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annen die regelmatig samenwerken met vrouwen
kunnen er over meespreken: het is niet altijd even
eenvoudig. Geen kwaad woord over de meisjes
op onze redactie, maar de voorbije weken
verliepen de dingen, hoe zouden we zeggen, een beetje stroef.
Aan de basis van de lichte meningsverschillen (u merkt het, wij
drukken ons zeer voorzichtig uit) lag de voorbereiding van dit
eigenste maartnummer, dat u op dit moment in handen heeft.
U herinnert zich ongetwijfeld dezelfde editie van vorig jaar.
Dit collector’s item heette toen voor de eerste en enige keer
de Zemstenares, omdat het exclusief was samengesteld
door onze dames. Reden voor dit gedurfde opzet was de
Internationale Vrouwendag, die in maart gevierd werd. De
vrouwen tevreden, de lezers tevreden, iedereen tevreden.
Dachten wij. Wij hadden beter moeten weten.
Waar de venten namelijk geen rekening mee hadden
gehouden, is dat zo’n Vrouwendag blijkbaar elk jaar gevierd
wordt. U voelt de bui al hangen. Dat ging ongeveer zo:
“Jongens, het is maart, jullie weten wat dat betekent:
opkrassen!”
“Ja maar, meisjes, we hadden toch afgesproken dat dat
eenmalig zou zijn. Jullie begrijpen toch dat…”
“Eenmalig? Flauwekul! Maak dat jullie wegkomen!”
“Sorry, dames, maar wij zouden toch graag…”
“Wat is ‘t, vonden jullie het niet goed misschien?”
“Natuurlijk, meisjes, rustig maar, wij bedoelen alleen maar
dat…”
“Dat jullie alles weer zelf willen doen, of wat? Bende
ouwerwetse patriarchen!”
“Maar neen, luister even…”
“Niks te maren! Zo gaat dat hier deze keer niet aflopen, hé!”
Wij besparen u verdere details. Wij willen alleen kwijt dat het
flink wat discrete diplomatie en een hoop schone woorden heeft
gekost. Maar het belangrijkste is dat u uw lijfblad veilig en wel in
handen heeft. Al zal u meteen merken dat er in dit nummer nogal
wat aandacht naar het vrouwvolk gaat. Met als klap op de vuurpijl
drie vrouwen samen in de allerlaatste aflevering van Aan den toog
met Ellen. Geniet ervan, beste lezers. En lezeressen uiteraard!

Hét
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk

D

rukkerij Binst staat voor
k walite itsdr uk we r k. Ee n
team van topmedewerkers staat
klaar om met hun kennis van
ontwerp, drukken en afwerking,
u als opdrachtgever, optimaal

tevreden te stellen. Met onze
‘Heidelberg’ persen, haarscherpe ogen, grote dosis vakkennis
en extra veel plezier in ons werk,
verzorgen wij druk werk van
hoogstaande kwaliteit. In elke

denkbare oplage, naar wens
gevouwen, gestanst, veredeld
en/of haarscherp gevouwen. En
dat allemaal tegen een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
en indien nodig ook zeer snel.

De redactie (PV)
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Frivole Flou-Artistique
Hostade - Flou-Artistique
is de eerste dichtbundel
die de Hofstaadse Carine
De Vos uitbracht onder het
pseudoniem Reinhaert C.
Bijzonder is niet alleen de
frivole poëzie, maar ook
de illustraties. Die laatste
zijn reproducties van de
naaldschilderkunst van
Carines overleden moeder,
Jeanine Maria Dirckx.
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de schoonheid en alledaagsheid van
onze omgeving te schetsen. Uit onze
vele wandeltochten wisten we beiden
“In mijn kindertijd kon
steeds heel wat inspiratie te putten.
je me altijd aan de tafel
Zo zie je in mijn gedichten
terugvinden waar ik hele
vaak mijn bewondering
Naaldschilderen is een
bladen vol zat te schrijven.
voor
de
natuur
Dat is sindsdien nooit meer
weerspiegeld. Ook de
veranderd. Ondertussen techniek waarbij je met draad prachtige kleuren die de
ben ik al meerdere jaren
verschillende seizoenen
het doek beschildert
de vaste tekstschrijver van
typeren, keren vaak weer.
Jo Vally. En geregeld schrijf ik liedjes een kunst die niet zo vaak meer beoefend Een ander thema dat vaak opduikt
voor andere binnen- en buitenlandse wordt, maar die mijn moeder tot in de is de dierenwereld. Daar heeft onze
artiesten. Maar deze teksten zijn vrij precisie beheerste. Zo kon ze reliëf creëren grote liefde voor dieren natuurlijk
commercieel en ik wilde graag wat door verschillende borduurtechnieken heel wat mee te maken,” lacht Carine.
Tekst: Lobke Geleyns, foto: Jean Andries
meer diepgang in mijn teksten kunnen te combineren. Daarnaast gebruikte ze
ook veel kleuren en meerdere soorten
brengen”, begint Carine haar verhaal.
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“

we ons daar bij voorstellen?

Carine: “Naaldschilderen is een
borduurtechniek waarbij je met draad
het doek als het ware beschildert. Het is
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Luc De Winter,
drummer pur sang
Eppegem - Luc De Winter
uit Eppegem is het levende
bewijs dat er geen leeftijd
staat op rock-’n-roll. Hij
hanteert al sinds zijn
tienerjaren de drumsticks
bij talloze bandjes. En doet
dat nog steeds heel graag.
Hoe langer, hoe liever zelfs,
zegt hij zelf. Wij liepen
langs op een repetitie van
Lucs huidige band The
Nightcreeps (en jamden
wat mee). Luc is met zijn
zesenvijftig de benjamin van
de groep.

“D

at ik drummer Het spreekt vanzelf dat je daar zelfs was zo fier als een gieter en de trein
wou
worden, in die tijd geen topinstrument mee was vertrokken. Die periode waren
stond vast”, zegt kon kopen. Die handelaar heeft me er in Eppegem veel gasten die de
Luc. “Mijn vader uit pure compassie, enfin dat denk ik muziekmicrobe te pakken hadden.
was bereid om te sponsoren en met toch, alsnog een drum verkocht. Ik Mijn eerste groepje was Reform.”
het
duizelingwekkende
Rustgevende
budget van zesduizend
Wie
ons
boekt,
krijgt
waar
therapie
frank trokken we naar een
“Ik ben van nature nogal
muziekhandel in Brussel.
voor zijn centen!
onrustig, maar bij het
drummen raak ik mijn overtollige
energie kwijt. En geloof me, eens ik
aan het spelen ben wordt de muziek
een soort cocon en kan ik al de rest
buitensluiten.”

“

Blues en rock
Luc is goed terechtgekomen bij The
Nightcreeps. Tjenne Huenaerts op
sologitaar, bassist Guy Van Holsbeeck
en zanger-gitarist Peter Van Gerven,
muzikanten uit de brede regio,
kennen het klappen van de zweep en
tacteren ?

2 14 91
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

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

ALGEMENE BOUWWERKEN

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

VW

AUDI

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

zijn al decennia actief in tal van
bezettingen in het bluescircuit.
“Blues geniet dus onze voorkeur,
zowel traditionele als meer
moderne. Bij optredens in cafés
en feestjes horen de mensen echter
graag muziek die hen bekend in
de oren klinkt, dus brengen we
bij zulke gelegenheden ook covers
van klassieke rocknummers en
ambiancemuziek.”

Optredens: graag
meer van dat!
“We hebben al enkele jaren
terugkomende
en
occasionele
optredens. In maart is er opnieuw

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

de Ladies Night in het Elewijt
Center. Dit doen we met veel plezier,
‘t is immers voor een exclusief
vrouwelijk publiek met veel schoon
volk. Verder zijn er nog optredens in
Woluwe, bij de Walkers in Rijmenam
en op de Pinksterjaarmarkt in Zemst
centrum. Kijk, het blijft een hobby,
maar wat ons betreft zou het wat
meer mogen zijn. Eén keer per
maand zou ideaal zijn. En bij deze:
wie ons boekt krijgt waar voor zijn
centen. Wij spelen immers door
zolang we respons krijgen. Een
uitbater of organisator moet er ook
wel bij varen.”
Tekst en foto’s: Dirk Verdeyen

de Zemstenaar

gaat op zoek

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

ma en di

Al sinds zijn beginjaren heeft de Zemstenaar de traditie om
geregeld uit te pakken met boeiende reeksen. Als trouwe lezer
zullen titels zoals Tweelingen, Het Middelpunt, Geen Belg, wel
Zemstenaar, etc. ongetwijfeld een belletje doen rinkelen. In onze
recentste reeks Aan den toog met Ellen leerde je de redactieleden
van een andere kant kennen dankzij de prangende vragen die
eindredactielid Ellen Van de Wijgaert op hen afvuurde.
Nu alle redactieleden aan de toog gepasseerd zijn, zit deze
reeks er helaas op en moet de Zemstenaar op zoek naar een
opvolger. Heb jij tips voor een leuke rubriek, een originele
fotoreeks of een ander zot idee voor interessant leesvoer? Laat
het ons dan zeker weten via onze Facebookpagina of via info@
dezemstenaar.com en wie weet zie je je idee binnenkort in je
geliefde maandblad!
Lobke Geleyns
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Ik wil, ik kan!

