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DRUKKERIJ BINST

Kerkstraat 225

1851 Humbeek

T. 02 269 50 80

F. 02 270 04 62

walter.binst@drukkerijbinst.be

Hét 
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk
Drukkerij Binst staat voor 

kwal i te i tsdrukwerk. Een 
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, haarscher-
pe ogen, grote dosis vakkennis 
en extra veel plezier in ons werk, 
verzorgen wij drukwerk van 
hoogstaande kwaliteit. In elke 

denkbare oplage, naar wens 
gevouwen, gestanst, veredeld 
en/of haarscherp gevouwen. En 
dat allemaal tegen een uitste-
kende prijs/kwaliteitsverhouding 
en indien nodig ook zeer snel. (1 BON PER GEZIN)
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Beste Zemstenaar,

D
eze maand loopt alles hier in het honderd. 
Wacht! U hoeft nog niet meteen de 100 te bellen, 
integendeel, het is groot feest bij de Zemstenaar: 
dit is nummer 100 van uw glossy magazine!

Voor deze feestelijke editie gaan wij er voor de volle 100 
procent tegenaan. Op manbijthond(erd)iaanse wijze trekken 
wij heel Zemst rond en bellen lukraak aan bij de bewoners 
van huizen met nummer 100. Als iedereen de mond vol heeft 
van honderd jaar Groote Oorlog, dan wij ook: wij vertellen 
u honderduit over Zemst in WO I. En zetten de oudste 
vereniging van Zemst in de kijker met haar honderdste lid. 
Tegen 100 km per uur flitsen wij met Ward en Wiebe de 
bergen af. En kijken binnen in het fonkelnieuwe rusthuis, waar 
iedereen vlotjes honderd jaar gaat worden. Wij zijn nog lang 
niet toe aan onze laatste honderd dagen, maar vieren mee met 
honderden studenten die wél aan het vieren zijn, samen met 
één notoire leerkracht die zijn pensioen in het vizier krijgt. 
Kan hij eindelijk ook eens honderd dagen na elkaar aan het 
werk gaan.
Als klap op 
de vuurpijl 
hebben wij 
ook voor u, 
beste lezer, een 
verrassing in 
petto. Haast u 
als de bliksem 
naar de rebus, 
verder in dit 
nummer. Als u 
dit mysterieuze 
raadsel kan 
o p l o s s e n , 
ligt er op een 
nauwkeurig bepaalde locatie, op een bijzondere dag en een 
precies omschreven tijdstip, een prachtcadeau voor u klaar. 
Een kistje sigaren? Een doos pralines? Een blote madam? 
Wie weet? Maar haast u, uw tijd gaat nu in!

De redactie (PV)
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I
k ontmoet Paty en Bruno bij hen thuis 
in villa Michto, wat zoveel betekent 
als mooi in zigeunertaal. Hoewel ze 
nooit in België werkten, is Hofstade 

al achtentwintig jaar hun thuisbasis. 
Tijdens het circusseizoen reisden ze mee 
met internationale gezelschappen en in de 
winter was België een ideale uitvalshoek 
voor de grote gala’s. 

Een terugblik op 
meer dan vijftig 
jaar kleurrijk 
circusverleden
Circus zit bij Paty in de genen. Zij groeide 
op in het voor de oudere generatie bekende 
familiecircus De Jonghe uit Mechelen, 
waarmee ze als kind ook acht jaar rond 
trok in Congo. In het circusmilieu was 
zij in haar beginjaren vooral bekend als 
uitmuntende koorddanseres. Ze bracht 
trapezenummers en werkte met olifanten 
en paarden. In één van haar nummers 
deed ze bijvoorbeeld een split steunend 
op de hoofden van twee olifanten.
Bruno, die van Zwitserse origine is, 
speelt geen clown, hij is er één. Het 
vraagt niet veel verbeelding om in hem 
de grote clown van weleer te herkennen. 
De pretlichtjes in zijn ogen zie je nog vaak 
flikkeren en zijn gevoel voor humor is 
opmerkelijk. Deze meneer heeft vreugde 
gebracht aan zijn publiek. 
“In onze nummers stak veel van onze 
eigen persoonlijkheid,” vertelt Bruno. “Wij 
brachten geen slapstick, wel een traditioneel 
clownsnummer waarbij we plezier en 
warmte overbrachten op een publiek van 
alle leeftijden. Mijn partner Chicky en ik zijn 
in 1956 met niks begonnen en wij hebben 
uiteindelijk tweeënvijftig jaar samengewerkt. 
Het is uniek voor een duo om zolang samen 
te werken. Vanaf 1964 maakte ook Paty deel 
uit van ons nummer,” legt Bruno uit. 

“We hebben een mooie carrière gehad”, 
blikt Paty terug. “In het circusmilieu hadden 
we veel aanzien en waren we beroemd. 
Heel de wereld hebben we rondgereisd. 
Van Scandinavië tot in Zuid-Afrika. Europa 
hebben we doorkruist met onze twee 
woonwagens. Eén voor onze garderobe en 

één om in te wonen. We hebben gewerkt 
in het voormalige Joegoslavië, Engeland, 
Noorwegen, Duitsland, Zwitserland, 
Denemarken, … teveel om op te noemen.”

Liefde op het eerste 
gezicht
Paty en Bruno leerden elkaar kennen door 
het beroep. De beide artiesten werden in 
Berlijn aan elkaar voorgesteld en het was 

liefde op het eerste gezicht. “Bruno had de 
reputatie een echte Don Juan te zijn,” vertelt 
Paty. “Mijn moeder, die met me mee reisde, 
was bezorgd en niet zo opgetogen over onze 
ontluikende vriendschap. Het was de Vlaamse 
charmezanger Bob Benny die ons een alibi 
bezorgde voor onze eerste romantische 

afspraakjes.” Bruno benadrukt 
de platonische aard van hun 
rendez-voustjes in Berlijn. 
“Ik had een groot respect 
voor Paty. C’était l’amour of 
met andere woorden: het was 
simpelweg liefde.” Nog geen 
zes maanden later waren ze al 
verloofd en trokken ze samen 
op toer met het vermaarde 
Zwitsers nationale circus Knie. 
Ook nu nog presenteert dit  
wereldberoemde circus shows 
op topniveau. Paty en Bruno 
stapten op 3 december 1963 
in het huwelijksbootje en een 
jaar later, op 25 december nota 
bene, werd hun zoon Serge 
geboren. Vijftig jaar na datum 
zijn Paty en Bruno nog even 
verliefd als toen. 
In 2008 zijn Paty en Bruno 
gestopt met het beroep. 
Hun fotoarchief bevat een 
schat aan oude beelden. Het 
bevat foto’s met de groten 
der aarde die verwijzen 

naar hun glorierijke carrière. Charlie 
Chaplin, de Grimaldi’s van Monaco (Paty 
en Bruno kenden ook Grace Kelly), Gina 
Lollobrigida, Claudia Cardinale, Telly 
Savalas (beter gekend als Kojak), kanselier 
Schmidt, Peter Fonda, … om maar enkele 
te noemen. Naar mijn bescheiden mening 
genoeg beeldmateriaal om voor een 
publiek ontsloten te worden.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Een leven lang clowns

Hofstade – Bruno Stutz en Paty De Jonghe kenden een glorierijke periode tijdens de 
hoogdagen van het traditionele circus. Ze trouwden in Genève in 1963 en samen trokken 

ze de wereld rond met een klassieke clownsact. Bruno in de rol van witte clown, zijn 
partner Chicky de Augus en Paty als allround circusartieste behoorden tot de absolute 

wereldtop. Hun uitstraling zijn ze nog niet kwijt. Je ziet onmiddellijk dat deze artiesten de 
harten van menig publiek voor zich hebben gewonnen.

Paty en Bruno hebben nog 
niets van hun aanstekelijk 

enthousiasme verloren.
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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

Te koop in Elewijt

€ 553.000

Te koop in Hofstade

€ 399.000

Te koop in 
Boortmeerbeek

€ 1.250.000

Verkocht in Hever

in 4 weken

VERKOCHTNIEUWNIEUW NIEUW
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G
ezellig hé, eieren versieren 
voor het paasontbijt. Maar 
waarom doen we dat en wat 
vieren we met Pasen? Wie 

weet dat eigenlijk nog? Een lentefeest, 
de klokken van Rome die langskomen 
of gewoon een goeie reden voor 
vakantie, … ?
Pasen is het belangrijkste christelijke 
feest. De christenen vieren dan de 
opstanding van Jezus Christus uit de 
dood. De belofte op een eeuwig leven 
geeft de mensheid hoop en perspectief.  
Maar als Pasen een feest is van het 
christendom, waarom denken we dan 
aan eieren? De uitleg blijkt simpel. 
Er zijn vele heidense voorlopers 
van het christelijke paasfeest waarin 
eieren al een rol speelden. Zo 
vierden bijvoorbeeld 
de Germanen hun 
lentefeest door eieren als 
vruchtbaarheidssymbool 
in hun akkers te 
begraven. Het ei als 
symbool van eeuwigheid, 
wederopstanding en nieuw 
leven past perfect bij het 
christelijke paasfeest. 

Eieren versieren lijkt me 
echter niet zo eenvoudig. Je 
kunt een ei niet rechtzetten 
om het te bewerken en 
bovendien is een uitgeblazen 
ei erg breekbaar. Moeilijk, 
maar niet onmogelijk. 
Rita Van Coninckxloo uit 
Hofstade toont ons met 
enige trots haar collectie 
versierde eieren. 

