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W

e hebben het hier al een paar keer over de
Zenne gehad. De iets ouderen onder ons
herinneren zich ongetwijfeld wat voor een
stinkende open riool dat was. Planten en
dieren hadden meer overlevingskansen in een emmer
acrylverf dan in een bokaal Zennewater. Wie per ongeluk
in dat water terecht kwam, werd op doktersbevel naar
een kuuroord gestuurd en drie weken in quarantaine
gehouden voor een grondige reiniging van lichaam en
geest.
Maar toen keerde het tij. De Zenne werd een gezellig
kabbelend riviertje. Stilaan groeiden er waterplanten, een
kikkerfamilie kwam zich vestigen, karekieten nestelden
zich in het riet. En toen de eerste vis werd gesignaleerd,
kon de pret niet op: vuurwerk, kanonschoten,
champagne, u kent dat soort dingen. De Zenne was
opnieuw springlevend! De stromende beerput van
vroeger kreeg een magische aantrekkingskracht op fauna
en flora. In juni vertelden wij u nog het verhaal van de
bever die in Zemst was komen wonen.
Salamanders, kikkers, aalscholvers, reigers, allemaal
goed en wel. Zelfs een bever, waarom niet? Maar nu
begint die hype waanzinnige vormen aan te nemen.
Elk beest dat zichzelf een beetje au sérieux neemt
wil tegenwoordig de Zenne zien. Zo kwam er half
september een … zeehond op bezoek. U denkt dat wij
u bij de neus nemen? Neen, beste lezer, zo zijn wij niet.
Maar als u ons écht niet gelooft, ga dan gerust kijken op
www.ringtv.be.
Zo’n zeehond heeft er natuurlijk geen idee van wat hij
gemist heeft tijdens zijn blitzbezoek. Hij kan ook niet
thuis komen met sterke verhalen over wat hij in Zemst
allemaal heeft gezien en meegemaakt. U heeft meer geluk.
Want u kunt rekenen op uw vertrouwde maandelijkse
brok infotainment. Lees zo meteen alles over fietsende
acrobaten, acrobatische turnsters, rappende bejaarden en
zoveel meer.Geniet van dit klaterend nieuw nummer!
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen

320
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Maurice
EPPEGEM
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

ALGEMENE BOUWWERKEN

015 / 6114 42

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

VW

AUDI

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

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

Bosontginning
WILLEMS b.v.b.a.

Zenneweg 37 - 1980 Eppegem
www.bosontginning-willems.be
Tel.: 015/61 32 69
GSM: 0478/26 20 52
Fax: 015/62 05 04
* Kappen en slepen van bomen
* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken
* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen
* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrieen privaat gronden
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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

Jules vier (meter)
hoog in de wolken
Zemst, Edegem – Zemstenaar Jules Van Geysel, een opgeschoten
zestienjarige BMX-fanaat, doet mee met de amateurs. de Zemstenaar
ging een kijkje nemen en was serieus onder de indruk.

W

e hebben met Jules Van
Geysel en mama Julika
afgesproken in Edegem,
waar tijdens het eerste
weekend van september één van de laatste
BMX-wedstrijden plaatsvindt. Op zaterdag
zijn er tijdens de jaarmarkt demonstraties,
maar op zondag is het wedstrijd. BMX
(Bicycle Motorcross, de x staat voor
“cross”) staat bekend als een extreme
sport, maar er zijn twee grote strekkingen.
Je hebt de races en er is de freestyle. Jules
doet freestyle. Er worden over een speciaal
aangelegd parcours sprongen gemaakt
vanaf een hoge schans waar de nodige
snelheid wordt genomen om de lucht te
kunnen invliegen (denk aan Seppe Smits
maar dan met een fiets). Hier gaat het niet
om snelheid, maar om de trucs en de flow.
Onder de profs zijn er die vijf meter hoog in
de lucht worden gecatapulteerd.
Bij de amateurs, waar Jules nog bij hoort,
vliegen ze zo hoog nog niet maar het is
zo al indrukwekkend genoeg! Ik zou niet
eens van de schans durven die je af moet
racen om een goeie vaart te hebben. Jules
is één van de weinige amateurs die al een
salto maakt. Dat heeft hij in de foampit van
Dendermonde geleerd, één van de weinige
parcours in België waar je kan oefenen
zonder je al te veel pijn te doen. Daar
treffen de BMX-jongeren mekaar om de
stiel te leren. De BMX-scene is een hechte,
incrowd vriendenclub waar men mekaar
helpt en met raad en daad bijstaat. Het
is een competitie van durven, maar toch
is er geen afgunst of onvoorzichtigheid.
Er worden strakke regels nageleefd om
domme ongevallen te voorkomen.

Het begon met een
klein fietske
Het begon voor Jules toen hij als kleine
jongen een fietske kreeg om aan de
turfput wat rond te rijden. Ik zag hem
soms bezig, waar is de tijd, toen hij zijn

eerste trucs uitprobeerde. Jules had,
met vallen en opstaan, snel de smaak te
pakken. Je moet er een karakterke voor
hebben. En dat heeft hij. Het is ook een
fysiek harde sport. Jules daarover: “Je
lichaam moet in goede conditie zijn om
de schokken op te vangen, maar het blijft
natuurlijk risicovol omdat men je steeds
aanmoedigt om verder en hoger te gaan.
Gelukkig heb ik nog geen zware blessures
opgelopen. Eén keer mijn teen gebroken,
mijn ribben eens gekneusd maar verder
enkel wat schaafwonden. Je moet vooral
opletten dat je fiets in orde is en je geen
trucs gaat uithalen waar je niet zeker van
bent dat je ze gaat kunnen. Ik leer ook
veel bij van twee Belgische top BMX-ers,
Kenneth Tancre en Jimmy Van Belle,
die op hoog niveau rijden en intussen
vrienden zijn geworden. Zij kunnen bij
wijze van spreken alles op een BMX.”

Betaalbaar
Het is trouwens geen verrassing dat Jules
de microbe van het BMX rijden te pakken
heeft. Wie herinnert zich niet zwart-wit
beelden van opa op de motorcrosscircuits
hier in Zemst, en ook nonkel Kenny is
niet van de motor weg te slaan. Julika,
supporter, steun en toeverlaat nummer
één, is echter blij dat Jules zich op BMX
heeft gefocust. “Dat is nog een betaalbare
sport. Met een motor op verplaatsing
gaan, is haast niet te betalen. Daar heb je
echt sponsors voor nodig.”

Dromen van de
bakermat
Jules: “In mijn familie zijn er inderdaad
wat motorfans maar ik geef eerlijk toe
dat ik altijd al wat bang ben geweest van
moto’s. Ik voel me daar niet vertrouwd op.
Waarschijnlijk omdat ik een BMX meer in
de hand heb en er al langer mee bezig ben.
Af en toe cross ik met de motor van mijn
broer Charles, maar ik merk toch dat hij

meer durft dan ik. Het belangrijkste voor
mij blijft dat ik me kan amuseren. Ik kijk al
uit naar volgend seizoen, want ik hoop om
steeds beter te worden, meer wedstrijden
te winnen en blessurevrij te blijven. Ik zou
ook graag naar Amerika reizen, want daar
ligt de bakermat van het BMX-en.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries
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Jan
Claes
Weerde - Weerdenaar
Jan Claes wordt op 3
december 85 jaar. Hij
grijpt die gebeurtenis aan
om zijn tekeningen en
schilderijen te tonen in een
overzichtstentoonstelling,
want tekenen en schilderen
doet Jan al heel zijn leven.
”Tekenen en schilderen, dat is
mijn houvast”, zegt hij.

Jan Claes stelt zijn schildersleven gedurende
twee weekends tentoon in zijn atelier.

Levenslang tekenaar en schilder
Tekenen op de krant

mijn leraren was Gust Dierckx, die in de
krachtige stijl van Permeke schilderde
en dat lag mij wel. Ik heb alle technieken
uitgeprobeerd, van olieverf over pastel,
aquarel, houtskool tot pentekeningen. Bij
mij komt alles tot stand uit de hand en
het hart, in het atelier of op locatie. Het is
mij gebeurd dat ik een winterlandschap
schilderde en het water voor mijn

Jan heeft vele werken gemaakt en vele
vernietigd. “Als kunstenaar moet je aan
zelfkritiek doen. Je maakt iets, laat er wat
tijd over gaan en probeert het dan objectief
te beoordelen. Wat niet voldoet, moet weg.”

Jan Claes werd in de Muizenstraat in
Hofstade geboren op 3 december 1928.
Het tekenen zat hem in het bloed. “Als
jong manneke tekende ik van alles op
de krant van mijn vader, waardoor die
Houvast
onleesbaar werd en ik kletsen kreeg. Ik
Ook op zijn 85ste blijft Jan actief met
hield mij bezig met een griffel op een lei
potlood en penceel. “Tekenen en
of met potloodtekeningen. Toen ik een
schilderen is mijn houvast, zeker
getekende Tarzan fier toonde
nu ik na 60 jaar huwelijk alleen
aan de medeleerlingen op
Tekenen en schilderen,
verder moet. Mijn vrouw is vorig
school kreeg ik straf omdat ik
jaar overleden. Als ik schilder,
de les stoorde. Kunstzinnige
dat is mijn houvast
vergeet ik alles, ook mijn zorgen.
uitingen werden toen niet
altijd aangemoedigd. Een kunstenaar, dat aquarelverf bevroor. Hulpmiddelen als Schilderen is een constant gevecht met
was iemand waar iets aan mankeerde.”
composities met computer, foto’s of de verf en het witte doek en dat vraagt een
projecties weiger ik te gebruiken. Het grote concentratie.
Lassie
Aangemoedigd door mijn vriendenmoet ‘puur’ zijn.”
Het talent van Jan bleef een hele tijd
kunstenaars ga ik gedurende twee
sluimeren, maar in 1964 zette hij toch de Honderden werken
weekends al mijn kunnen tonen in een
stap naar de academie in Mechelen. “Een “Waar haalt hij zijn inspiratie?”, vragen overzichtstentoonstelling in mijn atelier,
Lassie-kop was toen erg gewild als gevolg we. “Dat komt altijd onverwacht”, zegt Jan. Weverstraat 29 in Weerde. De oudste
van een TV–serie over die alombekende “De dagelijkse dingen die u aangrijpen, stukken dateren van mijn opleiding aan
hond. Ik tekende hem na en heel de straat een verhaal vatten in een beeld, de eenvoud de academie, vijftig jaar geleden. Het
van een stilleven. Ooit wou ik een model atelier zal open zijn op 12 en 13 oktober
wou een exemplaar.”
Jan combineerde ploegenwerk als portretteren maar het slapende kindje dat en op 19 en 20 oktober, doorlopend
metaalarbeider bij VTR in Haren met ze meebracht in een reiswieg was zo een van 14u tot 20u. Bij deze is iedereen
zijn kunstzinnige lessen tot 1974. Stilaan onverwacht dankbaar onderwerp dat ik uitgenodigd voor een bezoekje."
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck
ontwikkelde hij een eigen stijl. “Een van het meteen geschetst heb.”

