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W

e schrijven deze intro op de dag van de
historische troonswisseling. België even het
centrum van de wereld, Paola in tranen, 32000
waterzakjes maar hier merken we er niks van.
In de Haut Languedoc, niet zo gek ver van de Bas Languedoc,
ligt onze hoofdredacteur uitgeteld onder een druivelaar. Het
hitteplan van de premier “draag hoed en mijd alcohol” is
niet ingeslagen bij hem. Ik krijg het echter niet over mijn
hart hem te verontrusten met deadlines die nog gehaald
moeten worden. Hij ligt er zo vredig bij. Helemaal de Paul
niet die we kennen als hij wakker is. Houden zo!
Snel een voorwoord dus. Wat hebben we te bieden deze
maand? Een kruiswoordraadsel, vier sudoku’s, een horoscoop,
een honingraat, zeeslag, twee moppen uit de scheurkalender,
pin up op pagina drie, de winnende lottocijfers van de
voorbije maand, het eindklassement van de Tour, drie prentjes
van de familie Snoeck? Nee, niks van dat alles. De voltallige
redactie heeft zich weer eens uitgesloofd om jullie een
zorgvuldig geselecteerde editie te bezorgen in deze pokhete
periode. Informatieve nieuwtjes, feestende Zemstenaren,
onderhoudende reportages en diep dragende interviews. Het
komt allemaal aan bod. Te lezen onder een pruimelaar in je
plooizeteltje, met een frisse pint in de hand. Dat gaan wij ook
doen. Dat hoort zo.
Geniet ervan en tot de volgende editie! Tegen dan is Paul al zijn
geld weer op en zit hij terug in Zemst met een dikke regenfrak
rond zijn kacheltje artikels te verzinnen. Iedereen blij!

Hét
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk
> ELKE VRIJDAG KOOPJESDAG
affiches, folders & flyers aan STUNTPRIJZEN !
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De redactie (JMB)

WAARDE

BON
Geldig t.e.m. september 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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BROODNODIG IS EEN ZELFBEDIENINGSWINKEL:
• Zeer ruim & overzichtelijk assortiment.
• Dagvers brood en sandwiches.
• Alle dagen open van 05 u. ’s morgens t.e.m. 24 u. ’s avonds.
U komt dus langs wanneer het u past.
• U staat niet op straat, maar in een echte, verzorgde winkel.
• Eenvoudig in gebruik, uiterst hygiënisch & veilig.
Hoe bed
• U koopt een brood in alle rust op max. 30 sec.
W
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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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Eerste rope skipping club opent haar deuren

Eppegem – Vanaf september heeft ook Zemst een rope skipping club. Initiatiefnemers en
trainers van ZeRo Skip zijn Sara Knaeps en Robbe Van Rompaey. Beide hebben de nodige
trainersdiploma’s op zak en zijn al respectievelijk 14 en 8 jaar intensief bezig met rope skipping.

A

ls kind heb je je waarschijnlijk ook
wel eens aan het eeuwenoude
touwtjespringen
gewaagd.
De variatie erop die nu ‘rope
skipping’ heet, is nog niet zo heel lang
geleden ontstaan. Het werd uitgevonden
in 1960 door een American Footballspeler die aan touwtjespringen deed om
zijn conditie op peil te houden. Om wat
meer afwisseling in zijn saaie trainingen
te brengen, begon hij met het touw
allerlei stunts uit te voeren. Eind jaren
’80 waaide de sport over naar België en
kende het geleidelijk aan meer succes.
Ondertussen bieden in Vlaanderen meer
dan dertig clubs deze sport aan. En vanaf
september dus ook Zemst.
Vertel eens, wat is rope skipping?
“Tijdens rope skipping voer je allerlei
acrobatische toeren uit met je touw,”
vertelt Sara. “De figuren en trucjes die je
ermee kan uitvoeren, zijn oneindig. Zo
bestaan er meerdere vormen van rope
skipping. Bij Single Rope bijvoorbeeld heb
je één springer met één touw, bij Double
Dutch zijn er twee draaiers die voor één
of meerdere springers draaien, bij Long
Rope wordt er met extra lange touwen
gesprongen, … Daarnaast heb je ook
nog verschillende soorten touwen: er zijn
touwen om vooral krachtoefeningen uit te
voeren, maar er bestaan er ook waarmee
je extra snelheid kan opbouwen. Je ziet
de Zemstenaar augustus 2013

Tekst: Lobke Geleyns, Foto’s: Jean Andries

het, alles is mogelijk bij rope skipping. Er
komt dan ook heel wat creativiteit kijken
bij deze sport. Steeds nieuwe tricks en
combinaties uitvinden, is dan ook de
uitdaging voor veel skippers.”
Is rope skipping een sport voornamelijk
voor vrouwen?
“Zeker niet, heel wat rope skippers zijn
mannen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn
de Belgian Boys Crew. Zij wisten in 2012
het publiek van Belgium’s Got Talent te
verbazen met hun indrukwekkende rope
skipping act,” voert Robbe aan.
Sara: “Mannen hebben dan ook een
groot voordeel: hun kracht. Zo kunnen ze
bijvoorbeeld heel wat hoger springen dan
vrouwen. Maar zij hebben dan weer meer
moeite met hun hand-beencoördinatie.”
Wat willen jullie bereiken met deze
nieuwe club in Zemst?
“We willen ons engageren om mensen
een gezonde levensstijl aan te meten.
Veel beweging is daarbij natuurlijk erg
belangrijk. Onze eigen passie voor
sport en voornamelijk voor rope skipping
doorgeven aan anderen, lijkt ons een
goed initiatief daartoe. Bovendien is
rope skipping een erg veelzijdige sport
waarbij je veel vaardigheden traint. Je
hebt niet alleen coördinatie nodig, maar
ook lenigheid, uithoudingsvermogen
en evenwichtsgevoel. Op een leuke en

speelse manier willen we mensen dan ook
een aantal rope skipping tricks bijbrengen.
We vinden het belangrijk om rekening te
houden met ieders kunnen zodat ieder op
zijn eigen niveau en tempo kan trainen.”
Met dit initiatief hopen we dan ook Zemst
aan het springen te krijgen, zowel jong
als oud. “Want je zou het misschien niet
meteen verwachten, maar er zijn ook veel
volwassenen die skippen. Mijn mama
bijvoorbeeld doet al enkele jaren aan
rope skipping en ze vindt dat heel fijn,”
vertelt Robbe. “Volwassenen schrijven
zich meestal bewust in en doen dat dan
ook met volle goesting. Zelf geef ik dan
ook heel graag les aan volwassenen.”
Daarnaast is rope skipping ook een
teamsport omdat tricks vaak met twee
of meerdere springers samen worden
uitgevoerd. Voor velen is zo’n les dan ook
het ideale moment om bij te praten met
de andere leden. Daardoor zit de sfeer er
meestal al heel snel in,” aldus Sara.
Groepen:
Kikkertjes (6-8 jaar) 13u00-14u00
Kangoeroes (9-16 jaar) 12u00-13u00
Volwassenen (16+) 12u00-13u00
Eerste training op zaterdag 14
september. Proefles is mogelijk.
Sporthal De Waterleest, Eppegem
www.zeroskip.be
ZeRoSkip.info@gmail.com
0484/82.30.63
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Charel 50 jaar monument van Elewijts wielerverleden
Elewijt – Al vijftig jaar is Charel Van Calster bestuurslid van de even oude wielerclub Steun
der Jonge Renners. Die steun is onvermoeid gebleven, ook al is het wielrennen in die
halve eeuw grondig veranderd. Charel blikt er weemoedig op terug.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Jean Andries

D

e naam van de club
“Steun
der
Jonge
Renners”
verraadt
al haar ontstaan en
bestaansreden. Moeilijk voor te
stellen vandaag de dag.

Tijdens de jaarlijkse
barbecue van de club,
werden Charel en zijn
vrouw gepast gevierd
en bedankt voor
zovele jaren inzet.

Hoe zijn jullie er in 1963 toe
gekomen zo een club te stichten?
“Er was hier in die tijd een goeie
coureur, Jean Van Der Auweraer. Met
een aantal mannen bijeen van BergHeide (“Bergsaa” in de volksmond)
en Elewijt is toen het idee ontstaan
die jongen te steunen. Er bestond
een Steunfonds voor gekwetste
spelers van voetbalclub Rood-Geel.
Vader Willy Van Der Auweraer was
er lid van. Daaruit is eigenlijk de club
Steun der Jonge Renners gesticht.
Zo’n beloftevolle wielrenner in
Elewijt, daar stond heel het dorp
achter!”
Wat hield die steun dan in?
“We zorgden voor materiaal zoals
banden en herstelgerief en richtten
koersen in. Maar twee jaar later sloeg
het noodlot toe: die beloftevolle coureur
verongelukte. Wij gingen gewoon
verder, nu al vijftig jaar lang.”
En wat moet ik mij bij die koersen
voorstellen?
“Wedstrijden op de weg. Dat waren
tijden! Op Onze-Heer-Hemelvaart waren
er telkens twee en volk dat die op de
been brachten! Ze reden het dorp door
en er stond een tent op den Dries en
aan De Prins, vol volk. Dat was een hele
organisatie waar veel helpers voor nodig
waren. Zoveel mensen optrommelen werd
hoe langer hoe meer een zware opgave.
In 1991 kwam oud-burgemeester Remy
Merckx dan met het idee een wielerpiste
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aan te leggen rond het voetbalveld,
de eerste in Vlaanderen! Daar vonden
voortaan de wedstrijden en trainingen
plaats, met grote namen indertijd.
Mannen als Frank Vandenbroucke hebben
hier meegedaan.”
Maar waar haalden jullie dan
inkomsten vandaan?
“Och, van liefdadigheidsbals en een
teerfeest elk jaar! Jimmy Frey hebben wij
gehad en Zwarte Lola! Stampvol in den Prins,
keer op keer! Toen was dat nog betaalbaar,
ook de steun aan de wielrenners. Als je ziet
met wat die gasten nu rijden: peperduur
materiaal. Om nog te zwijgen van de
entourage van die grote wielrenners.
Toen we een aantal jaren terug Sven Nys
vroegen voor onze gentlemenwedstrijd,
hadden we plots met een manager te doen
die met duizelingwekkende bedragen af

kwam. Dat is dus allemaal niet meer
mogelijk, hé.”
Nostalgie om te koesteren?
(Zucht) “Ja, vroeger was het
plezanter. Zoveel volk altijd tijdens
die wedstrijden. Die begonnen om
19 uur, maar de mensen gingen
pas rond middernacht naar huis.
Met vier man moesten we achter
den toog staan. Nu mag men niet
meer drinken, en hooguit één van
de (groot)ouders komt mee naar de
wedstrijden. Sommigen brengen dan
nog hun frigobox mee en installeren
zich daar parmantig in de schaduw
langs de piste. Na de wedstrijd,
inpakken en weg wezen.”

