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Honderd jaar Wereldoorlog I

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat WO
I uitbrak. En dat zullen we geweten hebben.
Overal in het land worden talloze activiteiten
gepland. Ook in Zemst. Heemkring De
Semse is druk bezig met het opzetten van
een rijk gestoffeerde tentoonstelling en
Roger Van Kerckhoven schreef het boek
Zemst 1914-1918.(p. 35)
Tweehonderd jaar Harmonie Sint-Hubertus

De kans is groot dat in WO I ook
leden van Harmonie Sint-Hubertus uit
Elewijt meevochten. In 1914 vierde de
muziekvereniging namelijk haar eeuwfeest.
Wie een beetje kan rekenen heeft snel door
dat 2014 voor de harmonie een speciaal jaar
wordt. Alles staat er klaar voor de viering van
het tweehonderdjarig bestaan. (p. 19)
Straffe Senioren
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In 1914 was een gezonde zeventigjarige
wellicht even uitzonderlijk als een vrolijke
kalkoen rond Kerstmis. En een negentigjarige
moet zowat een bezienswaardigheid zijn
geweest. Dat is in 2014 wel even anders.
In ons vorig nummer maakte u al kennis
met Lucien Lauwers, die op zijn 75 stopte
met voetballen. Wat dan gezegd van Maria Behets, die haar
94ste verjaardag vierde met een tentoonstelling van haar kunsten knutselwerkjes? Maak kennis met haar in onze reeks Straffe
Senioren. (p. 16)
Rapport heenronde voetbal

Als er in de Zemstenaar geen woord over
voetbal staat, regent het klachten: “Pff,
wéér niks over voetbal, waar trekt dat op?”
Hebben wij het wél over voetbal, regent het
ook klachten: “Dat domme voetbal altijd!”
De heenronde van het voetbalseizoen 20132014 zit erop. Dus maakten wij een rapport
op van de Zemstse clubs. Het zal weer klachten regenen. (p. 40)
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Café Dansant
Releghem
Zemst - “Als mijn benen wat beter meewilden, stond ik met u al op de dansvloer”, zegt
Jeanne De Sutter, één van de bewoners van woon- en zorgcentrum Releghem.
De nostalgische deuntjes uit een draaiorgeltje laten de bejaarde bewoners wegdromen
naar vroeger en wie het nog kan, waagt zich aan een voorzichtig dansje.

H

et orgeltje scoort hoog op
de ontspanningsactiviteiten
van het rusthuis. De recente
aankoop werd mogelijk met
geld uit het Elia Fonds, een gift waarmee
het zorgcentrum bijzonder opgetogen is.

De tijd van toen
herbeleven

en laten aansturen met MP3. Het is haast
niet te onderscheiden van een authentiek
exemplaar qua uitzicht en klank en dat
kon ons budget aan.”
De nieuwe aanwinst is nu dé sfeermaker
in het zorghuis. “Het orgel kan
2000 nummers spelen. Het roept de
kermissfeer van vroeger op en zet aan
tot dansen of gewoon te genieten bij

ze mooie muziek op een oud orgel”,
herinnert ze zich.
Ook voor Jeanne De Sutter roept het
draaiorgel herinneringen aan vroeger op.
“Aan kermissen in het dorp en aan bals”,
zegt ze. “Vroeger in Vilvoorde gingen
wij veel dansen in De Witte Leeuw. Als
mijn benen wat beter meewilden, zou
ik niet blijven zitten maar ook naar die

smoutebollen of wafels”, zegt Hilde De
Broeck van de animatie.

leuke deuntjes luisteren en soms liedjes
meezingen is genieten.”
Muziek vormt een belangrijke pijler
binnen het wooncentrum. Zo worden
er vaak zangnamiddagen en specifieke
optredens georganiseerd. De bewoners
reageren bijgevolg heel enthousiast op
deze nieuwe aanwinst.

“Vorig jaar deed de Koning
Boudewijnstichting een
oproep om mensen met
verminderde mobiliteit een
originele vrijetijdsbesteding
aan te bieden”, begint
directeur Gert Van Saet zijn
verhaal. “Het project werd
gefinancieerd door het
Elia Fonds. Wij dienden
daarvoor Café Dansant in,
een dans- en zangcafé voor
de bewoners en bezoekers
van ons woonzorgcentrum.
Hierbij staat een draaiorgel
centraal.
Omdat
de
mobiliteit van de bewoners
beperkt is en verplaatsingen
niet voor de hand liggend
zijn, proberen we, via dit
project, de buitenwereld
naar binnen te brengen
door hen de liedjes en
muziek uit vroegere jaren te
laten herbeleven.”

Oude deuntjes,
nieuwe techniek
Het WZC kreeg een subsidie van 3000
euro om het project te realiseren.
“Daarmee koop je natuurlijk geen
authentiek draaiorgel”, vervolgt Van
Saet. “We vonden via Kapaza mensen
in Limburg die draaiorgeltjes nabouwen

Memories
Bewoonster Marie José Suys wordt
er een beetje weemoedig bij. “Ik kon
vroeger goed dansen en ging daarvoor
geregeld naar café Oud België aan de
vaartbrug in Hofstade. Daar draaien

Tekst: Juliaan Deleebeeck, Foto’s: Jean Andries
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Horen, zien en … melden!
Weerde - Reinhart Lahousse en drie van zijn buren: Dimitri Van Crombruggen, Yves
Dezeure en Frans Deprins coördineren het Buurt Informatie Netwerk of kortweg BIN,
dat op 1 januari 2014 officieel van start ging in deelgemeente Weerde. Het eerste BIN
in politiezone KASTZE wil het aantal inbraken doen dalen door de sociale controle te
vergroten en sneller verdachte gebeurtenissen of personen aan de politie te melden.

R

einhart, wat is een BIN
eigenlijk?