“
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OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENCHEQUES
VOOR AL UW STRIJKWERK

Zowel voor bedrijf als particulier

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

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

GRATIS BEST

EK

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

Bij inleveren
van deze bon:
GRATIS
een doos
Dr. Beckmann
anti kleurdoorloop doekjes
Enkel geldig in de
maand oktober 2013
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Carmi, je gaat er naar toe
voor je lievelingsmerk.

Kleding: 7 For all mankind • Agua • American Outfitters • Armani Jeans • Avalanche • Billi Bloom • Brax • Caliban • Caroline Biss • Edith & Ella • Eleven Paris • Enolah • Essentiel • Gigue
Guess Jeans • Hampton Bays • Hugo Boss Orange label • Kocca • La Fée Maraboutée • Lavand • Liu Jo • Lucy has a secret • Marella • Max Mara Weekend • Mer du nord • Michael Kors
Oakwood • Paul Smith jeans • Pennyblack • Riverwoods • Terre Bleue • Thelma & Louise • Tommy Hilfiger
Schoenen: Alberto Fermani • Akua • Angelo Bervicato • Ash • Attilio Giusti • Beoriginal • Brako • Camper • Ciao!Ragazzi • Chie Mihara • Donna Carolina • Essentiel • Fruit
Gidigio • Guglielmo Rotta • Guess • J-hay • Janet & Janet • Kennel & Schmenger • Le Pepe • Maripé • Mjus • Nero Giardini • Noë • Olivier Strelli • Paul Smith • Progetto
Sam Edelman • Scapa • SPM • Strategia • Taoma F. • Think! • Tim Van Steenbergen • Trippen • Uty • Ugg • Vic Matie • Voltan • Zinda

Zemst • Brusselsesteenweg 129 - Korbeek-Lo • Tiensesteenweg 8 - www.carmi.be
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Eenstemmigheid bij het spoor,
nu ook in Weerde
Weerde – Er vallen twee nieuwtjes te melden vanuit het station van Weerde: een nieuwe
stem die de reiziger zal informeren en een nieuwe biljettenautomaat doen hun blijde intrede.
De komende weken zullen de
treinreizigers
in
Weerde
twee
nieuwigheden opmerken. Vooreerst
zal het nieuwe voice systeem van de
NMBS, Emma genaamd, vanaf oktober
te horen zijn op het perron. Tot op
heden gebeurde dat nog steeds met
live stemmen vanuit een seinhuis.
Dat kon voor de reizigers hinderlijk
zijn wegens de onvermijdelijke
achtergrondgeluiden. Bij Emma hoor
je een gecomputeriseerde stem, zodat
je in elk station van Vlaanderen steeds
dezelfde heldere stem zal herkennen.
De

tweede

verandering

betreft

het installeren van een nieuwe
biljettenautomaat, de
zogenaamde
TVM’s (ticket vending machine). Vóór
je op de trein stapt, kan je hiermee ter
plekke een ticket kopen. Het tarief zal
goedkoper zijn dan op de trein zelf aan
de conducteur een ticket te vragen. Dit
laatste blijft overigens nog steeds van tel.
Zo’n TVM zal ook in Hofstade geplaatst
worden.
Misschien zitten sommige mensen
die in Weerde opstappen nog steeds
met de vraag op hun lippen waarom
ze in godsnaam gedurende de week
op perron 3 en 4 onzalig in weer en

wind moeten staan wachten, terwijl
de overdekte perrons 1 en 2 alleen in
het weekend gebruikt worden. Dat
komt, beste lezer, omdat sporen 1 en 2
voorzien waren voor de Fyra-treinen.
Normaal gezien zouden deze perrons
nu dus wel in gebruik zijn, maar, door
gekende omstandigheden, is dat niet
het geval. Het ziet er ook niet naar uit
dat er snel een oplossing komt hiervoor.
Misschien moet er maar eens iemand
van de gemeente bij Infrabel en NMBS
gaan aankloppen om het traject tijdelijk
weer aan te passen. Zeker met herfst en
winter voor de deur!
Tekst en foto: Jean-Marie Brassine
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Anne
goes
Scala!
Hofstade - Anne Van Steenwinkel is een muzikale duizendpoot. Viool, piano, gitaar,… ze
haalt er de mooiste klanken uit. En ook haar stem mag er zijn. Dat vonden de gebroeders
Kolacny ook, want ze kreeg een “ja” na haar auditie voor een plaatsje in het bekende
Aarschotse meisjeskoor Scala. Een auditie die best spannend was…

’

s Zomers in de tuin hoor ik soms
pianoklanken en een mooie meisjes - of
misschien beter jonge vrouwen - stem.
Dan weet ik dat mijn buurmeisje Anne
aan het oefenen is. Ik kan mij haar niet
anders voorstellen dan musciserend. Het
lijkt wel of ze al zingend en muziek spelend
geboren is, vertel ik haar.
“Ja, daar is wel iets van aan”, lacht Anne.
“Ik denk dat ik rond mijn vijfde gebeten
geraakt ben door muziek. In het derde
kleuterklasje ben ik begonnen met viool
en piano. ‘Pre-viool’ en ‘pre-piano’ heette
dat, want ik kon nog geen noten lezen.
Ik ben daar eigenlijk mee gestart omdat
ik door een allergie uit het zwembad
moest blijven. Mijn zwemlessen werden
vervangen door muzieklessen en ik was
vertrokken. De ‘echte’ notenleer heb ik
dan iets later aangevat in Mechelen.”
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En zingen heb je ook van jongsaf
gedaan?

“Inderdaad, ik heb altijd gezongen. En
al vrij vroeg voor publiek. Op de musical
van de lagere school bijvoorbeeld. Ik
vond het ook leuk om mee te doen aan
audities en wedstrijden. Niet dat die altijd
succesvol waren. Maar met ons groepje
Poubelle, een driestemmig meisjesgroepje
waarmee we vooral eigen folknummers
brachten, hebben we toch twee keer de
finale van Kunstbende gehaald. Later heb
ik een tijd gezongen bij de pop-rockband
Red Juliette, die hun naam al hadden
voor ik erbij kwam!”
Wanneer wist je dat je ook later, in
het “echte leven” iets met muziek
wou doen?

“Dat was zeker al zo in het vijfde
middelbaar. Ik heb wel even getwijfeld

wat en hoe. Mij toeleggen op één
instrument en daar heel hard en veel voor
studeren, zag ik niet zo zitten. Daarom is
het muziekproductie geworden aan het
Conservatorium in Gent.”
Zou je graag in een opnamestudio
werken?

“Misschien wel. Het liefst zou ik allerlei
dingen combineren. Les geven, zelf spelen,
opnemen,… Op de Weerdse Bierfeesten
heb ik een babbeltje gedaan met de
mannen van Balthazar. Die hebben ook
muziekproductie gestudeerd en zie waar ze
nu staan. In muziek valt er ook nog zoveel
te leren! Zo zou ik ook graag een opleiding
tot orkestdirigent doen of muziektherapie.
Of muziekkampen begeleiden, zoals ik nu
al doe bij Crefi. De mogelijkheden zijn
eindeloos. Ik ben nog superjong, ik kan
nog heel veel bijstuderen!”

En dan nu Scala!

“Ja, dat is ongelooflijk. Via
school kregen we een mail dat er
audities georganiseerd werden.
Omdat ik zo graag zing heb ik
mij ingeschreven, maar ik was
er helemaal niet gerust op. Ik
heb een goed muzikaal gehoor,
ik zing wel juist en heb een
neutrale stem (wat belangrijk is
in een koor), maar mijn techniek
laat wel wat te wensen over. En
ik had nog nooit in een koor
gezongen! Bij de auditie stond
ik tussen iemand die een andere
stem zong en iemand die niet
helemaal juist zong… ik wist
echt niet wat ik moest denken.
En dan kwam die mail maar
niet aan. Iedereen had al een
antwoord, behalve ik. Maar zie:
het is gelukt en nu heb ik al mijn
eerste optreden achter de rug.”
Het is eens wat anders
dan een rockband…

“Dat wel. Helemaal anders,
maar wel plezant. Heel leuk
om een groep te vormen met
anderen die goed kunnen
zingen en veel met muziek
bezig zijn. En je wordt overal
goed ontvangen!”

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

www.tuinenvanvlasselaer.be

Kan je het combineren met
je studies?

“Dat zal wel lukken. Scala is een
ongelooflijk goed georganiseerde
groep. Voor een gewoon
optreden zijn we telkens ongeveer
met twintig, maar in totaal zijn we
met zo’n honderdvijftig leden.
Van nu tot het einde van het jaar
zal ik zestien optredens meedoen.
Dat is niet niks, maar op onze
school
worden
optredens
aanvaard als reden om niet in
de les te zijn. De enige reden
waarom het misschien niet meer
mogelijk zal zijn, is omdat ik mij
ingeschreven heb voor De beste
singer-songwriter op Vier, een
muziekwedstrijd waarmee je
radio-uitzendtijd kan winnen. De
eerste digitale auditie ben ik door,
we zullen zien. Hoe dan ook, ik
wil alle muzikale kansen grijpen!”

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

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries
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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
12

Smaakvol tafelen in
Oud Sempst

Zemst – Uithuizige eters van Zemst, juicht! Meer dan een kwarteeuw zijn we op onze
honger gebleven. Maar sinds begin september kan je opnieuw de voetjes onder tafel
schuiven in het centrum van Zemst. Dankzij de keuken van Karen. In Brasserie Oud
Sempst. Aangename kennismaking.

D

e horeca in Zemst? Cafés
staan over te nemen of
sluiten. En eetgelegenheden?
Sinds het Pannenhuis zaliger
was er in Zemst-centrum geen sprake
meer van een leuke eettent. In Elewijt
geen gebrek, van snackbar over pizzeria
tot Michelin-ster. In Eppegem tijdelijk wat
minder sinds ‘t Schrans Rudy en Werner
heeft uitgewuifd. De Lente was eerder
al uitgebloeid. Hofstade mag evenmin
klagen. En Zemst, dat stond gewoon niet
op de eetkaart, tot Karen en Kurt besloten
om er hun stevige schouders onder te
zetten. Begin september werd brasserie
Oud Sempst realiteit.