Ben jij dan nog de enige getuige
van dit roemrijk wielerverleden
van Elewijt?
“Ik ben de enige, ja, die nog
overblijft van het eerste bestuur,
vijftig jaar geleden. De anderen
bleven er ook wel altijd in tot ze ziek
werden of stierven. Remy Merckx is lang
voorzitter geweest. Nu heeft zijn zoon Lu
het roer overgenomen, maar zoals in vele
verenigingen is het moeilijk mensen te
engageren voor dergelijk vrijwilligerswerk.
Wie zie je nu aan de piste werken in zijn
vrije tijd, zoals ik deed? In het bestuur
komen er jammer genoeg geen jongeren
bij. Met vijf mensen zijn we nu. Het zijn er
ooit dertien geweest!”
Ondanks die weinig opbeurende
perspectieven,
is
Charel
zijn
engagement niet kwijt. De wielrenners
kunnen blijven rekenen op steun van de
Elewijtse club . Elke woensdagnamiddag
zijn er de trainingen van de Bond en elke
donderdag blijft de megafoon galmen
boven de piste tijdens de traditionele
koers in de zomermaanden.
de Zemstenaar augustus 2013
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Molenveld 45, 1982 Elewijt
Tel.:
0474-93 50 04
E-mail: info@go4color.be
Web: www.go4color.be
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers
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Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
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FEESTZAAL - TRAITEUR

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

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

Fijne Franse keuken

Chef aan het fornuis

ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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Schoolstraat 50,
1980 Zemst
Tel: 015/62 14 00

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

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

de Zemstenaar augustus 2013

Zemst
Slager
André Coppens van
slagerij
CoppensDirix haalde met een
zestig jaar oud recept
opnieuw een Vlaams
streekproduct binnen.
Tekst: Katia De Vreese,
Foto’s: Jean Andries

N

De kroning van een worst

aast de erkenning van de
witte en zwarte pensen als
Vlaams streekproduct is het
opnieuw prijs. Ditmaal voor
de cervela. ‘’Is dat geen eten uit de
frituur?’’, hoor ik denken. De benaming
kan dan wel dezelfde zijn, de inhoud is
des te meer verschillend.
Vlaams streekproduct
Het
erkenningslabel van
Vlaams
streekproduct wordt door de VLAM (Vlaams
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing)
drie keer per jaar uitgereikt. De
bedoeling van deze erkenning is om
producten, die op ambachtelijke wijze
vervaardigd worden, volgens een recept
dat minstens vijfentwintig jaar bestaat
én met een typisch Vlaamse achtergrond,
iets meer bekendheid te geven. Dit zowel
nationaal als internationaal. Bekendheid
alom, voor de cervela uit Zemst sinds de
vermelding in de nationale pers en op de
radio.
Een hippe worst
Reeds jaren geniet de slagerij aanzien
de Zemstenaar augustus 2013

in de streek en gaat er prat op nog op
ambachtelijke manier te werk te gaan.
Nu met André Coppens en voorheen
met zijn schoonvader, Julien Dirix. Het
was Julien die het recept, een goed
bewaard geheim, drieëntwintig jaar
geleden doorgaf aan zijn schoonzoon.
‘‘Deze cervela heeft niets te maken
met de cervela uit de frituur’’, beaamt
André. “De meeste cervela’s zijn bereid
op industriële wijze, de ingrediënten
zijn totaal anders en dus ook de smaak.

"Zelfs meneer doktoor
bestelt zonder blozen
een cervela!"
Werken met kennis van zaken en met
echt vlees, plus de tijd nemen om ze zelf
te maken, dát is waar het om draait.
Ook al worden overschotjes van runds,
varkens- en paardenvlees gebruikt, de
juiste combinatie van de verschillende
vleessoorten en kruiden, dat maakt bij
onze cervela het verschil.”
Dit wordt blijkbaar geproefd en goed
bevonden. Mensen uit alle hoeken van

het land komen naar Zemst afgezakt om
de cervela’s te kopen, naast de pensen
die weliswaar nog bekender zijn. “Waar
de cervela vroeger als banaal eten werd
bestempeld, is de worst nu hip.”
“Zelfs meneer doktoor bestelt een
cervela zonder blozen”, grapt dochter
Julie. Deze erkenning brengt natuurlijk
meer werk met zich mee, maar daar
blijven vader en dochter nuchter
bij. Verder werken binnen onze
mogelijkheden en met beide voeten op
de grond. De aandacht en het succes
zijn mooi meegenomen, maar het leven
heeft ook een andere kant. Ons gesprek,
dat plaatsvindt op een boogscheut
van de beenhouwerij, in een oase van
rust en groen, wordt doorkruist met
één gevoel: het gemis van zijn vrouw
Romy met wie hij jarenlang dagelijks
samenwerkte. Hierdoor is André van
plan verder te doen wat zijn vrouw
hem tot het allerlaatste moment op
het hart drukte: zijn levenswerk in de
beenhouwerij verderzetten. En dat doet
hij elke dag met hart en ziel.
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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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Bankzitters palmen Weerde in

Weerde – Nu de zomer zich de voorbije weken eindelijk goed heeft ingezet, genieten
veel mensen graag van het mooie weer in hun tuin of op een terrasje. Maar niet Willem
Vermost, Wouter Van Noyen en Jan Doms. Deze drie jonge Weerdenaren installeren zich
liever op de bank in hun voortuin om te genieten van alle passage. de Zemstenaar mocht
voor een keertje mee op de bank plaatsnemen.
Tekst: Lobke Geleyns, foto: Jean Andries

“H

et idee om te gaan
bankzitten ontstond heel
toevallig toen Wouter,
Jan en ik vorig jaar druk
in de weer waren met de verbouwingen
van mijn huis,” begint Willem zijn verhaal.
“Na een dag hard labeur wilden we even
uitpuffen op de bank met een welverdiend
pintje. Om wat meer te kunnen zien,
besloten we de bank aan de straatkant
te plaatsen. Dat bleek al snel een goed
idee te zijn, want niets is zo zalig als naar
voorbijkomende mensen kijken.” Het idee
voor de bankzitters was geboren.
Verbaasde blikken
Het leukste aan het bankzitten? “De
blikken,” klinkt het unaniem. “De
reacties van mensen die passeren zijn
vaak grappig. Meestal krijgen we eerst
fronsende blikken, want wie verwacht er
nu drie jonge kerels op een bank in een
voortuin te zien zitten? Laten
we eerlijk zijn, meestal is het
de wat oudere medemens
die deze traditie in ere
houdt. Maar nadien zien de
voorbijgangers er vaak de
humor van in en beginnen ze
te lachen,” vertelt Jan. “Soms
krijgen we echter wel eens
een afgunstige of jaloerse
blik,” merkt Wouter op.
“Waarschijnlijk omdat ze dit
Hebben deze drie jonge
mannen je ook aan het
bankzitten gezet? Plaats
dan zeker een foto van
jouw bankzitmoment
op facebook.com/
bankzittenweerde
de Zemstenaar augustus 2013

zelf niet kunnen of durven doen.”
Taferelen die bijblijven
Dat de drie Weerdenaren op hun bank
heel wat plezante momenten beleven, is
zeker. “Zo hebben we eens een camion
met een kraan erop tegen de brug in de
Damstraat zien rijden. We hadden het
al van in het begin door dat de kraan te
hoog stond. Toen de camion onder de
brug door reed, kwam de kraan natuurlijk
vast te zitten. Zulke hilarische taferelen
blijven ons lang bij,” lacht Willem. “Maar
wanneer de duisternis valt, is er jammer
genoeg niet meer veel te zien. Dan is de
pret er vanaf en is het tijd om op café te
gaan,” vertelt Jan.
Toer van Weerde
De drie jonge mannen zijn niet van plan
om enkel op hun eigen vertrouwde bank
te blijven zitten. Wouter: “Binnenkort

willen we graag eens een toer doen van
alle openbare banken die te vinden zijn
in Weerde. Concrete plannen hebben
we daar nog niet voor, maar het idee
is om met een goedgevulde frigobox
’s ochtends te vertrekken en elke
bank eens grondig uit te testen. Maar
alvorens we dat kunnen doen, moeten
we eerst alle banken in kaart brengen
zodat we er zeker geen overslaan.”
Bankzitten op Facebook
Het bankzitten doen de drie mannen
vooral voor de fun. Toch willen ze ook
andere mensen motiveren om dit zelf
eens te doen. “We vinden het jammer
dat deze oude traditie wat in het slop is
geraakt. Om dit initiatief nieuw leven in te
blazen, hebben we een Facebookpagina
opgericht. Daarop kunnen mensen
hun foto’s plaatsen van hun eigen
bankzitmomenten,” aldus Willem.

Van links naar rechts Willem Vermost,
Jan Doms en Wouter van Noyen.
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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

D-Rub en C-Man
draaien om te dansen

Zemst, Weerde - Voor de dj’s D-Rub en C-Man, de ene uit
Zemst, de andere uit Weerde, breken spannende tijden aan.
Na plaatjes gedraaid te hebben op zowat elke scouts- en
chirofuif in de buurt, wordt het tijd om over de gemeentegrenzen
heen te kijken. En dat kan dankzij Facebook.

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13
VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE
MAANDAG RUSTDAG

W

Tekst: Brecht Put

anneer ze niet achter
hun draaitafel staan,
heten ze gewoon
Ruben
Jacquemin
(22) en Wout Calluy (20). Allebei
hebben ze een stek veroverd op de
Openlucht-TD in Onze-Lieve-VrouwWaver, en één van hen speelt ook
nog op de Strandfuif
in
Kampenhout.
Hoog tijd voor een
interview met de
Zemstenaar!