“Een
Buurt
Informatie
Netwerk
is
een
samenwerkingsverband tussen inwoners
van een bepaalde buurt en hun lokale
politie. Ons voornaamste doel is het
uitwisselen van informatie, onderling en
met de politie, maar daarnaast wil het BIN
ook ons veiligheidsgevoel verhogen en

de voordelen en dan is deelname aan
de gemeenschap onder de vorm van
dienstverlening een wederdienst die
bij iedereen hoog in het vaandel zou
moeten staan. Combineren we dit met
een solidariteitsprincipe ‘de sterkste
schouders dragen de zwaarste lasten’
dan moet, wat mij betreft, iedereen die
iets kan betekenen, spontaan opstaan
en zijn talenten ter beschikking stellen.
BIN coördinator Reinhart
Lahousse en medecoördinatoren
Dimitri Van Crombruggen en
Yves Dezeure. Frans Deprins was
tijdens het interview afwezig.

de samenhang in onze buurt versterken.
We willen de bewoners zelf preventief
betrekken bij het voorkomen van
misdaden en brand en bijvoorbeeld COvergiftiging. Dat kan door veiligheidstips
te verspreiden en andere nuttige informatie
te delen. We hebben al een heel traject van
overleg met politie en gemeente afgelegd en
buurtinformatievergaderingen gehouden.
Dat is uitgemond in de ondertekening van
het BIN Charter op 16 december.”
Waarom heb je de leiding van
het Weerdse BIN opgenomen,
Reinhart?

“Als mensen deel uitmaken van een
gemeenschap, dan genieten ze ook van

Als blijkt dat ik mee kan helpen vorm
geven aan het BIN Weerde, neem ik
die verantwoordelijkheid graag op. Als
veel mensen op die manier een beetje
van hun tijd en kunnen ter beschikking
stellen van de gemeenschap, ontstaat
er een bruisende kracht. Deze kracht
kan o.a. ondersteunend werken voor de
professionele diensten, in dit geval de
politie.”

ik me heel betrokken bij de buurt en heb
ik nogal wat kennissen en vrienden die in
aanraking zijn gekomen met inbraak of
poging tot inbraak. Ik denk dat we nog
veel leermogelijkheden hebben bij de
meer ervaren BINs in de buurgemeenten."
En Yves?

“Ik heb sinds mijn pensionering meer
tijd om mijn professionele ervaring te
delen en nuttig te zijn voor de buurt. De
grootste uitdaging is het uitbouwen en
actief houden van ons BIN.”
Het charter is ondertekend, hoe
gaat het nu verder?

“In de nabije toekomst gaan we met de
coördinatoren samen zitten om onze
activiteiten te bepalen. Welke activiteiten,
met welke frequentie ... Het resultaat
van dit denkwerk zal aan de volledige
stuurgroep
(korpschef,
wijkagent,
ambtenaar, schepen en de coördinatoren)
worden
voorgelegd,
bijgestuurd
en daarna uitgevoerd. Belangrijke
elementen zijn de ledenvergaderingen,
de
stuurgroepvergaderingen,
de
communicatie met onze leden (e-mail,
presentaties, website ...). Op onze
website willen we veiligheids- en
preventietips geven en informeren over
onze activiteiten. De eerste actie blijft
uiteraard de goedkeuring van FOD
Binnenlandse Zaken krijgen zodat we
officieel erkend worden. Het eerste jaar
neemt de gemeente de werkingskost
op zich, voor daarna zoeken we andere
inkomsten om de sms-kosten te dekken.”
Tekst en foto: Ilse Van de Velde
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Begeleid zelfstandig wonen
Zemst – Soms vallen
puzzelstukjes ineens samen.
En dat is mooi. Zeker als de
puzzel een sociaal project
is in je eigen gemeente.
Paviljoen Maria zal een
thuis bieden aan eerst zes
– en later mogelijk twaalf
– volwassenen die nét dat
beetje begeleiding nodig
hebben.

D

e
wachtlijsten
voor
volwassenen
met
een
mentale handicap zijn lang,
dat is algemeen geweten.
Dat de schaarse plaatsen eerst naar
zwaar zorgbehoevenden gaan, is dan ook
begrijpelijk. Maar het gevolg is wel dat
mensen die nét niet zelfstandig kunnen
functioneren, systematisch uit de boot
vallen. Precies voor deze groep 'onderaan
de wachtlijst' wou OCMW-voorzitter
Erik Moens al jaren iets doen. En die
mogelijkheid diende zich plots aan, in de
vorm van het huis van Maria Verlooy, die
haar woonst niet aan de meest biedende
verkocht, maar aan een goed doel.
OCMW-voorzitter
Erik Moens stelt
het project voor.
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En zo begon het
“En zo begon het “, vertelt Erik Moens.
“Paviljoen Maria, want zo gaat het huis
heten, zal in een eerste fase onderdak
bieden aan zes personen met een licht
mentale beperking. Er komen om
te beginnen zes kamers met beperkt
sanitair, een aantal gemeenschappelijke
ruimtes evenals een conciërgestudio
voor nachtopvang. We vinden het
belangrijk dat de bewoners in hun
bestaande
omgeving
opgevangen
kunnen worden. Zo is de familie en het
netwerk van mantelzorgers nog vlakbij.
Het is de bedoeling het aantal bewoners
na verloop van tijd te kunnen optrekken
naar twaalf. Het OCMW is drager
van het project. Wij staan in voor de
organisatie en de uitbating.”

Steun
“Een dak hebben is één ding, maar
daarmee staat zo’n project natuurlijk
nog niet op poten” gaat Erik Moens
verder. “Het OCMW heeft expertise op
het vlak van senioren en kinderopvang,
maar niet op het vlak van begeleid
zelfstandig wonen. Maar we
hebben heel wat hulp gekregen
fo
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Samenwerking
Paviljoen Maria ligt vlakbij Villa
Clementina, het geïntegreerd en inclusief
dagverblijf voor jonge kinderen met en
zonder beperking. Is een samenwerking
in de maak? “Het zullen twee aparte
projecten blijven” aldus Erik Moens “maar
op termijn zou het mooi zijn als er een
samenwerking zou komen. Zo zou er een
gezamenlijke coördinator kunnen worden
aangesteld en zouden volwassenen die
in Paviljoen Maria wonen misschien een
dagbesteding kunnen hebben in de tuin
van de Villa bijvoorbeeld.”

