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ommige mensen hebben de onbedwingbare
neiging om zich om de haverklap te willen
verkleden. Als het begint te kriebelen, rennen ze
de straat op met een pruik op hun kop en hun
gezicht vol verf. Ze trekken rare kleren aan en beginnen
zich raar te gedragen. Beetje vreemd allemaal, maar meer
dan een lichte tik van de molen is er doorgaans niet aan
de hand.
Of het iets te maken heeft met het vallen van de bladeren
kunnen we niet bewijzen, maar het kan geen toeval zijn:
in deze tijd van het jaar kan je er niet naast kijken. Eerst
kregen we de geschifte griezels van Halloween over ons
heen, weldra lopen de straten vol Sinte-Mettezangers.
Daarna bots je op alle hoeken van de straat op Sinterklaas
en Zwarte Piet – die twee zullen we hier maar gerust laten,
die mensen hadden de jongste tijd al genoeg aan hun
hoofd –, dan is het de beurt aan die dikke Kerstman met
zijn drukke gedoe en even later staan de Driekoningen aan
je deur te jengelen. En net als het je stilaan een beetje veel
wordt, net op het moment dat je zélf de aankoop van een
hertenmasker overweegt, breekt de hel van carnaval los, het
hoogfeest van de verklede gekkenwereld.
We zegden het al, het doet geen zeer en het waait wel over.
Bij de meeste mensen toch. Maar bij sommigen wordt het
een tweede natuur. Zij maken er een gewoonte van zich
helemaal onder te dompelen in het dagelijks leven van
historische figuren of volkeren. Plots is het helemaal niet
zo gek meer, integendeel. Levende geschiedenis heet zoiets
dan. Dit soort mensen vind je ook in Zemst. De ene keer
kruipen zij in de huid van de oude Romeinen, de andere
keer worden zij echte Vikings. En dat betekent een stuk
méér dan een verroeste helm op hun kop zetten of met een
zwaard staan zwaaien. Benieuwd? U leest er zo meteen
alles over. Dat, en nog veel meer natuurlijk.

Hét
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk
> ELKE VRIJDAG KOOPJESDAG
affiches, folders & flyers aan STUNTPRIJZEN !

De redactie (PV)
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Zemst-Laar - Iedereen kent
het gezellige dorpscafé waar
je kan proeven van diverse
snacks en streekbieren.
Moe gefietst? Even een
hapje en een drankje op een
zonovergoten terras met de
mensen uit je omgeving.
Iedereen kent mekaar. Dit
jaar is een jaar om niet
zomaar te vergeten. de
Zemstenaar was erbij.

D

ertig jaar geleden namen
René Geeraerts en zijn
toenmalige vrouw het café
over. Een dorpscafé met heel
veel mogelijkheden. Een zaal die veel oudleerlingen van de gemeenteschool ZemstLaar zich herinneren van hun optreden
tijdens de schoolfeesten.
Vanessa, de huidige uitbaatster, was heel
jong toen ze al meehielp achter de toog. Van
lege flesjes wegdragen, bakken en frigo’s
vullen tot een beetje later het bedienen van
klanten. Het was dan ook niet abnormaal
dat Vanessa in de voetsporen van haar
ouders trad. Vanessa bedient de mensen
met hart en ziel en dat al twaalf jaar lang.

Een onverwacht
aanzoek
Dertig jaar Hof Van Laar heeft ze niet zomaar
laten voorbij gaan. Haar klanten werden
uitgenodigd voor een gratis hapje en een
drankje en verwend met een super leuke
dansavond. We zagen fotocollages en een
filmpje waarin vrienden het dagelijks leven
van Vanessa en Gunther (waar ze al een
aantal jaren
mee samen is)
nabootsten.
De speech
van Vanessa
m o c h t
natuurlijk niet
ontbreken:
“Café houden
is mijn leven
en ik ga dat
nog heel lang
blijven doen”.
Een applaus
van jewelste!
Maar daar
stopte
het
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Vanessa trouwt,
Laar feest
niet mee! Vanessa liet weten dat zij al jaren
verliefd is op Gunther Claes, dat hij altijd
voor haar klaar staat en haar de vrijheid geeft
om cafébazin te mogen blijven. (Tja, het
liefke zijn van de cafébazin, niet zo simpel).
Maar dat zij toch een stapje verder wil gaan
en wil aantonen dat haar liefde voor hem
heel groot is. Iedereen verrast en ja hoor…
Vanessa vroeg Gunther ten huwelijk! De
papa van Vanessa, René, kreeg alle kleuren
van de regenboog. Nu wisten we waarom
op de uitnodiging de dresscode avondkledij
werd gevraagd. Vanessa en een beperkt
aantal vrienden (want het moest een geheim
blijven) hebben de hele show in elkaar
gestoken.

Net echt
Ook burgemeester Bart Coopman
speelde het spelletje mee en gaf het
koppel tien wijze raadgevingen tijdens een
nepplechtigheid. Tip 1, het geheim van
een goed huwelijk: vóór je trouwt je ogen
goed openhouden en daarna... een oogje
dichtknijpen. Tip 5: trouwen betekent
voor de man zijn rechten halveren en zijn
plichten verdubbelen! Gunther, misschien
een lijstje maken welke rechten je toch wil
behouden. Werk aan de winkel, man!

Burgemeester Coopman : “Ik vond het
een geweldige avond. In Laar is ’t altijd
ambiance, maar superleuk was dat we de
neptrouw (want dat was het!) tot op de
laatste minuut geheim konden houden
en dat het voor Gunther (en René) een
complete verrassing was. Net vóór de
zogenaamde huwelijksplechtigheid heb ik
nog een kort woordje tot het publiek gericht
met de melding dat er een nieuwe wet was,
van 12 juli 2009 trouwens, dat huwelijken
ook buiten het gemeentehuis kunnen.
Dat klopt wel, maar daar zijn uiteraard
voorwaarden aan verbonden. Ik denk dat
een groot deel van de zaal dacht dat het
huwelijk echt was. Nu ja, ondertussen zal
hunne frank wel gevallen zijn denk ik. René
heb ik de avond zelf nog gerust gesteld.”

Of écht verbonden in
de echt?
Vanessa en Gunther hebben een
huwelijksreis gepland, want voor hen was dit
feest hun “echt” huwelijk. Tip 10: Vanessa
en Gunther, maak van jullie huwelijk een
paradijs op aarde en acht in liefde elkaar naar
waarde. Jullie huwelijksbootje ligt aan de
kant, stap in en vaar naar het huwelijksland.
Tekst: Karin Andries, foto’s: Eddy Schmit

W:
NIEU Vilvoorde
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Zowel voor bedrijf als particulier

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

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

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

GRATIS BEST

EK

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be
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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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Een thuis zonder zorgen
bij Wouter en Wim
Weerde – Wouter, Wim, Lukas* en Daan* vormen een hecht Weerds gezin. Het enige
opvallende is dat Wouter en Wim pleegouders zijn. Zij geven Lukas en Daan het
warme nest waar ze recht op hebben. Vrijwillig, belangeloos en met respect voor de
biologische ouders.

W

aarom
z i j n
j u l l i e

Fiere papa’s
Wouter en
Wim.

Is dat emotioneel
niet zwaar?

“Ja, natuurlijk. Die
onzekerheid
weegt
zwaar. Lukas heeft veel
contact met zijn vader.
Die is stapelgek op hem,
maar kan niet altijd voor
hem zorgen. Onze band
met hem is ook goed. Als
de dag komt dat Lukas
terug bij zijn papa gaat
wonen, weten we dat
hij in goede handen is
en dat we contact zullen
houden. Dat is een
troost.”

p l e e g o u d e r
geworden?

“We zijn allebei dol op
kinderen en waren al de
babysitters van dienst
voor familie en vrienden.
Op een dag stelde
Wouters zus ons voor
om pleegkinderen op
te vangen. Daar hebben
we toch lang over
nagedacht. De redenen
waarom kinderen in de
pleegzorg terechtkomen
zijn heel uiteenlopend.
Het betekent wel dat ze
al bagage hebben als je
ze opvangt, hoe klein
ze ook zijn. Maar er
staan zoveel kinderen
op de wachtlijst en dat
heeft ons over de streep
getrokken.”

Zou je het anderen
aanraden?

Kan iedereen
pleegouder worden?

“In principe wel. En je
staat er niet alleen voor.
De dienst pleegzorg
begeleidt je van a tot z.
Je begint met een cursus
waar ze je duidelijk
maken dat het niet
allemaal rozengeur en
maneschijn is. Sommige
verhalen van pleegouders
zijn keihard. De kinderen
behouden ook zoveel
mogelijk de band met

hun biologische ouders.”

“

“Absoluut. Je krijgt er
veel voor terug én je
weet dat je kinderen in
een moeilijke situatie een
beter leven geeft. Dat is
toch fantastisch.”
ssenen
n en volwa ten
e
r
e
d
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k
op de drie
n de diens
Voor twee gezin zoeken, vinde
n
eg
plossing. I
die een ple g niet meteen een o
,
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r
zor
gkinde
voor pleeg momenteel elf plee
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Zemst wo nnen er nog altijd b
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maar daar www.pleegzorg.be
ssel.be
?
n
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e
bante bru
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r
Meer w
b
s
m
a
la
gzorgv
www.plee
*Om de privacy van de
kinderen te beschermen
kinderen in
werden hun namen
situatie een
veranderd.

Je weet dat je
een moeilijke
beter leven geeft

Tekst: Annick Colman,
foto: Jean Andries
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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

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

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

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

320
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Zeevissers in
internationale
wateren
Zemst – De Egleghemse Zeevissers gaan internationaal.
Begin september namen zij deel aan de Weymouth
International Boat Angling Challenge (WIBAC), een
jaarlijkse zeeviswedstrijd in Engeland. Aan de Zemstenaar
vertellen zij graag hun avontuur.