Heuse 
kunstwerkjes
Voor Rita is het versieren van eieren 
méér dan creatief bezig zijn rond 
de paasdagen. “Eieren schilderen 
is uiteraard verbonden aan Pasen, 
maar vaak worden deze kleinoden 
verzameld of als cadeau gegeven voor 
andere gelegenheden. Het versieren van 
eieren heeft zich ontwikkeld tot allerlei 
kunstvormen. Eieren worden op vele 
manieren versierd. Mijn grote passie is 
tekenen en in het beschilderen van eieren 
vind je veel manieren van tekenen terug.  
Vooral het maken van pentekeningen op 
eieren boeit mij.”
In haar collectie heeft Rita bijvoorbeeld 
struisvogeleieren waarop de vier 
seizoenen zijn uitgebeeld. Ook de 

kunstig geperforeerde eieren zijn 
blikvangers. Rita versiert eenden-, 
pauwen- en zelfs broze duiveneieren. 
“Een ei perforeren is erg veel werk. Ik 
ga dan ook heel voorzichtig te werk. 
Wanneer er toch eentje sneuvelt in 
het proces dan is mijn werk voor niets 
geweest,” zegt Rita. 

Tekenen is de basis
Eieren versieren is slechts één van Rita’s 
artistieke hobby’s. “De basis van wat ik 
doe is tekenen. Dat zat er al in als kind. Ik 

wilde graag verder studeren 
in een kunstrichting, 
maar mijn ouders vonden 
tekenen geen beroep. Ik 
ben boekhouder geworden, 
maar ben wel met passie 
blijven tekenen en van het 
één kwam het ander. Op 
een gegeven moment ben 
ik mijn tekeningen op glas 
gaan graveren. Dat graveren 
gebeurt met diamantpunten 
waarmee een laag van het 
glas wordt afgeslepen. 
Eieren uitsnijden was dan 
weer een neveneffect van 
het graveren, want dit doe ik 
ook met diamantpunten. Het 
uitsnijden van eieren is een 
monnikenwerk en elk ei op 
zich is uniek,” besluit Rita.

Tekst: Veerle Mollekens, 

100% Pasen 

Hofstade - Ieder jaar met Pasen brengen de klokken 
van Rome ons gekleurde eieren. Pasen en eieren 

zijn dan ook onverbrekelijk met elkaar verbonden. 
Rita Van Coninckxloo uit Hofstade maakt van échte 

leeggeblazen eieren ware kunstwerkjes. Ze versiert alle 
soorten en maten van eieren, van struisvolgeleieren tot 

broze duiveneieren. 

“Het uitsnijden van eieren 
is een monnikenwerk

Rita versierde speciaal voor nummer 100 
van de Zemstenaar een struisvogelei.
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Man bijt hond-erd
Groot Zemst – Wonen in huis nummer 100. Hoeveel huizen zijn het? Wie woont er?  

Uw glossy magazine wou het weten en trok op pad. Aanbellen, vragen stellen en foto 
nemen. Een reportage met een hoog Man bijt hond-gehalte. de Zemstenaar opent deuren. 

Dat kunnen Elien, Alex en Jean u bevestigen!

Zeventien straten in onze fusiegemeente blijken een nummer 100 te hebben. Opvallend daarbij is dat dit huisnummer niet 
voorkomt in kilometerslange straten zoals de Linterpoortenlaan of de Humbeeksebaan. Ook niet elke 100 is bewoond. Of niet 

iedere bewoner was er op het moment van ons bezoek.  

Hoogstraat
1. Hilda en Daniel.
2. Zij wonen hier al sinds 1980. Hilda 
is een echte Zemstse; Daniel is van 
Vilvoorde.
3. Het autoverkeer is veel te druk 
geworden de jongste jaren. ’s Nachts en 
in de spits razen de auto’s hier voorbij. 
Het fietspad is een echte ramp.
4. De goede ligging dichtbij het centrum 
maakt veel goed. Hopelijk wordt de 
straat eens grondig vernieuwd en veiliger 
gemaakt.
5. De omgeving van het kapelletje 
van Deudon (Onze-Lieve-Vrouw van 
Zeven Smarten) aan de rand van het 
Daelemansbos, met Singelweg en 
Bautelareweg.

Peter Benoitlaan
1. Gilda woont hier alleen.
2. Zij is van Weerde en woont hier al 
meer dan dertig jaar.
3. Het is aangenaam wonen in de wijk… 
tot vorig jaar: toen werd er twee keer 
ingebroken op korte tijd.
4. Ik heb toffe buren, zowel links, rechts 
als aan de overkant. En ik kom goed 
overeen met de allochtonen die hier 
wonen.
5. De Weerdse Molen, die moet iedereen 
gezien hebben!

Spiltstraat
1. Najib. 
2. Is afkomstig uit Marokko en woont er 
ongeveer een jaar. Maar nu tijdelijk even 
niet  wegens verbouwingswerken.
3. Mooie straat met vriendelijke buren.
4. Dankzij het brede (fiets- en) voetpad 
is het aangenaam wandelen in Zemst-
Bos.
5. De Schranshoeve in Eppegem!
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Het deurinterview bestond telkens uit een 
vijftal identieke vragen:
1. Wie woont hier?

2. Hoe lang woont u hier al (en van waar bent u 

afkomstig)?

3. Wat vindt u van uw straat? 

4. Wat is volgens u het leukste aan uw straat (en wat zou 

er kunnen aan verbeterd worden)?

5. Welk plekje in Zemst vindt u leuk en zou volgens u 

iedere Zemstenaar moeten kennen?

Tekst: Alex Lauwens en Elien De Win, foto’s: Elien De Win en Jean Andries

Leopoldstraat 
1. Kris woont hier alleen.
2. Geboren in Mechelen en via Kapelle-
op-den-Bos in Zemst beland.
3. Ik ben hier dicht bij een goede bakker, 
maar de auto’s vlammen je bijna van het 
veel te smalle voetpad.
4. Moet er überhaupt iets veranderd 
worden? De inrichting van de straat 
misschien, met meer plaats voor fietsers 
en voetgangers. Trouwens, het is ook 
nog altijd een dubbelzinnige enkele 
richtingsstraat!
5. Niets in het bijzonder. Ik vind alles 
best mooi in Zemst, maar ik ben hier wel 
niet zo veel.

Brusselsesteenweg
1. Pierre met zijn dochter Daniella.
2. Zij wonen hier al zesenveertig jaar. 
Pierre is afkomstig uit Zemst-Bos.
3. Het is hier druk, maar dat stoort ons 
niet. Wij zijn er aan gewoon geraakt. 
4. We wonen echt in het centrum. Alles 
wat we nodig hebben is vlakbij, en aan 
de achterkant is het heel rustig.
5. Wij houden van alles in Zemst!

Weverstraat 
1.Maria (met kleindochter Tessa die er 
op bezoek was en graag mee op de foto 
wou).
2. Geboren en getogen in Weerde; Maria 
woont hier sinds 1958!
3. Geen slecht woord over deze straat. 
Alles in orde, zeker na de werken.
4. Ik kom goed overeen met mijn buren 
en ik kijk elk jaar weer uit naar het 
straatfeest.
5. Den Boere, want daar ga ik graag een 
crèmeke eten.
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Heusstraat 
1.Nadia en Juan Carlos.
2. Zij hebben hier drie jaar geleden gebouwd. Nadia komt uit 
Aalst en Juan Carlos uit de buurt van Cordoba (Andalusië, 
Spanje).
3. Het is hier heerlijk rustig en toch is alles vlakbij.
4. We hebben toffe buren en een mooi verzorgde straat.
5. De liefelijke wandelwegen rond Zemst-Bos en in de 
richting van Laar en Zemst-centrum.

Zemstesteenweg
1. Op de Zemstsesteenweg 100 treffen we Inge en Steven 
aan. 
2. Zij, oorspronkelijk van Meise, woont al drie jaar in Zemst. 
Hij is afkomstig uit Leuven maar heeft altijd in Zemst 
gewoond en nu al negen jaar op de Zemstsesteenweg.
3/4. De toestand van de straat is volgens hen heel wat 
verbeterd na de werken die uitgevoerd zijn.
5. Het Bloso-centrum Hofstade moet volgens Inge en Steven 
iedereen gezien hebben.

Grimbergsesteenweg
1. Op de Grimbergsesteenweg 100 woont  André. 
2. Hij woont al drie jaar in deze woning. André kent Zemst op 
zijn duimpje aangezien hij hier van kindsbeen af woont. Zijn 
vriendin, Saskia, komt uit Oostende. 
3.”Het is een drukke baan, zeker met de vrachtwagens. Maar 
het is verkeer dat nodig is en waar we niet veel aan kunnen 
veranderen”, zegt André. 
4. Volgens hem zouden snelheidsremmers de snelheid 
van voorbij rijdende auto’s wel wat doen verminderen. 
5. Wat iedere Zemstenaar moet gezien hebben vindt André 
een moeilijke vraag. Na wat denken noemt hij het Kattenhuis 
dat vroeger op een boerderij stond achter de manege. “Het 
Kattenhuis hebben ze enkele jaren geleden afgebroken om daarna 
in Bokrijk weer op te bouwen. Dus wie een stukje geschiedenis 
van Zemst wil bezichtigen moet daarvoor naar Limburg.”

Tervuursesteenweg (Hofstade)
1. Hier woont Kathleen,  samen met haar man, Dimitri en hun 
twee kinderen Lander en Maelis. 
2. Zij is oorspronkelijk van Lennik, hij komt uit Kuringen. 
“Mijn man werkt in de informaticasector en we zochten een 
woonplaats die centraal lag, zodat hij overal makkelijk kon 
geraken. Zo namen we er de landkaart bij en zijn we eerst 
in Mechelen beland. Vier jaar later verhuisden we dan naar 
Zemst”, vertelt Kathleen. 
5. Het plekje dat volgens Kathleen iedere Zemstenaar moet 
gezien hebben is het Bloso-centrum Hofstade. Volgens haar 
de ideale plek om te wandelen in elk seizoen.