Gat in de Zemstse
markt
We treffen Karen op een moeilijk
moment. Het is even stressen, zo net voor
de opening. Maar voor de Zemstenaar
schuift ze met een stralende glimlach haar
zorgen graag opzij. Ik geniet mee van de

prachtige tuin, de naastgelegen Villa
Maria, het weidse zicht. Een rustpunt.
Karen, eerst in het vastgoed
maar toch teruggekeerd naar het
culinaire. Oude liefde roest niet?

“Ergens wel, ja. Tien jaar ‘de zaal doen’ in
een aantal leuke etablissementen in de buurt
– we kennen Karen o.m. van De Lente, Het
Brughuis in Leest, de Snooker One - gooi
je niet zomaar weg. Bovendien hoorden
we in Zemst een alsmaar luidere roep naar
een eetgelegenheid. En, weet je, met de
steeds maar strengere alcoholcontroles,
zien de mensen er uiteindelijk tegen op om
nog naar Mechelen of Vilvoorde te rijden
om een restaurantje te gaan doen. Kwam
daarbij dat we dit gebouw kenden. En voilà,
zo is dat gegaan. Het gat in de Zemstse
markt, zeg maar.”
Ik geef mijn ogen de kost. Denk terug
aan de tijd dat Beireke Bedford hier
zijn Radio Marina had. In een later

leven bloemenzaak, immokantoor…
Op hooguit vijftig meter van het ooit
zo memorabele en legendarische
Pannenhuis, met Frank en Rita.
Toch wel een gebouw met een ziel.
En zo vlak in het centrum van
Zemst. Parking via de achterzijde.
Een schitterende tuin. Dit wordt
aangenaam tafelen.

“Gedeelten van het gebouw dateren
nog uit de zestiende eeuw. We willen
onze gasten mee laten genieten van dit
unieke, historische kader. Een warme
parketvloer in de eetzaal, het vele licht in
de knusse orangerie met bar, het terras,
de ruime tuin waar kindjes veilig kunnen
rondlopen. Terwijl de (groot)ouders
smullen van een huisgebakken taartje,
een drankje degusteren of genieten van
een andere weeksuggestie.”

Nadruk op vers
Karen laat me rustig de kaart overlopen.
Ik merk het meteen: niet te
uitgebreid, wel doordacht.
Wat is jullie doelpubliek? En
waarop wil je focussen?

Gastvrouw Karen ziet het
helemaal zitten met Oud Sempst.

“Wij willen Oud Sempst profileren
als een gezellige, plaatselijke
eetgelegenheid. Met de nadruk op verse
producten. Geen kaart met honderd
gerechten uit de diepvries, maar een
eerlijke keuken. Voor de doorsnee
Zemstenaar. Met een correcte kaart,
wekelijks aangevuld met suggesties,
naargelang het seizoensaanbod.
t
Zo vers als maar kan. En niet te
o
(t
sempst.be
d
u
o
@
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vergeten, met eigen gebakjes.
n kan via in 4.33.82. Brasserie
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Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries
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Fotograaf Eddy Schmit
opent studio
Eppegem – Een fotostudio? In een dorp? In Vlaams-Brabant, België? Kan dat economisch
nog in het huidige digitale tijdperk, de wereld van instagram en snapshots van gsm’s? Ja,
hoor! Eddy Schmit ziet het helemaal zitten en kan bogen op dertig jaar gediplomeerde
ervaring als portret- en reportagefotograaf.

H

ij doet dat naast zijn
job in het onderwijs.
Na enkele maanden
zoeken, vond hij een
pand in Eppegem dat qua ligging
en ruimte ideaal leek voor hem.
Een verrassende keuze, maar
gelukkig weer een zaak erbij!
Tijd voor een woordje uitleg,
vonden we.

Dag Eddy, wat is in deze
tijden nog de meerwaarde
van een fotostudio?

en kostte elke druk op de
knop geld want de negatieven
moesten afgewerkt worden. Nu
kan je onbeperkt fotograferen
en bovendien zorgen de
compacte,kwalitatief
zeer
goede fototoestellen ervoor
dat fotografie toegankelijker
is geworden. Ik ben uiteraard
opgeleid in het analoge tijdperk
en enkel digitaal werken was
een hele aanpassing voor
mij. Het heeft een hele tijd
geduurd alvorens ik de stap
heb gezet van filmrolletjes, die
ik afwerkte in mijn eigen doka,
naar digitaal omdat ik vond dat
aanvankelijk de kwaliteit van
zowel de toestellen als de prints
te wensen overlieten. De laatste
jaren is het echter snel gegaan
en zijn de afdrukken zelfs beter
dan de analoge, maar toch
blijft het een eeuwige discussie
tussen voor- en tegenstanders
van de digitale revolutie.”

“Het is inderdaad zo dat heel
wat fotowinkels moesten sluiten
door de recente evolutie.
Hun omzet was voor een stuk
afhankelijk van de afwerking
van kleurenfoto's en dat is,
zelfs voor de producenten van
films en producten zoals Agfa
en Kodak, volledig verloren
gegaan. Heroriëntatie op de
markt was de enige oplossing.
Ik open echter een fotostudio,
geen winkel, dus de
hoofdzaak ligt bij mij Ik fotografeer het liefst mensen Fotografeer je ook
in je vrije tijd?
op
het
fotograferen
“Jazeker!
Ik
zelf, op het maken van
reportages en niet op het afwerken van een studio is merkelijk betaalbaarder fotografeer het liefst mensen,
foto’s voor derden. Ik maak portretten geworden. Ik zie de fotoboeken die portretten in de studio en op locatie.
in de breedste zin van het woord. liefhebbers maken via internet dus niet Daar hoort ook straatfotografie bij.
Dat gaat van gewone pasfoto’s over als echte concurrentie. Trouwens, de Ik hou ervan tijdens mijn vrije tijd
studioportretten, communiefeesten, fotoboeken die ik zelf aflever worden gewoon met de camera de straat op te
gaan of naar een evenement te trekken.
huwelijken, bedrijfsreportages en ook in een afwerkcentrale gemaakt.”
Mensen fotograferen in hun dagelijkse
evenementen. Daarnaast kan je ook voor
commerciële opnames bij mij terecht, Met je jaren ervaring, wat is het omgeving of tijdens het beoefenen van
zoals bijvoorbeeld productfoto’s voor verschil tussen analoge en digitale hun hobby levert dikwijls heel mooie
portretten op.”
flyers, folders en websites. Ik probeer fotografie?
op maat te werken en rekening te “Het ligt vooral in het feit dat velen Meer info kan je vinden op de site www.
houden met het budget en de wensen nu minder gericht fotograferen. eddyschmit.be, Brusselsesteenweg 311
van de klant. Dat kan nu makkelijker Vroeger was je naargelang de gekozen Eppegem, tel 0497 211951
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Eddy Schmit
dan vroeger want het inrichten van film beperkt in het aantal opnames

“
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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

WWW.tidimport.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

VERHUURT

HET

MATERIEEL

VOOR KARWEI EN FEEST

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

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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Bloso en het
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

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

Hofstade - Iedereen kent het Bloso-domein in Hofstade
als een waardevol openlucht sport- en recreatiecentrum.
Het strand met het strandgebouw en het wandelterras, het
boothuis en het openluchtzwembad typeren het domein.
Deze werden tijdens het interbellum opgetrokken én
ingepland volgens het modernistisch gedachtegoed.

D

e
modernistische
stroming vond niet
zomaar zijn weg naar
Hofstade, vertelt ons
Ron Wagemans, Public Relations
verantwoordelijke van Bloso.

Spontaan
recreatieoord
Rond 1900 startte de NMBS met de
aanleg van een nieuwe spoorlijn tussen
Antwerpen en Brussel. In Hofstade
werd 140ha land onteigend en de
graafwerken gingen van start. De twee
grote meren ontstonden toen de
werken werden stilgelegd tijdens WO I
en de putten volliepen door natuurlijke
afvloeiing. Hoewel het niet de bedoeling
was van de NMBS, ontstond op die
manier een spontane recreatiezone,
die heel wat baders uit de omliggende
gemeenten naar Hofstade lokte.

Arme mensen-zee
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

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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In 1929 werd de exploitatie van een
recreatiepark toegestaan. Voor de
inrichting werd het ontwerp van de
gebroeders Gelders uit Vilvoorde
gekozen boven de ontwerpen van
de modernisten. Oud-België, naar
analogie met de Wereldtentoonstelling
in Antwerpen van 1920, rees in een
mum van tijd op uit de grond. De
modernisten waren verbolgen, want
dit ontwerp stond haaks op hun visie
over mens en gezondheid. Alles in het
domein was afgestemd op vermaak met
cafés, restaurants, kermisattracties en
danstenten. De modernisten vonden
het ontwerp onzuiver van opzet, niet
rationeel en onhygiënisch. Ze spraken
van ‘La grande pitié d’Hofstade’.
Evenwel kwam er een massale toeloop
van toeristen. Vooral de gewone man,
voor wie de Belgische kust te duur

was, vond de weg naar Hofstade. Zo
kreeg het domein de bijnaam armemensen-zee. Al gauw kwamen er echter
opmerkingen over onzedelijkheid in
en buiten het domein. De meren van
Hofstade werden berucht en in 1936
beëindigde de staat de huurtermijn
van de firma Gelders. Door de massale
toeloop zag de overheid nu wel het nut
in van een groot recreatiepark.

De modernisten aan
de slag!
De periode van het interbellum
werd gekenmerkt door belangrijke
ontwikkelingen in de architectuur
en stedenbouw. In 1937 besliste het
Ministerie van Volksgezondheid de
terreinen, met inbegrip van de twee
grote meren, opnieuw in te richten.
Voortrekker van het modernisme en
technisch adviseur op het ministerie was
architect Victor Bourgeois. Hij lag aan de
basis van het concept van het domein in
Hofstade. Zijn aanlegplan kaderde in een
aantal projecten voor de ontwikkeling
van de hoofdstad, met name BrusselGrootstad (1930) en Brussel-Wereldstad
(1933). De modernisten waren van
mening dat stadsontwikkeling op een
geordende en planmatige wijze moest
worden aangepakt, in tegenstelling tot de
historisch gegroeide steden die volgens
een organisch groeipatroon tot stand
kwamen.
In het concept Brussel-Wereldstad
deelde Bourgeois de verschillende
zones die in de hoofdstad aanwezig
moeten zijn – wonen, werken, industrie
en ontspanning – op in concentrische
ringzones. Ook de bekommernis
voor het groen, voor gezonde woonen leefomstandigheden waren in het

modernisme

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

Ron Wagemans
weet alles over de
geschiedenis van het
Bloso-domein.

interbellum toonaangevend. Er werd
in die tijd veel geloof gehecht aan de
heilzame kracht van het openluchtleven
(sport, zonnebaden…). De bouw van
openluchtzwembaden,
sportparken
en openluchtkolonies werd sterk
aangemoedigd en het recreatiedomein
Hofstade, zoals wij het vandaag nog
kennen, paste volledig in deze visie.
Door het uitbreken van WO II werd het
project wel maar ten dele gerealiseerd.
Zowel het landschap als de
infrastructuur zijn van grote waarde.
Het strand met het strandgebouw
en het wandelterras, het boothuis
en het openluchtzwembad typeren
tot op de dag van vandaag het
Bloso-centrum Hofstade en werden
tijdens het interbellum opgetrokken.