“Neen, het zijn geen
memoires”, valt Willy Brems
met de deur in huis nog voordat
de vraag gesteld wordt. Zoals
op de achterflap te lezen staat,
is het boek een uit het hart
geschreven
levensfilosofie.
Het begint weliswaar met de
kinderjaren van Willy Brems,
geboren in 1937, op de dag
dat Hitler tijdens een geheime
vergadering zijn duivelse
plannen uiteenzet en eindigt
zo’n 77 jaar later. Maar meer
dan de feiten over het wel en
wee (en de uitbreiding) van
een familiebedrijf zit de kracht
van dit boek in de boodschap
die het wil uitdragen, en die is:
waar een wil is, is een weg! Positief denken
is de basis van succes.
De kracht van de geest

Zelf ervoer Willy op zijn 21ste voor het eerst
hoe krachtig de geest van een mens kan zijn.
“Door een werkongeval in het leger, waarbij
mijn longen aangetast raakten en er ook nog
eens tbc werd vastgesteld, moest ik lange
tijd in het ziekenhuis verblijven. Ik was
overgebracht naar Brussel om geopereerd te
worden. Maar dat was wel het laatste wat ik
wou! Toen er na een maand opnieuw foto’s
gemaakt werden vlak voor de geplande
operatie bleek de aandoening weg te zijn!”
Toch moest hij verder met een invaliditeit
van 25% en de droge mededeling van de
artsen dat hij amper vijftig zou worden. Het
hield hem niet tegen om er heel hard voor
te gaan. “Mijn vader heeft het mij daarbij
niet gemakkelijk gemaakt, maar net deze
tegenwind heeft mij gehard”, blikt Willy
terug. Al werd het hem op een bepaald

voor zaken hebben, maar als
ondernemer heb je de instelling
van een missionaris nodig. Je
ek
bo
n
zij
t
ef
he
s
moet leven voor je bedrijf. Geld
m
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Willy B
et
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d
mag niet enkel je drijfveer zijn.
'I di
uitgegeven, maar
En je moet tussen je mensen
weggegeven.
staan, niet erboven.” Dat laatste
g
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Zemstenaars die gr
vindt hij niet moeilijk om in de
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praktijk te brengen. “Als ik naar
kunnen het ge
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D
een werf ga kijken, eet ik gewoon
bij Brems
810 in
Mechelsesteenweg
een boterhammeke mee in de
Vilvoorde.
camionette. En ik schrijf mijn
mensen elke maand een brief,
die bij hun loonbrief steekt. Dat
mag ik vooral niet overslaan!”
Uit het boek blijkt dat hij altijd
bescheiden is omgegaan met het
succes. Zo staat er een anekdote
in van toen zijn vader nog aan
het roer van het bedrijf stond. De
jonge, ambitieuze Willy vond dat
een tweede auto wel handig zou
geweest zijn en stelde zijn vader
voor exact hetzelfde Volvoke
te kopen als datgene waar ze
mee reden. Zo hadden ze een
extra vervoermiddel zonder dat
het opviel! “Mijn vader vond
dit geen goed idee, maar het is
inderdaad hoe ik over succes
moment ook even teveel en verbrandde hij denk”, beaamt Willy.
tijdelijk alle schepen achter zich, richting
Risico’s
Canada. Gelukkig slechts voor korte duur.
“Zou het leven aantrekkelijk zijn zonder
Niets doen is ook kiezen
risico’s?” Deze vraag stelt hij zichzelf op
Eind jaren ’70 kon Willy een cursus het einde van zijn boek. “Wellicht niet”,
Advanced Success Training volgen, is zijn eigen antwoord. “De samenleving
waardoor hij tot de LSP behoorde (Leading gaat maar vooruit als er risico’s worden
Success People). Deze cursus betekende genomen. Door individuen, door groepen,
een ommekeer in zijn denken. Raar, want door ondernemers. Dat heb ik gedaan,
hij was toch sowieso al een vat creativiteit? risico’s genomen. Gewonnen en verloren.
“Ja”, antwoordt Willy, “ik had inderdaad wel Dat laatste vooral op relationeel vlak.”
massa’s ideeën, maar ik dacht veel te negatief. Toch ook daar geen bitterheid, zoals blijkt
Zo durfde ik bijvoorbeeld totaal niet door een uit zijn dankwoord: “Dank u wel, mijn
micro een publiek toespreken en toch heb ik ouders, omdat jullie me dit leven hebben
het nadien gedaan op de vele bouwbeurzen. geschonken. Dank u wel, mijn broer, voor
Ik heb er ook geleerd dat iedereen altijd een wat we samen bereikt hebben en voor wat
keuze heeft. Niets doen is ook kiezen! En ik we niet konden bereiken. Dank u wel, all
heb er positieve ondernemerskwaliteiten aan the girls who shared my life.”
overgehouden."
Het is nog lang geen tijd voor de final
curtain, maar samen met Frank Sinatra
Positief ondernemerschap
zingt/zegt hij wel: “I did it my way!”
En die zijn? “Je moet niet alleen een neus
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

_
>

Zemst – Als je het
boek dat Willy Brems
- bekend van Brems
dakwerken - op zijn
77ste schreef in één
zin of slogan zou
moeten samenvatten,
zou dat zijn: geloof
in jezelf!
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Kenpo-kampioenen
Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium lood - inox --Autowrakken -- Kabels --Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Zemst – Olivia Charels, vier maal goud, Björn
Vannieuwenhuyse, goud en zilver, Tom Hendrickx, twee
maal brons en zilver, Kamiel Hendrickx, brons…Vier
kenpoka’s van de Zemstse Kenpo-club die vorig jaar
schitterden op het WK in Ierland. U kent ze niet? U kent
Kenpo niet? Hoog tijd voor een kennismaking. Want in
augustus verdedigen zij hun wereldtitels in Amerika.

H

et is maandagavond
en
donker.
De
ve r b o uw i n g s we r ke n
aan De Melkerij zijn
gestart en ik moet even zoeken
naar de ingang van het clublokaal.
Gelukkig wacht voorzitter Bart
Tanghe me op. Hij loodst me veilig
tussen de hekken naar het zaaltje
achter de voormalige melkerij.
Achttien tiny tigers (kids van 7 tot
11 jaar) zijn druk doende o.l.v.
hun sifu (trainer) Miguel Nieto.
Gouden Olivia (19 en studente
kinesitherapie aan de VUB) komt
erbij.

Straatgericht
verdedigen
Ik beken, Kenpo zegt me niet
zoveel. Help me.

Olivia: "Dat is begrijpelijk. We zijn ook
maar een kleine club van een relatief
onbekende sporttak. Kenpo is ontstaan
in China als zelfverdedigingssport.
Het behoort tot de gevechtskunsten,
maar de nadruk ligt op het gebruik van
handen, voeten, knieën en ellebogen,
en niet zozeer op het gebruik van
grepen en klemmen."
Op de website lees ik ZenKenpo. Wat is dat dan?

Viervoudige gouden
medaillewinnares
Olivia Charels: vijf
keer twee uur trainen
per week.

Olivia: "Kenpo is
verwant met karate.
Maar het is veel
dynamischer, meer
straatgericht.
Ik
bedoel, je kunt het
gebruiken bij agressie
op straat. Zen-Kenpo
is een meer efficiënte
variant, waarbij je
zoekt naar de voor
jou doeltreffendste
manier
van
verdediging."

Onbekend…
onbemind

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
12

De Zemstse Kenpoclub is al een tiental
jaar actief, maar is pas
sinds 2012 bekend als
Zen-Kenpo.
Bart:
"Vroeger
hebben we zelfs
nog getraind in zaal
Alcazar in Weerde
en in de Budohal in
Elewijt. Momenteel

naar WK

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

Gulderij 9 - 1980 Weerde

Kenpo-club Zemst stoomt zich klaar voor het WK in de States.

“

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

We kunnen ook niet genieten
van enige vorm van
subsidies of financiële steun

tellen we 42 leden, ingedeeld in drie
categorieën: 18 kids, de zogenaamde
Tiny Tigers (13 jongens en 5 meisjes),
10 Teenage Tigers (van 12 tot 15 jaar,
met 8 jongens en 2 meisjes) en 13
volwassenen (vanaf 16 jaar, waarvan
12 mannen)."
Hoe is het op nationaal gebied
gesteld?

Bart: "Zoals je zelf aangaf, is Kenpo
een relatief onbekende sport in
België. En dus onbemind. We kunnen
ook niet genieten van enige vorm
van subsidies of financiële steun
van BLOSO, het BOIC of andere
instanties. Nochtans, we hebben tal
van titelverdedigers en zouden fier
moeten zijn op ons kleine landje.
Internationaal moeten we echt niet
onderdoen voor grotere landen als
Rusland en Amerika."

Club van Duizend
Lidgelden
en
extrasportieve
activiteiten moeten geld in het
laatje brengen. Trouwens met de
verbouwingen aan De Melkerij
blijft het voor Kenpo Zemst bang
afwachten of de huidige locatie in
de toekomst kan behouden blijven.

Stijn Streuvelslaan 2A

Een dringender zorg echter is
1980 Eppegem
middelen vinden om in augustus
015/61 08 88
ma, di: 7u - 16u
2014 met zeven atleten naar het
woe, do, vrij: 7u - 18u30
Wereldkampioenschap Kenpo Karate
za: 9u - 16u
zo: gesloten
in Long Beach (USA) te trekken.
Bruno Charels – vader van Olivia en
in een vorig leven nog speler in de
eerste ploeg van KV Mechelen – is
de mosterd gaan halen bij Olympisch
langebaanschaatser Swings.
Het is de bedoeling om met
crowdfunding
vliegtuigtickets,
verblijfs- en inschrijvingskosten
te dekken. De actie heet Club van
Duizend: gewoon duizend mensen
bereid vinden om
minimaal voor tien
euro te sponsoren.
Dat kan via de
website:
www.
helpkenpoteambelgium.
be.
Even tot rust komen !
"En dan verwennen
we je nadien op
Joske Heylen
een demonstratie0479 /46 36 65
namiddag waarop
we hopelijk veel
Humbeeksebaan 13
medailles
kunnen
1980 Zemst – Laar
tonen", besluit Olivia
www.reikitempel.be
met een knipoog.