Dynastiestraat
1. Pascale, samen met haar man Mark en zoon Gary. 
2. Negentien jaar wonen ze in de Dynastiestraat. Pascales 
ouders hadden het tuincentrum Bosmans in Eppegem. Echte 
doorwinterde Zemstenaars.
3. “Ik ben heel tevreden over de straat”, zegt Pascale.
4. De plannen die ze hadden om achteraan huizen te bouwen 
zijn nog niet meteen aan de orde. En dan nog, enkel het verkeer 
zal hier dan wat toenemen”, voegt Pascale er nog aan toe.
5. Volgens Pascale moet heel Zemst gezien worden!
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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W
at mogen we zoal 
verwachten?
Stijn Bauters, 
voorzitter van het 

organsitatiecomité : “De VIP-tent 
kreeg veel respons en blijft dus 
behouden. Vooral de sponsoring 
wordt er fameus door opgekrikt. 
Ook kan je nog steeds online tickets 
kopen. We houden het eigenlijk bij 
het beproefde recept: op vrijdag 
spaghettislag, kinderfuif en dan de 
bieravond met optredens  voor een 
wat minder jong publiek en huis- dj 
Exit 11 achter de draaitafel. Zaterdag 
wordt er opnieuw gevolleybald om 
daarna een zinderende nacht in te 
gaan.”

De Bierfeesten zijn zowat het 
Zemstse Werchter. En dit met 
enkel vrijwilligers.
“Een week van tevoren worden de 
tenten opgezet en vanaf dan is het 
elke dag zwoegen met minstens 
twintig man. Heel wat mensen offeren 
er een week verlof aan op. Nu, sinds 
we werken in zogenaamde clusters 
met een ervaren ancien aan het hoofd 
wordt het werk beter gekanaliseerd. 
Het is corvee, maar 

ook een stuk van ons leven.”
Groepsleider Thomas De Ron: 
“Dankzij het Bierfeestencomité wordt 
de chirowerking amper belast, naast 
het werk op de feesten zelf. Zonder 
hen was dit niet mogelijk.”

Hoe gaan jullie te werk bij de 
samenstelling van de affiche?
Koen Marquebreucq,   
medesamensteller programma:  “We 
beschikken over een budget waar 
we ons aan houden, dus niet alles is 
haalbaar. Wel hebben we steeds een 
headliner die mag gezien worden, 
zoals Daan dit jaar, die in 2010 al 
langs kwam. Met Guy Swinnen op 
vrijdag hebben we na Raymond VHG 
opnieuw een  gevestigde waarde in 
huis. Voor de oudere rockers is er de 
Belgian Quo Band, een Status Quo 
tribute band. Verder proberen we 
steeds gevarieerd te programmeren, 
en met oog voor de dingen die vandaag 
‘hot’ zijn, zoals The Sore Losers en 
Compact Disk Dummies. De beste 
manier is veel te prospecteren en live 
optredens bij te wonen. Daar beginnen 
we al mee een jaar vooraf.”

Weerdse 
bierfeesten 

Sla vat 100 maar aan!

Weerde - Nog exact een maand aftellen na het 
verschijnen van deze Zemstenaar, en op de Weerdse 

Bierfeesten vloeit alweer het bruisende gerstenat, dit 
nu al voor de eenendertigste keer. Een vooruitblik met 

enkele van de vele nog steeds enthousiaste steunpilaren.

Win een duoticket

Het Bierfeestencomité legt vijf duotickets opzij voor de lezers van de 

Zemstenaar, waarvoor dank. Stuur een mail  naar info@dezemstenaar.com 

en geef het antwoord op de volgende vraag: geef de naam van de artiest die 

optrad op de allereerste editie van de Bierfeesten (tip: zie website bierfeesten). 

Vermeld je naam en telefoonnummer. De wedstrijd wordt afgesloten op vrijdag 

18 april om 24 uur. De winnaars worden geloot uit de juiste inzendingen.

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

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

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen
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Kunnen de Bierfeesten nog 
groeien, of is de limiet bereikt?
Unaniem: “Je kan de lat niet 
blijven hoger leggen, dit niveau 
aanhouden is al moeilijk genoeg. 
We willen een lokaal,  Weerds of 
Zemsts evenement brengen en onze 
eigenheid behouden. We zouden 
bijvoorbeeld het volleybaltornooi 
op zaterdag kunnen laten vallen 
en optredens programmeren vanaf 
‘s middags, maar we willen die 
tradities behouden. De Bierfeesten 
zijn stapsgewijs gegroeid. Er 
zijn voorbeelden genoeg van 
evenementen die te snel een hoge 
vlucht namen om tenslotte een stille 
dood te sterven.”

Het Bierfeestencomité vormt 
samen met een grote groep 
vrijwilligers het fundament 
voor het succes. Komt er geen 
sleet op en is er opvolging?
Koen: “Jong en oud vormen een 
hechte groep. Continuïteit bewaren 
en routine kweken met een vast 
team is belangrijk. Met mondjesmaat 
sijpelt er nieuw bloed door, dus dat 
komt wel goed.”

Misschien tijd om het eens over 
bier te hebben. Hoe maken jullie 
een selectie ?
Keurmeester Geert Verhoeven: 
“Er zijn de vaste bieren van Palm 
Breweries, een hoofdsponsor. En 
klassiekers zoals Bananenbier, 
La Chouffe, Guinness en andere 
mogen niet ontbreken. En ons eigen 
chirobier Pee Ikske natuurlijk.  In 
bierland België is het aanbod enorm 
en er worden voortdurend nieuwe 
bieren gelanceerd. Wij volgen het 
op en wijden ons dan aan de ‘zware’ 
taak van het proeven. En alles is 
niet altijd even lekker. Dan doen 
we ons best om een gevarieerde,  
goed uitgebalanceerde kaart samen 
te stellen. We hebben dit jaar twee 
primeurs: Rodenbach Rosso, dat is 
Rodenbach met toegevoegd fruit voor 
een intense smaak  en Steynemolen, 
een zacht bitter bier met een uniek 
smakenpallet dankzij de gebruikte 
Nelson Sauvin-hop en het kruid 
kardemon.”

Meer volledige info over programma en 
bieren: www.weerdsebierfeesten.be

Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Pieter Leemans

“We willen een lokaal, Weerds of 
Zemsts evenement brengen en 

onze eigenheid behouden

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be
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Je kon de voorbije weken geen 
krant of boekske openslaan of je 
botste op de Slachter van Bergen. 
Of tenminste op het boek en 

zijn auteur. Zelfs onderzoeksjournalist 
Douglas De Coninck van De Morgen 
besteedde een hele pagina aan de aller-
koudste cold case van België.
de Zemstenaar vond het zijn morele 
plicht om even mee te lezen.

Bende van Nijvel
Toen we Wesley een jaar geleden 
interviewden bij de publicatie van zijn 
derde boek Spanning in ’t Kort  (dertien 
fictieverhalen) – zie de Zemstenaar nr. 
89, mei 2013 – had hij al laten uitschijnen 
dat hij op iets zat te broeden. De geest van 
Jack the Ripper was toen nooit ver weg. 
Maar de schrijfwerken vlotten niet naar 
zijn zin. Te ver, te weinig informatie… 
Tot hij dichter bij huis – Wesley werkt 
bij een advocatenkantoor – stootte op 
een dossier dat hem intrigeerde. En dat 
na vijftien jaar nog steeds niet is opgelost! 
De gelijkenissen tussen de moorden in 
Bergen en Londen waren opvallend: 
gruwelijke slachtpartijen, vijf slachtoffers, 
een moordenaar van wie de identiteit 
na vele jaren nog altijd een raadsel is en 
hypotheses bij de vleet. 

Wesley: “Enigma’s met een hoog 
misdaadgehalte hebben mij altijd weten 
te bekoren en ik wil er steeds het fijne 
van weten. Ons land kent wel een aantal 
onopgeloste zaken – cold cases worden 
ze in het juridisch jargon genoemd – 
maar er zijn er toch drie die extra tot de 
verbeelding spreken: de diefstal van De 
Rechtvaardige Rechters, de Slachter van 
Bergen en de Bende van Nijvel. Over de 
eerste twee zaken schreef ik al een boek 
en de Bende speelt – dat kan ik gerust al 
verklappen – een bijrolletje in dit boek. 
De cirkel is dus min of meer rond…”.

Nog meer 
slachtoffers?
De Slachter van Bergen. Is hij dood? Is 
hij een brave huisvader geworden? Of 
is de dader misschien Smail Tulja, een 
Montenegrijnse taxichauffeur die in 
1990 in New York een haast identieke 
moord pleegde? Hoewel de speurders 
alles in het werk stellen om de Slachter 
te vinden en zelfs de hulp van FBI-
specialisten inroepen, blijft de Bergense 
seriemoordenaar door de mazen van hun 
netten glippen.
Het is niet aan de Zemstenaar om 
zaken te onthullen. Hoewel, het gaat over 
vrouwen met een bewogen levensloop. 

En naar we uit ervaring weten, intrigeert 
dit menig mannelijk medemens.
Bent u zo iemand? ….
Welnu, dan hebt u beslist een hapklare 
brok aan dit werk van Zemstenaar Wesley 
Muyldermans, waarin hij alles tot in detail 
reconstrueert. Waarin hij zelfs insinueert 
– op basis van onderzoeksfeiten – dat er 
een zesde en mogelijk zelfs een zevende 
slachtoffer is! Maar waar ogenschijnlijk 
niemand van wakker ligt. Niet in het 
minst de speurders.

Tekst: Alex Lauwens, 

foto’s: Thomas Legreve & Wesley Muyldermans

wie de 
Slachter is? 

Hofstade – Maart 1997. Provinciestad Bergen 
wordt opgeschrikt door een gruwelijke ontdekking. 
Een politieagent vindt acht vuilniszakken met 
verzaagde lichaamsdelen. In totaal worden vijf 
vrouwen vermoord, van de dader is geen spoor. 
Zeventien jaar later is de zaak nog steeds niet 
opgelost en loopt de Slachter van Bergen wellicht 
nog vrij rond. Hofstadenaar Wesley Muyldermans 
kroop in de huid van de onderzoekers en van de 
Slachter zelf en reconstrueert de zoektocht naar de 
meest ongrijpbare seriemoordenaar van België. 