De zwemvijver met strand en
strandgebouw vormen één functioneel
en visueel geheel. De sportieve en
recreatieve bestemming van het
domein is nog steeds dezelfde als
tijdens het interbellum.
Opmerkelijk feit is dat er van de
architecten en ingenieurs die voor
WO II meewerkten aan de uitbouw
van het domein na de oorlog geen
sprake meer is. De vijver van 25 ha
en het noordoostelijke deel van het
domein maken sinds 1977 deel uit van
het beschermd landschap Rijksdomein
en Molenheide. In 2001 werden ook
de gebouwen uit het interbellum
beschermd als monument.
Tekst: Veerle Mollekens (gebaseerd op de tekst
van Ron Wagemans), foto: Jean Andries

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES

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

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Elektro Solutions
0476/073648

bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

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

Elektriciteitswerken
Domotica
Begeleiding voor de
Doe-het-zelver

elektro.solutions@telenet.be
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Uit het opstellenboek van meester Leo Vanden Wyngaerd
Bij de meester
Woensdag was Meester Van Vaeck naar de begrafenis en in iedere klas zaten kinderen
van de eerste graad en in onze klas ook . En het was schoon weer en de meester zegde:
“We zullen deze namiddag naar ons thuis gaan” en die klein mannen mochten ook mee
gaan. En iedere jongen moest één kleine naar de meester doen. Ik moest mijn gebuur
meenemen, Wardje Ceuppens. Als we daar kwamen, waren De Coninck en Caliber daar
al. We hebben in de zwier gezeten. En ondertussen was de meester met Cools water in
een kuip aan het doen. En te half twee begonnen we met de “Appelknap”. De grote kant
begon en de eerste was Octaaf. Wij mochten zelf de appel kiezen. Crols was bezig, hij had
er al enige keren naar geknapt maar had hem niet en dan ging hij onder en kwam met
de appel in zijn mond boven. En dan was het aan André De Coninck. Die had hem wat
rapper dan Crols. En dan de Charel. Deze ging onder en had hem op een, twee, drie. En
dan moest ik voor de dag komen om de appel te snappen, maar het duurde niet lang
of hij zat al in mijn buik en dan was ’t aan de kleine kant en Ceulers mocht vertrekken,
maar hij had grote schrik van ’t water, maar op twee minuten had hij hem toch en zo
ging de tijd verder en Coppens kreeg de appel niet uit de kuip. Hij had weer schrik van
water. En dan die kleine ventjes. En klein Wardje mocht beginnen en hij had hem direct.
Dan was hij blij dat hij ook een appel kan pakken, dat zal wel plezant geweest zijn voor
die klein ventjes. Dan hebben we een hazelnoot gekregen. En de meester heeft een ladder
gehaald en voor zijn huis tegen de muur gezet, en dan een koord aan de appel gedaan
en aan de ladder vast gemaakt en de strijd begon, alleman sprong mee. Velen van
ons hebben de appel dikwijls op hun neus gehad. En terwijl wij aan ’t springen waren,
profiteerden de klein ventjes er van en een voor een knapten ze een appel. Ze hebben ook
gaan eieren rapen in de hof, maar de groten mochten er niet in want de meester zegde
dat zij zouden aan de appelen zitten. Jozef van de meester die de eerste een ei vond en
Wardje het tweede en Caliber een nest van tien eieren. Als ze allemaal geraapt waren,
hebben de kleinen de eieren geteld en er waren er twintig. Dan hebben we nog wat naar
de gekwersten appel gesprongen. Dan zijn wij bij de piano gaan zingen, daar was het zo
warm als we aan ’t zingen waren, dat het zweet van mijn aangezicht liep, dat zingen
duurde een half uur. We hebben nog wat gesprongen en Verbist was de eindwinnaar. Hij
kreeg een andere dikke appel, maar als hij er aan begon was deze half rot, en heeft twee
andere gekregen. Ik en Wardje vertrokken naar huis en onderweg zegde Wardje: “Wij
hebben ons toch geamuseerd bij de meester.”
De Ron Roger, 8e studiejaar 1955, Elewijt
VERMIST TE HOFSTADE ZEMST - BELONING 250 EURO

Gezien Trixie (lichtgrijs/wit- gechipt) nieuwsgierig is en door een open
deur of venster durft te glippen, vermoeden we dat ze ergens in de
buurt ongezien is binnengeraakt en geen kans maakt om weg te kunnen.
Daarom willen we onze buurt vragen om A.U.B in uw schuur, tuinhuis,
garagebox of andere plaatsen (vb
verlaten pand in jouw straat) te kijken mits
niet alle plekjes voor ons toereikend zijn
en de onzekerheid knaagt.
Er wordt een beloning van 250 EUR
voorzien als Trixie levend wordt
teruggebracht.
Zij werd op 8 september in de late namiddag
nog het laatst gezien in de Nieuwstraat en
Borderkesstraat te 1981 Hofstade Zemst.
Bellen kan op 0471 10 14 20.
Als Trixie dood werd aangetroffen, willen
we dit ook graag weten zodat we dit
kunnen afsluiten.
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MNM maakt spotje in rusthuis Releghem
Zemst – Radiozender MNM
had onlangs een nieuwe
actie, waarbij iedereen werd
aangespoord om op zaterdag
28 september mee te doen
met Zotte Zaterdag. Een dag
die uitgeroepen werd om
alle serieusheid in de wereld
eventjes te doorprikken en
een glimlach om mensen hun
mond te toveren. Zemst was
ook van de partij!
De dj’s van MNM deden allerlei ludieke
acties. Zo gingen er een aantal dj’s
zwaaien en kushandjes smijten naar
de mensen in Leuven, een andere dj
ging boeken kaften op een school in
Hoogstraten. Karolien Debecker en Ann
Reymen wilden dansen met bejaarden,
oud en jong tesamen én op muziek van
vroeger en nu. MNM kon voor dit laatste,
zonder lang aandringen, terecht in het
rusthuis Releghem in Zemst.

Rusthuis Releghem gaat uit de bol.

De dj’s, die voor de gelegenheid uitgedost
waren als twee aerobic-chicks, hadden hun
eigen muziek en cd-speler mee. In een mum
van tijd stonden de meeste rusthuisbewoners
mee te bewegen op de geïmproviseerde
dansvloer van het atrium van de serviceflats.

Voor de danslustige bejaarden werd het een
onvergetelijke namiddag. Hun enthousiasme
werd voor eeuwig vastgelegd in een filmpje,
dat viraal ging via de website van MNM, en
op posters die over heel Vlaanderen werden
Tekst en foto: Jean Andries
verspreid.

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

Reclame Zemstenaar cont2 2013 kl.indd 1

18/12/12 17:58

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
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Zemst-Laar – Het Bos van Aa is tot 2000 ontgonnen
als zandwinningsgebied. Nadat achter de vroegere
zandwinningen een punt was gezet, werd er nog grond
aangevoerd om de zandputten terug op te vullen.
Anderhalf jaar geleden is ook deze aanvoer definitief
gestopt. Nu is het gebied door de eigenaar, Waterwegen

De kleine vuurvlinder
is een zeldzame soort
die in het Bos van Aa
nog welig tiert.

Bos van Aa

in beheer van Natuurpunt

H

et gebied Bos van Aa heeft
op het gewestplan de
nabestemming natuurgebied.
De laatste jaren werd over
de concrete invulling daarvan bemiddeld
tussen de gemeente, de eigenaar Waterwegen en Zeekanaal - het bedrijf De
Dijcker en het Agentschap Bos en Natuur.
Uiteindelijk werd beslist dat Natuurpunt
het beheer in handen gaat nemen. Op 29
augustus 2013 werd op het gemeentehuis
van Zemst de gebruiksovereenkomst
ondertekend over het 113 hectare grote
domein. Plassen, open vegetaties, moeras,
een orchideeënrijk bos, soortenrijke
graslanden en vochtige ruigten kenmerken
de site en maken het tot één van de meest
waardevolle natuurgebieden en potentiële
stiltegebieden van de streek. Bovendien
vormt het samen met de omliggende
bossen, zoals het Kollinten- en Gravenbos,
die vanwege hun hoge biodiversiteit
Europese bescherming genieten, een
regionaal topnatuurgebied van zowat
400 ha. Er komen ook nog wandelpaden,
zodat het Bos van Aa toegankelijk zal zijn
voor wandelaars en natuurliefhebbers.

de Zemstenaar vroeg aan Herman
Dierickx van Natuurpunt tekst en uitleg.

Het Bos van Aa is belangrijk voor
de natuurontwikkeling van de
hele regio?

“Zeer zeker, want het is een kraamkamer
van vele soorten planten en dieren die
zich verspreiden over de hele regio.
Bovendien is het gebied een belangrijk
tankstation voor treksoorten die zich
kunnen bevoorraden met het vele voedsel
dat ze in het Bos van Aa vinden. In de
lente en de herfst passeren onder meer
talloze trekvogels in het gebied. Ze komen
er voedsel zoeken, zodat ze voldoende
sterk zijn om hun verre trektochten tot
een goed einde te brengen. Roofvogels
als de visarend of de blauwe en de
bruine kiekendief zijn daar sprekende
voorbeelden van. Het aantal soorten
planten, dieren, zwammen, dat de jongste
vijftien jaar in het Bos van Aa leefde
wordt geschat op ettelijke duizenden. De
soortenrijkdom van het Bos van Aa wordt
in kaart gebracht door de Jeugdbond
voor Natuur en Milieu (JNM) en door de
plaatselijke afdeling van Natuurpunt.
Op www.waarnemingen.be kun je
veel soorten terugvinden die in het
Bos van Aa en omstreken werden
gezien.”
Wat is er dan zo uniek en
waardevol in het Bos van Aa?