Reiki – Tempel
Kom tot rust, Herbron jezelf

Tekst: Alex Lauwens,
foto’s: Jean Andries
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Brusselsesteenweg 86 • 1980 Zemst • GSM: 0475 33 17 59
Open vanaf 11u - Keuken is geopend van 12u tot 21u
dinsdag en woensdag gesloten

info@oudsempst.be • www.oudsempst.be
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Tapijt op testosteron
S
chepen van Sport Piet Van
Grunderbeek?

“Dat klopt inderdaad. Het
bestuur bestudeert al een tijdje
de mogelijkheid om één of meerdere
kunstgrasvelden aan te leggen om de
voetbalclubs in Groot-Zemst in staat te
stellen ook bij nat weer te blijven trainen
en spelen. Voordeel voor de clubs is dat
er minder wedstrijden afgelast moeten
worden. Dat betekent toch altijd een verlies
voor de clubkas, wegens geen kantineinkomsten. In feite kan een kunstgrasveld
drie tot vijf grasvelden vervangen, omdat er
veel meer op gespeeld kan worden zonder
de kwaliteit aan te tasten. Al hangt slijtage
natuurlijk ook af van hoe vaak en met
hoeveel spelers het veld bespeeld wordt.
De gemeente hoopt te besparen op de
onderhoudskosten. Aan het heraanleggen
en/of inzaaien van grasmatten elke
zomer hangt een serieus kostenplaatje.
Dan spreek ik nog niet over het vele
grasmaaien, dat bij de diverse clubs door
vele vrijwillige handen moet gebeuren, met
machines van bereidwillige privésponsors.
Er zijn ook ecologische overwegingen:
kunstgrasmatten vergen geen bemesting,
geen onkruidverdelgers en moeten ’s
zomers niet besproeid worden.”
Niets dan voordelen dus? Of zijn
er toch ook beperkingen?

“Het is nu ook weer niet zo dat er helemaal
geen beperkingen zijn. Dodelijk zijn
bijvoorbeeld vervuilers als kauwgom,
sigarettenpeuken en hondendrollen. Die
kan je voorkomen door het terrein te

De gemeente Zemst voorziet in haar
meerjarenplan een budget voor allerhande
infrastructuurwerken voor sport. Het
kwam de immer goed geïnformeerde
redactie van de Zemstenaar ter ore dat
daaronder ook een kunstgrasveld voor
voetbal zou voorzien zijn. Tijd dus voor
een rondje vragen stellen!
omheinen en voldoende vuilnisbakken en
asbakken te voorzien. Ook mosvorming
en rottende bladeren zijn boosdoeners.
Preventief moet je vermijden om met vuile
modderschoenen op de mat te komen, of
met scherpe metalen studs. Aan de ingang
van het terrein een vuilafloopmat leggen
helpt, en natuurlijk de nodige alertheid
en discipline bij trainers, scheidsrechters
en andere gebruikers. Dat is wel een
basisvoorwaarde. Tenslotte moet je bij
sneeuw en vorst toch ook wel opletten: je
kan de mat beschadigen als je de sneeuw
ruimt en achtergebleven sneeuw of ijs
kan gevaarlijk glad zijn voor de spelers.
Onderhoudsvriendelijk wil niet zeggen
onderhoudsvrij! Zo’n kunstgrasmat
moet dan wel niet
afgereden worden,
ze moet na gebruik
wel in alle richtingen
geborsteld worden.
De vezels komen
dan terug rechtop
en de rubberkorrels
ertussenin worden
verspreid. Op drukbespeelde plaatsen
zoals de middenstip,
het doelgebied en de
hoekschopgebieden
moet de rubber-

vulling af en toe bijgevuld worden.
Jaarlijks moet door de leverancier een
gespecialiseerd onderhoud worden
uitgevoerd met een machine die de vulling
opzuigt, zeeft en nadien terugblaast.
In goede omstandigheden kan een
kunstgrasveld zo tien tot vijftien jaar
meegaan.”
De vraag van tien miljoen: waar?

“Principieel kiest het College voor de
site in Eppegem. Bij de aanleg van een
kunstgrasveld moet je rekening houden
met de rest van de accommodatie:
kleedkamers en kantines moeten in
verhouding van dezelfde kwaliteit zijn. In
elk geval zal de ontvangende club een eigen
bijdrage moeten leveren, maar de grootte
daarvan staat nog ter discussie. Tegenover
de aanzienlijke investering van de
gemeente moet een grote beschikbaarheid
staan voor de scholen, buitenschoolse
kinderopvang, speelplein Kaktus, de
sportweek en aanverwanten. De concrete
plannen moeten nog uitgetekend worden,
want de naburige rolschaatsclub, de
sporthal en de school moeten natuurlijk
bereikbaar en werkbaar blijven. Kortom,
er is nog heel wat werk voor de boeg voor
het terrein er zal liggen. Maar dat het er
komt, staat vast!”
Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Jean Andries
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Auto’s
T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen
KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Zowel voor bedrijf als particulier

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
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
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Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

FC

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

GEREGISTREERD AANNEMER

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

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be
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“De schakel tussen koper en verkoper”
Nieuw te Hofstade
Tervuursesteenweg 257
Tel 015/62 71 00
info@jsdimmo.be
www.jsdimmo.be

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Zemst - De cultuurraad van Zemst organiseert op zaterdag 22 maart het kamerfestival
Arte Armanti om 20 uur in de Sint-Pieterskerk. Bijzonder is dat er een nieuw jong talent
uit Zemst in het voorprogramma gepromoot wordt. de Zemstenaar is benieuwd naar deze
toekomstige topmuzikante en wou wel eens kennismaken.

Anse Kuyl
in Arte Amanti
H

et unieke kamermuziek- in Antwerpen, richting klassieke schoolverband. In mei 2013 speelde
festival Arte Amanti viert muziek. Ze volgde ook les aan de ze nog onder begeleiding van het
zijn vijfjarig bestaan met muziekacademie
van
Vilvoorde. juniorenorkest
van
Antwerpen
veertien concerten in Anse nam al deel aan verschillende Gabriel’s oboe van Ennio Morricone.
heel Vlaanderen (info op www.arte- soloconcerten voor Vlamo en in Je kon haar trouwens ook dit jaar al
amanti.be).
Hoofdact
aan het werk horen op het
op het concert van 22
aperitiefconcert en op de
Hoboïste
wil
van
hobby
maart in Zemst is het Four
academische zitting van
Aces Guitar Quartet dat
200 jaar Harmonie Elewijt.
haar beroep maken
onlangs laureaat werd van
Ze droomt ervan om van
Supernova. Zij brengen
haar hobby haar beroep
een geweldig programma
te maken en daarom wil
met muziek van o.a. Bach,
ze vanaf volgend jaar naar
Puccini, Assad en York.
het conservatorium in
Uit Zemst werd een ‘Jong
Antwerpen.
Talent’ geselecteerd. Op
Ze is alvast goed bezig want
voorstel van de Harmonie
ze is ook muzikante bij het
van Elewijt is dat Anse Kuyl
jeugdorkest van Elewijt en
geworden, een Zemstse
bij KHSH Elewijt en ze is
hoboïste die studeert aan
twee jaar muzikante geweest
de kunsthumaniora in
bij
het
juniorenorkest
Antwerpen. Zij verzorgt die
Antwerpen.
avond het voorprogramma,
Toch vindt ze nog de tijd
waar ze een nummer zal
om ook actief te zijn in
brengen van componist
het jeugdverenigingsleven
Telemann: een werk voor
als lid van de scouts van
hobo en piano bestaande
Elewijt.
uit vier delen. Haar
Muziek en een
medestudente
Catharina
drankje
Pfaff begeleidt haar op de
Na het concert (rond 21.30u)
piano.
worden het voltallige publiek
Bezige
en het Jonge Talent verwacht
(muzikale) bij
op de receptie aangeboden
Anse Kuyl, uit de Bergstraat
door de cultuurraad in de
in Weerde, is een bezige
kerk.
bij. Na haar lagere school
m
o
c
mstenaar.
info@deze
in De Zonnewijzer volgde
r
a
ee Meer info over het concert
a
n
n
re
n
tu
rte
en één of tw
jg
mail s
ri
n
k
e
,
e
s
ie
re
d
d
ze secundair onderwijs Vrijkaa
a
n
e
gs
in vind je op www.zemst.be
tien person
een leverin concert op 22 maart
n
te
e
rs
”
e
ti
e
n
e
a
D
m
in Mechelen om dan over
(rubriek Uit in Zemst) of
A
et
rten voor h
lding “Arte
met verme b) gratis toegangskaa
te schakelen in 2012 naar
telefonisch op het nr. 015 61
au
(vermelden kerk.
het vijfde middelbaar
88 94 cultuur@zemst.be.
ters
de Sint-Pie
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries
van de kunsthumaniora

“
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Naim
scoort bij
Okapi Aalstar
Elewijt - Naim El Khounchar (20) groeide op in
de buurt van de Vilvoordse sporthal en verhuisde
met zijn gezin een zevental jaren geleden naar
Elewijt. Als kleine jongen werd hij gebeten door
de basketmicrobe. Hij bond zelf de sloffen aan
vanaf zijn zesde. Vandaag is hij een grote belofte
in de hoogste klasse en fanionspeler bij Okapi
Aalstar, subtopper in eerste nationale. Coach en
ploegmaats zien een grote toekomst voor Naim.