Financiering
Jammer maar helaas moeten er voor
sociale projecten ook centen zijn. Om
het financiële plaatje rond te krijgen
doet de gemeente in de eerste plaats
beroep op Inclusie Invest, de enige
coöperatieve vennootschap in Vlaanderen
die aangepaste woonvormen bouwt
voor mensen met een beperking. Deze
coöperatieve investeert 50% van het
nodige bedrag. De overige 50% moet
van privé-investeerders komen. “Ik
gebruik bewust het woord investeerders”,
benadrukt Erik Moens. “Het gaat hier niet
om schenkingen voor een goed doel, maar
wel om een belegging. Je koopt een aandeel
dat je later ook weer kan verkopen. Het is
de bedoeling dat het aandeel een dividend
oplevert met een fiscale vrijstelling.
We hopen zoveel mogelijk burgers en
bedrijven te overtuigen.”
Tekst: Annemie Goddefroy, foto’s: Jean Andries en Erik Moens

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

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

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

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent
boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice
320

Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93
raoul.koekoekx@skynet.be
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Tervuursesteenweg
in nieuw kleedje
Elewijt – Op 6 december 2013 was de openstelling van de N227, de
Tervuursesteenweg, een feit. Na maanden van wegeniswerken kon het verkeer
opnieuw in beide richtingen de gemeente Elewijt doorkruisen. Kregen de
langswoners waar voor hun op de proef gesteld geduld?

S

tipt om 15.30u werd het
verkeer opnieuw toegelaten
in beide richtingen. Wat bijna
ogenblikkelijk opviel was het
vertrouwelijke heen-en-weer geraas
van auto’s. De gevestigde handelaars
slaakten een diepe zucht van opluchting.
Ook werd meteen gecommuniceerd om
de her en der verspreide bordjes van
menige zelfstandige met de vermelding
‘bereikbaar’ zo vlug mogelijk te
verwijderen. Als er één les mag
getrokken worden bij werken van deze
omvang is het een degelijke en duidelijke
communicatie. Als langswoner ken je
graag de stand van zaken. Vooral de
handelaars zijn vragende partij om

hun klanten te kunnen verwittigen,
aangezien zij meestal hun inkomsten
zien afnemen.
Op het traject van bijna 2,5 km werden
zowel de rijweg als de fiets- en voetpaden
en de verlichting vernieuwd. Ook de
nutsvoorzieningen, de bushaltes en de
langsgrachten werden aangepakt. Door
de zeer kleine afstand tot de rijweg
vinden velen dat dit bij glad weer wel
eens desastreuze gevolgen zou kunnen
hebben. De tijd zal het uitwijzen.
De riolerings- en wegeniswerken aan
de Tervuursesteenweg gingen van start
op 16 april 2012 en werden uitgevoerd

in opdracht van het Vlaams Gewest. Al
maanden vóór de eigenlijke aanvang
van de werken werden de nutsleidingen
vernieuwd. Ook
bezorgden
de
onteigeningen van de gronden, nodig om
de werken te kunnen realiseren, sommige
langswoners heel wat kopzorgen. Een
aantal woningen werden gesloopt en
niet in alle dossiers kwamen het Vlaams
Gewest en de gemeente Zemst tot een
makkelijk akkoord.
Het resultaat is een fraai ogende
steenweg, met brede en vrij liggende
fietspaden, voetpaden en een goede
verlichting. Het ontbreken van een deel
van de verlichting in de dorpskern en
enkele kleine aanpassingen
her en der konden de
officiële heropening van de
op 21 december niet meer
tegenhouden.
Ondanks
een koude winternamiddag
verzamelden langswoners
en vertegenwoordigers van
de gemeente, de aannemer
en vele anderen op het
kerkplein. Na een toespraak
van de burgemeester en
de schepen van Openbare
Werken werd de steenweg
officieel ingewandeld, in
gezelschap van Harmonie
Sint-Hubertus.
De
aanwezigen
werden
beloond met een drankje
in de pastorietuin. Waar
ongetwijfeld het laatste
woord over de vernieuwde
steenweg niet gevallen is.

De Tervuursesteenweg werd officieel ingewandeld
in gezelschap van Harmonie Sint-Hubertus.
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Tekst: Katia De Vreese, foto: Juliaan Deleebeeck

Tervuursesteenweg 620 - 1982 Elewijt
Tel. 015 61 26 56
www.napoleon-games.be
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Speelvogels in het
Sportimonium
Hofstade - In het Sportimonium valt heel wat te beleven. Zo neem je een duik in 150
jaar Belgisch sportverleden, je kunt je ‘meten met atleten’ of misschien speel je wel liever
oude volksspelen. Op zon- en feestdagen en tijdens schoolvakanties tref je in het museum
jeugdige vrijwilligers aan. Ze versterken het vaste team en helpen je op weg als je actief
aan de slag wil in bijvoorbeeld het sportlabo of in de volkssporttuin. Sarah Van Uffel,
speelvogel van dienst, maakt even tijd voor een babbel.

S

arah, wat spreekt jou zo
aan in het Sportimonium?

“Van alles eigenlijk. Als
speelvogel maken we deel uit
van een leuk en sterk team. We zijn
het aanspreekpunt bij de interactieve
workshops en bij de volkssporten. We
helpen bij allerhande activiteiten en
ontmoeten af en toe BV’s. Zo heb ik ooit

prinses Astrid de hand geschud. Dat
vond ik echt bijzonder. Als het minder
druk is in het museum verwerken we
administratieve gegevens.”
Het
Sportimonium
is
ondergebracht
in
het
mooie
gerenoveerde strandgebouw in
het Blosodomein. Is de omgeving
ook
een
meerwaarde?

“Zeer zeker. We
hebben
uitzicht
over het meer en
de sfeer van het
oude
Hofstade
Plage
is
een
bijzonder
leuke
werkomgeving.
Als
de
zon
schijnt, zijn we
vaak buiten in de
volkssporttuin. In
het Sportimonium
is
het
nooit
saai. Het is een
supertof interactief
museum
voor
alle leeftijden en

het is toegankelijk voor mensen
met een beperking. Naast de vaste
tentoonstelling worden er vaak
themadagen georganiseerd of tijdelijke
tentoonstellingen.”
Wat valt er binnenkort zoal te
ontdekken in het museum?

“Het Sportimonium is lid van het
Olympic Museums Network en tussen
6 januari en 30 maart 2014 loopt de
expositie ‘SCHUSS…wat je nog niet
wist over wintersport.’ Je komt er van
alles te weten over wintersporten. Een
ideaal voorproefje voor de komende
Olympische Winterspelen. Het wordt
weer een echte ‘doe-tentoonstelling’.
Zo kun je er onder andere kaluiten,
in een olympische bobslee zitten en
je krachten meten met snowboarder
Seppe Smits.
Er valt echt heel wat te beleven in
het Sportimonium. Ik heb nog nooit
een verveelde bezoeker gezien en
op zondag is de inkom gratis voor
Zemstenaren.”
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Sarah Van Uffel uit Hofstade:
“In het Sportimonium is het nooit saai.
Het museum is zelfs erkend door Unesco.”