De Slachter van Bergen is uitgegeven bij Van Halewijck en kost 19,95 euro. 

_>

Wesley Muyldermans beroert gerechtelijk België.

Weet Wesley 
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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.

“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal

Gulderij 9 - 1980 Weerde 
Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45

GSM 0475/869 163

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47

M
enen is een West-
Vlaams stadje aan de 
Leie, vlakbij de Franse 
grens, dat in de Eerste 

Wereldoorlog op 14 oktober 1914 
door de Duitsers werd ingenomen. De 
volgende vier jaar deed het dienst als 
kazerne achter het IJzerfront. 
Zemst was in het begin van de oorlog, 
tussen 22 en 25 augustus 1914, zwaar 
aangevallen, en veel inwoners die 
het zich konden veroorloven waren 
gevlucht. Degenen die bleven waren 
voornamelijk boeren, die hun land en 
dieren niet konden achterlaten.

Meer dan 800 
geëvacueerde Menenaars 
in Groot-Zemst
In 1917, kort voor de derde slag om Ieper, 
beter bekend als de slag om Passendale, 
werd de bevolking van Menen en 
omstreken door de Duitsers geëvacueerd 
naar landelijke dorpen in Vlaams-
Brabant. Hun dorpen waren immers al 
grotendeels aan flarden geschoten en 
feitelijk onleefbaar geworden.
Richard Peeters van Erfgoed 
Wezembeek-Oppem weet dat in juni 
1917 242 inwoners uit Menen uit de 
frontzone werden gedeporteerd en 
ingekwartierd in Wezembeek-Oppem. 
Velen waren vlasbewerkers, ook uit 
Halluin en Tourcoing, net over de Franse 
grens. Hij vernam van de archivaris van 
Menen dat er ook een grote groep naar 
Zemst was getrokken. Navraag bij het 
archief van Zemst, leert dat de groep 

in Zemst inderdaad nog groter was: 
er is sprake van 700 geëvacueerden in 
Zemst en nog eens 150 in Weerde. Ze 
kregen een onderkomen in verlaten, 
nog bewoonbare huizen van gevluchte 
inwoners. Velen woonden op de 
Brusselsesteenweg en in de Hoogstraat, 
maar ook op boerderijen verder van het 
centrum.
In Zemst vinden we sporen van hun 
aanwezigheid in het register van de 
uitgaande briefwisseling uit 1918-1919.

Dreigementen, 
diefstallen en 
kwaadsprekerij
Op 20 november 1918 roept de 
gemeentelijke overheid de kolonel van 
het Tweede Regiment Jagers-Te-Paard 
– in het Frans – op om maatregelen te 
nemen tegen enkele inwijkelingen die 
zich misdragen hadden. Er is sprake van 
diefstallen van aardappelen, groenten 
en andere veldgewassen. Meermaals 
werden de daders op heterdaad betrapt. 
De boeren zouden geen aangifte doen 
omdat ze werden afgedreigd door de 
inwijkelingen en omdat ze sowieso 
weinig vertrouwen hadden in de 
rechtspraak van de Duitse bezetter. 
Eén Menenaar zou de veldwachter 
hebben aangevallen met een dolk en die 
had zich met zijn wapenstok moeten 
verweren! Enkele andere Menenaars 
zouden elke gelegenheid aangrijpen om 
de andere vluchtelingen op te ruien. Ze 
gingen kwaad spreken over de Belgen 
bij het Duitse garnizoen: ze vertelden 

100 jaar Groote Oorlog

Menenaars 
in Zemst

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog trokken heel 
wat families hun soldaten achterna naar het front en 

verder, naar Frankrijk en Engeland, of naar het neutrale 
Nederland. Ook de omgekeerde beweging vond plaats: 
inwoners van de frontstreek werden geëvacueerd naar 

Vlaams-Brabant. Ook naar Zemst !
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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

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

• Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
• Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
• Dakgootbekleding in PVC
• Gootreparaties
• Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
• Gevelbekleding in diverse materialen

Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159

1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

hen dat er burgers op hen geschoten 
hadden. Ook bij de Belgische soldaten 
gingen ze klikken over inwoners die met 
de Duitsers zouden heulen…
Hieruit blijkt dat het niet vanzelfsprekend 
was om zo’n grote groep vluchtelingen te 
huisvesten en voeden in een dorp dat zelf 
sterk uitgedund was. Bovendien waren 
vele bezittingen van de inwoners al door 

de Duitse bezetters in beslag genomen. 
Ook voedsel was schaars en moest met 
de bezetter ‘gedeeld’ worden. 

Beaucoup de difficultés
Op 7 februari 1919 vertrok een rapport 
naar de arrondissementscommissaris met 
een beschrijving van de oorlogsperiode 
in Zemst. Over de 700 vluchtelingen 
uit Menen die in juni 1917 aankwamen, 
schreef men dat ze “beaucoup de 
difficultés” veroorzaakten. De lokale 
Duitse commandant had kamers vol 
meubelen van gezinnen die nog in het 
buitenland verbleven, laten openmaken. 
De inhoud werd zonder controle 
verdeeld onder de vluchtelingen. Zo 
kwam het dat vele families die na de 
oorlog terugkwamen, ontdekten dat hun 
huis tijdens hun afwezigheid gebruikt 

was, en hun inboedel gekrompen!
Volgens het Register zou de gemeente 
voor vijftienduizend frank kosten 
gemaakt hebben voor huisvesting en 
onderhoud van de bezettingsmacht.
Op 13 maart 1919 vertrekt een brief 
naar de Directeur generaal van het 
Comité voor de Vluchtelingen, met 
de dringende vraag om de resterende 

260 Menenaars zo snel mogelijk 
te repatriëren of toch uit Zemst te 
vewijderen. “Inwoners die uit Frankrijk 
en Engeland terugkeren, moeten hun 
huizen weer kunnen 
innemen. Bovendien 
zijn er veel woningen 
verwoest, waardoor 
zelfs onze eigen 
medeburgers geen 
onderdak meer 
vinden.”
Volgens sommige 
bronnen bleven nog 
tot ver in de jaren 
‘20 vluchtelingen uit 
Menen in Brabant 
achter...

Tekst: Ilse Van de Velde, 
foto: archief gemeente Zemst

“Vele families die na de oorlog 
terugkwamen, ontdekten dat 
hun huis gebruikt was en hun 

inboedel gekrompen!

Kerk van Zemst na de beschieting in 1914
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Middeleeuwse 
oorsprong
Aanvankelijk hadden 
de gildes een militaire 

functie. Vrijwilligers sloten zich aan en 
stonden in voor de verdediging van de 
parochie. Dat militaire klinkt nog door 
in de benaming van bestuursfuncties: 
hoofdman, kapitein, luitenant enz. 
In de zestiende eeuw woedden de 
godsdienstoorlogen in onze contreien 
en werd de plaatselijke bevolking fel 
uitgedund. De parochie Weerde werd 
bij Zemst gevoegd. Pas in 1781, in de 
Oostenrijkse periode, werd Weerde 
opnieuw een zelfstandige parochie en 
kort daarna werd de boogschuttersgilde 
Sint Sebastiaan opgericht. 

Adellijke hoofdman
Aan het hoofd van de 
gilde staat doorgaans 
iemand van adel. In 
Weerde is dit al drie 
generaties de Baron 
Van Hombeek. Baron 
Christian de Meester 
de Ravenstein is nu 
de zeer betrokken 
hoofdman en is 
ook voorzitter van 
het verbond van de 
Brabantse Gilden.  
Nog opvallend bij de 
samenstelling van het 
bestuur is het jaarlijks 
verkiezen van een 
‘deken’.  In volgorde 
van inschrijving komt 
iedereen aan de beurt. 
Die deken fungeert als 
verbinding tussen leden 
en bestuur. Huidige 
deken is Luc Goovaerts.

De heropleving
Tot voor de heropbloei van de laatste 
jaren had de gilde een wat stoffig, 
ouderwets imago.  Hoe kwam die 
kentering tot stand? Kapitein Louis 
Van Releghem verklaart: “De gilde 
kende altijd wel ups en downs, maar 
in 2005-2006 werd het zorgwekkend, 
met nog slechts een handvol leden. 
Dan hebben we met enkele mensen 
het initiatief genomen om ex-leden 
opnieuw aan te trekken. Die hebben op 
hun beurt nieuwe leden aangebracht uit 
familie- en vriendenkring. Dit heeft zich 
verder vertakt en kijk waar we nu staan. 
Eveneens zijn we wat gemoderniseerd. 
De traditionele kleding bestaat nog wel 
en wordt nog met respect gedragen, 
vooral ceremonieel dan. Voor vele 
dames was dit toch een barrière. De 

meeste leden dragen nu een eenvoudig 
groen polo-shirt met het logo van de 
gilde. Sommige gildes hanteren nog 
steeds strikte regels over alles en nog 
wat, zoals ze vroeger werden vastgelegd. 
Bij ons gaat het er wat losser aan toe.”

Aantrekkelijke 
activiteitenkalender
“Ook onze waaier aan activiteiten trekt 
mensen aan, zegt luitenant Jean Juliens. 
“In de eerste plaats de traditionele 
schietingen natuurlijk. Die vinden 
plaats op de wipweide in de Dorpstraat. 
Ieder jaar is er de Koningschieting. 
De mannelijke leden houden dan een 
wedstrijd. Een notabele, bij ons de 
burgemeester, plaatst het eerste schot. 
De gilde is ondergebracht bij Gewest 
Midden Brabant en de verschillende 

a f d e l i n g e n 
houden onderling 
wedstrijden.  Bij 
het Weerdefeest 
betrekken we ook 
andere verenigingen 
en geven we initiatie 
boogschieten. Het 
teerfeest, een gezellig 
samenzijn met 
spijs en drank  is 
steeds opnieuw een 
hoogtepunt. 
Ook de jaarlijkse 
Moezelreis is een 
voltreffer en versterkt 
de samenhang.  En 
bij veel gelegenheden 
zorgen onze 
muzikanten en 
voorzanger er wel voor 
dat de sfeer erin blijft.”