J

os Breugelmans, erevoorzitter
van
de
Egleghemse
Zeevissers en Wilfried Buls
vertegenwoordigden
hun
gemeente en daarmee ook België in
de WIBAC. Zij werden bijgestaan
door Willy Brems en Agata Szydelko
die beiden voor sfeer en afleiding
zorgden na de wedstrijd. “Willy was
erbij tijdens de wedstrijden om dit
evenement vast te leggen op foto en
film. Die film zal gebruikt worden om
deze prachtige wedstrijd te promoten
in België”, verklapt Jos Breugelmans.
De WIBAC is een jaarlijkse
internationale
zeeviswedstrijd,
georganiseerd door het Weymouth
Angling Center, onder leiding
van Charlotte en Andy Selby.
De wedstrijd duurt vijf dagen en
vertrekt vanuit de zeehaven van
Weymouth Dorset
in Engeland.
Jos, Wilfried, Willy
en Agata reisden
op
zaterdag
7
september via Calais
en
Dover
naar
eindbestemming
Weymouth,
voor
een verblijf van één
week. Wat deze
zeeviswedstrijd
zo
aantrekkelijk
maakt
is
de
verscheidenheid aan

vissen en methoden om vissen te
vangen. Het programma over de vijf
visdagen maakt veel duidelijk.
Vertel op, Jos, hoe verloopt zo’n
vijfdaagse viswedstrijd?

“De eerste dag moeten de deelnemers
zoveel mogelijk verschillende soorten
vissen vangen. Er telt maar één vis
per soort en ze moeten gevangen
worden met het aas dat door de
organisatie
beschikbaar
wordt
gesteld. Er kunnen ongeveer 23
verschillende soorten vis gevangen
worden,
waaronder
zeebaars,
kabeljauw, makreel, dorade, lipvis,
geep, pladijs, griet, tarbot en ga zo
maar verder.
De tweede dag moet je zoveel
mogelijk verschillende soorten
vis vangen, met een maximum van
tien vissen per soort. Elke soort
levert tien punten op, de eerste
vijf van elke soort een aantal
punten tussen 1 en 8 naargelang
de moeilijkheidsgraad. De volgende
vijf van die soort leveren elk slechts
1 punt op. Goed hoofdrekenen is
hierbij een pluspunt. De soorten
zijn identiek als de eerste dag,
eveneens het gebruikte aas.
De derde dag is identiek aan de
tweede dag, met één groot verschil: er
mag geen aas gebruikt worden, alleen
pluimen en kunstaas van minimum 50
mm lang.

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
Carport - Pergola

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

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

De vierde dag bestaat uit wrakvissen
op grote vissen van boven de 2,5 kg.
Het merendeel van de vissen zijn
congers (zeepaling) van tussen de
10 en de 30 kg. Hard werken is hier
de boodschap als je weet dat deze
wrakken op een diepte van ongeveer
65 meter liggen.
De vijfde dag wordt er gevist op een
rif op zowat 3 zeemijl uit de kust en
op een diepte van 35 meter. Hier
moeten de vissen minimum 2,5 kg
wegen om punten te sprokkelen. De

visvangst bestaat hier uit kleinere
congers, maar ook uit verschillende
soorten rog en kleinere haaien, zoals
kathaai en ruwe haai.”

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

ONTSTOPPINGSWERKEN

En, welk resultaat behaalden
jullie?

“Onze resultaten lagen erg dicht
bij elkaar. Van de 76 deelnemers
behaalde Wilfried de 33ste plaats en
ikzelf eindigde op de 30ste plaats. Bij
leven en welzijn proberen wij volgend
jaar onze prestaties te verbeteren en
onze gemeente in het buitenland nog
beter op kaart te zetten.”

“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.
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Elewijt - Het Elewijts Bachkoor start met een kinder- en jeugdkoor
voor jongeren van tien tot achttien jaar. Dat koor mag zijn eigen
ding doen, maar op termijn wordt verwacht dat de jongeren het
volwassenenkoor zullen versterken.

Bachkoorzoekt
kinderstemmen
“H
et Bachkoor is te
volwassen om jeugd
aan te trekken”, ervaart
dirigent Heidi Jacobs.
“De leefwereld en interessesfeer van
die twee generaties is te verschillend.
Daarom geven we kinderen en
jongeren de kans om zich in dit nieuw
initiatief, op een eigentijdse manier,
vocaal te scholen. Vanaf achttien jaar
kunnen die gevormde en gerijpte
stemmen dan ingepast worden in het
volwassenenkoor.”

Potentieel
De
koorleiding
heeft
enige prospectie achter
de rug waaruit blijkt
dat het potentieel aan
geïnteresseerde kinderen
zeker aanwezig is. “Als
we terugdenken aan het
succes van het vroegere
kinderkoor De Regenboog,
jeugdkoor Portie Gemengd
en
recent
aan
de
negentig
deelnemertjes
van het koorklasje van
de
Muziekacademie
van
Vilvoorde,
waar
Elewijt een filiaal van
is, dan is er een ruime
kweekvijver voorhanden
om een vrolijke bende
kinderstemmen samen te
vissen voor dit nieuwe
initiatief ”, meent Heidi
Jacobs. “Overigens zijn er
maar weinig gelijkaardige
initiatieven in de regio
waar kinderen zich vocaal
kunnen uitleven.”
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Start op 13 november

De start van het nieuwe koor op 13
november wordt bekendgemaakt via
een flyer die aan alle scholen van Zemst
uitgedeeld wordt. Huib Crauwels,
voorzitter van het Bachkoor, wist Celine
Van Looveren te strikken om de leiding
van het jeugdkoor op zich te nemen. “We
koppelen het talent en enthousiasme
van de jongeren aan de deskundige
en gedreven leiding van Celine van
Looveren, leerkracht Algemene Muzikale
Vorming van de Muziekacademie.
Het volwassenenkoor, dat in 2015 zijn
vijftigjarig jubileum viert, zorgt voor de

Celine Van Looveren zal de
jonge stemmen vormen.

sturing en praktische omkadering. De
twee koren gaan naast elkaar werken,
maar ook verweven. Het programma van
het jaarlijkse themaconcert zal dan ook
gedeeltelijk door de jongeren ingevuld
worden en misschien inspireert die
aanpak zelfs hun ouders om actief toe
te treden tot het Bachkoor”, wenst de
voorzitter.
Voorlopig zal het kinder- en jeugdkoor
bestaan onder de werknaam Bach junior,
maar de jongeren kunnen in een later
stadium zelf beslissen hoe ze willen
genoemd worden.

“

Er is een ruime
kweekvijver voorhanden
om een vrolijke bende
kinderstemmen samen te
vissen

Dirigente Heidi Jacobs en voorzitter Huib Crauwels
geloven in de slaagkansen van het jongerenkoor.

Leuk
zangmoment
Celine Van Looveren: “We
brengen de groep elke tweede,
derde en laatste woensdag
van de maand samen voor
een ontspannend en leuk
zangmoment in de Gildezaal
achter de kerk van Elewijt
van 19.15u tot 20.15u.
Voor de eerste samenkomst
spreken we af op woensdag
13 november.”
Het jonge koor wil zich
alvast voorstellen in april van
volgend jaar, tijdens een eerste
optreden.
Het
Bachkoor
voor
volwassenen concerteert ook
op 16 en 17 november rond
het thema T(r)oonladders in
de O.L.V kerk van Hofstade.
Info over het jongerenkoor
bij Heidi Jacobs op 0499
725088.
Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

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

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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De verzekeringsspecialist
voor particulier en kleine KMO

Exclusief in kwaliteit
Tervuursesteenweg 257

Bankservice op uw maat
en persoonlijk advies

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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Brusselsesteenweg 174, 1980 Zemst

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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Zemst in de Grote Oorlog
Zemst – Straks, de elfde van deze maand, staan we weer even stil bij het einde van de
Eerste Wereldoorlog. Stefan Hertmans schreef volgens een gezaghebbende krant het meest
aangrijpende boek van dit jaar: Oorlog en terpentijn. De roman gaat over zijn grootvader
en die oorlog. Maar voor ons, Zemstenaars, heeft dit boek nog iets méér, want ook Elewijt,
de Zenne en Eppegem komen erin voor.

W

e hoeven er niet voor naar
de Westhoek. Neen, ook
hier bij ons is veel slag
geleverd, en hoe! En ook
bij ons zijn daar nog littekens van te zien.
Veel kleinschaliger dan ginds, maar toch.
De graven en monumenten: altijd van
iemands vader, altijd van iemands kind.
Maar wie doet het nog wat, daarmee
geconfronteerd te worden? Weinigen, tot
dit boek. Dat overkwam ook de Elewijtse
Christel Op De Beeck: “Niet te geloven!
Het was even slikken bij het lezen van de
zin ‘In de verte zagen we hoe de kerk en de
huizen van Elewijt werden bestookt en in
brand geschoten’. Wie weet wat zich hier
allemaal heeft afgespeeld in 1914? Het
geeft een vreemd gevoel om te lezen over de
gruwel van toen, die hier is weggeveegd.”