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries
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Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA
Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

Dakwerken DE DONDER

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
•Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
•Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
•Dakgootbekleding in PVC
•Gootreparaties
•Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

14

015/611532

Fax:

015/617959

Op de barricaden
Weerde – “We zijn kampioen in korte autoritten, we
reizen met het vliegtuig, we drinken water uit flessen,
we eten te veel vlees…” Femke Lootens (19) uit Weerde
heeft er allemaal schoon genoeg van. “We moeten nú
handelen, willen we onze planeet leefbaar houden. Te
beginnen bij onszelf.” En dus stapte zij in november
met zo’n zevenhonderd gelijkgezinden de klimaattrein
op richting Warschau. Bij de terugkeer mocht ze ook
aan ons haar proteststem laten horen.

F

emke verwelkomt me in
chiro-outfit. Want ze laat
haar reuzenmeisjes niet
graag wachten. Ondertussen
zwoegt broer Wietse op wiskunde,
geeft mama Chris in de academie
vorm aan de materie en exploreert
papa Herman fietspaden voor
zomerse tochten. Lege glazen lonken
uitnodigend om gevuld te worden met
een schaars godenvocht. Doch, een
glaasje water van de kraan zal volstaan.

StuJardin
Femke, je bent jong en je

wilt wat. In jouw geval een
fatsoenlijk klimaatbeleid. Van
waar die bezorgdheid?

“Van mijn ouders meegekregen
wellicht.
Mijn
papa
heeft
milieuwetenschappen gestudeerd.
En ja, van kinds af was ik gewoon
geboeid door de natuur. Momenteel
studeer ik biologie in Gent en
ambieer ik een postgraduaat
klimaatbeheer. Niet zo maar gewoon
klimaatwetenschapper zijn – dat is
iets voor fysici – of met beestjes en
plantjes werken, maar de impact
van ons klimaat op de ecosystemen
nagaan.”
Dat
klinkt
mooi,
maar
wel
theoretisch.
En
gaan betogen in
Polen siert je. Maar
hoe ben je zelf ook
echt bezig met die
dingen?

“Naast mijn studies
ben ik ook actief
als voorzitster van
StuJardin. Dat is een
project van UGent1010
dat zich daadwerkelijk
inzet voor een groene
stad. Dit project werkt
rond stadstuintjes in
Gent.
Echte
moestuintjes
waarin
we
groenten
en
fruit
kweken
van
bij
ons.
Lekker,
gezond,
goedkoop,
seizoensgebonden.
Zodat
we
niet

voor ons klimaat

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

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

afhankelijk zijn van uitheemse invoer
en waarbij we onze ecologische
voetafdruk zo licht mogelijk willen
houden.”
Wat nog meer? Vermoed ik daar
een vegetariër in jou?

“Het zit hem in tal van kleine dingen.
En ja, Alex, ik ben een vegetariër.
En ik zal niet met het vliegtuig op
reis gaan, maar met de trein. Ik koop
zoveel mogelijk tweedehands. Ik
probeer groenten en fruit van hier
te eten… Allemaal makkelijk en zo
doeltreffend!”

“

Ik ontwaar enige teleurstelling.
Verklaar je nader!

“Wel ja, in 1997 was er het Kyotoprotocol. Minder broeikasgassen.
Minder uitstoot. Er waren de
tussentijdse klimaattoppen, zoals
nu in Warschau. Het resultaat was
teleurstellend. We moeten nu onze
stem verheffen naar de top van
2015 in Parijs toe! Al dat gedoe
met schone lucht kopen moet maar
eens ophouden. Hypocrisie! Geen
wonder dat de NGO’s vroegtijdig zijn
opgestapt in Polen.”

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

We moeten de planeet NU
redden voor de mensen!

Consuminderen
We
zijn
afgeweken
van
Warschau,
onze
aanleiding.
Vertel er eens iets meer over!

“Het was gewoon super. Met 700
mensen samen op de trein. 20 uur
heen, 20 uur in Warschau, 20 uur
terug. Allemaal gelijkgestemde zielen.
Poolse politie in overvloed, en dat
voor vreedzame betogers, voor een
vredelievend doel. Nota bene in een
land waar de CO2- uitstoot buiten
proportie is. Hun steenkool, hé! Maar
dan ook die zogenaamde klimaattop,
gesponsord door GM. Wat een
contradictie!”

Harde taal. Wil je nog wat kwijt?

“We moeten ons niet alleen inzetten
voor de planeet. De mens zelf
heeft er het meeste baat bij dat de
klimaatopwarming gestopt wordt. En
beginnen bij onszelf. Minder decadent
consumeren. Consuminderen ja! En
ook niet straffen, maar aanmoedigen,
positief blijven. Of, om het met een
quote van Ghandi te zeggen: Je moet
zelf de verandering zijn die je wilt zien
in de wereld!”
Wijze woorden van Femke waarmee ik
afscheid neem. Nu lust ik wel een Orval.

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries.
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Hofstade – Maria
Behets - Marevoet is een
zeer creatieve bij. Als moeder,
grootmoeder én overgrootmoeder
kon haar familie voldoende materiaal
bijeensprokkelen om er een ganse
tentoonstelling aan te wijden.

t
S

Creativiteit
ten top!
I
n zaal De Rode Roos vond op 8, 9
en 10 november van vorig jaar een
tentoonstelling plaats met werken
van één en dezelfde familie, vier
generaties creativiteit. Al die creativiteit
in één familie, het moet wel in de genen
zitten. Aan het hoofd van de familie, Maria
Marevoet. Ze mocht op 19 november
vier-én-negentig kaarsjes uitblazen! Bij
het zien van al die knutselwerkjes kan het
niet anders dan dat het speciaal versierde
kaarsjes zullen geweest zijn.