“

Ik probeer de kansen te
grijpen die zich aandienen

N

aim, werd het al vlug
duidelijk dat jij een
groot talent was?

“Eigenlijk wel. Ik doorliep
bij Bavi Vilvoorde alle jeugdreeksen
en mocht steeds meedraaien met een
hogere leeftijdscategorie. Op mijn
zestiende kwam ik in het eerste team
en draaide mee tot in derde nationale.
Dan kon ik naar Sint Jan Basket,
de Antwerpse tweedeklasser. Daar
had ik al getekend. Toen ik in Aalst
deelnam aan een jeugdtornooi, werd
ik opgemerkt door de Aalsterse coach.
Er werd geregeld dat ik beide teams
een tijdje kon combineren. Nu ben ik
fulltime prof bij Aalstar.”

Een profleven dat je combineert
met studies?

“Als tiener doorliep ik
de
topsportschool. Ik werd dan ook
geselecteerd voor de nationale
jeugdreeksen. Nu volg ik een hogere
opleiding marketing. Ik, en vooral mijn
ouders, vinden het belangrijk om toch
iets achter de hand te hebben naast
20

de sport. De lessen bijwonen lukt niet
altijd. Ik heb twee trainingen per dag
bij Aalst en meerdaagse verplaatsingen
of stages komen ook voor. Maar de
school stelt zich flexibel op en ik kan
lessen inhalen op andere momenten.”
Rijd je dan twee keer op en af naar
Aalst?

“Ik rijd met een auto van de club naar
Aalst. Tussen twee trainingen door kan ik
ergens terecht om twee verplaatsingen te
vermijden.”
Wat zijn je sterke en minder sterke
punten als speler? Op welke
positie word je uitgespeeld?

“Ik speel vooral als guard (spelverdeler)
of als forward (vleugelspeler). Mijn
troeven zijn mijn snelheid en tactisch
speldoorzicht. Op mijn leeftijd is
alles uiteraard nog voor verbetering
vatbaar.“

zich aandienen. Ik krijg best veel
minuten op het veld, toch wel een blijk
van vertrouwen. Aalstar kan iedereen
aan. Vreemd genoeg presteren we
uit vaak beter dan thuis. Thuis is de
druk groter, misschien verklaart dit
veel. We zijn volop in de running
voor een plaats in de play-offs, en
dat is wat Aalstar ambieert. Europees
werd er sterk gepresteerd, en de nipte
uitschakeling voor de volgende ronde
in eigen huis was dan ook een grote
teleurstelling. In maart wacht nog de
wedstrijd tegen de Antwerp Giants
voor een plaats in de halve finales van
de Belgische Beker.”
Hoe hoog reiken je persoonlijke
ambities?

Hoe presteren jij en je team op dit
moment?

“Wel, the sky is the limit, zou ik zeggen.
Ik heb nog tijd. Laat me nu eerst maar
bevestigen bij Aalstar. Misschien kan
ik dan later nog een stapje hoger zetten
bij een topclub in België. En tegen een
buitenlands avontuur zeg ik ook niet
neen!”

“Ik probeer de kansen te grijpen die

Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Okapi Aalstar

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

Juwelier

Communie
of lentefeest actie
Win een fiets twv 500 €

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

Bij elke aankoop van 25 € uit
onze kindercollecties ontvang je
1 deelnemingsformulier.
In samenwerking met
Deze actie loopt tot 7 juni 2014.
Trekking op 10 juni 2014.

Kindercollecties: Naiomy Princess - Ice Watch - Kipling Jewels & watches - Rodania Rode duivels - Lizzy kids - Flik Flak
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Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent
boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

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

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

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

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

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

320

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

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

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
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Elewijt – Vijftien zijn en in twee disciplines van het
wielrennen Belgisch kampioen zijn: het is niet elke
tiener gegeven. Maar het is een mooie bekroning van
al dat keiharde trainen voor Mathias Lefeber die zoveel
laat voor zijn geliefde sport, het wielrennen.

Mathias al twee maal
Belgisch kampioen
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

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

Het was op de piste in Gent dat Mathias
samen met gelegenheidsploegmaat
Sasha Weemaes ‘s lands hoogste titel
behaalde in de discipline Teamsprint.
Met diezelfde maat en Michiel Van
Hauwermeiren vormde hij de ploeg die
nadien ook nog eens Belgisch kampioen
werd van de ploegenachtervolging. De
jongens zijn allen nieuwelingen. Niet
alleen in groep, maar ook individueel
schitterde Mathias al. Hij behaalde
immers brons op de keirin (8 rondes
waarvan 5,5 achter een derny) en zilver
in de puntenkoers bij de nieuwelingen.

Het zit in de familie
Mathias zit sinds dit jaar op de
topsportschool in Gent. "Wel vrij
zwaar", vertelt hij. "’s Morgens training,
dan van 11 uur tot 15.20 uur school en
daarna huiswerk en eventueel nog iets

van training. Ja, ik voel de vermoeidheid
wel op het einde van de week." Vijftien
jongeren van verschillende leeftijden
volgen dit zware programma. Zijn
oudere broer Cédric, ook een fervente
wielrenner, zit in Brugge in een van de
grootste sportscholen van het land. Een
school met ASO/TSO-richting én veel
aandacht voor het wielrennen. Daar zijn
ze met een zestigtal beloftevolle renners.
Wie weet wat voor kampioenen die
scholen nog gaan voortbrengen?
Niet alleen beide broers, maar ook hun
jongere zus Aline koerst en sleept prijzen
in de wacht. Dat leverde een unicum op in
het Belgische wielermilieu. "Ja, want alle
drie werden ze vorig seizoen provinciaal
kampioen van Vlaams-Brabant: Cédric
bij het tijdrijden, Mathias en Aline op de
omniumpiste", vertelt de trotse vader er
graag bij.
De familie Lefeber
uit Elewijt zal nog van
zich laten horen met
al dat aanstormend
wielergeweld.
Tekst: Kristel Vanden
Wyngaerd, foto: Paul Lefeber

Vlnr: Mathias (15),
Aline (13) en Cédric
(17) Lefeber halen
op de koersfiets
de ene titel na de
andere binnen.
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Onder de
De nostalgische show in d’ Oude School in Weerde was een
groot succes. Connie Neefs zorgde voor herinneringen aan zestig
jaar tv-geschiedenis met zeer herkenbare liedjes en anekdoten.
Speciale gast was Hugo Symons, sportjournalist en later vaste
moppentapper in HT&D.
De sfeer was optimaal, de talrijke aanwezigen genoten met
volle teugen. Na afloop overhandigde voorzitter van de
seniorenadviesraad Hilda Persoons een geschenk aan de
artiesten. Connie Neefs en Hugo Symons met voorzitter Hilda
Persoons, voorzitter Neos en lid van seniorenadviesraad Albert
Cluckers, omringd met vrijwillige werkers tijdens de geslaagde
nostalgische show.

Het OCMW van Zemst organiseert elk jaar een feest voor
alleenstaande senioren. Bedoeling is sociaal contact te creëren bij
alleenstaande vijfenzestigplussers. Een honderdtwintigtal schreven
zich in. In het Ontmoetingscentrum in Hofstade moesten ze
gewoon de benen onder tafel schuiven en konden genieten van een
uitgebreide feestmaaltijd en maakten het gezellig.

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Weerde hield haar jaarlijks
teerfeest in d’Oude School in Weerde. De Gilde werd opgericht
in 1783 en is de oudste vereniging van de fusiegemeente. Bij deze
gelegenheid werd van vijftien nieuwe leden de eed afgenomen door
hoofdman Christian Baron de Meester.

Supportersclub Rood Groen FC Eppegem ging van op de middenstip van het terrein te voet naar RC Schaarbeek. Op zondag 23 februari
om 10 uur verzamelden achttien moedige stappers om de tocht aan te vatten, en aan drank geen gebrek. Een gebaar dat door de spelersgroep
gewaardeerd werd. De steun leverde succes op. Het was een derde zege op rij, meteen goed voor de eerste plaats. Stilaan wordt er al gehoopt
op de titel. Alvast een goede voorbereiding voor de voettocht naar Scherpenheuvel.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Young Cycling Team Hofstade geeft jonge renners
de kans om hun sport op een leerzame en sportieve
manier te beleven. De juniores zijn zestien renners
sterk. Zij beginnen in Kuurne-Brussel-Kuurne
en nemen deel aan de interclubs, de beker van
België en buitenlandse wedstrijden. Ward Van
Steenwinckel, Bertrand Nagels, Antony Gaussin,
Brent Segaert, Jurian Cuyvers, Sander Pauwels,
Ignace Van Campenhout, Nils Vanelewijck, Stijn
Deherder, Dries Deweert en begeleiders Patrick
Verschueren en David Dropcier.

Vereniging ’t Vel over ‘t Been uit Zemst-Laar nam in 2013 de beslissing
om de MS-kliniek van Melsbroek te steunen. Hier worden ook mensen
uit onze gemeente Zemst verzorgd, vandaar deze keuze om toch
meerdere personen te bereiken.
Op 22 februari 2014 werd een cheque van 500 euro overhandigd aan
het MS-centrum tijdens een late nieuwjaarsreceptie. Het is uiteraard de
bedoeling dat zij met hun volgende evenementen eveneens dit initiatief
zullen verderzetten.