Middenin
Met dat boek zit je er middenin,
in de modder, de miserie, de
stank van toen. Het is het
verhaal van de grootvader
van de schrijver. Hoe
die getekend is door

zijn armoedige kinderjaren in Gent van
vóór 1900, hoe die door de hel ging als
frontsoldaat. Hoe hij dat en ander lijden
nadien moedig torste en voor zichzelf
draaglijk maakte door schilderingen,
vertelsels en geschriften.Die neergeschreven
gedachten en restanten van zijn grootvader
puzzelde kleinzoon Stefan Hertmans in
elkaar tot een boek dat je, eens begonnen,
niet meer los laat. Want plots zien we zijn
grootvader, Urbain Martien, korporaal,
23 jaar oud, met andere medestrijders
hier in onze streek verschijnen, de
Leuvensesteenweg oversteken en op
bevel zuidwestelijk afbuigen richting
Kampenhout. Daar komen ze in een
hinderlaag terecht waar de gruwelijke
veldslag van Schiplaken plaatsvindt, een
ware nachtmerrie. Het tak-tak-tak van de
mitrailleurs, overal rondvliegend schroot
en kadaverresten, gierende kogels, lillend
vlees. Daarna de gevechten aan de Zenne
in Eppegem. Maar eigenlijk aldoor blijf
je het geweervuur in de verte horen, het
gerommel van mortiergeschut, altijd ruik
je brand, en bloed en de ondraaglijke stank
van lijken. Ontbering alom. Zowel hier als
aan de IJzer. Je leeft, voelt, huilt,

vecht en denkt met hem mee. Dit is geen
personage, maar een levende lijdende
persoon, die dan nog zijn fris ontloken
liefde voor zijn ‘hemels meisje’ even abrupt
ziet afgebroken als elk greintje hoop door
alweer een massamoordenaar: de Spaanse
griep in 1919.

Betekenisloos en
veilig
Schrijver Stefan Hertmans ging vorig
jaar de plaatsen bezoeken die voor
zijn grootvader toen en voor hem
nu veel betekenen: het kerkhof van
Schiplaken, dan langs Weerde en Elewijt,
Boortmeerbeek en Kampenhout naar
Winksele: “Vlaanderen anno 2012.
Niets. Absoluut niets, betekenisloos en
veilig. Godzijdank dan maar.”
Geen fictie, maar ware gebeurtenissen
allemaal, waar Zemst zijn deel heeft in
gehad, hoe klein ook. Ze dwingen je
tot nadenken over wat geweest is. Daar
is geen leerkracht, museum of digitale
apparatuur tegen opgewassen. Stefan
Hertmans heeft door de ogen en het hart
van zijn grootvader de Grote Oorlog
voor ons veel bevattelijker gemaakt.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Jean Andries

Een vredig landschap nu, eens het
strijdtoneel op leven en dood: de
Zenne bij Eppegem die getuige was
in 1914 van wat Stefan Hertmans’
grootvader er beleefde.
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Juwelier

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

Nieuwe collectie 2014 nu in de winkel
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BK Weerde

Weerde De Weerdse
basketters
hebben de
sloffen opnieuw
aangetrokken
en hebben
intussen al
enkele weken
competitie
achter de rug.

Nieuw seizoen, nieuwe coach

N

ieuwe trainers

Oudgedienden
Patrick
Legrand
en
Danny
Vercammen
nemen
respectievelijk de taak van T1 en T2
op zich. Er zijn ambities om in hun
reeks derde provinciale B een rol van
betekenis te spelen. Die ambities zijn
niet opgeborgen, maar voorlopig zijn de
resultaten niet echt positief, met meer
nederlagen dan zeges. “Maar het seizoen
duurt nog lang”, zegt coach Pat Legrand.
“We zijn in de beginfase onmiddellijk
geconfronteerd met blessures bij
meerdere spelers. Als die gerecupereerd
zijn, zie ik ons tot meer in staat dan tot
nu toe. Ik probeer een hechte ploeg te

smeden waarbij het plezier voorop staat,
maar die tegelijk verzorgd basket brengt
en resultaten kan behalen.”

KAVVV, voluit de Koninklijke Antwerpse
Vereniging Van Vriendenclubs. Ellen
Hendrickx coacht de dames.

Teams

Events

Bij de senioren heren heeft slechts één
speler, Alexander Degreef, de club
verlaten. Twee nieuwelingen dienden
zich aan. Danny Matheus (vleugelspeler)
en Bart Van Elskens (guard) kwamen
over van Grimbergen.
De veteranen onder leiding van coach
Willy De Raet spelen en trainen als
vanouds in De Waterleest in Eppegem.
Nog één damesploeg treedt dit jaar aan. Niet
in de officiële competitie van de Vlaamse
Basketballiga. Wel in de reeks Dames 2 van

Om de kas te spijzen organiseert
BKW een aantal jaarlijks terugkerende
activiteiten. Op 16 en 17 november
wordt er paling geserveerd in d ‘Oude
School in Weerde. De intussen klassieke
Multimedia Quiz vindt plaats op 13
december in het Ontmoetingscentrum in
Hofstade. In januari wordt er gekaart in
café Schoonzicht en op 22 en 23 februari
is er de kippenslag, opnieuw in d’ Oude
School.
Tekst en foto: Dirk Verdeyen

TE KOOP:
GROTE HOUTEN KERSTSTAL
B 160 CM - H 120 CM - D 100 CM
8 BEELDEN 50 CM IN KUNSTSTOF,
WEERBESTENDIG,
KLEURVAST
PRIJS: O.T.K.
TEL 015-61 19 59
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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

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





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

Een avondje

“op Africafee”

Zemst – Op zaterdag 23 november heten de Zemstse jongeren die in augustus op
inleefreis naar Sokone geweest zijn, ons welkom in hun Africafee. Dé gelegenheid om alles
te weten te komen over hun belevenissen in ons zusterdorp en ook letterlijk te proeven
van de Senegalese cultuur.

O

p 1 augustus vertrokken
elf Zemstse jongeren voor
een drieweekse inleefreis
naar ons zusterdorp
Sokone aan de Afrikaanse westkust.
De reis werd georganiseerd door
de gemeente Zemst en Xaritoo (wat
vriendschap betekent in het Wolof ), een
vrijwilligersvereniging die organisaties
in Senegal wil steunen.

Inleven
Wat ze daar precies gedaan hebben?
Het woord zegt het zelf. ‘Inleven’ dus.
Leven samen met Sokonezen. Dat
betekent: mee werken (een klaslokaaltje
een
appelblauwzeegroen
kleurtje
gegeven, mangroves geplant), mee
koken (sesamkoekjes gebakken en ander
Afrikaans lekkers), mee eten (Ceebu
jen en veel ajuinen), mee sporten (een
handbalmatch in 40°), mee feesten (het
Suikerfeest dat in Senegal pas later
plaatsvond dan in andere moslimlanden
omdat de maan nog niet zichtbaar
geweest was), mee … Een aantal
deelnemers heeft ook een nachtje in
een Sokonees gezin geslapen, wat voor
sommigen toch wel een aparte ervaring
was. Maar dat laten we hen zelf vertellen
op 23 november!
Hoe is ’t geweest?

Ze zijn nu bijna drie maanden
terug, onze jonge Afrikareizigers.
Drie maanden waarin ze allemaal
hun drukke Belgische leventje weer
volop opgenomen hebben. Studies,
werk,… Maar zet ze bij elkaar en
de Afrikaanse belevenissen komen
weer tot leven, inclusief de verhalen

over darmprobleempjes, muggen en
Belgisch/Afrikaanse frieten. Of ze terug
zouden willen? “Meteen” klinkt het als
uit één mond. Die drie weken in een
totaal andere cultuur hebben zeker een
indruk nagelaten.
En hoe is ’t geweest, daar in Sokone?
Dat moet zowat de meest gestelde vraag
geweest zijn die ze gehoord hebben
in die eerste weken en maanden terug
op
Belgische
bodem.
Om
daar in een
paar zinnen op
te antwoorden
is
niet
zo
gemakkelijk.
Vandaar het idee
van het Africafee,
waar
woord
en beeld hand
in hand zullen
gaan, met een
lekker
glaasje
bissap.
Op
zaterdag
23 november
ben je welkom
in Tramalant,
Stationslaan 61,
Zemst.
Om 16 u gaan
de
deuren
open voor wie
geïnteresseerd
is
in
de
projecten
en
verhalen. Op
het menu staat
een Senegalese
maaltijd.

Eetkaarten kosten 8 euro en kan je
krijgen bij één van de deelnemers of
door een mail te sturen naar zemst.
sokone@hotmail.com
Vanaf 20 u is er gratis entree voor het
Afrikaans café!
Op www.zemst.waarbenjij.nu vind
je een blog over de reis en je kan er ook
terecht voor info over het Africafee.
Tekst: Annemie Goddefroy
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Hofstade - Al jaren lang zorgen de Verenigde Handelaars van Hofstade (VHVH) dat er
geregeld iets te vieren valt in Hofstade: Feest in het Dorp, Kerstmarkt, Nieuwjaarsdrink, …
Dit jaar hebben ze een uitzonderlijk evenement in petto: er mag gelachen worden!

Komedie in het dorp
D

e handelaars, ondernemers
en beoefenaars van vrije
beroepen willen dat de
noordelijkste deelgemeente
van Zemst leeft! We besloten bestuurslid
en fietsenhandelaar David Houtput van
Dynamic Wheels eens op de rooster te
leggen over de komedieplannen…

Eens iets heel anders, David?

“Ja, het is nu al lang genoeg crisis.
Wij vinden dat het tijd wordt om
er eens mee te lachen. Bovendien
is lachen gezond, en hoef je er
niet ver voor te lopen! In het
Ontmoetingscentrum in Hofstade
hebben we op 15 november om
20u topacts uitgenodigd: William
Boeva, met zijn coach Han solo.
De presentatie zal verzorgd
worden door Erhan Demirci.”
Vertel eens wat meer over
deze komedianten?

