met het stamnummer 55 is ontstaan uit fusies van de vroegere clubs Groen-Wit,
VV Elewijt en Royal Crossing Schaarbeek. Een gebeurtenis die ze in Elewijt niet
zomaar lieten voorbijgaan. Op Pinksterzaterdag kwam iedereen met een hart
voor de club aan zijn trekken. In de namiddag zorgde de jeugd voor spektakel
tegen hun ouders, de veteranen en oude gloriën gaven de oudgedienden van
KV Mechelen partij, voorzitter Rudy Bautmans en zijn medewerkers zorgden voor
een smakelijke barbecue en tijdens het kermisbal was ambiance troef.

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

Foto’s en tekst Jean Andries

De veteranen van KCVV Elewijt gaven de oude gloriën van KV Mechelen partij. Voor
de thuisspelers was de uitslag (0-7) van geen belang, deelnemen was belangrijker
dan winnen. Voor vele ex-clubgenoten was het een blij weerzien en een gezellig
samenzijn duurde vele uren na afloop.
De U8 en de
mama’s hielden
lang gelijke
tred. Uiteindelijk
wonnen de
jongens met 3-2
cijfers.

De U17
voetbalden
beneden peil
en konden niet
scoren tegen
de vaders.
Uiteindelijk
moesten
strafschoppen
beslissen. De
jongeren kregen
een lesje in
beheersing en
gingen met
blozende kaken
van het veld.

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

De miniemen B
waren beter dan
hun ouders. De
moeders kwamen
fysiek te kort,
met een eervolle
4-2 nederlaag tot
gevolg.
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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
de Zemstenaar juni 2013
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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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