Voor de derde keer werd het dorpsrestaurant
georganiseerd in het Ontmoetingscentrum. Het doel van
het gebeuren is het samenbrengen van senioren om de
eenzaamheid te verbreken en het verbreden van sociale
contacten. Dit jaar werd er beroep gedaan op Mixtorant,
een vzw die werkt in het kader van sociale tewerkstelling.
(Anke Van haesendonck)

KWB Hofstade zit in een nieuw kleedje. Zes moedige
Hofstadenaars hebben het roer overgenomen. Eén van
de vele tradities is “De driekoningen rondgang”. De
opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar steunde KWB
Hofstade de G-ploeg De Grasstuivers Verbroedering
Hofstade”. Een cheque van 1000 euro, ten voordele
van sportkledij voor de mindervalide kinderen, werd
overhandigd aan de kinderen en de oprichters van de
ploeg. V.l.n.r. Brecht Van Ingelgom, Bjarno Machnicka,
Silke Smit, Robin Schellenkens, Yara Smit, Rayson
Gurung, Yarno Wellens, Ronaldo Scholiers, Amanda
Scholiers en trainer Ronnie Marchnicka, omringd met
weldoeners die het roer hebben overgenomen.
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De Heidejoggers uit Hofstade
hielden op zondag 23 februari
hun jaarlijkse winterjogging ten
voordele van Jeugdzorg Emmaus.
En het was een groot succes, de
opkomst was groots en de zon
van de partij. De deelnemers
konden volgens leeftijd kiezen
tussen twee parcours.
(Anke Van haesendonck)

Sportsminded Groot-Zemst, een organisatie voor
sport- en recreatieactiviteiten voor kinderen van
de lagere school, organiseerde is het clubhuis van
FC Zemst een spaghettifestijn voor alle leden.
Het werd een groot succes. De opbrengst wordt
besteed aan de aankoop van materiaal. Op de foto
de werkers van het spaghettifestijn in de keuken.
(foto boven).
De allerkleinste leden van Sportsminded Zemst
amuseerden zich op het springkasteel (foto rechts)
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Het nieuwe jeugdhuis van Elewijt De Caravan opent
op zaterdag 8 maart de deuren. Iedereen welkom.
De voorbije maanden werd er hard gewerkt om van
de containers in de Driesstraat een echt jeugdhuis
te maken, akoestisch geïsoleerd en brandveilig.
De leden van De Caravan, samen met enkele
behulpzame ouders, legden de laatste hand aan
de afwerking van hun nieuw onderdak. Voorzitter
Arnout De Weerdt en zijn leden zijn klaar om een
hele dag feest te vieren. “Een race tegen de klok
wordt het zeker”, zeiden de werkers in koor.
Hun verf werd gesponsord door Iris, een
bedrijf dat dit doet in het kader van een project
“maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

De kleutertjes van GO Ter Berken in Hofstade, van de derde kleuterklas
van meester Bram en juf Annelies, werkten samen gedurende twee weken
rond het thema kunst. Tijdens de tentoonstelling op vrijdag 14 februari,
onder leiding van David Van Goethem, was het genieten van prachtige
reproducties en technieken.
(Anke Van haesendonck)
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Tai Chi en Tai Chi Gong
Elewijt – Pijn in knieën, onderrug, schouders, nek, spieren, pezen, gewrichten,
spijsverteringsproblemen, hoofdpijn, gejaagdheid, depressie, burn-out,… Het zijn alsmaar
meer voorkomende klachten in ons dagelijkse leven. Op zondagnamiddag kan je in de
Budohal in Elewijt Tai Chi lessen volgen waar je tot innerlijke rust kan komen en de harmonie
tussen je lichaam en geest terugvindt. de Zemstenaar ging een namiddagje Tai Chi volgen.

A

l sinds 2003 beoefent Karine Tai Chi watte?
maar ga je ook een aangenamere oude
Dutli de bewegingskunst Tai Chi is een bewegingskunst om weer dag tegemoet. Want gezonder en fitter
Tai Chi. Zij leerde alles bewust te worden van jezelf, je lichaam en oud worden is onbetaalbaar!”
van Eddy Present, een je geest. Het helpt om weer naar binnen te
bekwame en professionele leraar die kijken en om je eigen fysieke, emotionele, Enkele deelnemers
zijn kennis doorgeeft. Karine geeft elke mentale en spirituele spanningen te aan het woord
zondagnamiddag Tai Chi-lessen in herkennen. “Met het douchen zuiveren we Diana, 65 jaar: “Ik beoefen nu al een tiental
de Budohal in Elewijt. “Iedereen kan elke dag ons lichaam aan de buitenkant, maanden Tai Chi. Ik doe het vooral om een
Tai Chi beoefenen, ongeacht leeftijd maar we vergeten dat de binnenkant even ontspannende houding te creëren en om
of fitheid. Iedereen is dus van harte belangrijk is”, vertelt Karine. Door een mij bewust te worden van mijn innerlijke
energie.”
welkom. Ik blijf
me verdiepen in
Met Tai Chi zorg je niet alleen voor Michel, 54 jaar:
“Tijdens
het
deze
prachtige
je gezondheid, maar ga je ook een beoefenen van Tai
bewegingskunst en
laat ik al het
wat ik bijleer geef
aangenamere oude dag tegemoet! Chi
negatieve dat in
ik graag door!”
aaneenschakeling van bewegingen die op me zit naar buiten stromen. Ik kan terug
zegt Karine.
een rustige en heel geconcentreerde manier mezelf zijn. Mijn geest koppel ik los van
Karel Vandersloten, de collega worden uitgevoerd, bevorder je je eigen mijn lichaam, waardoor mijn lichaam
van Karine, beoefent Qi Gong. Qi interne energiekracht die op zijn beurt een beter gaat functioneren. Tot slot verbetert
het mijn evenwicht.”
Gong is een Chinese bewegings- en werking heeft op je lichaam en geest.
Ward, 78 jaar: “Ik ben met Tai Chi
ademhalingsleer. Dankzij Qi Gongtechnieken en -oefeningen leer Lossen Tai Chi en Tai Chi Gong begonnen omdat mijn zoon dit al deed.
Ik had wat last van lage rugpijn en
je jezelf en je omgeving bewuster alles op?
ervaren, waardoor je steeds meer “Neen, uiteraard niet. Maar met probeer dit nu te verhelpen tijdens de Tai
innerlijke voeling met je gezondheid innerlijke rust en harmonie tussen je Chi-lessen. Tai Chi is voor mij een goede
krijgt. Qi Gong ligt aan de basis lichaam en geest ben je wel weerbaarder, ontspanning op een zondagnamiddag.”
van de Chinese gevechtssporten en sta je sterker op je eigen benen en leer Dominique, 52 jaar: “Voor ik aan Tai
Tai Chi. Samen geven ze Tai Chi je een andere kijk te hebben op datgene Chi begon deed ik al aan verschillende
Gong voor vijftigplussers. Dit is een wat op je levenspad komt. Met het gevechtssporten. Ik zie Tai Chi als een
samensmelting van Tai Chi en Qi beoefen van Tai Chi zorg je niet alleen verdedigingssport.”
Tekst en foto: Elien De Win
voor je gezondheid en welbevinden,
Gong.

“

De deelnemers gaan helemaal op in Tai Chi.
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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

Tervuursesteenweg 620 - 1982 Elewijt
Tel. 015 61 26 56
www.napoleon-games.be
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Drie generaties
Vercammen
Eppegem - Bij FC Eppegem is de naam Vercammen een begrip. Swa, Eddy en Gunter
vormen er drie generaties. In iedere periode sterkhouders van de ploeg en tevens
verdienstelijk voor de club. Voor vele Eppegemnaren onvergetelijke herinneringen. Enkele
anekdotes over de tijd van vroeger en nu.

S

wa
Vercammen
(90) is de
peter van
Eddy Vercammen
(58), die op zijn
beurt neef is van
erevoorzitter Frans
Vercammen en vader
van Gunter (27).
Swa is de enige exspeler van zijn team
die nog in leven is,
nog altijd gelukkig en
gezond. Hij speelde
rechtsbuiten
en
scoorde regelmatig
in de eerste ploeg,
die terug begon na
Wereldoorlog II in
het seizoen 19471948.

beter, maar hij begon
pas op zestienjarige
leeftijd
met
voetballen en kreeg
nooit een opleiding
zoals de jongeren van
nu.”

Negen
jaar bij FC
Eppegem

“Gunter (27) kreeg
een betere opleiding.
Hij begon op zijn
Vlnr. Eddy, Swa en Gunter Vercammen.
zesde
verjaardag
bij FC Eppegem
Zijn vrachtwagen werd leeg gemaakt, op het terrein aan
vol banken gezet en daarmee deed de het station. Huidig
beloftentrainer Ben
ploeg de verplaatsingen. Dat was 60
Alexandre
leerde
jaar geleden een vorm van sponsoring! hem zijn eerste
stapjes. Al snel
de verplaatsingen. Ongelooflijk verhaal, was het duidelijk dat hij talent had.
De spelers zorgden
maar het is ook al meer dan zestig jaar Eersteklasser RWDM trok aan zijn mouw
voor alles
geleden, hé. Het was toen een vorm van en hij vertrok als zevenjarige naar Brussel.
“Toen staken de spelers nog hun handen sponsoring.”
Vader Eddy reed met hem acht jaar naar
uit de mouwen”, zegt ouderdomsdeken
elke training en wedstrijd. Gunter werd
Swa. “De ploeg speelde destijds al op Eerste truitjes
er met zijn ploeg landskampioen, werd
het oude terrein aan het station. Dat Verstraeten
uitgeroepen tot de beste speler van het
plein werd door de meeste jongens “Eddy is 58 en speelde in het eerste team internationaal toernooi in Bierbeek
van Eppegem nog zelf aangelegd, er in de jaren zeventig. De club speelde toen en was een supertalent. Na een korte
waren daar enorme putten door de in derde provinciale met de eerste truitjes periode bij KV Mechelen, waar de
bominslagen. Het was een ploeg met van sponsor Verstraeten. Ploegmaten eerste blessures opdoken, verzeilde hij
allemaal spelers van Eppegem en er uit Eppegem waren Paul Nees, Denny terug bij zijn oorspronkelijke club. Hij is
kwamen veel toeschouwers naar de Perremans, André Coppens, Willy Van bezig aan zijn negende seizoen bij KFC
wedstrijden. Janssens (“Noot” genoemd) Dam, Leo Van Dam en het onvergetelijke Eppegem met een schitterend palmares:
zorgde voor truitjes en broeken. Zijn trio Edmond, Guido en Johan drie keer kampioen en twee eindrondes.
vrachtwagen, die diende om vlees Temmerman. Eddy was een rechtsachter, Blessuregevoeligheid speelde hem parten
te vervoeren, werd leeg gemaakt, vol die het van inzet, snelheid en kracht om een stap hoger te zetten.”
Tekst en foto: Jean Andries
banken gezet en daarmee deed de ploeg moest hebben. De traptechniek kon veel
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“