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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Tegenwoordig gaat
het jullie voor de
wind, maar jullie
zijn al langer actief
als dj’s. Hoe is het
allemaal begonnen?
Ruben: “Ik koos
vaak de
muziek
op de computer in

Tramalant, en dat leidde wel eens tot
een dansfeestje. Van het een kwam
het ander en voor ik het goed wist,
stond ik plaatjes te draaien op fuiven
in het jeugdhuis. Dat is ondertussen
bijna vier jaar geleden, en sindsdien
ben ik er niet meer mee gestopt.”
Wout: “Zo’n drie jaar geleden heb ik
beslist dat ik dj wilde worden. Op
fuiven en feestjes keek ik erg op
naar de man achter de draaitafel die
zorgde voor ambiance en een grote
groep mensen kon laten dansen. Dát
wilde ik ook doen.”
Welke muziek spelen jullie?
Ruben: “Ik draai electro, house,
commerciële dingen zoals R&B, en
af en toe wat drum ’n bass. Eigenlijk
alles waar je lekker op kunt feesten.
Zelf draai ik het liefst enkel electro,
maar om een breed publiek aan te
spreken heb ik mijn repertoire moeten
de Zemstenaar augustus 2013

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88
uitbreiden met andere muziek.”
Wout: “Oorspronkelijk draaide ook ik
alleen electro en house, maar omdat
die muziek niet echt aansloeg bij het
publiek op de plaatselijke fuiven,
ben ik overgeschakeld naar meer
commerciële dansmuziek.”
Hoe dan ook hebben die wedstrijden
op Facebook jullie geen windeieren
gelegd…
Wout: “Ik speel deze zomer op twee
grote evenementen in Onze-LieveVrouw-Waver en
Kampenhout.
Zonder Facebook
had ik daar nooit
kunnen staan. Daardoor krijg je ook
de kans om in contact te komen met
bekendere dj’s, van wie je heel wat
kunt opsteken.”
Ruben: “Facebook is ook een
uitstekend medium om je dj-carrière
van grond te krijgen. Je kan thuis
mixtapes
opnemen,
uploaden
op het internet en delen met al
je vrienden. Je kan er je foto’s
publiceren en iedereen uitnodigen
voor de evenementen waarop je

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

moet draaien. De bookings die ik
louter via Facebook heb verkregen,
kan ik niet meer op twee handen
tellen.”
Mochten jullie zelf kunnen kiezen,
waar zouden jullie dan in de toekomst
eens plaatjes willen draaien?
Wout: “Naast de lokale fuiven die
ik nog steeds ontzettend fijn vind zou ik graag de Weerdse Bierfeesten
nog eens doen. Laundry Day in
Antwerpen zie ik ook wel zitten, en
Tomorrowland zou
natuurlijk de max
zijn.”
Ruben:
“Mijn
ultieme droom is om ooit op het
Ultra Music Festival in Miami of het
Electric Daisy Carnival in Las Vegas te
draaien. Daar komen, nog meer dan
op Tomorrowland, de beste dj’s van
de wereld samen
voor een knaller van
een dancefestival.
Daar ben ik nog
lang niet, maar een
beetje dromen kan
geen kwaad! (lacht)”

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

"Tomorrowland zou
de max zijn"

Tourneekalender
C-Man: 3/08: Openlucht-TD, OLV-Waver
9/08: Beerfest, Londerzeel
14/09: Strandfuif, Kampenhout
D-Rub: 3/08: Openlucht-TD, OLV-Waver
6/09: Cocktailparty, Zemst
de Zemstenaar augustus 2013
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Fiere bestuursleden nemen een
enthousiaste start.

Weerde - Onze gemeente
heeft er alweer een
vereniging bij. Liefhebbers
en eigenaars van Duitse
herdershonden
kunnen
terecht bij Kringgroep
Zemst. De club, die al
een dertigtal leden telt,
stelde zichzelf voor op 30
juni aan het voormalig
voetbalterrein in Weerde.
Heel wat bezoekers en
nieuwsgierigen kwamen
af op de inhuldiging en de
demonstratie.
Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Jean Andries

Kringgroep Zemst, exclusief voor Duitse herders

W

aarom Duitse herders?
Voorzitter en instructeur
Nele Weber: “Dit zijn
echte allround honden.
Niet echt het beste ras voor één of andere
discipline, maar wel heel veelzijdig. Ze
zijn sociaal en dus bijzonder geschikt
als gewoon gezelschapsdier, maar ze
kunnen net zo goed worden ingezet als
waker of in de beveiliging. Bovendien
is het een gemakkelijk ras en leren ze
vlot dingen aan.”
Wat willen jullie bereiken met een
hond?
“We bieden echt begeleiding ‘op
maat’ aan. Vanaf de leeftijd van zeven
weken kunnen pups al sociaal gedrag
en
gehoorzaamheid
aangeleerd
worden. Voor wie gewoon een leuke
gezelschapshond wil, hoeft het soms
niet verder te gaan. Wie toch meer
wil, kan voor de opleiding IPO gaan.
IPO staat voor ‘Internationale Prüfungs
Ordnung’. Dit is een internationale
standaard en bestaat uit drie
disciplines: gehoorzaamheid, speuren
en pakwerk.
Sommige van onze instructeurs hebben
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een brevet, andere zijn evenwaardig
door ervaring.
Wat we niet doen, is het aanpakken
van gedragsproblemen, dit is echt
specialistenwerk.”
Hoe zijn jullie op dit terrein gestuit?
“We waren op zoek naar een geschikte
plaats in Zemst, maar dat bleek niet
zo gemakkelijk. Dan hebben we de
gemeente gevraagd om mee uit te

kijken naar een oplossing. Zij stelden
uiteindelijk voor om dit terrein te
gebruiken en daar waren we heel blij
om. Een container dient als voorlopig
lokaal. We weten dat het maar tijdelijk
is, want hier komen op termijn sociale
woningen. Het geeft ons wel de tijd om
onze club op de rails te zetten en dan
later een permanente stek te vinden.”
Meer info op www.kringgroepzemst.be.

Het jaarlijkse clubkampioenschap van de Koninklijke Africhtingclub ElewijtZemst (KACEZ) had plaats onder een stralende zon. Zeventig baasjes en begeleiders
lieten zich van hun beste kant zien. De winnaars: Groep 1: Fabienne Nouel met Zora
(kruising). Groep 2: Donald Van Der Perre met Racky (Border Collie). Groep 3: Lienn Boone
met Noa (Mechelse Herder). Groep 4: Sabine De Dycker met Litrix (Tervuurse Herder).
Groep 5 en tevens clubkampioen 2013: Patrick Merckx met Eros (Duitse Herder).
Op de foto de laureaten met organisatoren en bestuursleden.

de Zemstenaar augustus 2013

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

de Zemstenaar augustus 2013
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Zowel voor bedrijf als particulier

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Alle gyprocwerken

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

Tapijtreiniging en vloerbehandeling
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

Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be
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Uit het opstellenboek van meester Leo Vanden Wyngaerd,
Jongensschool 7e en 8e studiejaar Elewijt
Schooljaar 1958-1959
‘s Middags in de Zwijnbeer-zandputten
Als het mooi weer is ’s morgens spreken we af om naar de zavelput te gaan crossen en spelen. Dat is zeer prettig.
Als de school te half twaalf gedaan is, spoeden wij ons naar huis. Wij “goeien“ ons eten door de keel, springen de fiets op en zijn weer
weg. Recht naar de zavelput. Als ik ginder kwam, was er nog niemand. Ik reed een beetje rond en daar kwam J. Gevels met zijn makkers
aangereden. Kleine Jozef van de meester was al eens in ’t water gevallen. Maar dat was gauw gedaan. De kleine mannen hadden
daar een kant afgestoken waar ze afreden. “Kunt ge daar op?” vroeg Crols. “O ja, en waarom niet.” Antwoorde wij. We reden van een
heuveltje, meer van voor in de zavelput en dan in volle galop op de berg. Ik en J. Gevels geraakte er op, de anderen bleven in het
midden steken. Ik had bandpech maar reed toch maar voort. Ik was al eens met mijn teen gaan voelen, en bijna met de fiets over het
hoofd, of het water warm was. Maar ik bleef er toch maar liever uit. Ondertussen waren er nog jongens aangekomen en wij hadden een
mooie toer uitgevonden. Na een paar keer bijna op mekaar gereden te hebben, vlogen wij naar den “Brem”. Wij reden daar een minuut
of vijf en gingen dan terug naar de zavelput. Daar was een man komen velobanden gooien, langs de andere kant van de zavelput, wij
goeiden onze fiets weg en gingen er heen. De banden lagen in het water en wij trokken ze er uit. Inmiddels stond Beullens op een kant,
kon zijn stuur niet meer houden, en ging met zijn rijtuig op het hoofd zand eten. Het zal niet goed gesmaakt hebben, want hij was er
bijna zo rap uit als in. Wij smeten met de fietsbanden aan elkaar en wij waren de zwartste uit de zwartste uitgezwarst.
Ik vroeg aan Beullens hoe laat het was en hij antwoorde: “3 minuten voor half twee.” Die woorden klonken als een zweepslag.
En wij vlogen als een spoetnik door de lucht (tussen haakjes gezegd, ’t waren wegen hoor). We kwamen juist op de maan
(speelplaats) als het belde. In de klas hebben wij dan nog een mooie namiddag gehad.
Paul Casteels

de Zemstenaar augustus 2013
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“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”
Wij hechten veel belang aan een persoonlijke, verzorgde en kwalitatieve dienstverlening.
In ons funerarium geven wij u de gelegenheid om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbare.
Het drukwerk is in eigen beheer.
Voor verdere inlichtingen kan u vrijblijvend onze vernieuwde website raadplegen: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
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Yannis Cleymans naar Geo-olympiade in Japan
Zemst-Bos - Yannis Cleymans,
een kenner en liefhebber van
aardrijkskunde, deed mee
aan de Geo-olympiade en
boekte prima resultaten. Op
woensdag 22 mei werden de
laureaten van de achttiende
Geo-olympiade gehuldigd.
Kyoto 4U?.... is beantwoord!
Pieter Ooghe (winnaar), Stan
Blomme (tweede plaats),
Michiel
Sevens
(derde
plaats), Yannis Cleymans
(vierde plaats) gaan naar
Japan van 29 juli tot 8
augustus. We duimen voor
Yannis!
Tekst en foto: Karin Andries

H

oe begon het allemaal?
Yannis: “Op school werd
gemeld dat iedereen kon
meedoen aan de Geoolympiade voor het vijfde en zesde jaar.
Ik was onmiddellijk geïnteresseerd, want
van kindsbeen af ben ik gefascineerd
door de wereldbol en landkaarten. Ik
heb vorig jaar nog een detailkaart van
mijn dorp, Zemst-Bos, getekend. Kijk
maar eens op Wikipedia.”
Welke proeven of testen heb je allemaal
moeten?
“In februari heb ik mijn eerste proef, de
voorronde, gedaan in de Universiteit in
Antwerpen. Daar kregen we een boekje
met een 50-tal meerkeuze vragen

de Zemstenaar augustus 2013

over landbouw, plantengeografie, het
waterpeil in de Dode Zee, economie,
klimaatverandering,…. De twintig
besten van België mochten naar de
volgende ronde en ik was erbij!
De volgende ronde bestond uit drie
proeven op verschillende locaties,
verspreid over een heel weekend. De

’t Eilandje, waar we het gebruik van
de gebouwen op een kaart moesten
aanduiden en voorstellen moesten
formuleren op welke manier de stad
aan stadsvernieuwing zou kunnen doen.
Mijn voorstellen werden goed onthaald
(lacht). Op die plaats staan heel wat
huizen en gebouwen leeg, waar ze toch
dringend iets moeten aan doen, hoor.”

"De hoeveelste ik word, is niet belangrijk..."
eerste proef was veldwerk in Steendorp
(Temse) in groepjes van vier. We kregen
gegevens zoals kaarten, grafieken
van waterstanden, bodemgebruik,…
waarmee we zelf een onderzoeksvraag
moesten
samenstellen
en
later
presenteren. Onze groepje koos voor een
onderzoek hoe de Schelde invloed
heeft op de bodem. De tweede
proef was een multimedia test met
dertig meerkeuzevragen, maar van
een moeilijk kaliber. Zo werd er
bijvoorbeeld een filmpje getoond
van een uitbarstende vulkaan en
dan moesten we weten welk soort
vulkaan het was (schildvulkaan,
stratovulkaan,…). De laatste proef
vond plaats in de Antwerpse wijk

Wat een prestatie, Yannis! Wat is nu het
vervolg?
“Ik werd uiteindelijk vierde van de
twintig finalisten en de vier beste finalisten
mogen België vertegenwoordigen op het
wereldkampioenschap
Internationale
Geo-olympiade dat dit jaar plaats
vindt in Kyoto in Japan. Daar zullen ook
veldwerkproeven en multimediaproeven
moeten worden afgelegd in het Engels.
En natuurlijk van een niveauke hoger.
Het wereldkampioenschap eindigt op
5 augustus. Daarna is er een rondreis
gepland van twee dagen, vooral gericht
op Tokyo. Ik kijk er echt naar uit. De
hoeveelste ik word, is niet zo belangrijk,
de reis op zich is voor mij al heel wat
waard!”