Ook de bruine korenbout is
typisch voor het Bos van Aa.
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“Omdat er zoveel verschillende
biotopen (leefgebieden) zijn, leven
er veel vissen, planten, insecten,
spinnen,
vogels,
zoogdieren,
amfibieën enz. in dit gebied. Een
voorbeeld:
bijna
tweehonderd

spinnensoorten vinden er voedsel en een
leefgebied om hun leven daar te leiden.
Dat zijn er bijzonder veel, en er zitten
heel wat zeldzaamheden tussen. Op de
website www.kanaalregio-bosvanaa.be
kun je daarover een interessant artikel
lezen (in het Engels).”
Wat zijn de concrete plannen in de
nabije toekomst?

“Eerst moeten grote inrichtingswerken
gebeuren die het gebied nog beter
maken voor natuurontwikkeling. Het
verdroogde moeras moet worden
vernat, de verruigde, steile vijveroevers
afgeschuind, een raster geplaatst om
koeien te laten grazen, enz. Omdat
die werken redelijk ingrijpend zijn,
moet daarvoor een vergunning worden
aangevraagd, en dat neemt altijd veel tijd
in beslag. Bovendien moet Natuurpunt
tegen eind 2014 een beheerplan
opmaken.”
Kan je nu al wandelingen maken?
Wordt het Bos van Aa ooit publiek
toegankelijk?

“Vanaf 2014 zal minstens één open,
begeleide wandeling per jaar worden
georganiseerd door onze afdeling. Na de
uitvoering van de infrastructuurwerken
zal het Bos van Aa deels worden
opengesteld voor het publiek. Dat zal
waarschijnlijk gebeuren vanaf ongeveer
2018. Nu kun je wel al vrij wandelen op
de wandelpaden in het Gravenbos, het
Kollintenbos en op de openbare wegen
rond het Bos van Aa. En dat is al zeer de
moeite waard! Denk eraan: als je stil bent,
zie je zoveel meer.”
Tekst: Bart Coopman

FC

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
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Onder de

De voetbalstage van SK Laar
was andermaal een groot
succes. 66 spelertjes van Laar
en omstreken maakten kennis
met de familieclub en kregen
van talentvolle begeleiders
belangrijke knepen van
het voetbalvak aangeleerd.
Gedurende twee dagen werd
er gewerkt aan kwalitatief
goede trainingen. De nadruk
wordt vooral gelegd op
wedstrijdjes één tegen één en
individuele techniek.

PPC Solutions gooide op 20 en 21
september de deuren open van zijn nieuwe
winkel, op de Brusselsesteenweg 202 in
Zemst. Tijdens de maand oktober zijn er
speciale acties. Tijdens de opendeurdagen
lag er voor alle bezoekers een verrassing
klaar.

In Villa Clementina in Zemst werden kunstwerken tentoongesteld en verkocht ten voordele van
het kinderdagverblijf voor kinderen met en zonder beperking. Dezelfde avond organiseerden De
Kwakkelvissers, in gezelschap van enkele leden van familie Verhaeren, aan de bar een barbecue.
“Lid worden van Kwakkelvissers kan”, benadrukte Katia.

De wedstrijd Met
belgerinkel naar de
winkel werd gewonnen
door Ann Philips
uit de Hoogstraat in
Zemst. Dankzij de
wedstrijd werd er meer
dan drie ton CO2uitstoot uitgespaard.
De winnares kreeg
als hoofdprijs een
fiets, uitgereikt door
schepen van leefmilieu
Koen Vandermeiren.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Zondagvoormiddag en woensdagavond verzamelen de dames
van de Weerdse Verbruggelingen aan de kerk voor een tocht,
voornamelijk langs knooppunten in onze streek. In een week
wordt er gemiddeld 90 km gefietst aan een sportief tempo,
een formule die dit seizoen verschillende enthousiaste mensen
aan het fietsen zette. De culinaire fietstocht van Lier was een
gesmaakte afsluiter van het hoogseizoen. (foto links)
De B-ploeg van de mannen wilden niet onder doen, graag
verzamelden ze voor een foto en toonden ook hun kunnen op
een mooie omloop. (foto onder)

Het mosselfestijn van WIK Zemst-Laar was andermaal een groot
succes. Met een speciale pluim voor de talrijke bereidwillige werkers
in de keuken, die graag poseerden voor een foto.

De Chiromeisjes van Weerde waren zondagnamiddag 22 september
niet weinig benieuwd toen plots onze fotograaf op bezoek kwam.
De WOL-sters (Weerdse Oud Leidsters) daagden op en zorgden
voor een complete verrassing. Een cheque van 1500 euro werd
overhandigd als steun voor de bouw van het nieuwe Chiroheem en
de aankoop van de verf. Op de foto de Oud-Leidsters met de cheque,
omringd door gelukkige Chiromeisjes.
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Ter gelegenheid van de club- en familiedag van VK Weerde speelden de beloften van VK Weerde en FC
Eppegem een vriendschappelijke wedstrijd. Een pluim voor de ploeg van verzorgster Yentl Verstraeten, die voor
het verslag zorgde. “We wonnen met 0-9. 0-1 Kevin, 0-2 en 0-3 Wouter Ceulemans, 0-4 Cedric Verbruggen, 0-5
Manadou, 0-6, 0-7 en 0-8 Dalil en 0-9 Isra. Een dikke proficiat, beloften FC Eppegem! En VK Weerde, volgende
keer beter spelen en blijven oefenen. Met vriendelijke groet, Yentl, verzorgster FC Eppegem.”

De tweede veldrit langs de terreinen Ossebeemden in Hofstade was voor Lorenzo Pepermans een tegenvaller. De
Zemstenaar had al in de tweede ronde een lekke band en moest in de achtervolging. Na een moedige wedstrijd
eindige hij op een eervolle plaats. De leider van De Moedige Veldrijder beloften werd na afloop op het podium
verdiend in de bloemetjes gezet. Lorenzo kijkt met vertrouwen uit naar het crossseizoen, waar hij uitstekend wil
presteren.

Jeugdfanfare Willen Is Kunnen uit Zemst-Laar
trok in de zomer op muziekkamp in Hastière.
Deze jeugdige groep van 34 muzikanten maakte
zeven dagen plezier in groepsverblijf Bonsai.
Elke dag stonden er één of twee repetities
op de agenda, zodat ze op het einde van het
kamp klaar waren om twee leuke concerten
te geven. Daarnaast was er ook veel tijd voor
leuke activiteiten: zwemmen, grotten bezoeken,
kajakken, touwenparcours, paintball,… Het
hele kamp stond in het teken van Europa. Elke
dag zorgde de kookploeg voor lekker eten dat
telkens aangepast was aan het themaland van die
dag. Het kamp werd afgesloten met een concert
en een grote barbecue voor alle muzikanten,
familie en fans. Op zondag 6 oktober om 11u kan
iedereen naar het resultaat van dit muziekkamp
komen luisteren op hun jeugdconcert in de WIK.
Neos deed een fietstocht van 40 km naar Meise met een bezoek aan de plantentuin. De sportievelingen vertrokken aan
het rusthuis Releghem en maakten er een gezellige dag van. Na een verzorgde broodjeslunch volgde een leerrijke gegidste
rondleiding van ongeveer twee uur in de prachtige plantentuin. In de late namiddag fietste een tevreden groep huiswaarts.
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Centrum Esperanto
organiseerde op 1 september
een spirituele tuindag. De
bezoekers konden kennis maken
met reiki, kaartleggen, AuraSoma en doorlopend genieten
van voordrachten, een hapje en
een drankje.

Een vriendenmatch tussen de oud-ploeg van FC Zemst, die een tiental jaar geleden de overgang naar derde provinciale
bewerkstelligde, en de veteranen/reserven van SK Laar was voor de ex-kampioenen een gezellig weerzien van vrienden
op een voetbalveld. Beide ploegen kwam fel verjongd aan de aftrap en zorgden voor een spektakelrijke wedstrijd (1-9).
Weliswaar waren de verlengingen van een hoger niveau.

De tweede editie van Den Elewijtse Pijl was opnieuw een succes. Ruim 450 fietsers en ongeveer
200 kinderen, evenveel als vorig jaar, namen deel aan de happening van de scouts, die volledig
in het teken staat van de renovatie van hun lokalen. De leden van de scouts waren bijzonder
tevreden (foto boven). Sportievelingen uit Zemst-Bos: Diane Van Erp, Luc Van Paesschen,
Imelda Spoelders en Christa Van Erp reden met succes een rit van 60 km. “Voor een goed doel
en vooral na afloop voor een drankje, hé”, zegt Diane. (foto rechts)
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Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

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

		

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

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

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

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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IMMO ADVICE
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is een vastgoedkantoor dat geniet van
T
V A S
een uitzonderlijke ligging te Eppegem.
Brusselsesteenweg 420
1980 Eppegem (Zemst)
T. 0473 333 000
Zaakvoerder Steven Vluymans
www.immo-advice.be
steven@immo-advice.be

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

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

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

Steeds in vertrouwen en met de beste zorgen.
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Kattaranda
bij Roger en Monique
Elewijt - Er zijn mensen die dieren wel iets vinden hebben.
Er bestaan ook echte dierenvrienden. En dan heb je Roger en
Monique Cornelis. Zij kunnen niet weerstaan aan de charmes
van katten. Zij hebben er zes rondlopen. Die worden op
en top verwend en verzorgd. Zes vindt Roger nu wel
voldoende, al geloven we hem niet helemaal.

In de tuin beland
Roger: “Geen enkele van onze katten
hebben we zelf gehaald of gekocht. Ze
zijn hier op twee na allemaal in onze tuin
beland. Wij kunnen het dan niet over ons
hart krijgen om ze weg te jagen of naar een
asiel te brengen. En zoals je weet: geef ze
één keer eten en ze blijven. Die twee andere
hebben we meegebracht naar huis. Eéntje
hebben we gevonden in het Blosodomein.
De andere hebben we meegebracht van
Ieper. Wij zijn verwoede wandelaars en
tijdens een vakantie troffen we haar aan
op een verlaten kerkhof. We dachten dat
ze van een nabijgelegen boerderij kwam,
maar dat was niet het geval. Omdat ze daar
dan ook niet welkom was, zijn we een dag

eerder dan gepland naar huis teruggekeerd
en sindsdien is ze hier thuis. We hebben
ze Ypra gedoopt. Het gebeurt trouwens
regelmatig dat we tijdens wandelingen op
verloren katten stuiten, maar ik kan ze toch
niet allemaal meenemen.”