Tekst: Dirk Verdeyen,  

foto: Willy Jacobs

Gilde verwelkomt 
honderdste lid

Weerde - De Sint Sebastiaansgilde kent zijn oorsprong in 1783 en is de langst bestaande 
vereniging van Zemst. Niet eens zo lang geleden kende de gilde een dieptepunt en leek 
het einde in zicht. En toch bloeit deze vereniging  nu als nooit tevoren: Frieda Lauwers 

werd als honderdste lid verwelkomd. 

100ste lid Frieda Lauwers werd op gepaste wijze gevierd.

“Onze waaier aan activiteiten trekt 
mensen aan. Niet in het minst 
onze traditionele schietingen!
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AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be
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D
ownhill racen is 
zo’n sport die 
mede dankzij 
het internet aan 

een gestage opmars bezig is. 
Met behulp van kwaliteitsvolle 
HD camera’s, vastgemaakt op 
helmen of aan sturen, worden 
spectaculaire beelden gemaakt 
tijdens het afdalen van parcours 
door bossen en bergen. 
Vanzelfsprekend gaat dat 
gepaard met grote snelheden, 
verre jumps en halsbrekend 
bochtenwerk. Go hard or go 
home is hun credo. 

We ontmoeten Wiebe en 
Ward in Hombeek, één van de 
weinige plekken in de omgeving 
waar geoefend kan worden en 
waar het allemaal begon.
Wiebe: “Ik kwam tijdens een 
MTB-tocht eens langs  ‘den 
berg’ in Hombeek en zag er een 
paar gasten bezig. Dat leek mij 
wel tof. Eerst ging ik met mijn 
oude BMX, daarna op een dirt 
bike. Na veel ‘gezaag’ kreeg ik 
van mijn ouders mijn eerste downhill 
fiets, toen ik veertien werd. Ward zag mij 
bezig en wou mij nadoen. En nu is hij al 
even fanatiek als ik. Ik doe al een kleine 
twee jaar langer dan Ward aan downhill. 
Momenteel ben ik nog het snelst, 
technisch beter en maak ik de grootste 
jumps.  Maar je mag dat niet vergelijken, 
want toen ik zo oud was als Ward nu, 
reed ik nog geen wedstrijden. Ward is 

heel jong begonnen met wedstrijden te 
rijden. Hij was amper twaalf. Hij staat 
dus qua leeftijd gezien verder dan ik 
toen.” 

Wat heb je nodig om een goede 
downhill racer te zijn?
“Je mag natuurlijk niet bang zijn om iets 
nieuws te proberen. Je moet durf tonen, 
maar ook kracht, explosiviteit, techniek 

en uithouding zijn belangrijk. 
Je moet altijd en in alle 
omstandigheden je fiets onder 
controle kunnen houden. 
Ook het materiaal speelt een 
grote rol. En veel oefenen 
natuurlijk. Er zijn in België 
twee speciaal aangelegde bike 
parks, eentje in Malmédy 
(Ferme Libert) en Filthy Trails 
in Maasmechelen. Gewoon 
zo maar ergens van een berg 
afsuizen is niet te doen, we 
zouden ook last krijgen met 
boswachters. Daarom zijn er 
ook parcours die downhillers 
zelf hebben aangelegd, zoals 
op de citadel van Namen, in 
Dinant en Chaudfontaine.”

Hoe zit dat met de 
beveiliging en de risico’s? 
“Tijdens een wedstrijd is het 
verplicht om een integraalhelm 
te dragen. Er wordt 
gecontroleerd of je een harnas, 
knie- en elleboogbescherming 
en handschoenen draagt. Ook 
een neckbrace wordt sterk 

aanbevolen. Veel downhillers dragen 
speciale stevige fietsschoenen, al dan 
niet met clicks. Ook de kwaliteit van de 
fiets is erg belangrijk. We rijden met een 
voorvork en achtervering van minstens 
180 mm, schijfremmen, dikke banden 
met een grof profiel, enkel achteraan 
versnellingen. Alles samen is het geen 
goedkope sport. Voor de bescherming 
moet je al op 500 euro rekenen. Daar 

Wiebe en Ward, 
downhill en erg hard!

Eppegem - Je hebt filmpjes die viraal gaan. Het is een honderd procent 
internetgerelateerde uitdrukking. Het overkomt je. Je plaatst wat beelden op facebook 

voor je vrienden en hop, voor je het weet is het de hele wereld rond. Veelal zijn het dus 
spectaculaire beelden, compilaties van home made falen, onwaarschijnlijke waaghalzerij 
van door Red Bull gesponsorde sky divers, kortom acties en sporten waarvan je hoopt 
dat je kinderen er zich niet aan zullen wagen. En laat het nu net dit zijn waar de broers 

Wiebe (17) en Ward (14) De Prins op kicken.

100 per uur! 
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bvba

Lenteacties 
tem 30 juni

Nico Vergaelen, BIV 506.573
www.compasvastgoed.be  
www.century21compas.be
info@century21compas.be

Tel: 015 62 16 06

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

Bel voor een gratis 
waardebepaling!

komt nog fietskledij en schoenen 
bij. Een goede fiets kan vanaf 
2000 euro, maar veel duurder 
kan natuurlijk ook. Een downhill 
fiets is ook veel zwaarder dan 
een gewone moutainbike (zo’n 
18 kg), heeft meer vering en 
een andere geometrie. Wat de 
risico’s betreft, tja, de sport is vrij 
belastend voor de gewrichten en 
de rug en je valt regelmatig. Je 
moet dus wel tegen een stootje 
kunnen.  Bij elke wedstrijd is er 
wel iemand die iets breekt en 
of met de ziekenwagen moet 
worden afgevoerd.”

Rijden jullie veel 
wedstrijden? 
“Ward werd vorig  seizoen 
tweede bij de miniemen in het 
eindklassement en ik vierde 
bij de junioren. Mijn beste 
plaats vorig seizoen was een 
tweede plaats op de Nissan 

Downhill Cup in Namen. Ik 
was ook winnaar bij de jeugd 
op de Mini Downhill Cup in 
Wijchen (Nederland). In het 
algemeen klassement (over alle 
categorieën heen)  heb ik vorig 
seizoen een paar keer de finale 
gehaald. Dat wil zeggen een 
plaats bij de dertig snelsten. Op 
dit moment is DH in België nog 
een nichesport, maar ze wordt 
steeds populairder. Willen we 
meer wedstrijden rijden dan 
moeten we naar Nederland 
en Duitsland. Deze zomer 
gaan we waarschijnlijk ook 
aan een wedstrijd in Tsjechië 
deelnemen. Om te oefenen 
ging ik ook al twee keer met een 
paar vrienden op roadtrip door 
de Alpen. Ward zou dit ook wel 
willen doen, maar mijn ouders 
vinden hem daarvoor nog te 
jong.”
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto’s: Jean Andries

Wie Wiebe en Ward live aan het werk wil zien, kan 

in mei gaan kijken naar hun eerstvolgende wedstrijd 

in Chaudfontaine.  Zie deze facebook link voor meer 

informatie: www.facebook.com/krankmechelen

Wiebe (links) en Ward kicken op waaghalzerij.
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hOnder den   mensen

De U6, U7 en U8 van FC Eppegem waren te gast bij Cercle 
Brugge tijdens de wedstrijd tegen KV Mechelen. Voor de 
vierentwintig spelertjes van de eersteprovincialer was het 

een onvergetelijk moment. “Als sportclub kunnen wij deze 
fantastische belevenis alleen maar aanmoedigen”, zegt 

jeugdcoördinator Walter De Kok.

Voor WTC Verbruggelingen is 2014 een jubileumjaar. Buren van de Emile Verbruggestraat hadden in 1989 zin om wat te fietsen, dat was de 
echte start van de club. De voorbije tien jaar groeide de club sterk tot ruim tachtig leden. Op zondagmorgen wordt er in principe gefietst in 
een vijftal groepen. Op dinsdagavond (wegfietsers) en woensdagavond (dames) en ook op feestdagen. “Dankzij enkele sponsors kunnen we 

beschikken overeen gepaste uitrusting. Uiteraard zijn we een erkende Zemstse vereniging. In juli organiseren we een fietshappening met vier 
afgepijlde wegritten en begin december ondersteunen we sterk de veldtoertocht van KWB-Weerde”, zegt Stefaan Verschoren.

Tijdens de spelletjesdag van KWB Zemst-Centrum 
op zaterdag 15 maart was er geen tijd voor verveling. 

Gezelschapsspelen, volksspelen, kaarten, 20.000 legoblokjes, 
alles was aanwezig voor groot en klein. (foto rechts)

Ook voor de verzameling Lego Technic van Yvan Torfs was 
er veel belangstelling. (foto links)
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hOnder den   mensen Foto’s: Jean Andries

Jeugdhuis De Caravan opende feestelijk zijn deuren. Tijdens 
de receptie en de zaterdagavondfeesten waren er zo’n 
tweehonderd jongeren. Tijdens de receptie gaf voorzitter 
Arnout De Weerdt de fakkel door aan Yannick Degreef. De 
toekomst van het jeugdhuis ziet er alvast rooskleurig uit. Het 
nieuw bestuur 2014: Yannick De Greef, Jonas Vaningelgom 
en Stijn Bolijn.

Het eetfestijn van Cycling Team Zemst 
was een groot succes. Kristel Van Praet 

was de honderdste bezoeker en werd in 
de bloemetjes gezet door organisatoren 

en renners: Sonja Pepermans, Mario 
Pepermans, Jean Schoonvaerts, Lorenzo 
Pepermans, Han Devos, Verheyen, Dave 

Declein, Tinne Verdeyen, Karl Peeters, 
Michael Van der Sande, Hubert Lockaerts, 

Jorne Kockaerts, Gianni Vermeiren, Sibe 
Smets, Yoran Arnoets en Lennert Bellens.