19

m
e
Z
llo, de

!
r
a
a
sten

Ha

Lut en haar kikkers

Elewijt - Heb ik het met jullie al over kikkers gehad? Ik dacht het niet. Ik dacht daar
ook nooit te moeten over beginnen want laat ons wel wezen, kikkers, dat zijn maar
kikkers, nietwaar? Quod non. Als reporter van Hallo, de Zemstenaar is behoedzaamheid
een deugd en het onverwachte altijd verwacht. Kikkers dus. Dat komt omdat ik op bezoek
ben bij Lut, broeckske61, een leeftijdsgenote dus, en Elewijtse in hart en nieren.

W

ie dacht dat Hallo de
Zemstenaar vorige maand
op zijn lauweren aan het
rusten was, kent mij natuurlijk
niet. Ik heb toen een zeer interessante thesis
afgewerkt over theezakjes, die helaas,
ween niet, niet is gepubliceerd geraakt. Je
kan wel terecht op onze website daarvoor,
mocht je daar nog niet alles over weten.
Maar bon, we zijn in juni en we gaan het
over kwakende beestjes hebben.
Het begint al goed bij het aanbellen,
want wat zie ik naast de voordeur?
Een emaillen (heeft niks te maken met
e-mailen,kids) kikker tegen de muur
geplakt. Je bent nog niet binnen of de
kikkers zitten al in je neus. Uitstekend

Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

kenmerk van de echte verzamelaar. Daar
hou ik van. Lut windt er geen doekjes om.
Het begon bij een bloemenwinkel toen
ze ongelukkig een pot omdraaide waar
twee kikkers inzaten. Die vielen in stukken
op de grond en de niet buitengewoon
goed gehumeurde bloemiste, stond erop
dat deze betaald werden. “Wel ik heb
ze mee naar huis genomen, aan mekaar
geplakt en tegen mezelf gezegd, ‘Wel,
vanaf nu ga ik kikkers verzamelen!’. Ik ben
niet zeker dat de bloemiste op de hoogte
is van de verregaande consequenties in
deze. Houden zo. Wil een mens dat op
zijn geweten hebben?
Geen windeieren
Lut heeft echter woord gehouden en reeds

veertien jaar timmert ze aan de weg. Dat
heeft haar geen windeieren gelegd want
haar huis is een voorbeeld van oprechte
verzamelliefde. Waarheen ik ook draaie of
kere, mijn oog valt op kikkers. Kikkers als
euh, gewoon kikkerbeeldje (er bestaan
er daar heel veel van, echt waar!), kikkers
als kaars, kikkers als placemat, kikkers als
krantenhouder, kikker als zeep, kikker op
de wc bril, kikkers op handdoeken, kikkers
op limonadeglazen (complete serie, by
the way!), kikkers als.....je bedenkt het
zelf maar. Het bestaat. Ik heb het gezien.
Ze komen vanzelf!
Het leuke is dat Lut daar niks hoeft voor
te doen. Het zijn haar familie en vrienden
die het telkens verzinnen om toch nog
een kikker te vinden die ze niet heeft.
“En ik heb niks dubbel”, zegt ze fier.
Verjaardagen en feesten, alles in het
teken van kikkers. Het tekent een mens.
Natuurlijk kon het moment niet uitblijven
om toch ook echte kikkers in huis te
hebben. Daarvoor legde ze eigenhandig
een mooi natuurvijvertje aan. Ze heeft er
twee, maar helaas krijg ik ze niet te zien.
Ze zitten diep verscholen want aan de
rand loert de kat.
We hadden nog opdrachten voor een
molecule-collectie en een verzamelaar
van waterlanders, maar we zijn blij om
voor Lut gekozen te hebben. Zij is de
onbetwiste en de waardige nummer vier
in onze serie van Hallo de Zemstenaar.
En zo trekken we verder, to places

where no one has ever gone before.
Om u te dienen.
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Bij inleveren
van deze bon:
Aankoopbon
van 10€ bij
aankoop van
minimum 100€

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

Enkel geldig in de
maand augustus 2013

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENCHEQUES
VOOR AL UW STRIJKWERK

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

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
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Weerde - Rombaut Van ‘t veld schildert , vertrekkend van een foto. Niks geposeerd, maar
indrukken van momenten die beklijven, bij personen, of zomaar iets uit zijn omgeving. Hij weet
met lichtinval te spelen waardoor de essentie bekoort. De term impressionisme is niet ver af.

R

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

ombaut heeft een deel
van zijn zolder ingericht als
atelier. Daar schildert hij naar
hartenlust. Dat hij kunstenaar
is merk je meteen aan zijn werken die
her en der staan opgesteld. Tekenen
en schilderen is een drang. Het is iets
dat altijd al in hem zat, maar dat sinds
zijn pensionering ten volle is kunnen
openbloeien.
Heb je je dan voor je pensioen niet
toegelegd op schilderen?
“Ik heb altijd getekend. Tijdens mijn
legerdienst schetste ik veel en maakte
tekeningen van makkers of hun lieven,
al dan niet op verzoek. Toen ik aan het
werk was als ambtenaar, was ik al vijf
jaar actief in de academie in Mechelen.
Ik volgde er tekenen, wat toch de basis
blijft. Daar probeerde ik ook andere
technieken. Later heb ik zeven jaar
aquarel gevolgd bij Rainier Boidin in
de academie van Vilvoorde. Daarna
viel het wat stil, maar ondertussen heb
ik er ook negen jaar olieverf en acryl
schilderen op zitten aan diezelfde
academie”.
Ik zie niet veel aquarellen. Ligt je dat
minder?
“Ja, bij aquarellen kan je niet corrigeren,
wat het zo moeilijk maakt. Met olieverf
en acryl kan je rustig opbouwen, dat
doe ik daarom ook het liefst.”
Er gaat een zekere rust uit van de
geverfde doeken. Herken ik daar niet
Obama met zijn vrouw, heel hartelijk en
rustig keuvelend en die politieman van
tv, Wallander, die met zijn kop koffie in
de hand net omkijkt alsof hij geroepen
wordt? En daar bij het raam zit een
oude vrouw in gedachten te genieten,
ook bij een kop koffie. Heel opvallend
is de lichtinval, met witte vlakken
zeer contrasterend tegen de donkere
beschaduwde partijen. Zo creëert hij
een geslaagd clair-obscur effect dat
ons oog onbewust op de essentie
de Zemstenaar augustus 2013

Rombaut Van ’t veld aan het werk aan zijn
schildersezel op zijn zolder in Weerde.

Rombaut Van ‘t veld

schildert essentie in clair-obscur
trekt: het personage, de blik, en
daaruit voortvloeiend de sfeer die het
uitstraalt. Alles daarrond baadt in een
ondefinieerbare of onscherpe ruimte,
weergegeven in wilde penseeltrekken:
niet zo belangrijk voor het oog, wel
voor de sfeer.
Vertrek je altijd van een foto?
“Ja, ofwel een foto uit de krant of
een tijdschrift, ofwel één die ikzelf
gemaakt heb van iets dat me trof, zoals
de lichtinval in een interieur van een
klooster, dat lijnenspel door het licht en
de ramen. Het is me daarbij altijd om
die indruk te doen die dat ene moment
nalaat en die ik dan ook met een
fototoestel eerst vastleg. Die sfeer en
indruk wil ik in mijn werken overbrengen.
Daarom bewerk ik de foto’s ook wel.
Ik zou best nog wat computerlessen
volgen, want in dat bewerken van de

foto’s kruipt veel tijd.”
Toen hij zestig jaar werd, stelde zijn
vrouw zijn werken chronologisch tentoon
in d’Oude School: een verrassing van
formaat! “Ja, dat deed me wel iets,
maar daardoor kon ik ook alles eens
doorlopen en kon je goed een evolutie
zien in mijn techniek en stijl. En het mag
gezegd: ik was niet een beetje trots.”
Al is hij de bescheidenheid zelve, want
met een portret van zijn dochter kreeg
hij ook de aanmoedigingsprijs van de
stad Vilvoorde. Hij nam ook ooit deel
aan de Canvascollectie en raakte daar
tot in de tweede ronde.
De schilderijen van Rombaut Van ’t
veld waren te bewonderen tijdens de
tentoonstelling Kunst in den Troost,
altijd het eerste weekend van de
Troostkermis in Vilvoorde of tijdens de
Kunstenaarsroute.
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Onder de
Voor de bekers van Zemst, georganiseerd door de
Zemstse Verenigde Vissers, daagden 68 deelnemers
op. De uitslag per club: 1. Zemstse Vissers Elewijt, 2. Ons
Genoegen Hofstade, 3. Eglegemse Zeevissers ZemstBos en 4. Galaxivissers Eppegem. De wisselbeker ging
van de Stekelbaars naar de vzw. Algemeen kampioen:
Eddy Biesemans. Op de foto v.l.n.r. Johan Coppens,
Erwin Van den Eynde, Nancy Ceulemans, Eddy Geens,
Paul Smedts en Willy Op de Beeck. Onder: Freddy
Thybaert, Yves Breugelmans en Eddy Biesemans.
Frituur Bik in Hofstade opende zijn nieuwe luxeterras,
en het was meteen volgeboekt. Het eerste thema
van de avond was barbecue à volonté. “We hopen
iedereen te verwelkomen op ons terras en wij
zullen ons uiterste best doen om aan ieders noden
te voldoen. Aanvankelijk zal de frituur dezelfde
ingang hebben als die van onze brasserie John’s
Place, volgend jaar verhuist de frituur terug naar de
garage. De ingang zal dan het terras zijn”, zeggen
de uitbaters. Op de foto Marc Loozen en zijn
vrouwtje met niets dan tevreden gezichten.

Uit de handen van burgemeester Coopman
en schepen van Sport Van Grunderbeek
ontving boogschutter Van Espen op 21 juli
de trofee en de titel van “Keizer van de
Wipschieters van Zemst”. (foto BC)

Na vijftien jaar maakten David en Liesbeth een
einde aan hun Bookshop David in Eppegem, wat de
dagelijkse klanten betreuren. De sluiting gebeurde
op passende wijze. Enkelen waren er graag bij en
wensten David en Liesbeth een gelukkig en gezond
ander leven. (Foto JB)
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Foto’s: Jean Andries

Een sfeerbeeld van de pré-cocktailparty. De
sympathieke meisjes komen alvast eens proeven
van de cocktails. “Op 6 en 7 september staan wij
paraat om er weer een spetterende cocktaileditie
van te maken.”