Bij inleveren van
deze bon:

GRATIS
Espressomachine
Belmoca Belina
twv 250 euro
bij aankoop van
een LG tv van 60”
Enkel geldig in de
maand maart 2014

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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Schoonheidssalon
Specialiteit:
antiaging behandeling gelaat
Nieuw:

SHINZO

• 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

di. t/m zat. vanaf 9 uur
liefst na afspraak
ook ‘s avonds na 18 uur
zaterdagnamiddag gesloten
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Stationslaan 27 - 1980 Zemst

015 62 00 65

TV Zemst

U kijkt toch ook?

Hebt u het gezien, liefste schermkijkers? Onze ankervrouw in de bib van Zemst!
Wie had er een boekenwurm in haar vermoed? Zelfs haar vaste partner in crime
van de Zemstenaar had het in zijn foutste dromen nog niet vermeend… Of is
het schone schijn? Aan u om te oordelen. Acteren is niet iedereen gegeven, maar
haar toch wel. Stalstudio, de Vilvoordse toneelacademie, heeft haar het klappen
van het zweepje geleerd. De eerder bescheiden rollen uit het verleden krijgen
stilaan meer body. Al zal die in de nabije toekomst in Thuis wel af en toe in een
advocatentoga gehuld zijn. Meester, het woord is aan u!
Rollen blokken dus. Voor TV Zemst hoeft dat niet. Da’s maar Spielerei. Al heeft
de nieuwe format wat meer om het lijf. Aanvankelijk gepland voor maart, maar
een maand eerder al ingevoerd. Met een kleine vertraging tot gevolg. De toon is
gezet en de eerste commentaren zijn lovend. Verder gaan in de vernieuwing, met
nieuwe locaties, een andere insteek. Achter de schermen gonst het. Korte nachten
en okselvijvers nemen we er graag bij. Hopelijk dringt dit door tot op De Griet.

Benny haelwaeters

terrassen - opritten - tuinafwerking
benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

Ondertussen worden we allen langzaam maar zeker digitaal dement.
Telefoonnummers onthouden? Hallo! Nummerplaten memoriseren? Vergeet
ze! Een appje links, een appje rechts en Kees is klaar. Vergeet wat je weet en
alles komt goed. Blijft nog het high worden van hortensia’s… En dan denk je
bij het woord ‘weerman’ aan een man die twee keer van geslacht is veranderd. Of
interpreteert u vooruitgang als voorhuidgang.
Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17
dinsdag tot zaterdag
open van 8 tot 18 uur

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

VERHUURT

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd 1

HET

Xandra en Alex, boeken spotten in de bib. (foto: Paul Van Welden)
MATERIEEL

VOOR KARWEI EN FEEST

29/02/12 12:35

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

Gelukkig zijn er nog zekerheden. Zoals TV Zemst. Met op 5
maart een uitzending ‘new style’. Als u het nieuwe nieuws niet
wil missen, abonneer u dan op CBS.Kort, de nieuwsflitsdienst
van de gemeente. Zo ziet u het zelf en moet u het niet hebben
van horen zeggen.
Brengt u al eens een caloriebom tot ontploffing of heeft u een
buur die alleen staand is, meld het via mail, telefoon of sms aan
ondergetekende: alex.lauwens@telenet.be; 0474/056.001.
AL
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Arts in de
Groote Oorlog
Zemst – De Groote Oorlog woedt weer volop, ook
in onze contreien, zij het dan – gelukkig – in vele
opgerakelde schatten van de memorie. Eentje daarvan
is het dagboek van Maurice Duwez uit Brussel, een
Franstalige legerarts van toen. Hij was ook hier. Vanuit
die specifieke invalshoek als hulpverlener kunnen we
de doortrekking van het Belgische leger door onze
streken volgen.

H

et
meest
opmerkelijke
aan
het
dagboek is dat
het nog tijdens de oorlog
in 1917 is uitgegeven in
Frankrijk, maar nooit
eerder werd vertaald in
het Nederlands. Aan die
lacune is nu, door het
inzoomen op die eerste
wereldoorlog deze tijd,
verholpen met dit boek.
Tot aan de IJzer (Jusqu’à
l’Yser) is bedoeld en laat
zich lezen als het dagboek
van een veldtocht. Het
is het getuigenis van een
arts met literaire ambities.
Duwez had al vóór het
uitbreken van de oorlog
romans en toneelstukken
gepubliceerd onder zijn
schrijversnaam
Max
Deauville. Toen hij 33
Ga nooit meer zomaar voorbij aan het graf of een
monument van gesneuvelde soldaten. Boeken
jaar was, brak de oorlog
van getuigen van oorlogen doen je beter dan
uit en meldde Duwez zich
wat ook de betekenis ervan begrijpen. (hier het
als vrijwilliger. Hij wilde
oorlogsmonument voor de gesneuvelden
deel uitmaken van de
van ‘14-’18 voor de kerk van Elewijt).
strijdtroepen, maar werd
aangesteld als bataljonsarts. Het bij de eerste terugtocht op 16
is in die hoedanigheid dat hij zijn augustus 1914, wanneer alles nog
chronologisch relaas bracht van de rooskleurig is en niemand twijfelt
veldtocht van de terugtrekking uit aan de zege -“Een nieuw Waterloo
Antwerpen tot de loopgravenoorlog zal oplichten in de geschiedenis”rond Diksmuide in november 1915.
en de oorlog zelfs verandert in een
grap omdat “het idee van gevaar
Het boek begint in Waals-Brabant bij iedereen uit de gedachten is en
34

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

Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497
ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36
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De Vetter
diegenen die er nog over praten
meteen
uitgelachen
worden.”
Maar het wordt al vlug menens. Ze
worden noordoost gestuwd langs
alleen maar kleine dorpen in een
verloren land. “Waar gaan we heen?
Wie weet het?” Na de inkwartiering
in Kortenberg moet het Belgische
leger zich terugtrekken richting
Antwerpen. Dus meer noordwaarts.
“De brigade trekt weg langs Perk
en Elewijt. De hitte is zwaar,
broeierig.” Die beknopte stijl met
korte zinnen valt meteen op. Men
beleeft alles mee. Dat verhoogt de
geloofwaardigheid en de samenhang
van het verhaal. Zo gaat het allemaal
haast van dag tot dag verder en
je ziet dokter Deauville aandacht
hebben voor de gewonden en
aantekeningen maken en schetsen,
want getuigen zou hij! Toen hij in
1916 door loopgravenkoorts zelf
aan een hospitaalbed in Bretagne

was gekluisterd, herwerkte hij
zijn manuscript en een jaar later,
ondanks
de
oorlogsmoeheid
alom, kreeg hij zijn boek toch nog
gepubliceerd in Frankrijk. In ons
land bleef de uitgave zo goed als
onbekend. Niet zo vandaag de
dag natuurlijk. De goede man zou
zich hebben kunnen verheugen
op deze zeer verzorgde uitgave
van zijn dagboek, geïllustreerd
met tal van foto’s. Zelfs de
gecensureerde tekstfragmenten zijn
er in opgenomen en interessant is
ook een verklarende woordenlijst
achteraan van dat “frontjargon”.
Volgens
een
toonaangevend
tijdschrift “veruit het beste boek
in de Belgische literatuur over de
Groote Oorlog”.
Max Deauville, Tot aan de IJzer,
Roeselare, Roularta Books, 2011.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Jean Andries

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

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

“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”
Wij hechten veel belang aan een persoonlijke, verzorgde en kwalitatieve dienstverlening.
Uitgebreid assortiment rouwdrukwerk, 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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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

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 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

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

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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
37
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Samen onder dak

Elewijt - Patrick De Win en zijn hond Quinzi hebben
samen al veel beleefd. De band tussen die twee kan niet
meer stuk. Niets speciaals, denkt u? Mis!

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

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

T

oen Patrick en Quinzi
kennismaakten waren ze
allebei dakloos. Daarna
werden ze onafscheidelijk.
Patrick weigerde pertinent elk onderdak
als Quinzi niet mee mocht. Maar die
tijd is nu voorbij. Sinds eind vorig jaar
huurt Patrick een huisje van het sociaal
woonproject Solarium in Elewijt. En
Quinzi? Die voelt er zich thuis.