Herkent u deze kat(ten) of weet u waar
ze vandaan komen, gelieve Roger te
contacteren. gsm 0475 443269,
email: corodomo@hotmail.com

Alles voor de katten!
Niets is Roger en Monique te veel voor
hun katten. Enkele eisten hun vaste
plaats in huis op. Een stevig budget
wordt gespendeerd aan het beste voer.
Kou hoeven ze evenmin te lijden, want
Roger zorgde voor kattenluikjes, zodat
de beestjes naar believen in en uit lopen.
Nu gaat Roger een zogenoemde
kattaranda bouwen, een afgesloten

“

Ik vind vier
best genoeg!

ruimte buiten, met doorloopluiken
verbonden aan huis.

Verloren of gedumpt?
Hoe de katten die hij zelf niet meebracht bij
Roger zijn aanbeland is moeilijk te zeggen.
“Vooral in de zomer worden veel katten
gedumpt”, zegt Roger. “Veel mensen
halen in een impuls een dier in huis. Het
vergt dan wel een inspanning om er voor
te zorgen. Een dier is geen speelgoed. Ze
kunnen natuurlijk ook gewoon verloren
gelopen zijn. Daarom wou ik graag te
weten komen of iemand uit de buurt
één of beide katten op de foto’s herkent.
Misschien is er al maanden iemand naar
op zoek? De eventuele eigenaars zullen
maar wat blij zijn met hun teruggevonden
huisdier. En ik vind vier best genoeg!”
Tekst en foto’s: Dirk Verdeyen
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Eppegem - De
acromeisjes van
turnkring Excelsior
Eppegem staan voor
een grote uitdaging.
In 2015 zullen ze
deelnemen aan de
World Gymnaestrada,
een niet-competitief
gymnastiek evenement
dat om de vier jaar
plaatsvindt. Niet
minder dan 20.000
gymnasten uit alle
hoeken van de wereld
trekken daarvoor naar
Helsinki. Onder hen een
dertigtal Eppegemse
gymnasten tussen zes
en vijfentwintig jaar.

I

Acromeisjes
naar Helsinki

n 2015 viert turnkring Excelsior zijn
vijftigjarig bestaan met een groots
turnfeest. Naar aanleiding van die
gebeurtenis zullen de acromeisjes
een groepsnummer brengen. “We willen
met dat nummer graag wat meer doen,
daarom hebben we besloten om dat jaar
dat nummer op de Gymnaestrada in
Helsinki te brengen,” vertelt Sara Peeters,
oprichtster en een van de trainsters van
het acroteam van turnkring Excelsior.

Acrobatisch
schouwspel
De acroploeg werd in 2005 binnen
turnkring Excelsior opgericht. Sindsdien
neemt het team geregeld deel aan
wedstrijden in duo of trio. “Op de
Gymnaestrada zullen we optreden met
maar liefst dertig gymnasten. We zijn
volop gestart met de voorbereidingen,

“

Daarom zullen we de komende twee jaar
vier keer per week trainen. In totaal zullen
we wekelijks zeven uur in de turnzaal
terug te vinden zijn.”

Wat voor de Eppegemse turnsters bij
dit evenement erg belangrijk is, is dat de
klemtoon op het recreatieve aspect ligt.
Er zullen dan ook geen prijzen worden
uitgereikt. Sara: “We doen vooral mee
voor ons plezier. Het zal hoe dan ook een
onvergetelijke ervaring zijn om deel te
nemen aan een internationaal evenement
dat zo’n groot aantal deelnemers en
toeschouwers kent.”

Sponsors en
benefietactiviteiten
Natuurlijk hangt er een prijskaartje
aan vast om met een grote groep
gymnasten naar Helsinki te reizen. “Om

Het zal hoe dan ook een
onvergetelijke ervaring zijn!

want het is de eerste keer dat we een
acrobatisch nummer voor zo’n grote
groep zullen bedenken,” legt Sara uit.
“We zullen dan ook heel wat moeten
oefenen om de dans perfect te beheersen.
32

onze deelname aan de Gymnaestrada
te financieren, zoeken we sponsors.
Daarnaast organiseren we zelf ook heel
wat activiteiten. Zo stonden we op de
Soirée Tropicale in voor de toiletten.

En begin oktober organiseren we in
Eppegem een deur-aan-deurverkoop
van Lotuskoekjes. In de komende twee
jaar zullen we nog tal van activiteiten
organiseren”, vertelt de trainster.

Steun van vele
ouders
Gelukkig kan het acroteam voor het
vele werk ook rekenen op de steun van
ouders. “Niet alleen de trainers en de
kinderen leven naar het evenement toe,
ook de ouders gaan er volledig mee in
op. Zo engageerden ouders zich om de
kostuums en de accessoires te maken,
terwijl anderen dan weer de financiële
regeling op zich nemen of instaan voor
de communicatie met de media en de
interactie op sociale media. Kortom,
iedereen draagt zijn steentje bij en is
vastberaden om van onze deelname
aan de World Gymnaestrada een
fantastische ervaring te maken”, besluit
Sara.
Je kan alle voorbereidingen en activiteiten
van de acroploeg volgen op www.
acroexcelsiorhelsinki2015.wordpress.
com of op de Facebookpagina ‘Acro
Excelsior Helsinki 2015’.
Tekst: Lobke Geleyns, foto: Jean Andries
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TV Zemst
Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

U kijkt toch ook?

A dirty mind is a joy for ever. Een waarheid die voor veel mannen staat als een
paal. Een gevleugelde uitspraak ook, die ik onlangs mocht vernemen bij monde
van Marc Descheemaecker – u weet wel, die van de trage treinen – in De Slimste
Mens. Meer nog, diezelfde MDS had geen moeite met de afkorting SMD… (voluit
s*ck my d*ck), What’s in a name, zeg wel!
Idem dito voor Femen. Femen (België) is dood, lang leve Femma! Beide
dames(bewegingen) liggen naamsgewijs (fonetisch) dicht bij elkaar, maar een
wereld van verschil zowaar. Gedaan met tv-beelden van beschilderde blote
borsten. Over naar het brave, meer diepgaande borsten- en billenwerk zou ik
zeggen. Ieder diertje zijn pleziertje, waarom niet? Zoals de koe van Tolkamp.
De Nederlandse dierenexpert die de Ig Nobelprijs (een parodie op de echte
Nobelprijzen) won met de conclusie van zijn overernstig onderzoek ‘Hoe langer
een koe heeft gelegen, hoe groter de kans dat ze spoedig zal opstaan!’ Persoonlijk
vond ik de stelling van Franse psychologen iets meer to the point: ‘Mensen die
denken dat ze dronken zijn, geloven ook dat ze aantrekkelijk zijn.’ Ik hoop dat
iedereen hier voor zich de nodige conclusies kan uit trekken.
Ach, wat zal het? Allerlei andere beslommeringen alom houden de
hedendaagse medemens uit zijn slaap. Zoals daar zijn: hoe kan men de
snelwegwerken snel wegwerken? Of, als een hamburger rechten heeft, kan
men dan spreken van burgerrechten? En, nog eentje om het af te leren: kan
men koffie drinken uit een spionkop (van de Rode Duivels)? Met bij voorbaat
mijn nederige excuses aan François De Keersmaecker voor het oneigenlijke
gebruik van zijn gedeponeerde merknaam.

De Molensteen
b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

Ale-X-andra, gezellig samen op de bank
(foto: Paul Van Welden).

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

015/617959

ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten
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Gelukkig loopt het bij TV Zemst allemaal zo’n vaart niet. Ook al stond september
als vanouds bol van bangelijke nieuwsfeiten. Gaande van een hilarische
hanenveiling in Eppegem, over een Zemstse basisschool die een feestelijke
Tuimeling maakt tot een Elewijtse scoutshappening om U tegen te zeggen…
TV Zemst, da’s weer een flinke brok plaatselijk nieuws, gebracht door een ploeg
enthousiaste vrijwilligers die zichzelf even graag belangeloos vergeten voor U,
liefste lezer en kijker!
Vanaf 2 oktober staat dit alles en nog veel meer weer te kijks op uw lokaal kanaal:
www.tvzemst.be. Draagt uw buurvrouw haar spaarcentjes naar de mosselbank
of gaat uw buurman met zijn (hengel)roede inkt vissen, meld het aan uw dienaar,
via een mailtje naar alex.lauwens@telenet.be of een belletje/sms-je naar
0474 056 001! TV Zemst, U kijkt toch ook!
AL

De jongens van FC Amigo stralen in hun outfit. Of sponsor Verbinnen er
enkele grasmaaiers méér zal verkopen, is dan weer twijfelachtig.

Zemstse kleuren

in Kinshasa

Zemst – Zemstenaar Pierre Smetcoren trok met zijn
vrouwtje Lyly Tunda naar haar Congolese thuishaven
Kinshasa. In zijn reiskoffer zat een complete
voetbaluitrusting, waarmee Pierre zijn zwarte makkers
wilde verrassen. En of het een succes werd!
Pierre, vanwaar het idee om
een heuse voetbaloutfit mee te
nemen?

“Kun je ons geen goede voetbal
bezorgen, Pierre? Dat was de vraag die
ik van het plaatselijk voetbalploegje
FC Amigo kreeg, toen ik in 2011 naar
Congo reisde om mijn nieuwe familie te
ontmoeten. Ik beloofde niets maar zei
dat ik het zou proberen. Eens terug in
België dacht ik dat een voetbal toch geen
echt geschenk was voor deze mensen,
die niets hebben dan hun glimlach
en een warm onthaal! Daarom ging ik
meteen voor een volledige uitrusting.
De kleuren moesten passen bij de vlag
van Congo: blauw – geel – rood.”
Hoe kreeg je die uitrusting te
pakken?

“Ik trok op zoek naar Belgische
voetbalclubs die mij zouden kunnen
en willen helpen.
FC Zemst bezorgde mij al snel vijftien
geelrode truitjes. Ik had dus al twee
kleuren! Nu nog blauw. Na enig

opzoekwerk, mailtjes en telefoontjes
kreeg ik een bericht van iemand van
SC Grimbergen. Deze club bezorgde
mij blauwe broekjes en ook nog een
set witte shirts. Nog enkele weken later
kreeg ik van FC Rupelmonde blauwe
kousen. Opdracht volbracht!
Maar hiermee had ik wel een
uitrusting maar nog altijd geen bal,
wat mij tenslotte gevraagd was. Na
nog een paar telefoontjes kreeg ik
ballen van VK Weerde, VV Elewijt,
en Verbroedering Hofstade. Later
kreeg ik ook nog een jeugduitrusting
van FC Eppegem. Hiermee bedank
ik iedereen die mij geholpen heeft om
mijn droom te verwezenlijken en deze
mensen een mooie outfit te bezorgen.”