De buren van de Ketelstraat in Weerde
organiseerden een straatbarbecue. Het was
een gezellig samenzijn voor jong en oud. “Ons
grootste doel is de buren dichter bij elkaar te
brengen”, zeggen ze eensgezind.

De kindernamiddag van Soirée Tropicale in Eppegem was met duizend
bezoekers een groot succes, meteen de voorbode van een totaal van 5.500
feestvierders! Vanaf 15 uur was het kinderen boven. Ze konden snoeptaarten
maken (1), piñatas maken (2) en zich uitleven aan het springkasteel.

Zemstenaar augustus
de Zemstenares
augustus2013
2013
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Kim Catteceur, vanaf 1 juli in dienst
in politiezone Kastze, neemt
begin november de taak over van
hoofdinspecteur Wim Roofthoofd,
die na een mooie carrière van zijn
pensioen mag genieten. “Mijn
doel is een veilig en leefbaar
Zemst, en bovendien een goede
relatie tussen de bevolking en de
wijkinspecteurs”, benadrukt de
toekomstige wijkmanager.
The Blue Sky Dancers
sloegen in juli hun derde
tentenkamp “Old time
camp - back to basic”
op, op de terreinen van
Sheriff Black Jack, een
bosrijke omgeving in de
Wormelaarstraat in Zemst.
Leven zonder stromend
water, breien en haken,
lasso gooien, hoefijzer
werpen, zijn de dagelijkse
vrijetijdsbezigheden.
Natuurlijk wordt in de
saloon heel wat afgelachen
en op tijd en stond een
pintje gedronken. (foto KA)

Op het verjaardagsfeest
van Jan Verbinnen en Luc
Breugelmans (beiden 50
jaar jong) werd aan de
genodigden
gevraagd
om een gift te doen,
bestemd voor een goed
doel. De beide jarigen
danken hun feestvierders
en hun gulle schenking. Er
werd die avond 800 euro
ingezameld. Op 9 juli
werd de som overhandigd
aan Katia Verhaeren van
Villa Clementina. “Na de
geweldige ontvangst, het
enorme enthousiasme, de
grootste plannen en de
fantastische rondleiding
die we van Katia kregen
in Villa Clementina kunnen
we alleen bevestigen
dat wij hiermee de juiste
keuze hebben gemaakt”,
zegt Luc.

Persvoorstelling bij KV
Mechelen.
Supporter
nummer
één
Yentl
Verstraeten was eregenodigde en zag dat
het goed was. “Het
zijn allemaal goede en
sympathieke spelers, de
club gaat een uitstekend
seizoen tegemoet”, zegt
Yentl overtuigend.

De kampioenenhulde 2013 van Reko Zemst was
ook dit seizoen gekleurd met talrijke titels. Ellen
Van Den Catsye (2e plaats 10.000 m. afvalling
piste), Wannes Van Praet en Arno en Julie Bailly
(provinciaal kampioen van Vlaams Brabant piste
en weg) toonden zich van hun beste zijde in de
Europese kampioenschappen. Emily Bisschop en
Abdissa Van Paesschen (pupillen meisjes), Ilme
Vandeuren (scholieren meisjes), Stijn Desmet
(cadetten jongens) en Anke Vos behaalden
prachtige uitslagen in het kampioenschap van
België en werden beloond voor hun prestaties.
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Na een lange, sombere en koude periode nam
juli een goede start. Op dinsdag 9 juli was het
29,8 graden in de Schoolstraat in Zemst. “Niets
leukers bij een zonnige zomerdag dan genieten
met een ijsje op een speeltuig”, zeggen Matthias,
Alexander, Seppe, Nele en Rob.

De mooiste en beste
hanen zitten in ZemstBos. Jean De Donder
uit de Korte Heusstraat
behaalde tijdens de
jaarmarkt in Humbeek
de eerste prijs met
de mooiste haan bij
het pluimvee. Jean
was niet weinig fier
en poseerde graag
met zijn geliefkoosd
huisdier.

Zemst-Bos
heeft
weer
een
wielerhoop.
Tweedejaarsnieuweling Ward Schoevaers reed met
succes zijn eerste wedstrijd in Affligem, deed zijn debuut
op de piste in Elewijt en ook tussen zijn geroutineerde
leeftijdsgenoten liet hij een sterke indruk. “Nonkel Jan
is mijn voorbeeld en leermeester. De ex-beroepsrenner
won drie ritten in de Vuelta, was de beste in Gippingen
en won de Schaal Zemst. Hij kent dus de knepen van
het vak, hé. Bijna dagelijks oefenen we, maar ik moet
nog veel leren”, weet Ward. Ex-coureur Zjang van Bos,
familieleden en supporters wilden graag met hun idool
op de foto.-

Het
Elewijts
Bachkoor
wist
de
Amerikaanse
ambassadeur
Howard
Gutman en zijn echtgenote
Michelle Gutman tijdens
hun bezoek aan Zemst
met een medley van
Amerikaanse
klassiekers
als Yellow Rose of Texas
en Yankee Doodle aan het
meezingen te krijgen.
de Zemstenaar augustus 2013
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Cafélandschap
Schoonzicht
opnieuw dooreengeschud?
Café

bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

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

Zemst - De trouwe herbergbezoeker zal het geweten
hebben. Café's in Zemst worden alsmaar schaarser. de
Zemstenaar wuifde deze maand heel wat uitbaters uit maar
kan er, nu of binnenkort, ook enkele nieuwe verwelkomen.

D

Tekst: Bart Coopman en Jean Andries, foto’s: Jean Andries

e uitbaters van café
“In den Prins” in Elewijt
verhuisden na zestien
jaar naar de kust.
Vrienden, familie en vaste klanten
namen afscheid van Els Verest en
Marc Nauwelaers. De uitbaters
w a r e n
ontroerd
toen alle

aanwezigen
samen
het
zelfgemaakte liedje “Na 16 jaar
café” zongen. Marc en El : “We
hebben mooie jaren gehad, maar
het werd allemaal een beetje te
zwaar. We verhuizen naar Koksijde,
waar we aan een volgende fase van
ons leven beginnen.” Op 10 juni
ondertekenden de nieuwe uitbaters
Victoria Van Vlaslaer en Kenny
Vandervoort hun contract en ze
mochten van Bruno Stas, voorzitter

Gulderij 9 - 1980 Weerde

Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

van vzw St
Augustinus,
en secretaris
Martine
De
Vos, de sleutels
in
ontvangst
nemen.
De
herberg, een
ontmoetingsplaats voor alle
verenigingen
van
Elewijt,
heropende
de deuren op
donderdag 18
juli.
Martha
(81)
van café Willem
Tell in Elewijt
werd na zomaar
eventjes 53 jaar
uitgewuifd. Eind
juni werd een
afscheidsfeest
georganiseerd
voor
de
uitbaatster
met
een
springkasteel
voor
de
kinderen en een
straatvoetbal-tornooi. Vrienden en
familie waren talrijk aanwezig om
de laatste dag van Willem Tell met
Martha te vieren
Eén gerucht moet ondertussen
alvast ontkracht worden : Yvonne
van café Richelieu in Eppegem
moest een paar weken geleden
in een krant lezen dat ze einde
van het jaar met pensioen gaat.
“Voorbarig nieuws in die krant”,
zegt de uitbaatster. “Ik doe er
minstens nog een jaartje bij. Neem
maar een foto, daarmee is het
misverstand rechtgezet”.
Andere herbergen ijverig op zoek
naar overnemer
Van Jos en Sonja van café Amadeus
wisten we al dat ze eind van het jaar
hun activiteiten willen stopzetten. Zij
de Zemstenaar augustus 2013

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

zoeken nog altijd naar een overnemer
voor het café en de feestzaal.
Idem dito voor café De Kroeg op
de hoek van de Brusselsesteenweg
en de Armstraat.
Gegadigden
contacteren Wim Simons.

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar

De jonge cafébazin Samantha
Schaerlaekens
(23)
van
café
Rotterdam
(Tervuursesteenweg
14, tegen de grens met Mechelen)
tot slot zoekt ook samen met haar
ouders naar een koper voor de
zaak. “Mijn ouders, die de zaak al
dertien jaar runnen, de laatste jaren
samen met mij, hebben een taverne
overgenomen in Blankenberge en
trekken daar naartoe. Alleen kan
ik deze zaak (nvdr café en zaal
met keuken) niet openhouden.”
Geïnteresseerden mogen Samantha
contacteren.

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

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
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Hofstade – “Tomsk, diep in Rusland. Op 300 km van Novosibirsk, de hoofdstad van Siberië. Zes
maanden sneeuw in de winter. Temperatuur tot min 40 graden. In de zomer, zelfde cijfer, maar
boven nul. Zowat het alcoholgehalte van wodka, zeg maar. 6200 km meer westwaarts, Zemst,
Hofstade. Middelmatig mild. Beetje grijs. Beetje grauw. Waar men bier uit een glas drinkt …” Aan
het woord is Iuliia Skvorets. Zij mag dan al uit Siberië komen, haar welkom is warm. Haar levensloop
een liefdesroman. Leest u even mee?
Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries.

“K

Yuliya, out of Siberia

om maar langs
achter.
Zitten
in de tuin”. Een
kattebelletje
aan de voordeur gidst me.
Barbecuegeuren doen de rest.
Ik mag direct mee aanschuiven.
Spijs en drank voor wie het
wil. Gastheer Peter weet van
aanpakken. Ik hou het sober.
Een pilsje, met op het glas een
blauwwit logo. Lijkt me Belgisch.
Vier letters, treffende gelijkenis,
maar het is … EFEL-Pils. Blijkt
een Turkse variant te zijn van het
hoppige vocht uit Alken (vroeger
Waarloos).
Nasdrovje!
We
schuiven marketingstrategieën
aan de kant. Want ik heb plaats
nodig om te luisteren. Om te
noteren. Om te genieten. Van
de gulle lach van Yuliya.