Het eerste hammekesfestijn van VK Weerde was meteen 
een groot succes. Café Alcazar in Weerde stopte er mee. 

DDuiveltje-doet-al Helga en haar medewerkers waren er 
als de kippen bij om de vroegere succesorganisatie over te 
nemen van Café Alcazar. Tijdens het gebeuren wilden de 

werkers graag op de foto.

Jaarlijks organiseert IMSO, de organisatie van 
MS-patiënten, een Swimmarathon. De inkomsten 
gaan integraal naar de MS-patiënten. Op zondag 
23 februari was het verzamelen geblazen aan het 
Bloso-zwembad in Hofstade. Het team van de 
Zemstse Gezondheids- en Welzijnsraad bestond uit 
Leen, Patricia, Paul, Jan en Dirk. Liefst 106 banen 
werden gezwommen. 212 euro werd geschonken 
aan Swimso.
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Turnkring Thorho organiseerde haar 
43ste jaarlijks turnfeest. Het thema was 

“Fantasia”. In het schouwspel, een mix van 
dans en acrobatie, toonden 370 gymnasten 

met 34 actieve trainers hun kunstjes. Het 
werd een fantastische dag met een talrijk 

opgekomen publiek.
(foto Anke Van Haesendonck)

Bart De Doncker, doelman van 
FC Zemst Sp., werd vijfendertig 
jaar, is twintig jaar samen met 
Evie Mathijs en tien jaar gelukkig 
getrouwd. Dat werd samen 
met de voetbalvrienden van 
Groot-Zemst en sympathisanten 
gevierd in het clubhuis van FC 
Zemst.

“Het leren gehoorzamen van jonge honden 
is bij K.A.C.E.Z. steeds onze bedoeling. 

Het is leuk om te zien hoe later de 
begeleiders met hun honden kunnen gaan 

wandelen, zonder dat de hond voortdurend 
met gespannen leiband moet lopen. Dat is 

de basis die aangeleerd wordt. Jaren nadien 
kan men daar alleen maar voordeel uit 

halen”, zegt voorzitter Marc De Fraeye.

Zevenentwintig jaar geleden namen slager Jan 
Berthels en zijn vrouw Patricia de zaak over van 

familiebeenhouwerij  Emmeregs in hartje Zemst. 
Nu is het tijd om de pensen definitief aan de haak te 
hangen. En dat  nieuws komt voor de Zemstenaren 

toch wat onverwacht. Patricia en Jan verhuizen 
naar hun optrekje in Hombeek om van het leven te 

genieten. Jan: "De mensen weten wel dat beenhouwers 
goed geld verdienen maar vergeten ook snel dat ze 

hard moeten werken. Ik fietste heel graag, was zelfs 
aangesloten bij een club in Elewijt, maar dat heb ik al 

die jaren moeten opzeggen.  Ik kijk er dus erg naar uit 
mijn hobby weer te kunnen uitoefenen." (JMB)
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Judoschool Yoshi-Kan leeft in Hofstade. “Kom gerust 
eens proberen. Na twee lessen weet je of judo jouw 

nieuwe sport wordt. Inschrijvingen zijn het hele jaar 
mogelijk”, zegt trainster Karin Belmans.

Foto boven: de allerkleinsten (4-7 jaar): Gungi 
Cornelis, Jim Yudhire, Chaou Rayan, Jarne 

Immesoete, Iam Broeckaert, Mila Liekens, Simon 
Caerels, Sander Bosmans, Flint Croes, Lisa Bosmans, 
Genki Cornelis, Voctoria Dehaes, Shopov Lynbomir 

en Michel Vertongen met hun trainster Karin 
Bosmans en begeleiders.

Foto onder: de 8-11 jarigen van Yoshi-Kan Hofstade: 
Dieter Vanderhoeven, Simon Caerels, Victoria Dehas, 
Eneas Beullens, Luna Godts, Audrey Wauters, Phara 

Naert, Herman Jens, Siebe Vandenbroeck, Kobe 
De Prins, Zoe De Prins, Robbe Bosmans, Jonas 

Parmentier, Seppe Van Rode, Elias Jacobes, Tibo 
Hendrickx, Cobi Van Megvis en Jan Korsten.

In het kader van de Actie tegen 
Zwerfvuil kwamen jeugd, 
sportverenigingen en buurtcomités op 
zaterdag 22 maart aan de ingang van 
het kerkhof in Zemst in actie om hun 
eigen stukje Zemst op te ruimen. De 
gemeente zorgden voor handschoenen, 
vuilniszakken en grijpers.

Dank zij de Supportersclub Geel-
Rood uit Hofstade mocht Lotte, 
kleindochter van KV-supporter 

nummer één Jean Juliens, aan 
de hand van kapitein Steven 

De Petter mee op het veld voor 
de voorstelling van de ploegen 

van KV Mechelen en RC Genk; 
“Jammer hé, onze ploeg verloor 
met 0-2”, liet een ontgoochelde 

Lotte zich ontvallen. 
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Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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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

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

IUSTE
ADVOCATEN

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur

Tervuursesteenweg 620 - 1982 Elewijt
Tel. 015 61 26 56

www.napoleon-games.be

De Heren 2 van Zenneblok (Eppegem) 
zijn voor het derde jaar op rij kampioen 
geworden in de hoogste reeks van de 
Volleybalfederatie van de Vriendschap. 
Op 6 maart werd Liedekerke met 
3-1 huiswaarts gestuurd, waardoor 
Zenneblok, op drie matchen van het 
einde, niet meer kan bijgehaald worden 
in de stand. Voorlopig verloor de ploeg 
dit seizoen maar één keer en werden 
de andere achttien matchen winnend 
afgesloten. Na de kampioenstitel van 
vorig jaar schoof de jeugd van Heren 2 

door naar Heren 1, en kwamen de iets 
minder jonge, maar ervaren spelers van 
de eerste ploeg nu Heren 2 vervoegen. 
In het begin was het wat zoeken naar 
automatismen, maar uiteindelijk liep 
alles al snel heel vlot, met dit mooie 
resultaat als gevolg. Vanaf nu gaat de 
ploeg op zoek naar de ‘dubbel’, want 
het team speelt nog de halve finale van 
de beker, waarvan de finale op 10 mei in 
Moorsel gespeeld wordt.
Meer info op www.zenneblok.be

Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

Zenneblok: 
drie op een rij!

De spelers van de kampioenenploeg: Eric Demeyere (speler-coach), Peter Bertels, 
Herwin Bolijn, Joris Ceulemans, Marc Demeyere, Tom Demeyere, Dirk De Ridder, 

Johan Van den Bergh en Gunter Vanderelst.
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V
alérie, waarom een nieuw 
woonzorgcentrum, hier 
in Zemst?
“Toen onze groep Anima 

Care in 2007 zijn oog liet vallen op 
Zemst, was er een groot tekort aan 
ruimte voor hoogkwalitatieve 
bejaardenopvang. We vullen het 
keuzespectrum van OCMW- en 
levensbeschouwelijke woonzorg 
aan met een privé-initiatief dat 
kwaliteitsvolle architectuur 
koppelt aan een doorgedreven 
all-in dienstenpakket. Voor 
de bewoners betekent dat 
bijvoorbeeld dat telefoon, internet, 
digitale tv, koelkast, hotelkluis en 
flatscreen televisie inbegrepen 
zijn. Voor de omgeving hanteren 
we een ‘open huis’-filosofie. 
Ons Grand Café staat open voor 
de buurt, ons kapsalon is voor 
iedereen toegankelijk en we 
zoeken partners om een vormings- 
en bezigheidsaanbod uit te werken 
waarop bijvoorbeeld ook kinderen 
tijdens de schoolvakanties 
welkom zijn. Op termijn hopen 
we een intense samenwerking 
uit te bouwen met de scholen, 
verenigingen, handelaars en 
inwoners van Zemst!”

Hoe ziet het gebouw van 
Zonnesteen eruit?
“Op het gelijkvloers bevinden 
zich veertig kamers voor dementerenden, 
ingedeeld in twee leefgroepen rondom 
een binnentuin waar ze veilig buiten 
kunnen. De vorm van de afdeling is 
zo opgevat dat de verzorging direct 
overzicht heeft over de gangen. Beneden 
bevindt zich ook de cafetaria, onze 
verbinding met de buitenwereld, het 
onthaal en het kantoor van de directeur 
en de opnameverantwoordelijke.

Op de eerste verdieping vind je kamers voor 
ouderen met fysieke beperkingen. Ze kunnen 
genieten van het uitzicht vanuit hun kamers 
en de gemeenschappelijke leefruimtes, en 
toch snel en makkelijk naar buiten gaan.
Bovenaan zijn er achttien erkende 

assistentiewoningen en in de vroegere 
dokterswoning nog vijf aangemelde 
assistentiewoningen. De bewoners 
hebben toegang tot het volledige 
dienstenaanbod wanneer ze dat 
willen, maar genieten tegelijk van een 
aparte ingang en de vrijheid van een 
appartement.
Er zijn ook nog vijf wooneenheden 
voor kortverblijf, waar ouderen kunnen 

verblijven als ze tijdelijk nood hebben 
aan opvang en verzorging.
We hebben op het terrein voldoende 
parkeerplaatsen voorzien zodat de 
overlast  voor de buurt tot een minimum 
beperkt wordt.”

Er is ook een hele 
‘onzichtbare’ afdeling?
“Dat klopt: ondergronds 
hebben we, naast de technische 
ruimtes voor verwarming en 
verluchting en dergelijke, ook 
de kine- en de animatieruimte, 
het kapsalon, het wellnesslokaal 
en een ontspanningslokaal. 
We organiseren specifieke, 
professionele opleidingen voor 
onze medewerkers én werken 
daarvoor samen met andere 
woonzorgcentra in de buurt. 
Bovendien is er een volledige 
verskeuken, waar onze koks 
dagelijks niet alleen voor de 
bewoners, maar ook voor de 
bezoekers van het Grand Café 
koken. Verder is er natuurlijk een 
kleedruimte en refter voor onze 
zestig personeelsleden.” 