Maria en haar familie
zijn oorspronkelijk
afkomstig
uit
Londerzeel.
In
1920 is ze in
Hofstade komen wonen. Tussen de vijf
kinderen, tien kleinkinderen en negentien
achterkleinkinderen zitten er een aantal bij
die de creatieve geest van Maria overgeërfd
hebben. De ene is bonsai-specialist, de
ander legofanaat. Verder een quiltster, een
bonsai-specialist fotografe en een telg met een heuse collectie
barbiekledij in haaken breiwerk.
Al die creativiteit in

“

Van

tot
legofanaat

één familie, het moet
wel in de genen zitten!
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Zelf haakt en breit
Maria nog dagelijks.
Deze
dagelijkse
bezigheid maakt dat
ze nog zelfstandig kan
blijven wonen. Het
helpt haar om handen
en geest levendig te
houden en is dus een
ideale oefening. Een
plaatsje in een home
ziet Maria niet meteen
zitten. “Een home
lijkt mij een prison en
eten op een bepaald
tijdstip is niet aan
mij besteed,” klinkt

het. “In een serviceflat zou ik niet kunnen
binnenblijven”, vervolgt Maria haar betoog,
hoewel er wat slijtage op het huis komt en de
tuin er wat verwaarloosd bij ligt. Gelukkig
krijgt ze hulp van een lieve buurvrouw en
met haar dochters in de buurt is bijstand
nooit veraf. Eén keer per week worden er
grote boodschappen gedaan en maakt ze
ook een grote pot soep klaar. Een hobbyclub
in Mechelen wordt om de veertien dagen
bezocht om ook daar aan de activiteiten deel
te nemen.

Een tentoonstelling
als verjaardagsfeest
Wat gebeurt er met al de knutselwerkjes?
Die worden bijgehouden. “Ik heb al een
slaapkamer vol!” Daarom besliste de
familie om het verjaardagsfeest van Maria te
laten plaatsvinden als een tentoonstelling.
Iedereen was van harte welkom en de
bezoekers kregen een drankje aangeboden.
Ter gelegenheid was de kerstboom
versierd met handgemaakte kerstbollen,
engeltjes en meer. Voor mensen met een
creatieve geest en engelengeduld!
Tekst: Katia De Vreese, foto’s: Jean Andries
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Feesten met Sint-Hubertus
Elewijt - Doe het ze maar na. De Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus van Elewijt bestaat
dit jaar zomaar eventjes 200 jaar. De vereniging, met een zeventigtal muzikanten in
volle bloei en met een eigen jeugdharmonie, wil dit speciale jaar niet zonder het nodige
feestgedruis voorbij laten gaan. Onze reporter informeerde bij voorzitter Peter Merckx en
PR-verantwoordelijke Goele Michiels naar wat er zoal op stapel staat.

I

s de vereniging wel zeker dat ze 200
jaar bestaat? Veel bewijsstukken
over het 200-jarig bestaan zijn er
inderdaad niet, gelet op de hoge
leeftijd van de jubilaris. De eerste aanwijzing
is een oud en vaag document waarop
activiteiten van de Harmonie in 1856
en 1860 en 1861 vermeld zijn. In ieder
geval zijn er documenten teruggevonden
over de viering van het 85-jarig bestaan in
1899 en de viering van 100 jaar in 1914.
In deze documenten, te vinden in het
Koninklijk Archief of aan de muren van
De Semse, wordt duidelijk verwezen naar
een stichtingsdatum in 1814. Een exacte
dagstelling van de stichtingsvergadering is
er niet, evenmin als gegevens over de namen
van de stichtende leden. Maar het 200-jarig
bestaan in 2014 is dus alleszins wel zeker.

Bruisend feestjaar
Niet getreurd. Met een plechtige
academische zitting op 3 januari in het
Elewijt Center geeft de Harmonie de aftrap
van een bruisend feestjaar, in aanwezigheid
van een aantal prominenten en – hoe kan het
anders – begeleid door een streepje muziek.
Op de academische zitting wordt ook het
nieuwe boek Kroniek van een Harmonie
voorgesteld over de geschiedenis van de
harmonie. Dat boek kwam tot stand onder
de deskundige redactionele leiding van
Karel Bautmans en Bert Vanhorenbeeck.
Het zal vanaf januari te koop zijn via

Peter Merckx en Karel Bautmans of via
khshelewijt@telenet.be.
De eerste bijzondere gast in het feestjaar
wordt het Wienercircus, dat Elewijt
onveilig komt maken in het weekend
van 17 tot 18 mei. De circusartiesten
brengen hun acts onder begeleiding
van de muzikanten van de harmonie!
De repetities, zoals altijd onder de
deskundige leiding van dirigent Kristof
Degryse, zijn nu al duchtig aan de gang.
Van 12 tot 14 september volgt al een tweede
feestweekend op en rond zaal In den Prins.
Gans het weekend wordt zwaar gefeest,
om te beginnen met een fuif voor de jeugd
op vrijdag en uiteraard wordt heel de rest
van het weekend, binnen en buiten, muziek
geproduceerd door de harmonie en door
een aantal bevriende muziekmaatschappijen.
Ook
frühshoppen,
een
muzikale
formule geïmporteerd uit Duitsland, is
geprogrammeerd. Een gedetailleerder
programma volgt nog. Op zaterdag 29
november wordt het feestjaar afgesloten met
een winterbarbeque en vuurwerk.

Traditionele
activiteiten
De traditionele activiteiten van de
vereniging vinden natuurlijk ook plaats,
zoals het aperitiefconcert op 5 januari, het
jaarlijkse mosselfestijn, en dan hebben
we het nog niet gehad over het teerfeest,
de deelname aan de processie, optredens

Bovenaan v.l.n.r. Frans Bautmans
(erevoorzitter), Bert Vanhorenbeeck
(auteur "kroniek van een harmonie") en
Peter Merckx (voorzitter). Onder: André
Van Loock, Karel Bautmans (secretaris)
en Felix Bautmans.

bij bevriende orkesten, e.a.
Het feestjaar zal de vereniging een flinke
duit kosten. Dus is elke vorm van steun
wenselijk. Sponsoring is altijd welkom
en dat kan je regelen door even te surfen
naar het sponsorrooster op de website
van de Harmonie (www.khshelewijt.
be) of door een mailtje te sturen naar
voorzitter Peter Merckx (khshelewijt@
telenet.be). Alle voorstellen zijn welkom.
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

20

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

Hofparkers
in de wolken
Kersttijd, geschenkentijd… Zeker voor de Hofparkers!
Op 16 december mocht deze lokale zelfhulpgroep voor
Parkinsonpatiënten een cheque van maar liefst 2500 euro
in ontvangst nemen. De cheque werd hen overhandigd
door een delegatie van de gemeentelijke gezondheidsraad
en het Elewijts Bachkoor. Een mooi bedrag dat werd
ingezameld dankzij de organisatie van een concert in de
kerk van Hofstade op 16 en 17 november.