De bank als binding
Meer dan 6000 kilometer afstand. Was er dan niemand wat
dichter bij huis waarmee het
klikte?
Peter, een 51 jarige Gentenaar
die zich vijftien jaar geleden
omwille van zijn werk bij een
grootbank in het Brusselse, in
Eppegem vestigde, helpt haar
door eerst zijn verhaal te doen.
“Na een beetje een mislukte
vakantie met het gezin, had ik
nood aan een opkikker. Ik besloot
om samen met mijn jongste zoon
op duikvakantie te gaan naar
Hurghada in Egypte. Daar raakte
ik tijdens een animatieshow ’s
avonds in het hotel aan de praat
met de Russische dame die hier
nu voor jou zit!”
Yuliya (moeder van een zoon van 22):
“Ik werkte als kredietanaliste in een
bank in Tomsk en toen mijn toenmalige
echtgenoot de warmte van Egypte niet
zag zitten, vertrok ik in maart 2010
alleen voor een welverdiende vakantie
naar Hurghada. Met het gekende
gevolg! (knipoogt). “ Voor Russen blijkt
het trouwens niet zo ongewoon om
alleen op reis te gaan (n.v.d.r.).
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Zen in Zemst
“Voor elk bier hebben jullie een
ander glas, wat gek toch”, gaat
Yuliya verder in haar smakelijk
Engels met Russisch accent. “In
Rusland bestaat er maar één soort glas.
Gewoon een eenvoudig basismodel.
En daar drinken wij zowel water, bier,
limonade als wijn uit.” Een stille getuige
uit het communistische verleden van de
USSR wellicht. “Jullie hebben ook zoveel
verschillende bieren. Ongelooflijk. En zo’n
lekkere chocolade. Ik kan er maar niet
genoeg van krijgen (glundert en legt haar
hand op de maagstreek).”
Niet alleen de liefde van de man gaat
door de maag. Zoveel mag duidelijk zijn
na één jaar Hofstade. Gelukkig is ze nog
jong (42, zegt ze zelf, zonder dat ik er
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hebben gevolgd!” verduidelijkt
ze. “En ik volg Russische les”, wil
Peter zich niet onbetuigd laten.
De liefde komt duidelijk van
beide kanten. Ik wil klaarheid
en vraag het op de vrouw af.

Fotogenieke
Yuliya, van de
79 verschillende
nationaliteiten die
in Zemst wonen, één
van de twee uit de
Russische Federatie.

naar vraag) “en houdt ze van fietsen en
zwemmen”, zo haast Peter zich haar bij
te treden. Een fiets was trouwens het
eerste wat hij haar cadeau deed toen ze
een jaar geleden in Hofstade aankwam.
En zwemmen kan ze nog steeds als de
beste. In haar jeugd blijkt ze trouwens
een echte topzwemster te zijn geweest!
Iuliia, omgeturnd tot Yuliya, voelt zich
al helemaal zen in Zemst, zo te zien.
Ze vindt het zalig om enkele keren per
week naar Mechelen te fietsen waar ze
Nederlandse les volgt. “Ik zat er zelfs in
de klas met de Estse Liisika Palu, die
jullie een jaar lang in de Zemstenaar

Maar hoe ging het verder eens de vakantie gedaan was?
Peter: “We keerden terug naar huis. Maar er
de Zemstenaar augustus 2013
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is een vastgoedkantoor dat geniet van
T
V A S
een uitzonderlijke ligging te Eppegem.
Brusselsesteenweg 420
1980 Eppegem (Zemst)
T. 0473 333 000
Zaakvoerder Steven Vluymans
www.immo-advice.be
steven@immo-advice.be

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

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

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

Steeds in vertrouwen en met de beste zorgen.

de Zemstenaar augustus 2013

31

was duidelijk een vonk overgesprongen. is zeker The Master and Margarita.” En
En via email namen we geleidelijk weer dan wordt Yuliya zowaar een beetje
contact met elkaar. Nadien zijn we dan melancholisch… “Oh, weet je, ik lees zo
beginnen skypen. Uiteindelijk besloten graag. Thuis in Tomsk had ik een hele
we om de knoop door te hakken en voor grote bibliotheek. En die mis ik hier.
Jammer dat het vervoer van boeken zo
elkaar te kiezen”
Yuliya: “Dat skypen was niet altijd duur is, omwille van het grote gewicht.”
VERANDA
MisschienBOUWER
brengt een e-reader wel
evident. Want mijn mama –DE
een
UIT
UW STREEK
probeer ik haar te troosten.
echte controlefreak - keek altijd soelaas,
(symbolisch) mee over mijn schouder. “Je moet ook weten dat ze een echte
Veranda’s
Toch heeft ze mij niet kunnen snellezeres is”, pikt Peter in. “Zij kan
Pergola’s
tegenhouden om ruim 6000 km meer een pagina diagonaal lezen en toch het
Ramen
& Deuren
verhaal volledig kennen. Ongelooflijk!”
naar het westen te verhuizen!”
Zonwering
Natuurlijk wil ze later ook nog werken.
Lichtstraten
Eerst nog een beetje Nederlands
Snellezen
leren, en dan komt dat wel in orde,
Jullie wonen nu precies een jaar hierMetselwerken
verzeker ik haar. En met zijn djin Hofstade. Wat ga je doen, Yuliya? Vloeren
achtergrond
kan Peter nog altijd
Zwemmen, fietsen…werken? Volledige
Afwerking
voor
de
nodige
“Zwemmen, fietsen, zeker! Maar ook
PVC - Alu - Houtambiance zorgen, al
tuinieren. Want ik hou er van om hier zal dat niet direct nodig zijn, volgens
in ons tuintje bezig te zijn. En voor onze mijn bescheiden mening.
Gratis
en over Hofstade. De
DeBestek
avond valt
kippen zorgen. Maar ook juwelen maken
Bouwaanvraag
en vooral veel lezen. Mijn grote favoriet barbecue geeft zijn laatste warmte
af. 30m²
De wodka hou ik tegoed voor
is Mickhail Bulgakov, een Russische tot
romanschrijver uit de eerste helft van een andere keer! Het ga jullie goed,
vorige eeuw. Een meesterwerk van hem Iuliia en Peter! Beregi sebya!

VERANDA THOMAS

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

Schaliënhoevedreef 20F - 2800 Mechelen

015/61.72.72

Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

WWW.tidimport.be
VERANDA
THOMAS
DE VERANDA BOUWER
UIT UW STREEK

VERANDA THOMAS

Veranda’s
DE VERANDA BOUWER
Pergola’s
UIT UW STREEK
Ramen & Deuren
Veranda’s
Zonwering
Pergola’s
Lichtstraten
Ramen & Metselwerken
Deuren
Zonwering
Vloeren
Lichtstraten
Volledige 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
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www.tuinenvanvlasselaer.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

GEREGISTREERD AANNEMER

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

www.betonvandijck.be

Reclame Zemstenaar cont2 2013 kl.indd 1
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AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

18/12/12 17:58
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TV Zemst

U kijkt toch ook?

Vakantietijd, komkommertijd. Zelfs het befaamde monster van Loch
Ness komt niet meer boven water. Heeft het dier misschien last van
ouderdomskwaaltjes? Wordt het vergeetachtig? Of is er meer aan de hand?
Elk werelds wezen is al eens verstrooid. Maar in de vakantie wordt dat
gewillig gepardonneerd. Zeker als je zomers wegzinkt in de lectuur die
sommige weekbladen ons dezer dagen voorschotelen. Sturm der Liebe,
De zomer van de spannende broek… Logisch dat den John en amazing Astrid
ook al eens scheef schaatsen.

IUSTE

ADVOCATEN

Maar als je buurvrouw de stoep veegt met een tandenborstel of je
buurman zijn gras maait met de stofzuiger is er iets anders aan de
knikker. Om dat zielige geklungel en gestuntel te vermijden, kan je
natuurlijk ook professionele hulp inschakelen. Zoals een stofzuigerrobot
die netjes binnen blijft zuigen of een robotgrasmaaier die je pelouse
kort houdt tijdens je zorgeloze zuiderse vakantie. Erger wordt het dan
weer als die machientjes ook een koosnaampje krijgen, zoals onze Gust
of onze Fons. Als je ze gaat koesteren en liefkozen als een huis- of
tuindier, vrees ik dat enige bezorgdheid vanwege buren of vrienden
terecht is. Nacht und Nebel in het hoofd? Laat ons niet doemdenken en
hopen dat het een goedaardige kwaal is die vanzelf weer overgaat.
Als de zon zakt en de zomer zichzelf sluit.

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

Foto: Paul Van Welden

Zomer of niet, Zemst blijft cool. En TV Zemst ook. Zelfs al zijn de bezielers
er even tussenuit geknepen. En is de nieuwe nieuwsuitzending er
pas op 4 september. Als de rook van de barbecue om hun hoofd is
verdwenen en de kom komkommersla uitgelepeld is, gaan zij ijverig als
steeds weer aan de slag. Met nog meer vuur en passie dan voorheen.
Om 22000 andere medeburgers te laten meegenieten.

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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Behoor je tot deze laatste groep en heb je nog wat nieuws in het vuur
liggen, laat het ons weten.
Een belletje naar ondergetekende op 0474/056001 of een mailtje naar
alex.lauwens@telenet.be en je bent zelf nieuws. TV Zemst, da’s tv voor en
door Zemstenaars. U kijkt toch ook! Op www.tvzemst.be.
AL
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Trailwalken

Zemst - De negentienjarige filosofiestudente Marijke
Doms uit Zemst gaat tijdens het weekend van 24
en 25 augustus voluit voor een duurzame wereld. Ze
neemt met drie andere Noord-Zuidstudenten als Team
Nuts deel aan de Oxfam Trailwalker: honderd kilometer
wandelen doorheen de Ardennen in dertig uur.
Tekst: Ilse Van de Velde Foto: Marijke Doms

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

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

W

aarom begin je aan
zo’n
onderneming,
Marijke?
“Omwille
van
de
uitdaging: sportief, maar ook om
Oxfam te steunen. Ik werk al jaren
in de Wereldwinkel en heb Oxfam
op het Dour-festival geholpen
bij een actie rond de impact van
voedingsmultinationals op het milieu.
De Oxfam Trailwalker wordt over
heel de wereld georganiseerd
om fondsen te werven voor de
projecten rond duurzame landbouw,
toegang tot water en onderwijs,
de strijd tegen geweld op vrouwen
enz. In België nemen dit jaar
304 teams deel aan de tocht.
Het leuke is dat je in een ploeg
wandelt en samen moet aankomen.
Onze ploeg bestaat uit NoordZuidstudenten van Leuven. Die van
Gent hebben ook een ploeg, die
vorig jaar al heeft deelgenomen

aan de Walk. Toen deden ze dat
zonder training, dit jaar hebben ze
al veel meer gestapt dan wij! We
zijn allemaal bezig met de NoordZuidverhoudingen in de wereld:
eerlijke handel, mensenrechten,
armoedebestrijding…”
Hoe komen jullie aan jullie ploegnaam
“Team Nuts”?
“We hadden nog geen goede
naam toen we ons gingen
inschrijven, en hebben dan allerlei
bizarre namen verzonnen, zoals De
taaie droge mango’s en zo. Team
Nuts was de laatste naam die
we verzonnen en waar niemand
afbrekende commentaar op had.
De naam associeert ons zowel
met de heerlijke noten van de
wereldwinkel als met het feit
dat we het zelf ook een gekke
onderneming vinden om 100 km te
gaan lopen! Alleen Facebook bleek

Specialiteit:
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

- 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

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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voor een rechtvaardiger wereld

De Molensteen

Elke ploeg moet 1500
euro
projectsteun
meebrengen,
hoe
geraken jullie aan
dat geld?
“Ik heb aardbeien uit
onze tuin verkocht.
Dat was wel tijdens
de blok en dus
niet ideaal, maar
het heeft toch 150
euro
opgebracht.
De
Zemstse
Wereldwinkel steunt
ons. We bakken
biohavermoutkoekjes en plannen
een
eetfestijn
en/of carwash in
Leuven maar die
plannen zijn nog niet
helemaal uitgewerkt. Wie ons wil
steunen, financieel of anders, kan
ons contacteren via de teampagina
op de Trailwalker website of via
Facebook.”
Meer informatie over de Oxfam

HET

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

erover te vallen,
zodat onze pagina
Team Noten heet!”