Is er nog plaats beschikbaar? 
Wanneer kunnen 
belangstellenden eens een 
kijkje komen nemen?
“Hoewel de opnames zeer goed 
lopen, zijn er nog mogelijkheden. 

Het beste is om contact op te nemen met 
opnameverantwoordelijke Carine Pollaert 
via 015 618400 of opname@zonnesteen.
be.  Voor de nieuwsgierige buurtbewoners 
is er in juni een opendeurdag gepland. 
Op onze website www.zonnesteen.
be kan je de kalender vinden en ook 
op de facebookpagina van Zonnesteen 
verschijnen alle nieuwtjes.”

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Hier word je 100!

Op 1 april gaat in het centrum van Zemst een nieuw woonzorgcentrum open. Zonnesteen 
heeft de site van het huis en de tuin van dokter De Mayer een heel ander uitzicht gegeven. 

Wij gingen alvast een kijkje nemen en werden rondgeleid door directeur Valérie Mycke.

De directeur van Zonnesteen Valérie Mycke (links) 
en opnameverantwoordelijke Carine Pollaerts.

Rusten in Zonnesteen
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Speel mee en win
Speciaal voor dit speciale nummer 100 leggen wij op een bepaald moment ergens een leuke verrassing klaar voor de snuggere lezer.  
Ontcijfer deze rebus en u weet waarover wij het hebben. Wacht niet te lang, de tijd tikt genadeloos verder. Succes!
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Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

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

bvba
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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

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIJS J.
B.V.B.A.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83

E-mail: denijsj@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

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

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91



36

Zowel voor bedrijf als particulier

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 

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 BESTEK

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerKen@sKynet.be

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken

Nieuw te Hofstade
Tervuursesteenweg 257
Tel 015/62 71 00
info@jsdimmo.be
www.jsdimmo.be

“De schakel tussen koper en verkoper”

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 april 2014
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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Ergens in maart gebeurt het: dan valt het 
moment waarop het nog maar honderd 
dagen duurt tot de dag waarop vele 
humaniorascholieren voor het laatst de 
schoolpoort achter zich dichttrekken, op 
weg naar andere horizonten. Zemst telt 
ook dit jaar heel wat jongeren in dat geval, 
zoals Fran Colebrants, Moran Buelens, 
Sarah Van Uffel, Sofie De Wit, en Kasper 
Van Roey.  

Traditie boven 
kalender
Elke school heeft zo zijn gewoontes als 
het op de laatste 100 dagen aankomt. En 
ook de dag waarop dit gebeuren gevierd 
wordt varieert van school tot school. 
Er wordt, zoals Fran (KA Pitzemburg) 
zegt, niet echt rekening gehouden met 
de kalender, maar eerder met traditie. 
In Pitzemburg is dat bijvoorbeeld 

altijd de week voor de paasvakantie. 
De precieze dag bleek dit jaar voer 
voor discussie in de Ursulinen.  Sarah 
vertelt: “De leerlingen wilden een 

vrijdag, de 
leerkrachten 
e e n 
woensdag… 
E e n 
discussie die 
uiteindelijk 
door de 
l e e r l i n g e n 
g e w o n n e n 
werd, met 
de belofte 
dat ze een 
spel zouden 
u i t w e r k e n 
dat de hele 
dag in beslag 

nam.” 
“De zesdejaars van Scheppers vierden 
hun laatste etappe dit jaar op 14 maart”, 
laat Moran weten. “De datum varieert 
van jaar tot jaar, maar telkens op een 
vrijdag. Want het is de gewoonte dat de 
laatstejaars donderdagavond uitgaan tot 
in de vroege uurtjes.” Ook de zesdejaars 
van Bim-Sem gaan samen een avond/
nachtje op stap. “Iedereen is samen 
naar Leuven geweest, geweldig!”, 
geniet Kasper nog na.  Daar zijn ze 
misschien hun ‘buren’ van het Sint-
Romboutscollege tegengekomen, die 
ook samen uitgaan de dag voordat de 
laatste 100 dagen worden gevierd, zoals 
Sofie vertelt.

Een hele week feest!
“Eigenlijk stond die hele week voor de 
zesdejaars in het teken van het afscheid”, 

De laatste 100 dagen 
Groot Zemst – Het begrip ‘de laatste 100 dagen’ kennen we vooral van de laatstejaars 

humaniora die hun eindsprint op een feestelijke en ludieke wijze inzetten. Maar wij vonden 
ook een paar andere (tijdelijke) Zemstenaren die aan hun ‘laatste 100 dagen’ begonnen.   

Tekst: Annemie Goddefroy en Ilse Van de Velde, foto’s: Jean Andries, Moran Buelens, Ursulinen Mechelen

Aftellen naar nieuwe 
(school)tijden

Moran (tweede 
van rechts) en 

haar vriendinnen 
verkleed op weg 

naar Schepper

Sarah (rechts boven ) en haar klasgenoten 
van de Ursulinen in lederhosen!
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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               tel : 0478/647 232
1982 Elewijt        eddy.steurs@telenet.be
                                       Btw : BE 0844 533 072     

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

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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst
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lacht Sarah. “Elke dag had een ander 
thema en iedereen die wou mocht verkleed 
naar school komen: een pyjamadag, 
een  disneydag, … en een klasthema op 
vrijdag. Voor ons was dat: Oktoberfesten, 
met lederhosen dus. Ook in Pitzemburg 
duurde het feest eigenlijk een hele week. 
Fran: “Het is de bedoeling dat we de hele  
week verkleed naar school komen, we 
kiezen dus iedere dag een ander thema. 
Donderdagavond  gaan we allemaal 
samen uit en op vrijdag is er freestage. 
Wie wil kan dan een act opvoeren.” Net 
zoals de collega’s van Scheppers dus. 

Moran vertelt: “Vrijdagochtend worden 
we verkleed op school verwacht om de 
school te ‘versieren’, zeg maar. Daarna 
is er een groot ontbijt en vervolgens 
geven de zesdejaars een show. Elke klas 
heeft een optreden voorbereid, waar de 
vijfdejaars en de leerkrachten welkom 
zijn. In de namiddag doet elke klas een 
activiteit zoals paintballen, bowlen, enz.” 

Geen tijd voor les
Er is die dag dus absoluut geen tijd om 
les te krijgen! Ook in Bim-sem wordt 
er op de dag zelf eerst samen ontbeten. 

“Keilekker!”, vertelt Kasper. “En 
daarna was er een klassecompetitie, 
gevolgd door een klasactiviteit die voor 
mijn klas bestond uit paintballen.” 
Plezier verzekerd dus! Paintballen, 
dat was ook de activiteit van Sofies 
klas. In haar school (College) wordt 
het verkleden gereserveerd voor de 
allerlaatste lesdag (ergens in juni dus).  

Of ze hun humanioratijd gaan missen?
De meesten antwoorden: “Het was een 
leuke tijd, maar het blijft school! En nu is 
het tijd voor iets nieuws…”  

Dirk Cordemans uit Zemst is leraar 
LO aan het COLOMAplus instituut 
in Mechelen, één van de beste scholen 
voor KSO, TSO en BSO (zoals hij zelf 
zegt), met tal van richtingen zoals Hotel, 
Binnenhuisarchitectuur, Publiciteit, 
Onthaal en Public Relations, Handel, 
Fotografie, Haartooi . Na zesendertig jaar 
trouwe dienst is hij aan zijn  laatste 100 
dagen als leerkracht bezig.

En, Dirk, hoe voelt dat?
“Eind juni is het inderdaad gedaan 
met leerlingen over den bok te helpen, 
volleynetballen of is het netvolleyballen,  
basket zonder botsen, wandelen langs de 
Muizenstraat (voor insiders)… Ik heb mijn 
job altijd graag gedaan. In mijn beginjaren 
was het zo dat ik tijdens de vakantie al 
verlangde om de leerlingen en de collega’s 
snel terug te zien. Nu, op het einde van mijn 
loopbaan, is dat een beetje anders, maar de 
liefde voor de sport is altijd gebleven.”

En hoe heb je je laatste 100 dagen 
beleefd? Gevierd of er stilletjes 
over gezwegen? 
“Ik heb ze niet echt gevierd. Maar 
gezwegen nu ook weer niet! Ik kan het 
niet laten om regelmatig aan de collega�s 
eens te zeggen dat ik aan mijn laatste 

100 dagen van mijn carrière 
bezig ben.”

Ga je als sportleerkracht 
nog veel sporten in je 
pensioen? 
“In mijn vrije tijd heb ik 
jarenlang gevoetbald en 
ben ik ook gedurende 
een vijftiental jaar trainer 
geweest. De laatste 
23 jaar was ik ook   als 
lesgever verbonden aan 
de trainersschool van de 
voetbalbond. Dit jaar word 
ik zestig en nu mijn knoken 
niet zo goed meer mee 
willen kijk ik toch wel uit 
naar mijn pensioen. Maar ik 
zal altijd blijven sporten! Ik 
ben ondertussen weer gaan 
volleyballen bij VV Zemst 
en onderhoud verder mijn 
conditie door jogging en 
fietsen.” 

Heb je een goeie raad 
voor je opvolger?
“Een goeie raad voor mijn opvolger en 
eigenlijk voor iedereen is dat wij moeten 
blijven spelen en sporten. Of om het met 

de woorden van de legendarische Oscar, 
trainer van de FC De Kampioenen, te 
zeggen “kom aan mannen bewegen, 
bewegen, bewegen…”

De laatste 100 werkdagen 
van LO-leerkracht Dirk 
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De laatste 100 
dagen van Sea

Voor de Thaise Sea breken 
de laatste maanden van 
haar jaar in België aan. 
Ze woont sinds augustus 
bij een gastgezin in 
Hofstade en loopt school 
in ColomaPlus, waar ze de 
richting Architectuur en 
Binnenhuiskunst volgt.