Garage

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

Niets dan blije gezichten bij de
overhandiging van de cheque.

Wie krijgt, is
dankbaar

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

Niets dan blije gezichten, die
maandag in zaal de Rode Roos, waar
de Hofparkers maandelijks gezellig
samenkomen. Zeker bij de bezielers:
initiatiefneemster Johanna – An – Vossen
en Ineke Brugman, ondervoorzitter.
Beide dames toonden zich heel blij
en dankbaar met het geld en de steun.
Ineke loofde het vrijwilligerswerk en
bestempelde het prachtige concert
als een waar kippenvelmoment. An:
“De Hofparkers bestaan nog geen
twee jaar. We tellen nu al 35 leden en
komen graag samen om te praten, te
zwemmen, een uitstapje te maken of
een feestje te organiseren. Zoals ook
nu weer om kerststukjes te maken
die we dan verkopen of wegschenken
aan de afdeling geriatrie in het SintMaartenziekenhuis van Mechelen
waar Ineke werkt.” Waarvoor ze deze
cheque precies gaan gebruiken, wisten
beide dames nog niet met zekerheid

te vertellen. Maar de werking van de
organisatie zal er ongetwijfeld een stuk
makkelijker door worden.

Wie geeft, maakt blij
Ook de schenkers voelden zich gelukkig
met wat ze gerealiseerd hadden.
Schepen van Gezondheid Dirk Van
Roey en Clem Vandenbrandt, voorzitter
van de Zemstse Gezondheidsraad,
toonden zich fier over de samenwerking
met het Bachkoor. Clem loofde
daarbij vooral de sterkte die uitgaat
van het vrijwilligerswerk. Huib
Crauwels, voorzitter van het inmiddels
gerenommeerde koor, dankte op zijn
beurt alle neringdoeners, sponsors en
adverteerders en loofde ook de hulp
van het Zemstse gemeentebestuur.
“Het was een prachtig concert, waar
ruim zevenhonderd mensen van
genoten en waarvan we de opbrengst
graag ter beschikking stellen van dit
goede doel.”
Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

Bosontginning
WILLEMS b.v.b.a.

Zenneweg 37 - 1980 Eppegem
www.bosontginning-willems.be
Tel.: 015/61 32 69
GSM: 0478/26 20 52
Fax: 015/62 05 04

ma en di

* 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

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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Eppegem - Geen paniek, beste inwoners. We hebben het niet over een lozing,
verontreiniging of vervuilende schoorstenen. We hebben het hier over metal, thrash metal,
het muziekgenre dat bij vele jongeren nog steeds razend populair is en toch wat in de
marge blijft. Bloodrocuted, een Eppegemse band onder de vleugels van Bob Briessinck,
werd opgestart in 2010 en leeft zich muzikaal uit boven wasserij Prisma, de zaak van zijn
ouders. Burenhinder of lawaaioverlast is niet aan de orde en dat is goed zo, want metal
kan hard gaan, heel hard en snel, heel snel.

Zware metalen in Hoge Buizen?

N

Bloodrocuted!

ieuwsgierig
as
ever,
polste
de
Zemstenaar
naar hun plannen en
ambities, maar eerst
even voorstellen.

Bob: “Jason Bond speelt rhythm guitar
en doet backing vocals. Jason is 17 en
woont in Boortmeerbeek. Daan Swinnen
is onze bassist en doet de backing
vocals. Hij schrijft ook al onze teksten.
Daan woont in
Vilvoorde. Dan is
er nog Gaëtan De
Vos, onze 19-jarige
drummer
uit
Leefdaal. Gaëtan
is - ik wil niet
stoefen maar toch
- één van de beste
drummers
van
heel België. Ikzelf
speel lead guitar en
neem de zang op
mij. Een extra troef
die onze sound
sterk maakt, zijn
de constante snelle
gitaarpartijen.
Nochtans zijn we
geen geschoolde
muzikanten. Ik heb lang geleden wat
notenleer gevolgd maar dat interesseerde
mij totaal niet. Ik heb toen wat gedrumd
en daarna vijf jaar gitaarles gevolgd.
Onder andere bij Dave Hubrechts,
gitarist van het Antwerpse Diablo Blvd,
met Alex Agnew als zanger. Daarnaast
heb ik zangles gevolgd en gitaartheorie.
Gaëtan is eigenlijk de meest geschoolde,
want hij is naast drummer ook pianist.”
En waar hebben jullie de mosterd
vandaag gehaald?

“Onze invloeden zijn vooral bands als
Exodus, Testament en Suicidal Angels,
met wat Amon Amarth op drumvlak. Voor
onze teksten kijkt Daan naar politieke en
maatschappelijke problemen, maar hij
gaat ook terug tot de oorlogen. Jason en
ik luisteren naar dezelfde muziek, maar
Gaetan verkiest obscure, technische en
progressieve metal, terwijl Daan dan
weer graag old school hardcore luistert.

Je kan op YouTube live clips bekijken en
ook filmpjes van onze cd-afbeelding met
de muziek erbij. Dit dient voor mensen
die random muziek aanklikken en zo bij
ons terecht komen. In de kerstvakantie
nemen we een demo op, om via Facebook
promotie te maken en om eventueel een
label te overtuigen van ons kunnen. We
gaan die songs op cassettes uitbrengen.
Het is belangrijk je fanbase uit te bouwen.
Laatst zijn we de 1000 likes op Facebook
gepasseerd, en dit is toch al een hele
prestatie. We versturen zowel cd’s als

full packages (cd+shirt+patch+stickers)
naar landen over de hele wereld. Het
verste is Japan, maar we posten ook
naar Guatemala, Brazilië, Amerika,
Oostenrijk, Polen, Engeland, …”
En lukt het live een beetje?