“Voorprogramma William Boeva
is de 24-jarige Antwerpenaar
die in 2012 Humo’s Comedy
Cup heeft gewonnen. Daarvoor
timmerde hij al een aantal jaren
aan de weg, waarbij hij, zoals
hij zelf zegt “keihard op zijn
bakkes ging”. Met zijn 1m37 aan
de linkerzijde en 1m42 aan de
rechterkant bleef hij er echter in
geloven en liet er in 2009 zelfs
zijn rechtenstudie voor staan. Hij
nam deel aan allerlei wedstrijden
en klom via groepsprogramma’s
in het clubcircuit omhoog op de
populariteitsladder.
Via het multiculturele comedyproject
Hakims of Comedy belandde Boeva in
2011 voor het eerst op de podia van
diverse culturele centra in Vlaanderen
en Nederland. Hij liep er Erhan
Demirci tegen het lijf en kreeg er
intensieve coaching van Han Coucke.
Een
uitgebreide
theatertournee
18

als voorprogramma van Couckes
typetje Han solo volgde (Multikul)
en inmiddels werken ze samen aan
Boeva’s allereerste avondvullende
comedyshow, die in februari 2014 in
première gaat.”
En die Han solo, wat is zijn rol in
de Comedyvoorstelling?

1998 en 2008 vijf avondvullende
cabaretshows. Daarnaast is hij lesgever
bij comedyworkshops. Tegenwoordig
is hij een veelgevraagd mediawatcher:
zo kroop hij voor Reyers Laat vóór de
verkiezingen in de huid van politici
én parodieert hij samen met muzikant
Wouter Berlaen elke week een
nieuwsfeit in En nu serieus op Radio 2.
Hij brengt in Hofstade zijn
derde avondvullend programma
Bedankt! Daarin krijgt het publiek
de ultieme kans om Han solo te
bedanken voor zijn jarenlange
‘maatschappelijke inzet’.”
En de figuur die de beide
heren aan elkaar praat is
Erhan Demirci?

“Dat heet in het jargon
de
support
act.
Deze
Turkse
mijnwerkerszoon
experimenteerde met comedy
tijdens zijn studentenjaren.
Zijn finaleplaats op de Culture
Comedy Award 2009 én de
juryprijs van de 123 Comedy
Award 2010 maakten van
hem een grote belofte. De
voorbije jaren toerde hij met
het comedycollectief Hakims
of
Comedy
waar hij
William
Boeva
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gaat deze gastarbeiderszoon geen
regisseur Han
Coucke is naast enkel onderwerp uit de weg: zijn eigen
de bedenker/vertolker van de extreem- calvarie van het harde, Limburgse
rechtse Han solo ook de regisseur dorpsleven naar het nog hardere
van comedians als Philippe Geubels, ‘life in the ghetto’ van Brussel, maar
Freddy De Vadder, Henk Rijckaert en ook het alledaagse leven van de
Steven Mahieu. Als stichtend lid van gemiddelde Belg inspireren hem.”
Tekst: Ilse Van de Velde
het duo Gino Sancti, maakte hij tussen

Specialiteit:
antiaging behandeling gelaat
Nieuw:

• Nannic de perfecte strijd tegen
veroudering
• Huyaluronic behandeling Klapp e.a.
• Microdermabrasie succes bij
beroemdheden en in de media
• Skinstimulator versterkend
programma voor de gelaatsspieren
• Natuurlijke behandeling Dr. Renaud
bloemen en planten
• Ontharen met was en body sugar
• Hand-en voetverzorging
• Lichaamsverzorging
• Medex kleipakking en massage
• Klapp benenpakking met
mechanische lymfedrainage
• Nannic slim & firm – actief
verwijderen van vet en cellulitis
• Permanente make-up ogen en
wenkbrauwen
• Zonnebank
Producten: Klapp Dr.Renaud Nannic
Gehwohl make-up Eva Garden

Schoonheidssalon

SHINZO

di. t/m zat. vanaf 9 uur
liefst na afspraak
ook ‘s avonds na 18 uur
zaterdagnamiddag gesloten

Stationslaan 27 - 1980 Zemst

015 62 00 65
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De Molensteen
b.v.b.a.

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

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

Opmerkelijk 
Zemst-Laar – Het is november en de bladeren vallen
weer. Het is herfst buiten en ook binnen in onze
gedachten. Alleen nu heeft elke begraafplaats iets
aantrekkelijks. In Laar ligt die nog altijd mooi omsloten
rondom de kerk en daar, net achter het hoogkoor, met
vergezicht over de open velden, staat een oud graf, een
monument. Loop er niet zomaar omheen, maar sta even
stil, bezoeker. Hier hangt een verhaal aan vast.

H

et
graf
valt
onmiddellijk op door
zijn grootte en door
de lange tekst die op
de rechtopstaande steen staat.
Bij nader toezien blijkt die in het
Latijn te zijn en in Gotische letters
gebeiteld. Merkwaardig. Michel
Geerts uit Elewijt, historicus en
oud-leraar van het Klein-Seminarie
van Mechelen (BIM-SEM, nu den
Bim), dook in het archief – dat
hijzelf als archivaris destijds heeft
geïnventariseerd – van zijn vroegere
school en kan er ons alles over
vertellen. Want er is een link met
die school. Een verhaal met nog
hangende vragen.
Michel Geerts verduidelijkt:
“Hier ligt Thomas Anselmus Van
Campenhout, erekanunnik, plebaan
(pastoor) van Sint-Rombouts en
deken van Mechelen. Is ook superior
geweest van het Klein-Seminarie.
Hij was letterkundige in rijm en
onrijm (poëzie en
proza), leraar en
stichter van de
normaalschool in
Mechelen. En nu
citeer ik eigenlijk
in grote lijnen het
grafschrift. Daar
staat dus veel in,
zo weet je meteen
wat voor een man
dat was en wat
zijn
verdiensten
waren. Tenminste
voor wie wat Latijn
kent.”
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Maar waarom zou die precies
Laar uitgekozen hebben om
begraven te worden?

“Wel, om met het grafschrift
verder te gaan: ‘Hij wilde dat zijn
lichaam na zijn dood bijgezet werd
bij deze kerk, waarvoor hij tijdens
zijn leven veel passie heeft betoond,
wat de bouw en de verfraaiing
betreft.’ Tja, het kon evengoed
een ander dorp of gehucht
geweest zijn rond Mechelen.
Door de secularisatie werden
begraafplaatsen in de negentiende
eeuw onttrokken aan de band met
de kerk. Een begraafplaats moest
gemeentelijk beheerd worden en
werd hoe langer hoe meer buiten
de woonkernen aangelegd, voor
katholieken op niet gewijde grond.
Welstellende geestelijken en rijke
katholieke burgers die niet in
ongewijde grond wilden begraven
worden, kochten zichzelf ergens
een laatste rustplaats. Daardoor
tref je op kerkhoven rond de kerk
nog vele grote grafmonumenten
aan. Zo verging het ook Thomas
Van Campenhout. Aan zijn graf te
zien een rijke en belangrijke man.
Maar waarom juist Laar? God mag
het weten. Hij had met dat gehucht
duidelijk een emotionele band.”
zegt Michel.
De kerk in Zemst-Laar hebben ze
alleszins aan hem te danken. Van
Campenhout betaalde de vloer en
ook de grote klok draagt zijn naam,
weet Michel nog te vertellen.
Geerts had graag meer onderzoek
gedaan naar deze hooggeplaatste

grafmonument
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
Op de belangrijkste plaats van het kerkhof staat dit
grafmonument van Thomas Van Campenhout.

geestelijke en letterkundige, maar
daarvoor zou hij het archief van de
kerkfabriek moeten doorzoeken,
wat nu onmogelijk is.
“En nadat zijn krachten het
begeven hadden, op zijn goede
oude dag gestorven is in Mechelen
op 11 november 1891, in het

tachtigste jaar van zijn leven,
het vierenvijftigste van zijn
priesterschap. Voorbijganger, houd
even halt en wens hem die hier rust
de eeuwige vreugde.” Zo spreekt
Thomas Van Campenhout ons toe
via zijn grafschrift.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Jean Andries

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

VW

AUDI
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HET

MATERIEEL

VOOR KARWEI EN FEEST

NU:
Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be
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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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Leve De Coninck …
en de koningin!
Hofstade/Eppegem - Het koningshuis is populair in Zemst. Hofstadenaar Veerle
Eyckermans was te zien als koningin Paola in de fel besproken serie Albert II. Maar ook
de Eppegemse toneelkring KK Streven gaat in november de koninklijke toer op met de
komedie Uniroyal.

I

ntense ervaring

“Ik ben van Paola gaan
houden. In de serie komt
haar warme kant niet
echt aan bod, maar die is
er wel”, vertelt Veerle. Wat
vindt ze van de felle reacties die
de serie heeft uitgelokt? “Ik had wel
wat reactie verwacht, want iedereen
heeft een opinie over het koningshuis.
Maar niet deze commotie. De serie
werd massaal bekeken en massaal
becommentarieerd, soms met slagen
onder de gordel. Dat was hard. Als je
het niet goed vindt, dan kijk je toch
gewoon niet. Tenminste, dat vind ik er
van”, besluit ze.

Het kasteel van
Laken in Eppegem

Uniroyal daarentegen is een satirische

knipoog naar de verwikkelingen in ons
koningshuis. Het verhaal speelt zich
af in bandencentrale De Coninck
waar Albert, in de streek
bekend als de “koning van de
radiaalband” al jaren de plak
zwaait.
Zijn
bedrijf boert
niet meer zo

U weet dus waar naar toe deze maand! KK
Streven staat voor kwaliteit. Afgelopen
s e i z o e n
behaalden
ze met de
thriller Het
lijk is zoek de

goed
e
n
geen
v a n
beide
zonen
is
geschikt
om het
bedrijf
over
te
nemen.
Komt daar
nog
bij
dat zijn
hoogste score
echtgenote
andere plannen op het provinciaal toneeltornooi.
Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries
heeft en zijn schoonzuster “stemmen”
hoort. Die rakelen gebeurtenissen
op waar de bandenkoning liefst
niet aan wordt herinnerd.
Café De Kroeg zoekt medewerker
al
Uniroy

Actrice Veerle
“Paola” Eyckermans.