VERHUURT

Dakwerken DE DONDER

b.v.b.a.

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

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

Elektro Solutions
Trailwalk vind je op www.
oxfamtrailwalker.be.
Hier
staat ook meer uitleg over de
projecten die Oxfam steunt met
de opbrengst. Team Nuts is
nummer 298.

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

elektro.solutions@telenet.be

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

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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Spirituele tuindag
zondag 1 september
van 11u tot 18u

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

Centrum Esperanto
Humbeeksebaan 15
1980 Zemst - Laar
www.esperanto-centrum.be
Meer info: Joske Heylen 0479/46 36 65

320

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES

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

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

bvba

* 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

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

VW
38

AUDI

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





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

het verhaal gaat verder

Hofstade - Er zijn er intussen nog die het
tijd vonden voor de ‘Next Generation’
maar KWB Hofstade was eerst! Tijdens de
afscheidsbarbecue in juni gaf de vorige
bestuursploeg de fakkel door.
Tekst en foto: Annemie Goddefroy

28

jaar geleden bliezen
vier jonge mannen
KWB Hofstade nieuw
leven
in.
Marcel
Deprins (die de eerste acht jaar voorzitter
was), Michel Dethée (secretaris van
begin tot einde), Willy de Roover (de
eerste penningmeester) en Rik Schelkens
vormden de pioniersploeg. Al gauw
breidde de bestuursploeg uit. Tom, die
er wat later bijkwam, herinnert zich nog
goed hoe Marcel en Michel hem lid en
bestuurslid maakten. “We woonden pas
in Hofstade en kenden hier nog niet veel
volk. Op een dag zag ik twee mannen
op een fiets, met fietstassen achterop,
stoppen aan onze deur. Het eerste wat ik
dacht was “Daar heb je de getuigen van
Jehova!”. Maar het bleken getuigen van
KWB Hofstade te zijn. Overtuigingskracht
hadden ze toen al overduidelijk want ik
zit nog altijd in het bestuur!”.
In de pionierstijd waren alle middelen
goed om aan de gegevens van
potentiële
geïnteresseerden
te
geraken. De kieslijsten hadden hiervoor
zeker hun nut. Eens van start zorgde
de mond-aan-mond-reclame voor de
gestage groei in activiteiten en leden.
Voor klein en groot
KWB Hofstade is altijd een gezinsvereniging
geweest met activiteiten voor klein en
groot. Hoogtepunten opnoemen vinden
de mannen nogal moeilijk. Daarvoor was
het pallet te breed. De vele weekends
in de herfstvakantie, van de Ardennen
tot de zee - een combinatie van stevige
natuurwandelingen of fietstochten en veel
plezier- , de legendarische kookavonden
van mannen voor vrouwen, de culturele
uitstapjes, de bezoeken aan steden
en bedrijven, de hapjestocht langs
de Zemstenaar augustus 2013

Hofstaadse tuinen, de Harry Pottertocht en heksenwandeling, er waren er
zoveel…. Zéker het vermelden waard was
de tentoonstelling Hofstade vroeger en
nu, waar KWB zijn schouders onder zette.

kunnen we alvast vermelden dat er in
februari een niet te missen dropping op
het programma staat. Verder een mix van
cultuur en plezier. En niet te vergeten: de
wijnclub gaat zijn dertiende jaar in.

KWB Hofstade heeft ook lang de handen
uit de mouwen gestoken in het Huizeke,
een buurthuis op het Vossenplein in
Brussel, dat steun verleent aan mensen
in (kans)armoede.

Uiteraard
zullen
de
vroegere
bestuursleden aanwezig zijn op de
komende activiteiten. Met veel plezier
zelfs! Want het doet hen deugd dat
er mensen gevonden zijn die er mee
voor willen zorgen dat KWB Hofstade
blijft bestaan. Dorpsgenoten die
het verenigingsleven een warm hart
toedragen en daar dan ook een
engagement voor willen opnemen. Zo
kan het verhaal verder gaan.

Kampvuur
Op 22 juni gaven Luc Debeck, Marc
De Meester, Dom De Roover, Michel
Dethée, Sepp Halkett, Guido Nys, Lu
Vanderweyden, Tom Van Hecke en
Georges Vermeulen de fakkel door.
En wat kan je beter met een fakkel doen
dan een groot kampvuur maken? Dat zal
dan ook meteen de eerste activiteit zijn
van de nieuwe ploeg. Op zaterdag 12
oktober wordt het vuur aangestoken
aan de nieuwe chirolokalen van
Hofstade (vlakbij de voetbalvelden).
Het wordt een gezellige bedoening met
een knabbeltje en een drankje en een
muzikale noot. Voor de sportievelingen

Een echte tip voor het nieuwe bestuur
hebben ze niet. Ieder doet dat op
zijn manier, klinkt het en dat is ook
zo. Toch dit, zegt Lu (die na Marcel
acht jaar voorzitter is geweest): “Als
je samen dingen organiseert voor
een vereniging, is het heel belangrijk
dat je een goede groep vormt. Wij
zijn al jaren vrienden en hebben in al
die jaren nooit ruzie gemaakt!”. Dat
geloven we graag.
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Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497
ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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Onze voetbalclubs op de transfermarkt
Zemst - De voetbalcarrousel voor het seizoen 2013-2014 kwam bij onze voetbalclubs
andermaal vlug op gang. Enkele spelers vonden bij onze clubs een nieuwe uitdaging. de
Zemstenaar stelt ze aan u voor. Aan elk van hen stelden we dezelfde vragen.
Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Carrièreoverzicht?
2. Waarom naar een nieuwe club?
3. Sterke punten?

EERSTE PROVINCIALE
KFC EPPEGEM
Jean-Paul Kielo-Lezi (29, aanvaller)
1. SC Lokeren, 4 jaar KV Mechelen (2e en
1e klasse), Waasland-Beveren (2 jaar
kernspeler) en SK Deinze (3e klasse)
2. Bij KV Mechelen was Yves Cloots
hulptrainer van Peter Maes.
3. Snelle start, veel loopvermogen en
scoren, zowel links als rechts.
Kurt Baetens (23, centrale half)
1. Jeugd KV Mechelen tot 14 jaar, SK
Lierse, reserven KV Mechelen, FC
Katelijne (2 jaar), Houtvenne en
het voorbije seizoen basisspeler bij
FC Katelijne.
2. Veel positiefs gehoord van FC
Eppegem. Ik heb de ploeg zien
spelen, ken trainer Yves Cloots
goed, ook spelers Arnout De Weerdt
en Fifi Solomon en Glenn Baetens is
een jeugdvriend. Met voorzitter Jan
Van Asbroeck in contact gekomen
en mijn transfer was vlug een feit.
3. Inzicht, een beslissende assist geven
en ik kan medespelers ook een
meerwaarde geven. In voetbaltermen
ben ik een 10, ook een 8 (tussen de
aanval en verdediging, maar meer
aanvallend gericht).
Pieter Crabeels (30, spits)
1. Westerlo (1999-2003), Deinze
(2003-2005),
kernspeler
KV
Mechelen (2005-2008), KSK Heist
(2010-2012) en FC Cappellen
(2012-2013)
2. Combinatie werk, gezin en voetbal.
Ook de afstand speelt een belangrijke
rol. FC Eppegem is een gezonde club
met veel ambitie en ik kom er nog
de Zemstenaar augustus 2013

KFC Eppegem: De nieuwkomers: v.l.n.r. Pieter Crabeels, Randy Hfutila, Bruno

Vanden Bossche, Jean-Paul Kielo-Lezi en Pieter De Wit. Onder: Sander De Coster, Lander
Verschueren en Kurt Baetens.

vele oude bekenden tegen.
3. Werkkracht, ploegspel, kopbalsterk
en scoren.
Pieter De Wit (26, verdediger)
1. Jeugd KV Mechelen (tot reserven),
met FC Heist (3 jaar) in tweede
klasse en FC Katelijne (3 jaar).
2. Ik voetbalde de voorbije jaren graag
bij FC Katelijne, dus geen slecht
woord. Een nieuwe uitdaging was
mijn besluit en FC Eppegem leek
me de beste keuze. Ik woon op 5
minuten van de velden en hoorde
alleen maar positieve dingen. De
club toont ambitie om op termijn naar
vierde klasse te promoveren, wat
een belangrijke factor is. Daarnaast
heb ik met trainer Yves Cloots en
enkele spelers in een verleden nog
samengewerkt en gespeeld. De
belangrijkste reden is het positieve
buikgevoel dat ik heb bij deze
club. Genoeg redenen om naar FC
Eppegem te komen, denk ik dan.
3. Sterk positiespel, voetballend

vermogen en kopbalsterk.
Sander De Coster (29, centrale half)
1. Opleiding bij KV Mechelen,
Anderlecht (2 jaar in de A-kern),
Diegem Sp. (1 jaar), Wijgmaal (5
jaar) en SK Kampenhout (2 jaar).
2. Ik was dringend aan een nieuwe
club met ambitie toe. De
strubbelingen bij SK Kampenhout
hadden een invloed op heel de
groep. Financieel was minder
belangrijk. Vijf jaar Wijgmaal was
een mooie herinnering. FC Eppegem
past perfect in dat plaatje. Maarten
De Schepper is één van mijn beste
vrienden en kon me overtuigen.
3. Ervaring, positiespel en een goede
lange voorzet. Bij de jeugd van
KVM speelde ik steeds centraal
in de verdediging, bij Wijgmaal
verdedigende half, bij SK Kampenhout
een helft in de verdediging en een
helft in het middenveld.
Bruno Vanden Bossche (28, doelman)
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1. Jeugd bij RC Hoeilaart, RC Jette
Waver,
Woluwe-Zaventem
(3
jaar), Grimbergen (1 jaar) en SK
Kampenhout (3 jaar)
2. Met de extra sportieve problemen
bij SK Kampenhout was ik dringend
aan een nieuwe uitdaging toe. FC
Eppegem is een gezonde ambitieuze
ploeg. Tijdens de gesprekken had ik
onmiddellijk een goed gevoel.
3. Sterk op de lijn, in de grote
rechthoek en goede coaching.
Randy Mfutila (26, aanvaller, 1,98 m
groot)
1. Tweede klasse Luxemburg bij FF
Norden 02, Berlare (derde klasse)
en Wielsbeke
2. FC Eppegem gelooft in mij, dat is
een opsteker
3. Spits met een hard schot en
kopbalsterk.
Lander Verschueren (19, doelman)
1. Als 12-jarige begonnen bij SK
Londerzeel, het voorbije seizoen
enkel wedstrijden bij de beloften.
2. Ik zocht een ploeg die me meer
speelgelegenheden kon geven, bij FC
Eppegem zal dat wel lukken, hoop ik.
3. Sterk
met
beide
voeten
(meevoetballen), hoge ballen en
balinzicht.