En Sea, ben je aan het 
aftellen?
“Eigenlijk wel, maar op 
twee manieren: er zijn nog 
een hoop dingen die ik 
zou willen zien en doen 
hier in België en dat zal nog haasten 
worden! Anderzijds mis ik vooral 
mijn tweelingzusje heel erg. Zij woont 
momenteel in Iowa in de Verenigde 
Staten.”

April is in Thailand een 
bijzondere maand, hé?
“Ja, dat klopt! In april vieren we 
in Thailand Songkran, het Thaise 
Nieuwjaar. Op 13, 14 en 15 april word 
je overal waar je komt natgespetterd. 
Dat brengt geluk in het nieuwe jaar! 
Vermits het dan juist de warmste 
periode van het jaar is, vindt niemand 
dat erg.”

Vieren jullie dan geen Nieuwjaar 
op 1 januari?
“Toch wel, maar sinds eeuwen is 
Songkran het traditionele begin van 
het jaar, ook in Laos en Cambodja 
bijvoorbeeld. Wij zijn al in het jaar 
2557.”

Wat zijn je toekomstplannen als 
je terug in Thailand bent?
“Ik ga verder naar school. De grote 
vakantie is er nu bezig, en het nieuwe 
schooljaar begint in mei. Ik zal dus 
halverwege moeten aanpikken. Gelukkig 
heb ik nog een weekje vakantie kunnen 
bepleiten….”

 

Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497

ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36

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

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd   1 29/02/12   12:35

Benny haelwaeters
terrassen - opritten - tuinafwerking

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
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Juwelier

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

Communie 
of lentefeest actie

Win een fiets twv 500 €

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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100, 101 en 112
In België bestaan deze drie noodnummers 
naast elkaar. Heb je een brandweer of 
ambulance nodig, bel je best 100 of 112. 
Bel je vanuit Zemst, dan kom je terecht 
bij de alarmcentrale in Leuven. Via het 
nummer 101 kom je bij de politie terecht. 
Zij verbinden je door met de alarmcentrale 
mocht je een ambulance of de brandweer 
nodig hebben. Maar zo verlies je 
natuurlijk wel tijd en tijd is belangrijk in 
noodsituaties. Verwarrend? Absoluut. 
Daarom een gouden tip: onthoud 112. Dit 
is ook het Europese noodnummer. 

Dus, in geval van nood, bel 112 en volg 
dan deze stappen:
1. Wacht op antwoord. Haak niet in, 

want dan kom je opnieuw op de 
wachtlijst terecht.

2. Geef het juiste adres door en 
eventueel de gemakkelijkste manier 
om er te raken. 

3. Beschrijf de noodsituatie. Gaat het om 
een brand, ongeval, hartaanval, etc.?

4. Geef aan of er gewonden of mensen 
in gevaar zijn.

5. Haak niet in vooraleer de operator 
zegt dat je mag inhaken. Hou je 
telefoonlijn vrij zodat de operator 
je kan terugbellen voor meer 
informatie.

6. Als de situatie verergert of verbetert, 
bel dan terug om dit mee te delen.

(bron: www.112.be)

Op basis van jouw informatie kan de 
operator de brandweer of ziekenwagen 
sturen die het snelst ter plaatse is. Indien 
nodig roepen ze ook de politie op. 

Heb je per ongeluk een noodnummer 
gebeld, hang dan niet op, maar zeg de 
operator dat alles in orde is. Zo is die zeker 
dat er geen sprake is van een noodgeval en 
stel je je ook niet bloot aan vervolging.

Ziekenwagen of MUG?
Een ziekenwagen brengt je naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis. Een MUG, 
of mobiele urgentiegroep, is een medisch 
team dat dringende verzorging ter 
plaatse en eventueel onderweg naar het 
ziekenhuis biedt. MUG-teams zijn altijd 
verbonden aan de spoedgevallendienst 
van een ziekenhuis. Ambulancediensten 
daarentegen kunnen behoren tot een 
ziekenhuis, de brandweer, het 
Rode of Vlaamse Kruis of ze zijn 
privé. 

Ook in Hofstade
Wie in Hofstade in de buurt 
van het zwembad woont, 
hoort regelmatig sirenes van 
ambulances. Gebeuren er dan 
zoveel ongevallen? Niet echt, 
maar EHBO-Elite heeft er 
zijn thuisbasis. EHBO-Elite 
is een privé-ambulancedienst 
die dringend en niet-dringend 

ziekenvervoer verzorgt. Zaakvoerder 
Frank Blommaers legt uit: “Een privé-
ambulancedienst is hetzelfde als elke 
andere ambulancedienst. We volgen 
dezelfde opleidingen en onze wagens 
zijn op dezelfde manier uitgerust. Het 
enige verschil is dat wij niet opgeroepen 
worden door de alarmcentrales, maar 
rechtstreeks door privépersonen. We 
vervoeren patiënten dan ook naar 
het ziekenhuis van hun keuze en niet 
noodzakelijk naar het dichtstbijzijnde.” 
En niet-dringend ziekenvervoer? “Dat 
gaat over het wegbrengen en ophalen 
van patiënten die nierdialyse, bestraling, 
chemo, enz. moeten ondergaan. Je zou 
deze groep kunnen omschrijven als onze 
vaste klanten. Mensen waarmee je meer 
een band opbouwt”, besluit hij.

Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries

Bel 
de 

100!
Hofstade - Hopelijk heb 

je ze nooit nodig, maar 
in geval van nood staan 

de hulpdiensten klaar. 
Maar bel je nu 100, 101 
of 112? En wat gebeurt 

er dan eigenlijk? 
Frank Blommaers van EHBO-Elite.
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•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

•  Gepatenteerde gelaste scharnier-
systemen in aluminium met 
roestvrije (INOX) scharnieren 

•  Alle RAL kleuren of zelf- 
reinigend krasvrije structuurlak-
ken 

Exclusief in kwaliteit

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst 
tel. 015 41 41 42  - fax 015 41 41 44

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 

201108ZemstenaarAdverts.indd   1 23/08/11   01:04

www.tuinenvanvlasselaer.be

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

 VERHUURT HET MATERIEEL 

VOOR KARWEI EN FEEST

NU:  

Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

tenten - stoelen - tafels - banken -  
borden - bestek - glazen - enz....

gazonverluchters - hakselaars - 
kliefmachines - freesmachines - enz...

Feesten:

Tuin:

 TV  Zemst U kijkt toch ook?
Als aandachtig lezer van de Zemstenaar kan het u niet ontgaan zijn dat in 
deze rubriek al eens verwezen wordt naar de The Huffington Post als bron van 
een nieuwsitem. Ook nu weer bij de woorden van lof voor het Eén-programma 
Volt over de kus. Want, zo stelde de website, toonden de Belgen de wereld hoe 
een eerste kus echt voelt. Meer nog: “wanneer wildvreemden in België voor het 
eerst kussen voor een camera, komt daar veel tong en een beetje kont graaien bij 
kijken”. Een vaststelling die ik volledig voor rekening van The HP laat.
En ik die dacht dat een toneel- of filmkus nog wat anders is dan iemand zomaar een tong 
draaien. Misschien moet ik het maar eens vragen aan onze TV Zemst-ankervrouw…
Wat er ook van weze, het zou iets kunnen zijn voor De Nacht van de Zemstse tv-
Sterren, als die er überhaupt ooit komt. En als die er toch komt, dan liefst zonder 
panda’s. Behoed ons voor dit soort acts met een hoog Showbizz Bart-gehalte, 
liefste lichtgevende madonna van Jalhay. Het is al goed dat u uw regiogenoot 
Axel Hirsoux als vertegenwoordiger van Vlaanderen naar Kopenhagen stuurt. 
En dat de Rode Duivelshymne voor Rio van Brusselaar Stromae in het Engels 
ondertiteld wordt. Merci Maestro Van Haver.
Wees niet bevreesd, ik ga heus niet bekrompen worden. Buiten de lijntjes denken blijft 
mijn geliefkoosde leuze. Vandaar dat ik mij al verheug op de dubbele familienamen. 
Devos-Lemmens hebben we al. Maar het is uitkijken naar leuke, doch brave combinaties, 
genre De Roo-De Ridder of Thibaut-Terhammen. Of in het beste geval, naar weinig aan 
de verbeelding overlatende combinaties als Constant-Uyttebroeck of Deckmyn-Billen.
Bij TV Zemst loopt het alvast zo’n vaart niet. Wij beperken ons tot vernieuwing 
inzake opnameset, wat extra medewerksters en gasten. Zoals mocht blijken uit 
het maartjournaal, waarvan hierbij een momentopname.

En dan nog even een 
kleine rechtzetting. Vorige 
maand vermeldde ik dat u 
zich best kunt abonneren 
op CBS.Kort als u wil 
weten wanneer het nieuwe 
nieuws er is. Welnu, dat 
is niet helemaal juist. U 
moet zich abonneren op 
de nieuwsbrief TV Zemst 
Nieuwsflits. Waarvan 
akte!

Heet u De Bruyne-Boonen of Van Boven-Op den Bergh, meld het via mail, 
telefoon of sms: alex.lauwens@telenet.be, 0474/056.001 AL

Groepsfoto met heer (vrij naar Heinrich Böll). Uw dienaar 
omringd door vijf vrouwen: Xandra, Lynn Bal, Carine De Vos 

(tweemaal) en Valérie Fryns (foto: Paul Van Welden). 

dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

•  Gepatenteerde gelaste scharnier-
systemen in aluminium met 
roestvrije (INOX) scharnieren 

•  Alle RAL kleuren of zelf- 
reinigend krasvrije structuurlak-
ken 

Exclusief in kwaliteit

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst 
tel. 015 41 41 42  - fax 015 41 41 44

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 
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