Alhoewel het stuk over een gewone familie
gaat, is auteur Jo Van Damme, bekend van
het Canvasprogramma De Rechtvaardige
Rechters, er in geslaagd er de kleine kantjes
van het koningshuis in te verwerken. Het
kasteel van Laken verplaatst zich als het
ware naar Eppegem.
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Onder de
In de week van 30 september hield het kantoor van BNP
Paribas Fortis Zemst naar jaarlijkse gewoonte een Welkom
Week. De klanten werden getrakteerd op een hapje en een
drankje. Bij deze gelegenheid wilde het personeel graag even
tijd maken voor een foto.

Op zaterdag 28 september werd Yentl Verstraeten 23
lentes jong en dat werd gevierd met familieleden en
vrienden in de Wok in Eppegem. Een unieke gebeurtenis:
op dezelfde dag waren ook aanwezige feestvierders
Walter De Kok (56), Maria Verlooy (73) en Vera De Wolf
(75) jarig. Ook zij werden in de bloemetjes gezet.

Hoofdprijs van de tombola op het steakfeest van FC Zemst
was dit jaar een koffieautomaat, geschonken door Electro
Vertongen. Het apparaat kwam in goede handen terecht.
Manager Jurgen Deman overhandigde de prijs aan Marc
Tuyaerts, niet alleen een ex-vedette van FC Zemst, maar
bovendien een uitstekende kenner van de meest diverse
soorten koffie. Marc Vanhaute, Glen Breugelmans en Arnout
De Weerdt zagen dat het goed was, Tuyaerts daarentegen lijkt
zich eerder te verwachten aan een bompakket.

Basisschool De Pimpernel uit
Zemst-Laar organiseerde haar
jaarlijkse Mali-Tocht. Na de fiets-of
wandeltocht kon je genieten van
budgetvriendelijk culinair aanbod.
Ouders, leerlingen, leerkrachten
en mensen uit de buurt droegen
hun steentje bij door iets te
klaar te maken, te helpen koken,
te tappen, af te wassen enz...
Directrice Viviane was fier op
haar ploeg en hoopt dit nog veel
jaren verder te doen. De opbrengst
gaat integraal naar de werking van
solidariteitsgroep Mali-Kanu.
24

mensen

Foto’s: Jean Andries

In het Blosodomein van Hofstade vond het 21ste Jeugdsportival plaats. Vijfduizend
jongeren van tien tot achttien maakten er kennis met een veertigtal attractieve en
uitdagende sporten. Uit het aanbod was er voor de durvers ondermeer de Bouncerpiste,
het BMX-parcours, de Death-ride van 60 m hoogte, kajak, spinning, baseball, American
footbal, benji-run, snowboard, waterski, boogschieten, kick fun…, te veel om op te
noemen. Enkele bestuursleden van de gemeentelijke sportadviesraad gingen een kijkje
nemen en vonden het een geslaagd initiatief, dat volgend jaar zeker een vervolg krijgt. (JD)

Na 25 jaar won VK Weerde voor het eerst dé derby van
het jaar op het veld van FC Zemst. De kers op de taart:
Weerde heeft een punt meer in de rangschikking en
bovendien een wedstrijd minder gespeeld. “Waar is dat
feestje?”, zongen de spelers van de ploeg van ’t stad na
afloop in de kantine van Zemst.

Trage Wegen en Natuurpunt
Zemst sloegen de handen in
elkaar en organiseerden in
Weerde een wandeling, met
de bedoeling de wandelaars
kennis te maken met de
natuur. “Trage wegen,
kerkwegen en veldwegen zijn
wat uit het oog verloren, en
er zijn nog veel in Weerde”,
zeggen voorzitter Mark
Vermeulen van Natuurpunt en
Dan Maertens van werkgroep
Trage Wegen.
Een zelfde initiatief kwam
er op 20 oktober ook in het
landelijke Laar. Er kwamen
heel wat mensen op. Ook
hondjes aan de leiband
mochten mee op wandeling.
Zelfs enkele redactieleden
trokken hun stapschoenen
aan en genoten van de natuur.
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Het was weer feesten tijdens Driesrock in Elewijt.
“Werken, feesten en een leuke foto horen er bij”, zeggen
de medewerkers is koor (foto onder). En de allerkleinsten
maakten ook plezier in het luchtkasteel (foto links)

KVLV Zemst-Laar vierde haar
honderdste verjaardag met een
lekkere maaltijd en nadien werden
de dansschoenen getest. KVLV
staat voor vrouwen met vaart
en is uitgegroeid tot de grootste
vrouwenbeweging in Vlaanderen.
Die avond brachten ze niet alleen
vrouwen samen - jong en minder
jong - maar ook de heren mochten
van de partij zijn. KVLV Zemst-Laar
weet wat het betekent om feestjes te
organiseren.

In de Kleine Heidestraat in Weerde
organiseerde Zone 30 voor de derde
keer een buurtfeest. Een gebeurtenis
die telkens in stijgende lijn gaat.
Het gezellige samenzijn van enkele
buren is ondertussen gegroeid tot
een veertigtal deelnemers. “We zijn
een kleine familie, iedereen kent hier
iedereen”, zeggen ze in koor.
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WIK, de bekende muziekvereniging
uit Zemst-Laar, beleefde een paar
mooie weken. De jeugdfanfare won
de Vlamowedstrijd, een provinciaal
tornooi voor jonge orkesten. Zij
brachten een werk van Johan Nijs,
Scenes of Russia en een werk van Jacob
Dehaan, Hanseactic Suite. Ze behaalden
87,66% in derde divisie. Een verdiende
overwinning voor alle muzikanten en
een extra applaus voor de dirigent,
Yorick Roscam.
Als kers op de taart was er een bijzonder
gesmaakt aperitiefconcert, dat nog maar
eens het hoogstaande niveau van het
ensemble in de verf zette.

De spirituele organisatie Esperanto uit Zemst-Laar
organiseerde een avond voor meisjes en dames: pretty
woman. De zaal van het Hof van Laar werd omgetoverd
in een mini-schoonheidsbeurs. Zo konden de dames
bijvoorbeeld een kleurenananlyse laten doen, make-up
laten aanbrengen, of zich laten masseren. Daarna konden
ze langs de verschillende standjes met kleding, handtassen
en juwelen lopen. De nodige commentaren over leuk en
niet-leuk mocht niet ontbreken en bracht mooie resultaten
met zich mee. En natuurlijk werd er af en toe een praatje
gemaakt met een glaasje cava erbij. Het was een geslaagde
avond voor mede-organisator Joske Heylen uit Zemst-Laar.

FC Borneo is de beste ploeg
en de sympathiekste caféploeg
van Groot-Zemst. De club
is opgericht in 1977 en is
achter de schermen mee
verantwoordelijk voor het
succes van KFC Eppegem.
Op het veld spelen ze geen
kampioen, maar de derde
helft winnen ze steeds!
Op zaterdag 14 december
is het kippenfestijn in de
parochiezaal van Eppegem.
Allen daarheen. Meer info:
www.fcborneo.be
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Dirk Huyberechts

naar Iron Man?

Zemst-Laar – Dirk Huyberechts is niet alleen een
dakwerker, maar ook een triatleet die kan terugblikken
op goede prestaties. “Volgend seizoen de positieve
lijn doortrekken in halve triatlons, de Ironman in Nice
(Frankrijk) is mijn hoofddoel”, begint hij zijn verhaal.

Alle
wedstrijden
in topvijftien
“Ik nam deel aan
een
vijftiental
triatlons,
waarvan
tien kwarttriatlons en
vijf halve triatlons.
De halve triatlons
(2 km zwemmen,
90 km fietsen en
een halve marathon
lopen) waren het
belangrijkste. In alle
wedstrijden finishte
ik in de top vijftien,
met begin september
de sterkste prestatie
van het seizoen met
een 27ste plaats in alle
leeftijdscategorieën
en zilver in mijn
leeftijdscategorie bij
de amateurs (niet
prof 30-39 jaar). En slechts drie
minuten boven het parcoursrecord,
in de halve triatlon van Gérardmer in
Frankrijk (Vogezen). Een heel grote
internationale wedstrijd met 2000
triatleten aan één zwemstart, waarbij
in de fietsproef over 93 km, 2000
hoogtemeters moeten overwonnen
worden.”

Nooit bij een
zwemclub
“Ondanks veel trainen blijft
zwemmen mijn zwakste onderdeel.
Nooit was ik bij een zwemclub en ben
altijd op achtervolgen aangewezen.
Ook in Gérardmer, waar ik als 81ste
28

www.tuinenvanvlasselaer.be

uit het water kwam en in het fietsen
naar de 32ste plaats kon opschuiven.
Lopen ligt me goed. In Almere,
Roth en Neerpelt (3de plaats) deed
ik drie volledige triatlons. Al is de
combinatie van de trainingen met
mijn beroep als dakwerker toch wel
iets teveel van het goede! Daarom leg
ik me liever toe op goed presteren
in de halve triatlons. Voor volgend
seizoen hoop ik op dezelfde manier
verder te gaan, veel wedstrijden mee
te doen en vooral me te tonen in de
halve triatlons, met in gedachten
de Ironman in Nice (Frankrijk) als
hoofddoel.”
Tekst en foto: Jean Andries

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u
Na afspraak

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

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

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

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

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Gala Marginala of
tien jaar “fout” fuiven
Eppegem - Op zaterdagavond 16 november is het weer zover, dan maken de jongedames
van de Jeppe de lokalen in de Zenneweg onveilig met hun Gala Marginala. En het
bijzondere aan de zaak is dat de dametjes van het Jeppebestuur het initiatief al tien jaar
aan een stuk volhouden. de Zemstenaar staat er dan ook graag even bij stil.

G

ala Marginala
b e s t a a t
tien jaar en
dateert dus
al van twee generaties
Jeppebestuur geleden.
Aanvankelijk vond de fuif
plaats in de voetbalkantine
van Eppegem maar sedert
2005, na de opening van
de nieuwe Jeppe, fuiven
ze in De Jeppe zelf.
Waarom in godsnaam
een Gala Marginala?