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

En hoe reageerden de jongens?

“Ik overhandigde hen alle spullen
de voorbije zomer. Het geluk en de
dankbaarheid van de club kon niet op.
Vanwege hun ganse ploeg: un grand
merci à tous!”
Tekst: Paul Verdoodt, foto: Pierre Smetcoren

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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Schuifdeurkasten en dressings op maat

ant

rik
Fab

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

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

info@alplacart.be
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www.alplacart.be

De Yellow Tigers achterna!
Hofstade/Zemst – Volleybalclub HZ93 bestaat dit jaar twintig jaar. Yellow Tigers hebben
ze voorlopig nog niet in huis, maar daar wordt aan gewerkt. Vorig seizoen startte een
groepje twaalf- en dertienjarige meisjes in competitie. Ze worden getraind door Ellen De
Mesmaeker, die al van kinds af gebeten is door de (volley)bal.

D

e naam HZ93 doet een beetje
aan scheikunde denken, maar
heeft niets met deze wetenschap
te maken. Hoewel, in een
volleybalploeg mag best een beetje chemie
heersen. De club, die opgestart/gefusioneerd
werd in 1993 en zowel traint in Hofstade als
in Zemst (vandaar de naam dus), blaast dit jaar
twintig kaarsjes uit. Het is een club voor klein
en groot, want de kleine spelertjes kunnen
al terecht in de bewegingsschool vanaf zes
jaar. Daar worden
nog geen wedstrijden
gespeeld,
maar
wordt het balgevoel
al
aangewakkerd.
Deelnemen aan de
competitie
gebeurt
vanaf acht à negen jaar.
Dat wordt langzaam
opgebouwd: van twee
tegen twee gaat het
uiteindelijk naar zes
tegen zes.
Wedstrijden
winnen is natuurlijk
belangrijk,
maar
plezier in het spel is dat minstens
evenzeer, is het niet Ellen?

“Ja, absoluut. De meisjes die ik nu train
(tweede-derde middelbaar – zie foto) zijn
een hele leuke groep. Ze staan er allemaal
elke training en hebben er duidelijk plezier
in. Ik zie graag dat ze individueel bijleren,
maar ook dat het groepsgevoel goed zit, want
dat is heel belangrijk in een ploegsport zoals
volleybal. Toen we onlangs een wedstrijd

(zwaar) aan het verliezen waren, bleven ze
maar zingen van ‘HZ aan de top!’ en bleven
ze ervoor gaan. Die spirit is heel tof. Deze
groep gaat ook heel sportief met elkaar
om. De iets meer getalenteerde speelsters
trekken de iets minder getalenteerde mee,
zodat ze allemaal steeds vooruitgaan. Dat is
een heel fijne sfeer.”

wat ook belangrijk is in vrouwenvolleybal?
Je lengte! Jammer genoeg heb je dat niet in
de hand. In de volleybalschool moet je als
vrouw minstens 1m76 zijn als passeur of
libero en zeker 1m 78 als aanvalster.”
Hebben jullie een rolmodel, zoals
Kim Clijsters en Justine Henin
voor het vrouwentennis?

“We hebben de Yellow Tigers! Net vanavond
spelen die de halve finale op het Europese
kampioenschap
vrouwenvolleybal in
Berlijn (die ze helaas
niet gewonnen hebben
– nvdr). Frauke Dirickx
, Valerie Courtois
en al die andere gele
tijgers zijn toch wel
rolmodellen denk ik,
die vrouwenvolleybal
n?) positief onder de
eyballe
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“Je
moet Info: www
aandacht brengen. Maar
balvaardig zijn
het is niet zo’n populaire sport als voetbal
uiteraard, maar techniek is niet het enige! Je of hockey tegenwoordig, dat is waar.
moet ook vooruit kunnen denken. Ik noem Onterecht! Volleybal is trouwens één van
volleybal daarom wel eens een ‘denksport’. de sporten waar we de beste jeugdwerking
Ik geef dan ook vaak combinatie-oefeningen hebben, toch iets om fier op te zijn. Vanuit de
met cijfers, zoals 1,3,5, waarvoor 1 dan provincie krijgen we ‘steunpunttrainingen ’.
staat voor onderhands, 3 voor toetsen, Dit zijn een aantal extra trainingen bovenop
enz. Het gaat bij dit spel om veel meer dan die in de club.”
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries
enkel de bal naar voren spelen. En weet je
Welke troeven moet een goede
volleybalster hebben?

Afscheid van Luc Hermans
Elewijt - Het werd een trieste septembermaand voor de familie van Luc Hermans en de Zemstenaar.
Luc stond altijd klaar om in te springen als onze huisfotograaf Jean te druk bezet was. Heel wat foto’s van
zijn hand verschenen in dit magazine. Onvergetelijk was ook de fotokalender die Luc enkele jaren geleden
maakte van de stamgasten van café Schoonzicht in Weerde. Maar vorige maand liep het fout. Een veel te
vroeg afscheid van een vriend. Zijn passie, zijn onvoorwaardelijke inzet om goede foto’s te maken, altijd
konden we op Luc rekenen. de Zemstenaar biedt zijn medeleven aan aan de familie Hermans.
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Eppegem – Er begint wat animo te komen langs weerszijden van de Brusselsesteenweg de
laatste tijd en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Recent nog opende Fanny Van Elsen,
links als je Eppegem binnenrijdt vanuit Zemst, een vintage shop.

Vintage in Eppegem
Z
even jaar geleden startte Fanny
bescheiden in de galerij van
de Bruul in Mechelen, waar
ook een stripwinkel is (voor
de dames: ernaast heb je de sjakossen van
Lenaerts. Ha, daar!). De winkelruimte
werd echter te krap en Fanny vond hier
een ruim pand, waar haar vintagecollectie
veel beter tot haar recht komt. Ze stelt er
haar original stuff, van de jaren vijftig
tot tachtig, tentoon en te koop. de
Zemstenaar ging even langs voor u.
“Wat je je daar moet van voorstellen, kan
ik je niet vertellen want dat moet je zelf
eens gezien hebben, maar al wie een beetje
retrogevoel heeft, fan was van The Fonz of
dol is op de fotografie van de serie Mad
Men, kan hier zijn gading vinden. Toch
staat hier niet zomaar wat”, vertelt Fanny.

Dat kan gaan van leuke hebbedingen
tot design. Van de jaren ‘50 tot ‘80. Het
aanbod is ruim. Van kleding en accessoires
tot verlichting en meubels. Door de jaren
heb ik een netwerk uitgebouwd zodat ik
voortdurend nieuwe items en hebbedingen
kan bijzetten. De winkel gaat pas open op
donderdagmiddag. In de week rijd ik dan
ook rond om spullen te gaan bekijken, aan
te kopen, klaar te maken en eventueel te
restaureren. De meeste items komen van
huizen die worden leeggemaakt, of mensen
die verhuizen. Van rommelmarkten of
particulieren die zelf iets aanbieden.”
Vanwaar die interesse, Fanny?

“Mijn ouders namen me van kinds af mee
naar rommelmarkten. Zij verzamelden
vooral oud speelgoed en antiek, iets wat mij
pas begon te interesseren toen ik tien was.
Echt vintage
Ik ben toen begonnen met het verzamelen
“Het object moet uit de originele periode van oude robots en later dan leuke
afkomstig zijn. Dus écht vintage. Er worden interieurspulletjes en kleding. Ik merkte
veel spullen nagemaakt of heruitgebracht, snel dat ik hele leuke dingen kon vinden
maar dat verkoop ik dus niet. Ik selecteer voor weinig geld en er kwam ook meer
zelf de producten die in aanmerking komen. vraag van mensen of ik voor hen ook iets
ebook !
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kon vinden. Ik merk ook dat de voorbije
jaren de groep van geïnteresseerden is
toegenomen. De manier van denken
van mensen is veranderd en dat hebben
we voor een groot deel te danken aan
de crisis. Geïnteresseerden willen iets
origineels, van kwaliteit en uniek maar
het mag ook niet te veel kosten. Het idee
dat tweedehands spullen enkel voor arme
mensen zijn, is volledig verdwenen. Ook
het internet is heel belangrijk geworden.
Veel van mijn klanten komen van buiten de
streek. Zij reserveren hun spullen online.
Op deze manier hoeven ze niet telkens
langs de winkel te komen om te kijken of er
voor hen iets interessants is. Momenteel is
de website under construction wegens de
verhuis, maar je kan op Facebook al eens
een kijkje nemen.”
Organiseer je ook activiteiten die
aansluiten bij je winkel?

“Wij organiseren verschillende beurzen
met specifieke producten: stoffenbeurs,
kledingbeurs,
juwelenbeurs,
speelgoedbeurs, ... naargelang het
aanbod. De eerste beurs die in
Eppegem zal plaatsvinden is een
stoffenbeurs. Ik verzamel het
hele jaar door vintage stoffen,
knopen, patronen en die worden
dan tijdens één week te koop
aangeboden in de winkel. Maar we
hebben nog geen datum geprikt
daarvoor. De komende maanden
zal de vintage shop wel open zijn
op de eerste zondagnamiddag van
elke maand.”
Intussen kunnen Zemstenaren,
op zoek naar fifties jurken, sixties
sieraadjes, seventies magazines,
eighties
design,
formica
meubeltjes, luide wekkers, oude
postcards, vintage fototoestellen,
diepe zetels, grote handtassen,
lange lusters, en meer, een kijkje
gaan nemen. Het ligt er allemaal.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries
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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

Juwelier

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

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Nieuwe collectie 2014 nu in de winkel

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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WIK kleurde de
Mechelse Cavalcade
Zemst-Laar - De 25-jaarlijkse Hanswijkcavalcade, die
dit jaar plaatsvond eind augustus en begin september,
is een grootse historisch-religieuze stoet met heel veel
ruiters en door paarden getrokken praalwagens. De
stoet brengt een feestelijke opeenvolging van taferelen
uit het verleden van de stad aan de Dijle in kaart.