Een aangename
kennismaking

www.tuinenvanvlasselaer.be

“Kijk eens hoe mooi ze is”, glundert
Patrick terwijl hij Quinzi een
hondensnoepje geeft. “Toen ik haar
anderhalf jaar geleden vond, was ze vel
over been en zwaar mishandeld. Maar
toch had ze vertrouwen in mij. Genoeg
vertrouwen om te accepteren dat ik
haar wou helpen.”
Patrick zwierf toen rond en woonde
in een vissersschuilplaats aan de
Weerdse vijver. “Een harde tijd”, zegt
hij zelf. “Ik was heel blij met Quinzi’s
gezelschap. Zo voelde ik me minder
alleen. En Quinzi ook. Ze verdedigt
me als een echte leeuwin, maar dan
eentje met verlatingsangst. Als ik te
lang wegblijf wordt ze rusteloos.”

Patrick omschrijft Quinzi als een
dingo, een kruising tussen hond en
wolf. “Overdag hond en ’s nachts
wolf,” grapt hij. “Daar komt ook
haar naam vandaan. Dingo’s leven in
Australië, in Queensland. Quinzi is
mijn koningin uit Queensland.”

Huisje, tuintje,
hondje
Een permanente verblijfplaats vinden
was moeilijk voor Patrick. Zeker
omdat hij geen afstand wou doen van
zijn hond. Waar hij is, daar is Quinzi
ook. Waar hij slaapt, daar slaapt
Quinzi ook. Maar het is hen gelukt.
Sinds eind vorig jaar wonen ze in
Elewijt. In een eigen huisje met tuin.
De inboedel is gekregen, maar dat kan
hen niet deren. “Van FC Zemst kreeg
ik een televisietoestel en zetels, van
vrienden een fiets, van een buur een
microgolfoven en het OCMW brengt
warm eten.”
Patrick is blij met alle steun die hij
krijgt. En Quinzi? Die is blij met het
gezelschap van Patrick, maar vooral
geïnteresseerd in de snoepjes die hij
haar toegooit.
Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries
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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

Actieweekend
15 en 16 maart
Start
lenteacties
tem 30 juni
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Zemstse cafés
springlevend!

Zemst/ Elewijt - Het
cafébezoek gaat achteruit
of ….. goeie cafébazen vind
je niet meer gemakkelijk.
Wie zal het zeggen? Het
aantal cafés dat in Zemst de
deuren dichtdeed of moeilijk
een overnemer vond was in
ieder geval onrustwekkend.
Maar er is licht aan het eind
van de tunnel.

Amadeus
Vooral in Zemst-Bos was er eind vorig jaar even paniek. De deuren
van café Amadeus gingen dicht en de trouwe klanten en cafébezoekers
waren ongerust. H6 Traiteur & Home-cooking service, sinds 2008
gevestigd in Hofstade, nam gelukkig begin dit jaar de bloeiende zaak
over. Een opluchting, de vele klanten zijn niet weinig blij dat Amadeus
blijft bestaan. Op 7 januari stonden de nieuwe uitbaters voor het eerst
achter de toog en op zaterdag 8 februari was de officiële opening. “Een
groot succes”, zegt uitbaatster Marleen Feyaerts. “Meer dan driehonderd
aanwezigen zetten ons letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes en het
feest duurde tot in de vroege uurtjes. Wij willen langs deze weg al
onze klanten bedanken voor de fijne avond, ons team dat vrijwillig ter
beschikking stond voor het vlekkeloos verloop en onze leveranciers voor
de aangename samenwerking.”
De sluitingsdagen en openingsuren blijven dezelfde (maandag en
donderdag gesloten). Amadeus heeft ook een feestzaal die tot 150
personen kan plaatsen en een eigen traiteurdienst.

Nieuwe wip

Ook in Elewijt is het niet meer allemaal kommer en kwel. Café De Nieuwe
Wip opende begin februari de deuren. Het vroegere Sint-Hubertus heet
voortaan De Nieuwe Wip want het is zo gekend in de volksmond, ondanks
dat er geen wip meer staat aan de overkant. Nick Van Mullem ( 25) uit
Houtem, neemt de handschoen op. Hij is kok van opleiding, heeft tot
nu toe links en rechts in de horeca gewerkt en zal ook snacks aanbieden,
zoals bijvoorbeeld ribbekes en spaghetti. Het interieur van de zaak werd
grondig vernieuwd. Nicks vrouw, Kelly Kone, gaat meewerken in de
zaak. Hij zoekt ook nieuwe formules uit zoals After work parties, een bier
van de maand, een goeie whisky, enz. Op facebook vind je hem onder
denieuwewip.

In den Prins
In Elewijt is nog meer horecanieuws te rapen. Café In Den Prins wordt
sinds vorige maand uitgebaat door Danny Van Vlaslaer. Met zijn 51 lentes
neemt hij een nieuwe uitdaging aan. Vroeger is hij altijd magazijnier en
chauffeur geweest. Hij zal het café uitbaten samen met zijn echtgenote
Sabine Leurs, een echte Elewijtse. Ze nemen de zaak over van dochter
Victoria die binnenkort moeder wordt.
We wensen deze nieuwe cafébazen veel succes en veel toffe klanten !
De grootste kankerplek in het horecagebeuren blijft ondertussen de Prins
Leopold in Zemst. Maar als de Zemstenaar zijn onderzoeksjournalisten
nu eens op de zaak zou zetten, zal AB Inbev misschien in actie schieten…..
Tekst: Bart Coopman, Foto’s: Jean Andries
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Elewijt
geeft verleden prijs
Elewijt - Het archeologisch onderzoek, dat de heraanleg van de Tervuursesteenweg in
Elewijt voorafging, leverde heel wat interessant materiaal uit de Romeinse tijd op. De
vondsten worden op 12 maart in het Heemhuis van De Semse toegelicht.

O

p de jaarlijkse infodag
over archeologie van de
provincie Vlaams-Brabant
werden onder meer recente
vondsten in Elewijt toegelicht door Lies
Dierckx en Anouk Van der Kelen van
het studiebureau All-Archeo. Bij de
heraanleg van de Tervuursesteenweg
gingen zij de graafmachines vooraf om
te zoeken naar sporen van de Romeinse
aanwezigheid in de ondergrond.

Een kruiwagen vol
scherven

datering doorgeschoven naar specialisten.
Heemkring De Semse wil daarna de
mooiste stukken opvragen voor een
tentoonstelling in het heemhuis. Samen
met de provincie en Onroerend Erfgoed
werd een boek uitgegeven over de vondsten
in Vlaams-Brabant. Te verkrijgen via
www.vlaamsbrabant.be/vici.

“Bij de mooiste vondsten hoort een
waterput met intacte potten, kruikjes
en een voorraadpot van omstreeks de
tweede eeuw. Er werden ook munten
gevonden met de beeltenis van Faustina,
de echtgenote van Marcus Aurelius
Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto’s: Ilse Van de Velde
en een afvalkuil met fragmenten van
een schaal uit de eerste eeuw na
Christus.” Ter hoogte van de
begraafplaats van Elewijt, langs
Belangrijke vindplaats de Tervuursesteenweg, vonden de
Dat er dingen zouden gevonden onderzoekers een ‘brandrestengraf ’
worden verwondert niet. Elewijt stond of een mogelijke dumping van
al in de zestiende, zeventiende en haardresten die verder onderzocht
achttiende eeuw bekend als belangrijke worden. Dat geldt ook voor een
vindplaats
afvalplaats,
van
Romeins
waarvan
de
Er werden
materiaal en ook
onderzoekers
maar liefst 9614 v e r m o e d e n
de aanwezigheid
van een vicus was
het een
ongedefinieerde dat
geen geheim. De
Romeinse
jongste vondsten
scherven geteld l a t r i n e
bevestigen dat
betreft.
De
nogmaals.
hoop fragmenten van gebakken
“De aandachtszone liep door de bedding aardewerk, tegels, dakpannen en
van de Tervuursesteenweg van de Ter andere gebruiksvoorwerpen is Een greep uit het Romeinse verleden van Elewijt.
Borchtstraat tot de Vekestraat, over een groot. Er werden
afstand van 750 meter. Het was een maar liefst 9614
moeilijke zone om te werken door de ongedefinieerde
aanwezigheid van oude leidingen, een scherven geteld.
ingebuisde gracht en de beperkte breedte Alle
vondsten
van de werfzone, wat het overzicht worden
voor
moeilijk maakte”, lichtten ze hun historiek en
terreinonderzoek toe.
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Annemie
Aan den toog met Ellen en Lieve
Sinds vorig jaar zijn er twee eindredactrices bij de Zemstenaar: Ellen, die alle andere redactieleden al
uithoorde ‘aan de toog’ en Annemie, die de rij sluit en nu ook eens de rollen omkeert in het Rubenshof!
Ellen, hoe lang maak jij al deel uit
van de redactieploeg?
Ellen: “Van het prille begin! Ik deed
een stage in het gemeentehuis en
burgemeester Bart Coopman vroeg
mij of ik wou meewerken aan het
nieuwe project, de Zemstenaar.
Ik zorgde toen samen met enkele
jongeren telkens voor twee pagina’s
in het midden, met nieuws van La
Zembla, een jongerencommunity van
Zemst. We hebben toen zelfs een
e-government-award gewonnen!
Zo ben ik erin gerold en ik ben nog
steeds van de partij!”

Over je werk gesproken: dat is bij
Thermae Boetfort in Melsbroek. Een
aangename omgeving, lijkt me?
Ellen: “Absoluut. Het is er altijd
lekker warm en van op mijn bureau
kijk ik uit op het kasteel. In de
winter ’s middags even opwarmen
in de infraroodsauna, in de zomer
na het werk even in de jacuzzi, ik
kan er met de fiets naartoe en fijne
collega’s: er zijn ergere plekken om
te werken (knipoogt)!”