“

Er is al een thema ‘sport’
geweest en ‘belspelletjes’.
Dit jaar is het thema de
mix van alle thema’s van
vroeger. De zaal wordt
speciaal aangekleed voor
de gelegenheid. En de
muziek is natuurlijk ook
‘fout’. We draaiden ooit
zelf wat heel fout is, want
wij zijn geen dj’s. Dit jaar
schakelen we verschillende
dj’s in die allemaal foute
muziek moeten draaien.
Hoe fouter, hoe liever.”

“Eigenlijk wilden we een
Is
zo’n
galafuif
slettenfuif doen”, vertelt
De bedoeling is zo fout
betaalbaar en hoe
Leen Verbruggen, die
verloopt de promotie?
mee aan de wieg van het
mogelijk gekleed komen!
Leen Mertens : “Wij
evenement stond, “maar
hanteren democratische prijzen,
dat bestond al in Eppegem. We wilden
dat zal wel. De inkomprijs is eerder
gewoon gek doen en zo ontstond Gala
symbolisch, nu is dat 3 euro. De
Marginala. Het is de bedoeling dat
opbrengst is voor de kas van de
de fuifgangers verkleed zijn, niet met
Jeppe. Voor Gala Marginala wordt
galakledij wat de titel zou kunnen
promotie gemaakt met affiches en
doen vermoeden, maar zo ‘marginaal’
op fuiven wordt er geflyerd. Teveel
mogelijk of zo ‘fout’ mogelijk. De
reclame is niet nodig. Meestal zit
feestneuzen passen dan in het decor
de zaal goed vol. In Eppegem is de
dat kan bestaan uit plastic zakken
Gala Marginala in feite een begrip
van de Wibra of de Aldi. Sommigen
geworden. Wij zijn het feest van het
komen binnen met pluimen getooid,
jaar in Eppegem. Een keer zot doen,
met verkeerde pantalons, …”
daar kijken de Zemstenaren en die
Wat valt er nog zo te beleven?
van Eppegem echt naar uit, hoor.
Leen Mertens : “Er is een prijs voor
En daar kom je veel mensen van de
de ‘foutst verklede’ man of vrouw.
vorige generaties van de Jeppe tegen,
De prijzen zijn ook ‘fout’ hoor, een
dat is ook altijd plezant natuurlijk.”
blik tonijn is het ooit al geweest. En à
propos, mannen zijn uiteraard welkom,
Nvdr. Nu je in de Zemstenaar staat
maar die moeten natuurlijk verkleed
komt er nog meer volk misschien !
zijn.” Yentl Desmet, van de huidige
Lezers die meer details of sfeerfoto’s
generatie (nvdr meisjes tussen 17 en
willen zien, kunnen surfen naar de
22): “De laatste jaren is er ook een
facebookpagina van Gala Marginala.
Tekst: Bart Coopman, foto’s: De Jeppe
thema, bv. Gala Marginala ‘goes disco’.
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TV Zemst

U kijkt toch ook?

Nu den herfst weer volop op den hoorn blaast en het wierookt in het hout, en het
krinklende winklende waterding zijn zwarte kabotseken heeft aangetrokken – met
dank aan respectievelijk Felix T. en Guido G. – klimt uw Schrijverke met veel plezier
weer in zijn klavier. Starend naar de onvermoeibaar knipperende cursor op het witte
Wordscherm, dwalen dwaze gedachten als hinnikende hengsten door mijn onrustige
brein. Wat als … Bruno Vanden Broecke een bronstige brunette zou zijn? Una bella
mora, zoals Rocco Granata ze bezingt in zijn eeuwig groene ode aan Marina. Oh, no ,no,
no, no, no… Wat als .. zwarte Piet een dom blondje zou zijn? Wat als… de karikaturale
karakterkop van Raymond van het Groenewoud op het lillende lichaam van LesleyAnn Poppe zou staan? Soms vragen mensen mij, als ik eenzaam rustig in een gezellig
koffiebarretje pleeg te vertoeven en uit het niets om niets begin te lachen, of alles oké
is. Gelukkig kan ik ze, begaan met zoveel bezorgdheid, geruststellen. Ze moesten eens
weten waaraan ik dacht toen ik hen zag! Man, man, man! De straat, het terras, de file, de
winkel, de wachtzaal, het dorp, Zemst… één eindeloze inspiratiebron. Onuitputtelijk.
Binnenpretjes gegarandeerd als je even buiten de lijntjes durft te denken.
Leuk is ook al je het toepast op jezelf. Zullen we? Mijn kale knikker op het
gestroomlijnde koetswerk van ons nieuwsanker… Al vrees ik dat hare Kito, ik
bedoel die energievretende reclamehond, daarbij andere gevoelens zal koesteren.
Om dat te weten te komen, stemt u best af op uw lokaal tv-kanaal, zender Zemst.

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

Randy Lauwers,
ready to shoot.
(foto: Paul Van Welden)

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

TV Zemst dus, waar we alweer een spontane sollicitatie hebben mogen noteren,
in de persoon van Randy Lauwers. Die als jonge, gemotiveerde medewerker
meteen de camera ter hand heeft genomen. Super, Randy! Deze jongste van
de drie Lauwers-brothers loopt school aan het Narafi (het nationaal radioen filmtechnisch instituut zeg maar) en wil zijn theorie van Vorst graag in
de praktijk van Zemst omzetten. O ja, misschien kent u Randy wel van zijn
podiumesbattementen bij ’t Groeit Jong…
De oktoberoogst was eens te meer rijk bij TV Zemst. Het nieuws van 6 november
biedt andermaal een staalkaart van het goed gevulde lokale leven. Afstemmen
op www.tvzemst.be, of gewoon aanklikken, rechtsboven op de website van de
gemeente. U abonneren op CBS-kort, de gemeentelijke infoflashdienst, is een
andere optie.
Bakt uw buurvrouw pannenkoeken van compost, of brouwt uw buurman
bier van rotte eieren, mail, bel of sms het aan uw ondergetekende dienaar:
alex.lauwens@telenet.be; 0474/056 001.
TV Zemst, U kijkt toch ook!
AL
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GEREGISTREERD AANNEMER

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

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

www.betonvandijck.be

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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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

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

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd 1
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29/02/12 12:3

Oren en ogen open!
Zemst – Wie graag voorleest of vertelt kan een kamishibai als ondersteuning gebruiken. Het
ziet er een beetje uit als een minitheater of een poppenkast, maar dan met prenten in plaats van
poppen. Oren én ogen open dus! De toehoorders van Wim Collin - die onlangs toelichting kwam
geven over dit vertelinstrument in de Zemstse bib - zetten alvast beide zintuigen op scherp!

N

iets zo leuk
voor kinderen
als luisteren
naar een goed
verteld verhaal. Maar ook
volwassenen kunnen daar
nog van genieten. Of er
iets van opsteken. Hoe je
als ondersteuning van je
verhaal een kamishibai
gebruikt, bijvoorbeeld.
Als professioneel verteller
en
kamishibaigebruiker
Wim Collin aankomt in
de Zemstse bib heeft hij er
al vijf verteluren opzitten,

Wim aan de
slag met zijn
kamishibai.

aan kinderen van twee
tot twaalf jaar. In het
bos van zijn thuisstreek
Huldenberg,
een
omgeving waar hij
allicht geen kamishibai
heeft gebruikt. Maar
voor ons had hij een
paar
exemplaren
van deze theatertjes
meegebracht, om na
zijn uiteenzetting in
kleine groepjes eens te
kunnen ‘oefenen’.
De kamishibai komt uit
Japan, waar vertellers

O R
O
T
A N
K
IMMO ADVICE
D
E
O
G
is een vastgoedkantoor dat geniet van
T
V A S
een uitzonderlijke ligging te Eppegem.
Brusselsesteenweg 420
1980 Eppegem (Zemst)
T. 0473 333 000
Zaakvoerder Steven Vluymans
www.immo-advice.be
steven@immo-advice.be

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

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

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

Steeds in vertrouwen en met de beste zorgen.
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ermee rondreden achterop hun fiets.
Kami betekent papier en shibai
betekent drama. Een toneelstuk op
papier dus. De vertellers installeerden
zich op een straathoek of in een park en
verkochten snoep aan de omstaanders.
De kinderen die iets kochten kregen
de beste plaatsen. Zo wordt het
vertelinstrument bij ons gelukkig
niet gebruikt. En ook wat het aantal
prenten betreft zijn we wat soepeler. In
Japan moesten er dat telkens dertien
zijn.

“Dit kan niet alleen
aan mij liggen”
Zelf leerde Wim de kamishibai
kennen via ABC (Art Basics
Children), een vzw
in Brussel
die projecten organiseert om

dat je telkens moet omdraaien om het
aan de groep te laten zien.

De daad bij het
woord
Om de aanwezigen (hoofdzakelijk
vrouwen, hoe zou dat toch komen?)
een idee te geven hoe het werkt, vertelt
Wim ons het verhaal van Ishuboshi,
een klein ventje dat allerlei avonturen
beleeft, aan de hand van prenten in
de kamishibai. De tekst van de eerste
tekening staat op de achterkant van de
laatste tekening. Zo schuif je telkens
door. “Als verteller heb je een zekere
onbevangenheid nodig”, zegt Wim.
“En bij elke vertelling speelt de timing
een belangrijke rol. Want net als een
muziekstuk heeft een verhaal een
bepaald ritme. Ook daarin kan de

Schaliënhoevedreef 20F - 2800 Mechelen

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

Het publiek werkt actief mee.

kinderen en volwassenen aan te
zetten om te experimenteren met
hun verbeeldingskracht. Je kan bij
deze organisatie een kamishibai of
vertelprenten bestellen. Ze geven ook
voorstellingen. (www.abc-web.be,
02 5020 57).
Toen
Wim
het
Japanse
vertelinstrument voor de eerste keer
gebruikte, was hij verwonderd hoe
stil de kinderen waren. “Dit kan niet
alleen aan mijn vertelkunst liggen”,
dacht hij. Dat is misschien ook wel
zo. Als je een kamishibai gebruikt,
wordt het verhaal ondersteund
door beelden, waardoor het heel
begrijpbaar wordt. Daarom is het ook
zo’n goed instrument voor kinderen
die de taal (nog) niet goed machtig
zijn. En het is voor de verteller een
stuk handiger dan een prentenboek
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kamishibai helpen, bijvoorbeeld door
een prent nog niet meteen helemaal te
verschuiven.”