DERDE PROVINCIALE
VERBR. HOFSTADE
-Trainer Patrick Peetermans

FC Zemst Sp: De nieuwkomers: Boven v.l.n.r.: trainer Bart Van Winckel, Bart De Doncker,
Glenn Blancke, Stijn De Valck, Wout Calluy en Michel Schelllens. Onder Stijn Vandewalle,
Jonas Bioui, Dries Janssens, Jonathan Concepcion en Kemzie Lenaerts. Niet op de foto:
Christophe De Kegel, Dimitri Rodaro en Michel Michael.
1. FC Cappellen (speler tot 21 jaar),
SK Heffen (5 jaar)
2. Steeds wilde ik in mijn carrière
trainer worden, ik vind tijd om te
stoppen als jeugdtrainer, nu de
werkuren me toelaten wil ik een
stapje hoger zetten.
3. Ik kan heel goed met mensen
omgaan, motiveren en karakter
tonen.
Chakir Darkaoui
1. Jeugd KV Mechelen, 7 jaar Marokko,
Tempo Overijse, Verbr. Hofstade (4
jaar) en FC Peutie.
2. Het is terug een beetje thuiskomen,
hé. Iedereen bij de club vind ik
sympathiek.
3. Technisch sterk en efficiënt.

Dave Van den Cruysen (32)
1. Jeugd RC Mechelen, een half jaar
VV Elewijt en liefhebbersverbond.
2. Verbr. Hofstade en hun werkwijze
spreken me aan. Bij mijn eerste
contacten had ik onmiddellijk een
goed gevoel
3. Inzicht, positieve commentaar
geven en motiveren.
4.

FC ZEMST SP.

Bart Van Winckel (1e jaar hoofdcoach)
1. Jeugd FC Walem en RC Mechelen,
10 jaar eerste ploeg RC Mechelen,
1 jaar Stade Leuven, 7 jaar
Grimbergen, 3 jaar FC Eppegem en
1 jaar FC Walem.
2. FC Zemst had vorig jaar al

Er waait een nieuwe wind boven Verbr. Hofstade. Luc
Straetman (in het verleden al in verschillende functies in het
bestuur) wordt de nieuwe voorzitter. Bart Bastiaens (al lang bij
de club betrokken), Patrick Vervoort (materiaal), Mark Lebrun
(taak van Danny De Coster verlichten en contactpersoon tussen
de jeugd en het bestuur) en Jurgen Verschaeren (infrastructuur)
komen de bestuursploeg versterken. Vroegere bestuursleden
Danny De Coster (ondervoorzitter en kantineverantwoordelijke),
Wim De Coster (jeugdverantwoordelijke), ex-voorzitter Werner
Keersmaekers (verantwoordelijke voor de financiën), Tom
Straetman (gerechtelijk correspondent) en Jean De Weser
(afgevaardigde van de ploeg en onderhoud terreinen)
behouden hun taak.

Verbr Hofstade: De nieuwkomers v.l.n.r. Patrick Vervoort,
Partick Peetermans, Bart Bastiaens, Dave Van den Cruysen en Chakir
Darkaoui.
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Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen
Hoge Buizen 29, 1980 Eppegem
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
de Zemstenaar augustus 2013
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belangstelling. Mijn zoon voetbalde
Mattiz voetbalde bij de jeugd van
Walem en dat gaf de doorslag. Jurgen
Deman nam andermaal contact op. Ik
zag onmiddellijk dat de club gezond
is, ik heb niet lang geaarzeld.
3. Ik wil vooral kort bij de spelers
staan. Motiveren en ervaring zijn
sterke punten. De wedstrijden en
trainingen zullen ernstig moeten
gebeuren, nadien gezellig samen
met de groep is ook belangrijk.
Bart De Doncker (34, doelman)
1. Jeugd FC Humbeek, Strombeek en RC
Mechelen. 2 jaar FC Humbeek, 5 jaar
CS Machelen, 1 jaar WezembeekOppem, 5 jaar Verbr. Hofstade, 1 jaar
SC Grimbergen en 4 jaar FC Eppegem.
2. FC Eppegem blijft de club van mijn
hart. Na een kwetsuur verzeilde
ik op de bank, daarmee had ik
het een beetje moeilijk. Ik moet
eerlijk bekennen, het valt me
zwaar een mooie club te verlaten.
Mijn gezin en de trainingen waren
nog moeilijk te combineren. FC
Zemst wilde me graag en is ook
een logische keuze. Mijn kinderen
gaan in Zemst naar school, ik vind
vele spelers terug bij de roodgele
club en er is een gemoedelijke en
plezante sfeer.
3. Een puntenpakker, vooral sterk op
de lijn en ik kan de nul op het bord
houden. Ervaring en de verdediging

VV Elewijt: De nieuwkomers bij VV Elewijt
sturen is ook een belangrijke troef.
Dries Janssens (19)
1. Jeugdspeler bij Zemst, vanaf 16 jaar
RC Mechelen (U17, U19 en U21)
2. Ik ben een geboren en getogen
Zemstenaar. FC Zemst had
belangstelling. Ik ken enkele
spelers, de entourage, grootvader
Albert en vader Werner voetbalden
bij de club, een logische keuze,
hé.
3. Inzet en doorzettingsvermogen.

VV ELEWIJT
IN: Tim Matyn (terug FC Humbeek),
Yannick Van den Bosch (Beersel), Kevin
Spiessens en Jafaar Rombok (allebei
Berg-Op), Dario Asselman (VK Weerde),

Wouter De Clercq (Verbrande Brug),
Hans Van Ostaede (Boortmeerbeek),
Joren De Weerdt , Samy Damerdji (FC
Peutie), Jeroen en Jochen Van Poeyer
(FC Perk), Abdoul Marchouhi (VK
Weerde), David Lopez y Fueyo (GR
Katelijne) en Nicolas Obrist.

VK WEERDE
Benny De Backer
1. Vanaf 5 jaar bij FC Zemst en 5 jaar
kernspeler.
2. Een
nieuwe
uitdaging,
ik
hoop bij VK Weerde op meer
speelgelegenheid. In de kern zitten
ook veel ex-spelers van Zemst.
3. Duelkracht en inzet. Achter de
spitsen is mijn geliefkoosde plaats.

VK Weerde: Staande v.l.n.r. trainer Gunter Pepermans, Gunter Devroe, Kevin Hevia-Carretero, Fabrice Beigne, Michael
Van Praet, Jawad Mousaoui, Nico De Vos, Vincent Versees en coach Johan Schellemans. Zittend: Benny De Backer, Aimé
Lassman, Salomon Kabashi, Olivier Mulowa en Gary Hagemeyer. Sven Festraets en Khalid Boujida ontbreken op de foto.
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Prothesebeha’s
te verkrijgen
met advies van onze
bandagiste

Tervuursesteenweg 358 - 1981 Hofstade
015/62 08 96

Schuifdeurkasten en dressings op maat

nt

ika
abr

F

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
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Aan den toog met Ellen en Annick
Dit is een bijzondere versie van onze maandelijkse rubriek. Dankzij de zomerse temperaturen werd ik uitgenodigd
om mijn gesprek met redactielid Annick Colman aan de barbecue te houden. Het is weer eens wat anders!
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries

Annick, vertel eens: ben jij
een geboren en getogen
Zemstenaar?
“Neen, ik ben opgegroeid
in Leuven. Op mijn
achttiende trok ik voor
een jaartje naar de VS.
Toen ik terugkwam wou
ik journalistiek studeren,
maar dat ging toen niet
in België en dan is het
communicatiewetenschappen
aan de VUB geworden.
Tijdens mijn studies leerde
ik mijn man kennen en
daarna zijn we een paar
jaartjes in Brussel blijven
plakken. Op een gegeven
moment wilden we graag
een huis en vooral een tuin
en zochten we naar een
plek van waaruit Brussel
makkelijk bereikbaar
was. Zo zijn we eerst in
Mechelen, en daarna in
Zemst terechtgekomen.”
Op je site las ik dat je aan
storytelling doet. Wat is dat?
“Ik vertel verhalen, of beter
gezegd, ik schrijf ze. Over
mensen, over bedrijven, over
producten. Ik schrijf artikels,
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brochures, websites, verzin
slogans en schrijf scripts
voor animatiefilmpjes die
dingen uitleggen. Soms
zijn dat heel leuke filmpjes
die een product in de kijker
zetten (e-marketing). Andere
keren leg ik uit hoe je een
bepaalde software moet
gebruiken, hoe je e-banking
sites moet gebruiken, hoe
je een digicorder moet
aansluiten, enz. Dit is dan
eerder e-learning. Het leuke
is dat je zelf heel veel leert.
De ene keer gaat het over
de financiële sector, dan
weer is het IT, farmaceutica,
elektronica, elektriciteit
of moet je medische
concepten uitleggen. Op
korte tijd moet je een boel
informatie verwerken en op
een duidelijke manier terug
weergeven. Soms kost me
dat bloed, zweet en tranen
(lacht).
Voor ik als zelfstandige
begon, heb ik een tijdje
als business journalist
gewerkt. Ik volgde de
EU-problematiek voor een
aantal bedrijven, heb op

projecten voor de Europese
Commissie gewerkt om dan
uiteindelijk in de wereld van
de belangenverdediging of
lobbying terecht te komen,
maar dat was niets voor
mij.”
Aangezien het zo’n
mooi weer is, wat
is jouw favoriete
vakantiebestemming?
“Italië, omwille van het
lekkere eten. De Italiaanse
keuken werkt met goede
en verse ingrediënten die
op een simpele manier
worden klaargemaakt. Dat
maakt het zo lekker. Onze
vakanties plannen we niet
op voorhand, wij trekken
naar het mooie weer en
we zien wel waar we
uitkomen…”
Heb je een favoriet
boek, dat sowieso in je
vakantiekoffer moet?
“Nee, niet echt. Ik heb wel
een favoriete schrijver:
Haruki Murakami, een
Japanner. Verder lees ik
veel in het Engels. Ik ben

meertalig. Mijn moeder
is Franstalig, mijn vader
Nederlandstalig, maar de
eerste vreemde taal die
ik geleerd heb was Duits
(lacht). Toen ik een jaar of
zes was, werkte mijn vader
in Duitsland en heb ik het
via de tv opgepikt.”
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
“Oei, dat is moeilijk. Lege
blaren en nen bik (lacht).
Dan kan ik verhaaltjes
verzinnen en opschrijven wat
ik allemaal meemaak.”
Ben je eigenlijk een
sportief iemand?
“Ja, nogal. Als kind deed
ik jaren aan ballet. Daarna
volgden squash, skiën,
langlaufen, lopen, golf, …
Nu zwem ik nog twee à drie
keer per week. Dat is één
van de grootste voordelen
aan thuis werken, je hebt
wel deadlines en zo, maar
je deelt toch zelf je dag in.
Als ik ’s middags een uurtje
wil gaan zwemmen, dan kan
dat!”
de Zemstenaar augustus 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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