Heb je altijd schrijversbloed
gehad?
Ellen: “Neen, totaal niet. Lezen heb
ik altijd dolgraag gedaan, maar
zelf schrijven? Tijdens mijn studies
communicatiebeheer moest ik op
een bepaald moment een richting
kiezen. Op aandringen van twee
leerkrachten, die vonden dat ik
goed kon schrijven, en omdat ik
dacht ‘waarom moeilijk als het
makkelijk kan?’, is dat journalistiek
geworden. Zo heb ik ontdekt dat
ik dat eigenlijk heel graag doe. Nu
sta ik op het werk onder andere in
voor het magazine, de blog en de
facebookpagina en daar amuseer
ik mij geweldig mee. En dan nog de
Zemstenaar natuurlijk!”

Zelf ben je ook wel een echte
levensgenieter, niet?
Ellen: “Zeker! Dat komt omdat ik
weet hoe snel het gedaan kan zijn.
Dat klinkt als een cliché, maar ik
heb ooit meegemaakt hoe iemand
die het leven veel serieuzer nam
dan ikzelf heel onverwacht op reis
is omgekomen. Sindsdien denk ik
des te harder: we leven maar één
keer! Ik wil er alles uithalen wat er
in zit. Met ouder te worden vind
ik het belangrijk om tijd te maken
voor de mensen die ik écht graag
zie, zo gaan we sinds een paar jaar
met Pinksteren op familieweekend,
doen we Ladies Days waarbij
we enkel met de vrouwen op
stap gaan, ... heel gezellig! Ook
mijn vriendenkring is veel kleiner
geworden, maar degene die er nog
inzitten, betekenen veel voor mij.”

Van welke m/v heb je spijt dat hij/zij
niet in Zemst woont? Kwestie van het
interview van je dromen te doen?
Ellen: “Daar moet ik niet lang over
nadenken, Matthias Schoenaerts! Al
weet je bij zo’n BV natuurlijk nooit
hoe je interview zal verlopen. Eén
van mijn eerste artikels was met Rob
Van Oudenhoven, het leukste ooit!
We zijn nochtans slecht begonnen.
Het was aan de vroege kant en…hij
had een geweldig ochtendhumeur.
Ik flapte er spontaan uit: ‘Amai, ik
dacht dat jij grappiger was’ en het ijs
was gebroken!”

Bij genieten hoort ook reizen. Je
bent nog niet zolang terug van
Mexico. Ben je een globetrotter?
Ellen: “Mexico was amazing, een
land met een enorme geschiedenis
en cultuur, prachtig weer,
supervriendelijke mensen en een
over-the-top hotel. Maar ik ben even
gelukkig aan onze eigen kust! Al van
toen ik kind was, hou ik enorm van
de zee, in alle seizoenen trouwens. Ik
ben gemaakt aan zee naar ’t schijnt,
daar zal het wel aan liggen! Liefst
van al zou ik de hele wereld zien.
Binnenkort gaan we carnaval vieren in
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Venetië. De maskers liggen al klaar!
Een paar weken geleden kwam ik
in Mexico trouwens Lieve tegen, we
zullen haar er eens bijroepen...”
Lieve, we gaan een beetje in de
Mexicaanse sfeer blijven hé, wat is
je favoriete cocktail?
Lieve: “De Mudslide, een hele lekkere
cocktail met rum, kokos en chocolade!”
Aan de toog wordt ongetwijfeld
heel wat getetterd, maar wat is
jouw favoriete gespreksonderwerp
met de klanten?
Lieve: “Voetbal en veel lachen
en zeveren. Ik zeg altijd ‘zagen
moeten ze thuis doen’ (lacht).
Sommige klanten komen ook wel
eens hun hart luchten, maar dan
als ze alleen zijn, niet met de
mannen onder elkaar. Soms plagen
ze me en dan zeg ik ‘sebiet krijg
je geen bier meer, maar water’.
Trouwens soms plaag ik hen ook,
als ze bijvoorbeeld een platte water
bestellen, dan doe ik wat water op
een schoteltje en zeg ik ‘voila, hier
heb je uwe platte water’!”
Er zitten vandaag enkel mannen
aan de toog, komen er ook veel
vrouwen?
Lieve: “Toen ik hier pas was,
kwamen er niet veel vrouwen, maar
ondertussen wel. De meeste zijn ooit
eens meegekomen met hun man en
nu zijn er veel die hier zelfs alleen
komen. Met hen praat ik uiteraard
niet over voetbal, we hebben het
over bloemschikken en de koopjes
die we kunnen doen (lacht).”
Ben je altijd cafébazin geweest?
Lieve: “Nee, ik ben ooit begonnen
op een bureau, maar ik had al snel
door dat ik dat niet mijn hele leven
wou doen. Vijftien jaar geleden, op 2
januari 1999 ben ik in het Rubenshof
gekomen, dat klikte meteen, ik kan
dat niet uitleggen. Ook met de

Verkocht in Elewijt

Verkocht in Zemst

Te koop in Hofstade

Te koop in Melsbroek

VERKOCHT

VERKOCHT

PAND IN DE KIJKER

PAND IN DE KIJKER

in 1 week

in 1 week

€ 419.000 NIEUW

€ 329.000
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Ellen, Lieve en Annemie
klinken op de laatste
Aan den toog.

mensen, de meeste klanten zeggen
niet ‘We gaan naar ’t Rubenshof’,
maar wel ‘we gaan naar Lieve’. Dat
doet me veel plezier!”
Nog een laatste vraag: wat is je
favoriete plekje in Zemst?
Lieve: “Mijn caféetje natuurlijk
(schaterlacht)!”
Over naar Annemie, vertel eens
ben jij een geboren en getogen
Zemstenaar?
Annemie: “Neen, ik ben opgegroeid
in Alsemberg en na mijn
studentenleven ben ik nog een
beetje blijven ‘plakken’ in Leuven.
We huurden daar een leuk huisje,
waar iedereen jaloers op was. Maar
mijn man werkte in Antwerpen en ik
in Brussel, dus het verkeer stak ons
wat tegen. We zijn dan verhuisd,
eerst naar Mechelen, daarna naar
Muizen en vijftien jaar geleden
hebben we gebouwd in Hofstade.
We hebben er nog geen minuut spijt
van gehad.”
Ik ken je als een bezige bij, heb jij
veel hobby’s?
Annemie: “Ik heb vooral een passie
voor boeken, op allerlei manieren.
Ik lees heel veel. Maar ik spreek
ook boeken in voor blinden, dat
is elke week een uurtje, dus soms
duurt het een jaar voor een boek
46

uit is (lacht). Ik heb ook ooit samen
met een vriendin de kinder- en
leesjury gedaan. Kinderen uit het
vijfde en zesde leerjaar moeten dan
verschillende boeken in groepjes
bespreken, een score geven en op
het einde wordt er dan één boek
gekroond. Zo zijn we op het idee
gekomen om samen met een aantal
vriendinnen (nu zijn we met acht) een
leesclub te vormen. We lezen een
vijftal boeken per jaar. Het is mijn
grote droom om ooit een boek te
schrijven, maar ik vind het moeilijk om
een plot te bedenken. Dus eigenlijk
zoek ik iemand die dat kan en dan zal
ik het verhaal schrijven (lacht).”

Ik vind dat wij in Vlaanderen heel
veel talent in huis hebben op dat
vlak. Je kan al die cabaretiers
moeilijk met elkaar vergelijken, maar
voor mij steekt Kommil Foo er toch
boven uit. Zijn het humoristische
filosofen of filosofische humoristen,
ik weet het niet, maar ze hebben
iets unieks dat mij altijd raakt en
bovendien hebben ze prachtige
liedjes. Er bestaat geen mooier
liefdesverdrietlied dan ‘Madrid’.
Leuke stad trouwens, Madrid. Dat
doe ik ook heel graag. Koffers
pakken en een paar dagjes weg. Dat
hoeft niet super ver te zijn. In Europa
is er zoveel te zien!”

Lezen je kinderen ook zo graag?
Annemie: “Absoluut niet. Spijtig
genoeg heb ik het blijkbaar niet
genetisch doorgegeven. Ze zuchtten
altijd als ze boekbesprekingen
moesten maken, terwijl dat voor mij
vroeger de enige huistaken waren
waar ik echt plezier aan beleefde.
Ik heb er dan ook veel gemaakt,
want wij hadden een klas met
een grote solidariteit. Laat ons
zeggen dat ik menige wiskundetaak
heb ‘uitbesteed’ in ruil voor
verhandelingen allerhande (lacht).”

Ben jij eigenlijk een goede kok?
Annemie: “Nee, nochtans
eet ik heel graag, maar ik
mis het levensnoodzakelijke
fingerspitzengefühl. In het begin lijkt
mijn maaltijd altijd veelbelovend,
maar finaal loopt er dan iets fout.
Ik zeg altijd ‘ik maak elke dag eten,
maar koken doe ik niet’. Als er
vrienden komen, kookt mijn man.
Ik zorg voor de boodschappen, de
afwas en een mooi gedekte tafel vind
ik ook belangrijk. Het komt er eigenlijk
op neer dat ik veel te ongeduldig ben
om een recept te lezen. Als er staat
‘breek het ei’ dan ligt dat bij mij al in
de pot voor ik heb kunnen lezen ‘en
hou de dooier apart’ (lacht).”

Nog dingen waar je plezier aan
beleeft? Annemie: “Ik ga heel graag
naar toneel-en cabaretvoorstellingen.

van 10 tot 18 uur

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
info@laeremansramen.be
www.laeremansramen.be
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