Vertellen aan huis
Op de uiteenzetting waren veel
vertellers aanwezig. Van half september
tot Pasen kunnen kinderen vanaf vier
jaar elke woensdag in de Zemste bib
komen luisteren naar een verhaaltje
(van 15 tot 16 u). Daarnaast is het ook
de bedoeling om het vertellen aan huis
nieuw leven in te blazen. Binnenkort
gaan er opnieuw Zemstse vertellers op
huisbezoek bij anderstalige kinderen
of kinderen die het wat moeilijk
hebben met taal. Want voorlezen is
een leuke manier om het taalgebruik
te stimuleren. Misschien leggen ze wel
een kamishibai achterop hun fiets!
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

Garage

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

FC

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
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Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

Levende
geschiedenis
in Elewijt

Elewijt - Tony Brondel en Laurent Malek zijn Romeinen.
Dimitri Vingerhoets is een Kelt. Hun voorouders
mochten dan met elkaar overhoop liggen, deze kerels
hebben de strijdbijl begraven en werken aan een
project om de lokale geschiedenis te doen herleven.

ma en di

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

R

omeinen

Het plan van Tony
Brondel en de zijnen
is het bouwen van een
multifunctionele Romeinse site,
compleet met fort en wachttoren.
Hiermee willen ze het verleden van
Elewijt als Romeinse vicus (dorp) in
ere herstellen. Ze kregen daarvoor het
terrein, dat zeer toepasselijk gelegen
is aan Heirweg 1, voor een jaar in
concessie van de gemeente, en richtten
een vereniging op: H1.
Eerder dit jaar vond er een
Romeinse invasie plaats waarbij ze
burgemeester Coopman in een toga
staken om hun bezettingsakte in
ontvangst te nemen.
Tijdens de zomer organiseerde H1
allerlei activiteiten, van historisch
getinte creaworkshops voor kinderen
tot een openluchtfilm. De rode draad
is daarbij duidelijk
Gallo-Romeins, maar
ze
verwelkomen
graag ook andere, al
dan niet historische
evenementen.

ALGEMENE BOUWWERKEN

Vikings
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
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Zo
vond
eind
september
de
eerste Viking Thing
plaats. Drie dagen
lang
kampeerden
vikingclans
in
traditionele
tenten, gekleed in

authentieke kledij en voorzien van
vervaarlijk uitziende attributen:
runderhoorns om uit te drinken,
metalen
helmen,
lederen
beschermingen aan armen en
benen, metalen maliënkolders,…
Ze oefenden traditionele ambachten
uit: houtbewerking, spinnen en
weven, ijzer smeden, bont en leer
bewerken. Er was een godenoffer, een
stammenwedloop, een rechtszitting,
een tweegevecht. De bijeenkomst,
georganiseerd in samenwerking met
de Njardar Vikings van de broers
Sven en Lars van de Buerie, was
meteen één van de meest omvangrijke
in zijn soort.

Levende
geschiedenis
Het geheel valt onder de noemer
living history: het laten herleven van
het dagelijks leven van een specifieke
tijdsperiode. De deelnemers zijn
daarin vaak heel fanatiek: ze spinnen
hun eigen wol en breien met houten
naalden. Naaien doen ze met benen
naalden en draad van vlas. Ze
gebruiken alleen stoffen die toen
ook bestonden, dus geen katoen,
maar wol of linnen. Ze koken op
houtvuur met vergeten groenten en
zonder zout of suiker. Hun informatie
halen ze van het internet en door het
uitwisselen van praktische ervaringen
met zielsverwanten op evenementen
zoals de Thing, oud Noors voor
“bijeenkomst”.

Dimitri Vingerhoets, Malek
Laurent en Tony Brondel

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

Re-enactment
Sommige historische belevingsgroepen
spitsen zich toe op één specifieke
gebeurtenis: een veldtocht, een
specifieke slag. Zo wordt elk jaar de
nederlaag van Napoleon in Waterloo
nagespeeld met drieduizend figuranten
in de kledij van de verschillende
fracties, met paarden en aangepaste
wapens. Gelijkaardige bijeenkomsten
– zoals de Viking Thing – kunnen
in de toekomst nog plaats vinden in
Zemst. H1 denkt ook in de richting
van honderd jaar Eerste Wereldoorlog
of een middeleeuws evenement. De
mogelijkheden zijn legio.

De toekomst
Rond deze periode onderhandelt H1
met de gemeente om de concessie
te verlengen. Voor er sprake kan zijn
van een omwalling of toren, moet
nog veel opruimwerk gebeuren.
Camping Barebeek heeft immers
veel sporen nagelaten. Daarnaast
onderzoekt de vereniging hoe ze haar
toekomstplannen kan financieren. Op
eigen kracht als het kan, maar steun

van andere verenigingen, sponsors
en overheid is uiteraard meer dan
welkom.
“Stap voor stap doen we voort.
We hopen op een sneeuwbaleffect,
waarbij steeds meer sympathisanten
hun steentje willen bijdragen. Rome
is immers niet op een dag gebouwd,
beseffen we. Maar als we samen iets
willen, is er een weg. Een Zemstse
Gulderij 9 - 1980 Weerde
Heirweg nog wel!” lacht Tony.
Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45
Wie inspiratie wil opdoen, nog
GSM 0475/869 163
volgende tip: de
High Tech Romans
in Technopolis, een
Accountancy Koekoekx
tentoonstelling die
accountant – belastingconsulent
het technisch vernuft
van de Romeinen
en hun invloed
boekhouding en fiscaliteit voor de
tot op de dag van
éénmanszaak en de kmo
vandaag in de verf
startersservice
zet. “Helemaal ons
ding”, zeggen ze bij
H1. “Het eeuwige
Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
Romeinse
vuur
1980
Eppegem		
Fax 015/61.73.93
brandt immers nog
raoul.koekoekx@skynet.be
in elk van ons.”
Tekst en foto: Ilse Van de Velde
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MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22

DE 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

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
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TEXTIEL

KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN

3+1 GRATIS

Zemst – Het leven zoals het is: politie. Wie de politie alleen kent van alcoholcontroles en
overtredingen heeft vaak een vertekend beeld. Er is ook de politie die helpt bij ongevallen,
inbraken… Die waakt over je wijk. Die je komt informeren als familieleden iets is
overkomen. Mensen zoals u en ik. Met een roeping? Wij vroegen het aan Wim en Kim.
De één gaat, de ander komt.

Wissel bij de politie
W

ie van onze Zemstenaars
kent
niet
Wim
Roofthoofd, Para Wim,
zeg maar? Ruim drie
decennia vaste waarde in het Zemstse
korps. Op 31 oktober hing hij zijn
wapen aan de haak. Zijn opvolgster: Kim
Catteceur, een dame blakend van gezonde
ambitie. Hun titel: hoofdinspecteur
wijkwerking, wijkmanager dus.

Nooit ziek
Wim heeft tijdig ingespeeld op zijn
nieuwe leven en heeft met vrouw Linda
sinds twee jaar zijn intrek genomen in een
knusse, nieuwe hedendaagse woning.

Na ruim dertig jaar je uniform
inleveren, niet niks. Schets ons
even je loopbaan.

“Ik ben nog begonnen als veldwachter,
op 1 september 1982 in Weerde. In
Zemst waren er toen zeven veldwachters
en één hoofdveldwachter. Dat was nog
eens een tijd! Je kende iedereen in het
dorp en er was nog gelegenheid om
rustig een babbelke te doen. Je was ook
op de hoogte van alles. Tussen pot en
pint kwam je toen veel te weten. Dat was
echt de tofste periode! In 1988 hebben
we onze intrek genomen in het nieuwe
gemeentehuis. Het aantal agenten werd Een gezonde verslaving, dat wil ik best
toen verdubbeld, van acht naar zestien! geloven, want Wim is actief in twee
Ik ben dan ook nog
twee jaar veldwachter in
Elewijt geweest. Nadien
inspecteur bij de nieuwe
gemeentelijke politie en
vanaf 2001, bij de grote
bij de politie
hervorming, werd ik Kim,
van Zemst: mijn
wijkmanager. Vervolgens droomjob!
zes jaar Steenokkerzeel en
in 2009 terug naar Zemst.
Tot nu, oktober 2013.”

van Wim
Wim, voortaan rustig
relaxen en fit blijven
door te fietsen.

dan kweek je naast karakter en
doorzettingsvermogen, een stevige
fysieke paraatheid. Ik ben trouwens nooit
ziek geweest! En hopelijk blijft dat nog
lang zo. Ik ga er alvast alles aan doen
om in vorm te blijven: wandelen in de
Ardennen en de Pyreneeën met Linda
en de klein mannen (de kleinkinderen
Willem, Bas en Tuur van respectievelijk
zes, vijf en drie jaar). En dan fietsen hé,
vooral veel fietsen, heel veel fietsen. Zo’n
drie à vier keer per week. Want daar ben
ik verslaafd aan!”

naar Kim

Je geeft de fakkel
door. Maar ik zie je
nog niet meteen in de
zetel ploffen en niets
meer doen. Je bent
tenslotte nog maar
58.