“Op dit moment hebben wij sinds februari
2012 al dertig live optredens gedaan.
Ons laatste optreden was op een Thrashkerstfeestje voor
metalheads. Op
17 mei spelen we
op een plaatselijk
festival
in
Oostende, samen
met een zevental
andere groepen.
Op grote festivals
spelen wij (nog)
niet. We hopen
dit uiteraard ooit
wel te kunnen
doen, maar het
genre wordt nu
eenmaal niet echt
gerespecteerd. Een
van de weinige
festivals in België
dat metal doet, is
Graspop, en die geven NUL kans aan
Belgische bands. Een zeer spijtige zaak,
want er zijn veel Belgische bands met
serieus potentieel. Ik denk dan aan onze
vrienden van Warckon, Evil Invaders,
Prematory, Deserter, Hammerhead,
Witch Trail,...”
Ga
naar
www.facebook.com/
BloodrocutedThrash om te liken. Wel een
beetje opletten tijdens het headbangen zo
dicht tegen je scherm.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Bloodrocuted

23

Onder de
De jarigen vierden feest in Zemst-Laar.
Nicole De Valck, Maurice Metdenancxt,
Jean Lauwers, René Schaerlacken en Jan
Moens werden 65 jaar. Magda Buelens, Paul
Buelens, Lucien Lauwers, Mia Van Rul,
Magda Olbrechts en Diane Bogaerts nemen
plaats in Tram 6. Jeannine Leemans, Luk
Van Paesschen, Frieda Lauwers, Jozefina
Lauwers, Joris Meysmans en Jeannine De
Groef zijn nog net geen zestig en staan in het
wachthokje.

In de feestzaal van rusthuis Releghem reikte Rode Kruis-Vilvoorde Eerste
Hulpbrevetten uit aan de kersverse hulpverleners die met brio een Eerste
Hulpcursus volgden: Caro Corbeel, Els Dauwe, Roger De Ridder, Anneleen
Duyols, Ilse Janssens, Christophe Maillaert, Nancy Moons, Ingrid Peeters,
Monique Van Doorselaer, Marleen Vandenbussche en André Vermeire
met voorzitter gezondheidsraad Clem Vandenbrandt, ondervoorzitter Leo
Blommaert, vorming Cindy Van Menxel en lesgever Joris Spruyt.

Bugattis organiseerde heel de maand november een
tombola bij aankoop van nachtmode. Elise De Bley (9),
Lowie Hendrickx (1), Ine Raymaekers (11) en Kobe
Raymaekers (7) waren de winnaars en mochten allen
van Nadia een grote woody-knuffel in ontvangst nemen.
En voor de kerstman had Nadia ook iets speciaals.

Jolien Vleminckx kan terugblikken op een prachtig crossjaar. Een
gans seizoen kon ze zich meten in een volledige damesreeks in
Nederland. Op Europees vlak klom ze op naar de tiende plaats met
42 deelnemende dames. Haar streefdoel in Nederland is opklimmen
tot de vijfde plaats. Wat de Europese wedstrijden betreft zal ze
het eerst moeten opnemen tegen de andere Belgische dames. Ten
voordele van Jolien is er op zaterdag 18 en zondag 19 januari een
achtste steakfestijn in De Rode Roos in Hofstade.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

57 Elewijtse Femmavrouwen mochten hun beentjes onder
een feestelijk gedekte kersttafel schuiven. Nieuw dit jaar
was om samen het doek te openen voor de presentatie van
het jaarprogramma 2014, dat bulkt van de activiteiten:
creaworkshops, kookworkshops, handwerken, lifestyle,
uitstappen, feesten, gezondheid, sport. Na veel jaren
trouwe inzet werden Hélène Kerklaan en Flor Mees in de
bloemetjes gezet als uittredend kernlid en werden Nancy
Verheyen, Leen Siddré en Sandra Cools met een gepast
cadeautje als nieuwe kernleden verwelkomd.

Ferdinand Henderix uit Elewijt gaat prat op zijn twee wereldkampioenen. Zowel
de Britse Korthaar Chocolat (drie jaar) als Lilac (zeven jaar en op rust) behaalden
de wereldtitel. “Alvorens men aan een WK mag deelnemen, moet men 28 shows
winnen, met telkens vier- tot zeshonderd katten. Zes verschillende steden waar men
een WK mag geven, met zes verschillende keurders, zijn een must”, zegt Henderix.

In GBS De Regenboog te Elewijt
werden de winnaars bekroond
van de Junior Journalist, ingericht
door het Davidsfonds. Het thema
was een fictieverhaal rond oorlog
en vrede. De winnaar werd Liesje
Van den Plas met Dagboek van
Julius De Meyst. Verder werden
nog drie Zemstenaren van het
zesde leerjaar bekroond met een
boekenbon: Nathan Bekaert,
Joppe Borremans en Hannah Van
Roy. De Elewijtse winnaar zal in
het voorjaar van 2014 meedingen
voor de prijs van de beste Junior
Journalist van Vlaanderen tijdens
het Festival aan Zee. (Foto Anke
Van Haesendonck)

Dat de buren van de Schoolstraat in Zemst graag een
feestje bouwen is een feit. Het echtpaar Louis Andries
en Maria Van Asch vierde de 65ste verjaardag van hun
huwelijk in de parochiezaal in Laar. Dé gelegenheid
voor een gezellig samenzijn met de jubilarissen.
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In café Rubenshof in Eppegem
werd de nieuwe uitrusting van
De Zennetrappers voorgesteld, in
aanwezigheid van de nieuwe sponsors.
De club wil langs deze weg bakkerij
Perremans, café Rubenshof (Lieve),
Verstraeten bvba, slagerij Coppens
en Laeremans Ramen bedanken
voor hun sponsoring. Het herschikt
bestuur: erevoorzitter Michel Dhondt,
voorzitter Noel Van Haver, secretaris
Tony Van Stichelen, penningmeester
Armand Bollijn en leden Willy
Andries, Stefan Nees en Arthur
Cuypers. Jaarlijkse kaartavond op 11
januari in café Rubenshof. Officiële
start van het nieuwe seizoen op 2
maart.

De tweede Nacht van de Zemstse ondernemer stond in het teken
van Villa Clementina. Unizo Zemst bezorgde een cheque van
7000 euro aan de mensen van Villa Clementina. Air Plus deed
er nog een schepje bovenop met een bedrag van 1000 euro. Op
het feest van Unizo was er ook een prijsvraag. De hoofdprijs,
een schilderij gemaakt door de kindjes, werd gewonnen door
Dominique Van Haesendonck. Het feestelijke gebeuren viel
samen met de blijde intrede van de Sint.