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

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

Toeschouwers bewonderden hoe de
Bourgondische hertogen uit Mechelen,
de jeugd van Karel V en de originele
klederdracht van stedelingen uit de
zeventiende eeuw eruit zagen. Daarnaast
gaf de processie ook kleur aan bekende
religieuze taferelen uit het Oude en
Nieuwe Testament. Het geheel was een
kleurrijk en dynamisch schouwspel
dat bestond uit de Hanswijkcavalcade
en de Mechelse Ommegang met ruim
tweeduizend deelnemers.
Ook de Koninklijke Fanfare Willen is
Kunnen was van de partij. De WIKmuzikanten nemen sinds jaren deel
aan de Hanswijkprocessie, maar deze
keer was het toch iets speciaals. Ze
waren met maar liefst 40 muzikanten
tussen 13 en 82 jaar oud en mochten
al meteen voor het nieuwe koningspaar
spelen. De bestuursleden waren
dan ook enorm fier dat ze met zo’n
prachtige groep konden aantreden. Het
was indrukwekkend: de serene sfeer, de
massale belangstelling en de positieve
reacties achteraf. Met hun kleurrijke
outfit werden ze overal opgemerkt!
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Leute
Het aankleden op zich bracht al
heel wat leut met zich mee. Maten
van kleding die verwisseld werden,
waardoor kleinere muzikanten in
grote broeken of kleding moesten
kruipen. Sommige kledingstukken
brachten de muzikanten ook wel
eens op andere ideeën. Bij een rode
kousenbroek dacht men aan het
beeld van een ballerina en opeens
werden er pirouettes geprobeerd.
Een leuke bedoening en volgend jaar
zal WIK terug van de partij zijn in de
Hanswijkprocessie.

Op de valreep
Nog een weetje: Victor Schorreels,
erelid en trouwe fan, nam voor de
vierde maal deel aan de Cavalcade
in Mechelen, maar kwam op het
allerlaatste moment ongelukkig ten
val, waarbij hij zijn heup gebarsten
heeft. Gelukkig gebeurde dit na de
Cavalcade, zodat hij het evenement
toch nog kon meemaken.
Tekst en foto: Karin Andries

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

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

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

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

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

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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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
ijtabpa1kkieennik‘geeen broodauto
•S
m u n ti n wzond’ br
• En bovenal…
o rp
oo maat?

ZALIG LEKKER brood!

d met

0% vetstof

• S ta p 2
ke u ze m
a ke n
• S ta p 3
n e e m w is
s e lg e ld
• S ta p 4
o p e n lu ik
& neem
u w b ro o d

• 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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Het Beeldige
Busje
IUSTE

ADVOCATEN

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

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

Zemst-Bos – Is het Duitse boulevardmagazine Bild in
Zemst neergestreken om er te prospecteren en onder
de duiven te schieten van de Zemstenaar? Sinds enkele
weken staat er immers een VW-busje geparkeerd in
de Spiltstraat, beplakt en beletterd met logo’s van het
roemruchte blad.
Argwaan was nergens voor nodig,
zo bleek, want het vehikel is gewoon
eigendom van het sympathieke koppel
Gilles Verougstraete, hoefsmid om den
brode en Audrey De Rouck, lerares
Zumba.
Ze vertellen: “We verhuisden hierheen
vanuit Vilvoorde in juni. We wilden al
langer op den buiten wonen en vinden
het een hele verademing hier. We
hebben nog heel wat opknapwerk voor
de boeg , maar we gaan het rustig stap
voor stap doen.”
Wel een opvallende auto hier
voor jullie deur!

“Vooral Audrey is verliefd op VWbusjes. We gingen op zoek en na wat
googelen en surfen vonden we er
eentje in Duitsland. De vorige eigenaar

werkte bij Bild en reed er mee rond om
de bladen te verdelen. Er kwam nogal
wat papierwerk bij kijken om hem over
te brengen naar België.”
Is het ook jullie voertuig voor
dagelijks gebruik?

“Dat is toch de bedoeling. Er zijn wel
nog wat herstellingen nodig. En hoe
grappig ook, die Bild-logo’s gaan er
af. We gaan hem helemaal restylen en
geven hem een kleurrijke hippielook.
We zijn van plan om er roadtrips
mee te doen. Achteraan kunnen we
er immers in slapen. Handig voor op
festivals en zo. We zijn er zelfs al mee
naar een openluchtbioscoop geweest
en hebben de film van op onze matras
bekeken.”
Tekst en foto: Dirk Verdeyen

Schaliënhoevedreef 20F - 2800 Mechelen

“

Hoe grappig ook,
die Bild-logo’s gaan er af!
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De verzekeringsspecialist
voor particulier en kleine KMO

Tervuursesteenweg 257

Bankservice op uw maat
en persoonlijk advies

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

NIEUW ADRES:

Brusselsesteenweg 106 - bus 1
1980 Zemst
Ruime parking aan het kantoor

Bel voor een gratis
waardebepaling!
Nico Vergaelen, BIV 506.573
www.compasvastgoed.be
www.century21compas.be
info@century21compas.be
Tel: 015 62 16 06

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

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd 1

29/02/12 12:35
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Romeinen in De Semse
Zemst – Marc Spolspoel is een fier man: vijf diorama’s en enkele vitrines met fibula
(mantelspelden), munten en potscherven vertellen het verhaal van de Romeinse
aanwezigheid in Elewijt en omstreken. Het heeft lang geduurd, want de meeste vondsten
werden decennialang bewaard in het Mechelse museum Hof van Busleyden, de Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis en de pastorij van Elewijt, tot er nu eindelijk een eigen
museum voor is, in de lokalen van heemkring de Semse in Zemst.
Marc Spolspoel
met een
gerestaureerde
schaal en een
beeldje van
de Keltische
paardengodin
Epona.

D

e opgraving van ettelijke
waterputten en enkele
pottenbakkersen
ijzerovens duidt op een
aanzienlijke Romeinse aanwezigheid
in Elewijt tussen de eerste eeuw na
Christus en het begin van de vierde
eeuw. Het gebied van de vicus wordt
gesitueerd tussen de snelweg E19, de
Sweynbeerstraat, de Diependaalstraat,
de Driesstraat en de Broekstraat. Het
ging waarschijnlijk om een legerkamp
met eromheen burgerlijke bewoning,
al was er waarschijnlijk ook tevoren
al aan de oevers van de Barebeek een
nederzetting.

De Romeinse
cultuur in brede zin
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Vier musea
Marc toont trots de gang van de
vroegere jongensschool in Zemst, waar
‘zijn’ Romeinen een plekje krijgen:
stopcontacten voor de diorama’s,
netjes weggewerkt in voorzetwandjes,
de juiste verlichting, een frisse laag verf
op de muren en een donker plafond
om wat meer intimiteit te creëren: alles
is er om een professionele omgeving
te scheppen. Bovendien krijg je niet
één maar vier musea te zien: ook de
uniformencollectie van de Rijkswacht,
het Bos van Aa met zijn wolharige
mammoeten en de middeleeuwse
stukken uit de Zemstse ondergrond
hebben een eigen plaats in de Semse.

Vertrekpunt

Voor de datering baseert de Semse
De tentoonstelling is geen afgewerkt
zich op de gevonden muntstukken,
geheel, maar eerder een vertrekpunt.
waarvan vrij nauwkeurig te
Marc hoopt dat andere stukken zullen
achterhalen is hoe oud ze zijn. “Er
opduiken, nu de Zemstenaars weten
zijn geen resten van de militaire
dat er een gepaste plaats is voor het
bouwwerken opgegraven, maar
tentoonstellen en bewaren van
afwezigheid van bewijs is daarom
historische vondsten. Verder
nog geen bewijs van afwezigheid”,
Afwezigheid van bewijs hoopt hij op evolutie in de
zegt Marc filosofisch. “In dat
bezoekers: het zou geweldig zijn
is daarom nog geen
verband zoeken we nog een
moesten niet alleen de Zemstse
overzichtelijke kaart van het
verenigingen en basisscholen
bewijs
van
afwezigheid
Romeinse wegennet, om te
de weg naar De Semse vinden,
gebruiken in de opstelling!”
maar ook de middelbare scholen
op dezelfde manier werd aangelegd.
Een enthousiaste ploeg met een Begraafgewoonten werden aangepast uit de buursteden, waar leerlingen over
decorbouwer, een paleontoloog en andere aan de geplogenheden van de stammen de Romeinen leren tijdens de lessen
handige Harry’s hebben hun kennis bij die de Romeinen overwonnen hadden: geschiedenis en Latijn. Een leerkracht
elkaar gelegd om de opgegraven stukken tumuli of grafheuvels vind je op veel met visie om een zoektocht voor kinderen
in een breder kader te plaatsen.
plaatsen, maar soms ligt er een urne doorheen de opstelling te ontwerpen
De diorama’s belichten elk een ander onder, soms een skelet, of soms een hoop zou ook een meerwaarde zijn, iemand
aspect van de Romeinse cultuur. De as. Ook het verwarmingssysteem van de met audiovisuele vaardigheden om een
wegenbouw bijvoorbeeld was erg Romeinse villa’s, het hypocaustum, is audiogids te maken, of een app…. Ideeën
afhankelijk van de lokaal beschikbare letterlijk doorgesneden en in een kastje ontbreken niet bij De Semse!
Tekst en foto: Ilse Van de Velde
materialen, zodat een heirweg niet overal gestoken!

“
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De Keizerkarel-vrienden vzw Elewijt
bestaan 40 jaar en zijn bijzonder actief. Het
traditionele buurtfeest is één van de vele
activiteiten. “De bedoeling is het bevorderen
van sociaal contact tussen de mensen van de
verkaveling en integratie in de gemeente”,
zeggen de organisatoren.
De buurtbewoners van de Begijnenstraat
in Eppegem organiseerden andermaal een
geslaagde straatbarbecue. Voor de zevende
keer zorgde het gebeuren voor een gezellige
sfeer in de staat. Iedereen smulde mee en
nadien was het een gezellig samenzijn. Voor de
eerste keer kreeg het gebeuren een vervolg met
een garageverkoop. “Hop naar de volgende
editie”, zegt Cindy De Boeck.

Buurtfeesten
Na het succes van vorig jaar behielden de
organisatoren van de negende barbecue aan
het Bengelhof in Eppegem dezelfde formule.
De weermaker was niet van de partij maar
dat kon de 120 buren en een 60-tal kinderen,
die naar hartenlust konden ravotten, niet
tegenhouden.
Het bank-buurtfeest in de Schaliënhofstraat
in Zemst-Bos had in september voor de
vierde keer plaats. Dertien bewoners, die
in de loop van het jaar jarig zijn, nodigden
uit. In voorbereiding van het grote gebeuren
organiseerden de buren al een mini-feest en
dat werd talrijk bijgewoond.
In de Werfheide in Hofstade werd voor de
dertiende keer een buurtfeest georganiseerd
en met stijl. Aanvankelijk begonnen Kristine
en Marina de buurt te verzamelen met een
barbecue in de tuin. “Het ging telkens in
stijgende lijn. 52 deelnemers voor een klein
straatje, niet slecht hé. Ook tof is dat vele
jongeren er bij gekomen zijn en de buurt
leerden kennen. We zijn een kleine familie,
iedereen kent iedereen.”
46

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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