“Wees maar gerust dat
ik nog niet ga stilzitten.
Als je in je jonge leven
paracommando geweest
bent (Diest, 1974) en ook
twintig jaar instructeur bij
de politie (zelfverdediging,
interventietechnieken,
schietmonitor, de lange
wapenstok hanteren…)
41

g

€5

k

in
ort

30
ot
ig t
d
l
ge

(maandag rustdag)

3
201
er
mb
e
v
no

Bij inleveren
van deze bon:

-10% bij aankoop
van een TV van
LG (enkel op
modellen in stock)
Enkel geldig in de
maand november 2013,
max. 1 bon per TV, niet
cummuleerbaar met
promoties

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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wielerclubs. En naar ik meen te weten,
wordt daar stevig doorgeduwd… Iets
wat ik zelf ook moet doen om tijdig op
de afspraak te geraken bij zijn opvolgster.
Geniet ervan, Wim!

De job van mijn leven
Kim ontvangt me hartelijk in haar
kantoor. Burgercollega Linda zorgt voor
de koffie.
Je familienaam doet vermoeden
dat je niet van de streek bent. Hoe
ben je hier verzeild geraakt?

“Klopt. Ik ben een echte WestVlaamse, 34 jaar geleden geboren in
Torhout. Maar mijn echtgenoot is van
Humbeek afkomstig. De sport heeft ons
samengebracht en door ons werk zijn
we hier komen wonen. Koen speelde
professioneel volleybal bij Rembert

Torhout. Ik was een turnster en beiden
oefenden we op hetzelfde moment in
de sporthal. Hij op het ene veld, ik op
het andere. En de vonk sprong over…
Toen hij een tijdje later voor Lennik
ging spelen, ben ik hem gevolgd. Ik had
humaniora en rijksnormaalschool gedaan
en werkte in Brussel. Logisch dat we hier
in de buurt iets zochten om te wonen.
Zo zijn we eerst in Weerde beland en
wonen we sinds kort in Eppegem, waar
we gebouwd hebben.”
Maar daarmee was je nog niet bij
de politie in Zemst?

“Ondertussen was ik opleider geworden
aan de Antwerpse politieschool. Dagelijks
passeerde ik in Zemst en telkens dacht ik:
hier zou ik nu graag werken. Ik stelde me
kandidaat en op een dag… vond ik de job
van mijn leven! Ik wist niet dat er iemand

Kim, omringd door haar team: (links van haar) Linda, Vicky en Cindy;
(rechts van haar) Peter, Inge, Robby en Levi (gemeenschapswacht).
Ontbreken op de foto: Marleen, Ben en Sandra.

met pensioen zou gaan, maar toen bekend
raakte dat Wim eind 2013 ging stoppen,
werd ik geselecteerd. Als opleider met
bijna 15 jaar ervaring bij de politie,
bleek ik immers over het juiste profiel te
beschikken. Op 1 juli werd ik aangesteld
als hoofdinspecteur en kreeg ik de functie
van wijkmanager. Ik kon nu mijn theorie in
de praktijk omzetten en in de drie maand
waarin ik met Wim heb samengewerkt,
wist ik dat dit mijn droomjob was.”
Over welke kwaliteiten moet je
daarvoor zoal beschikken?

“Ik deel volledig de visie van onze korpschef
Jaak Vissers: we moeten ons volledig
richten op de gemeenschap. Tussen de
mensen staan, beter doen waar nodig en
al wat goed is behouden. Ik heb ook het
geluk om hier over een prachtig, verjongd
team van enthousiaste en dynamische
medewerkers te beschikken. In totaal
zijn we met tien: zes wijkinspecteurs
(voor de vijf deelgemeenten en Laar),
één onthaalinspecteur (Marleen) en twee
onthaalmedewerkers (Linda en Inge,
beide burgerpersoneel). Er is ook nog één
gemeenschapswacht die eigenlijk in dienst
is bij de gemeente, maar tewerkgesteld
wordt in wijkkantoor Zemst van
politiezone Kastze.”
Lesgeven, opleiden en een team sturen,
het is zowat de rode draad in het leven van
Kim. Ook ten huize Catteceur kan ze dat
in de praktijk brengen, met echtgenoot
Koen en hun twee dochters, Mirte en
Frauke, respectievelijk zes en vier jaar. Fit
blijven zal evenmin een probleem zijn,
want joggen en turnen staan vast op de
agenda.
Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Jean Andries

43

Verzameling

van emoties
Zemst – De Eerste Wereldoorlog zal volgend
jaar in het middelpunt van de belangstelling
staan, maar dichterbij leeft WO II nog diep
in de harten van de mensen die er toen bij
waren. Dat is ook zo voor Charel, die zijn
verhalen neerpende.

I

k zit naast Charel in zijn
veranda, waar hij graag zijn
sigaretje opsteekt en tijdens
onze gesprekken weemoedig de
rook voor zich uitblaast. Ook Zemst
heeft zijn geschiedenis en verhalen
uit die hectische tijd. Charel, man
van het dorp, kent er wel enkele, maar
er is meer. Hij schreef ze ook neer en
documenteerde zijn verhalen met
foto’s, plannen en objecten die ernaar
verwijzen. Hij bezocht de vele plaatsen
die voor hem een vaste en voortdurende
herinnering vormen.
Charel doorkruist met regelmaat de
Maginotlinie met zijn vele bunkers
en forten die tijdens de oorlog door

“

Wat voor de ene
grote betekenis
heeft, smijt
een ander op
de schroothoop
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de
Duitsers
gebruikt werden
als ondergrondse
fabrieken. Hij trok
meermaals
naar
Normandië en het
westen van België,
vooral de streek
waar hij naartoe
vluchtte met zijn
familie. Gisteren is
hij nog eens naar
Bastogne gereden
met Mariake aan het stuur. Op die
plaatsen gaat hij op zoek naar objecten
die verwijzen naar zijn vlucht, die
begon tijdens de nacht van dinsdag
14 mei 1940. Hij was negen toen de
oorlog uitbrak, een jaar jonger dan
mijn vader, die ook wel wat te vertellen

heeft, net als eenieder van toen.
Toen ik werd uitgenodigd om bij
Charel op bezoek te gaan, stelde ik
vast dat een verzameling niet groot of
duur moet zijn. Een verzameling kan
ook dienen als troost, als aandenken,
maar in een andere betekenis dan
wij die doorgaans gebruiken. Een
koptelefoon uit 1940, obussen
van afweergeschut, een granaat
(wat weegt dat zwaar in de hand),
een motorbril, munitie, kaften vol
krantenknipsels en documentatie.
Ze vertellen ons dat we een oorlog
nooit mogen vergeten. Wat voor de
ene grote betekenis heeft, smijt een
ander op de schroothoop. Zo gaat
dat in onze levens.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

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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Fiets niet veilig

aan stations
Hofstade - Karen De Weerdt woont op enkele
minuten van het station van Hofstade, maar door
een voor haar interessantere dienstregeling neemt
ze elke dag de trein in Weerde om op en af te sporen
naar Etterbeek. Ze verplaatst zich naar Weerde per
fiets. Op korte tijd werd ze tweemaal geconfronteerd
met de diefstal van haar tweewieler.

Doelgericht
“Ik doe mijn fiets nochtans steeds
stevig op slot”, zegt Karen. “Het
kan niet anders of de dieven hadden
een stevige kniptang bij. Volgens mij
gebeurden die diefstallen doelgericht
en georganiseerd en werden ze niet
gepleegd door een occasionele dief
die wat vlugger wou thuis zijn. Het
waren overigens heel degelijke fietsen,
volgens mij zijn ze gestolen om door te
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“

verkopen. Ik heb telkens
Mijn fietsslot
aangifte gedaan, maar heb
er verder niets meer van
kostte even
gehoord.
veel als mijn
Nu rijd ik met een
tweedehands, en mijn
tweedehandsfiets
fietsslot
met
hoge
beschermingsfactor heb ik
even duur betaald als die fiets. Ik hoor De politie doet wat ze
wel meer geruchten van mensen die kan
slachtoffer waren, ook aan het station van Filip Anthoon, commissaris van Kastze
erkent de problemen: “Elke aangifte
Eppegem.”
wordt ernstig behandeld. Er wordt
Camera’s? een PV opgesteld en alles komt in een
“Het probleem databank terecht. Ik wil er toch op wijzen
is volgens mij dat preventie belangrijk blijft. Op de
vooral te wijten website van Kastze vind je hierover meer.
aan de geïsoleerde Een gelabelde of gegraveerde fiets wordt
ligging
van minder vlug gestolen en is bovendien
het
station gemakkelijker te identificeren. En op de
tussen de twee website www.gevondenfietsen.be kan
spoorwegbermen. je via een zoekfunctie ook proberen je
Na
de fiets terug te vinden. Honderden fietsen
o c h t e n d d r u k t e kwamen zo al opnieuw terecht bij de
is er niet veel eigenaar. Veel ‘geleende’ fietsen worden
beweging meer teruggevonden in de eigen of een naburige
en veel kans op gemeente. Maar het is inderdaad zo dat er
getuigen en sociale georganiseerde bendes de fietsstallingen
controle is er afschuimen. Zij laden de meer
dus niet. Café De waardevolle fietsen in een camionette om
Rut gaat immers ze door te verkopen. Voor het plaatsen
pas open in de van bewakings-camera’s zijn wij al langer
late
namiddag. vragende partij. Het probleem is echter
Waarom worden dat dit moet gebeuren in samenwerking
er geen camera’s met de NMBS, die eigenaar is van de
geplaatst?
Het terreinen. Dat behoort dus niet tot onze
zou
dieven bevoegdheden. Wij doen wat wij kunnen.
afschrikken
en De stationsbuurten worden steeds
eventueel beelden opgenomen in de patrouillerondes, zowel
opleveren
om met het dienstvoertuig als anoniem.”
Tekst en foto: Dirk Verdeyen
daders te klissen.”
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