De 18e recreatieve veldtoertocht
Dwars door d’Hel van Weit brak alle
records. Vorig jaar daagden 1350
deelnemers op en dat was een groot
succes. Op zondag 1 december
kwamen 1734 sportievelingen aan de
start, meteen een stevig record. Op de
foto leden van de KWB Weerde en de
WTC Verbruggelingen, die voor een
uitstekende organisatie zorgden.
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Ook bij VV Elewijt waren Sinterklaas en Zwarte Piet
van de partij. Tijdens de brunch voor de wedstrijd tegen
Verbr. Hofstade brachten de weldoeners een bezoek. Een
groepsfoto mocht uiteraard niet ontbreken.

Sinterklaas en Zwarte Piet waren de kinderen met een
verstandelijk en/of motorische beperking van Horse Fun in
manege Verbrande Brug niet vergeten. Ieder kind kreeg een
snoepzakje. Na afloop wilden ze graag met de brave man en zijn
knecht op de foto.

Sinterklaas en Zwarte Piet toonden zich ook actief bij onze
voetbalploegen. Bij FC Eppegem waren vooral de allerkleinsten
(U6) van de “kinderspeeltuin” bijzonder enthousiast. Ook de
groteren werden niet vergeten. Het feest werd bijgewoond door
talrijke ouders. “FC Eppegem leeft”, klonk het eensgezind.

Het Sinterklaasfeest voor de kinderen
van de KWB Weerde was andermaal een
groot succes. Voor aanvang werd oud
speelgoed afgegeven voor een goed doel.
Na een poppenkast mochten een zestigtal
kinderen speelgoed en veel lekkers in
ontvangst nemen. Een groepfoto mocht
uiteraard niet ontbreken.
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Onze nieuwjaarswensen
Ik hoop d
wordt wa at 2014 een jaar
mocht nogarvan je zegt: “Het
jaren dur
en…”

veel geluk
Dat dit nieuwe jaar je
om te doen
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Zemstenaar.

Lobke

Kon je tijd maar
sparen in een va
rkentje,
open te breken
in hoge nood,
tijdverlies inhale
n bij gevonden vo
orwerpen
en kwaliteit op
de bank zetten
met rente

Liefste peter (en meter, uiteraard)…
2014… Weg met troosteloze tristesse. Dag…
dagelijkse onhebbelijkheden. Relativeren. Spontane emoties,
koesteren. Gewoon geluk, goedvinden en glimlachen. Foert
frustraties. Zalig Zemstenaar zijn.
Alex

Ilse

Do what makes you happy!

Ellen
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Paul

Ik wens onze lezers een jaar met veel
hartverwarmende contacten, mooie momenten
en weinig beslommeringen. Enige afleiding
met het lezen van veel menselijke verhalen in
de Zemstenaar hoort daar ook bij. Laat geen
kans onbenut om onze inspiratie te voeden en
je belevenissen te delen met de lezers van ons
maandblad.
Juliaan
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vond ik alvast
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elfde.
1. Afvallen en meer bewegen
2. Spaarzamer met geld omgaan
3. Schulden afbetalen
4. Meer tijd besteden aan familie en
vrienden
5. Een partner vinden
6. Stoppen met roken
7. Beter werk vinden
8. Iets nieuws leren
9. Vrijwilligerswerk doen en vaker and
eren helpen
10. Beter met mijn tijd leren omgaan
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van jullie of zijn
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Beste Z
Een jaa emstenaars,
r
Was je is weer zo vlu
tevrede
g voorbi
n
Geen z
j.
orgen, d , bedroefd of b
door een
lij?
e deur v
an
kier ver
schijnt 2 2013 smakt k
e
014 als
Missch
een moo ihard dicht,
i
i, nieuw
maar n en kreeg je har
licht.
u
d
Ik wen is het tijd om e noten te kra
ken,
s jullie v
ons te v
ermake
geen ze
eel vreu
u
n
Ik wen ren en zagen, w gde, een goede .
s jullie e
g
a
ezondh
n
t
dat
waarin
e
vriends n jaar vol ene maakt ons alle eid, geen pieker
chap en
r
m
g
liefde ri gie om nieuwe aal zo moe. edoe,
dromen
jpt en a
lle zorg
en verv na te jagen,
agen.
Karin

Aan u allen: geen dingen die er
niet toe doen maar véél van de helemaal
Kerstmis waar het hem wel om dingen van
nu en in 2014 en langer nog ... te doen is,
héél lang...
Kristel
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Walt Disney verwoordde het mooi:
“All our dreams can come true, if we
have the courage to pursue them.”.
Ik nodig jullie allemaal uit om te
dromen, en wens jullie allemaal de moed
om die dromen achterna te gaan.
Marijke
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kig nieu
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Elien
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Pierke De Brug
Elewijt – Pierke De Brug, voor vele Elewijtenaars de
meest legendarische figuur van ’t dorp ooit, is even
terug. Hij richt zich deze keer tot alle Zemstenaars. We
lichten hem even toe en laten u dit nieuwe jaar nu en
dan mee genieten van wat hij indertijd aan zijn broer
soldaat te vertellen had.

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde

Zoals elke maand uw vertrouwde de
Zemstenaar in de bus valt, zo keken
indertijd alle Elewijtenaars uit naar De
Brug, het maandblad van de Milac.
Dat was bedoeld voor alle jongens
die hun legerdienst ergens te lande
of daarbuiten vervulden. Met dat
maandblad werden de miliciens op
de hoogte gehouden van het reilen
en zeilen in hun dorp. Echo’s van de
verenigingen kwamen erin en alles wat
nieuwswaarde had kreeg zorgvuldige
weerklank. Zo wist het blad een brug
te slaan tussen de jonge dorpsgenoot
in den vreemde en het thuisfront.
Maar waar direct naar gebladerd
werd, was de brief van Pierke De Brug
aan zijn broer soldaat: in ’t dialect
handgeschreven kolder. Pierke, in ’t
echte leven Jef Wijns, was de komiek
van ‘t dorp.

Pierke is ne goeie
Geen Jef zonder de grappen en
grollen in zijn kielzog. Hij woonde
net over de Barebeek in Boekt op de
steenweg naar Perk en baatte er de
kruidenierswinkel alleen uit, na het
overlijden van zijn vrouw. Daardoor
was hij wijd en zijd gekend, maar ook
als gevierd acteur en regisseur bij de
plaatselijke toneelkring Kunst Baart
Vreugd. Hij verstond de kunst van het
hekelen met spitante humor. Ook naar
de kerk en het katholicisme sneerde hij
graag, maar op een manier dat hij van
geen enkele tegenwind last had, zoals
het een nar past. “Die die tegen de
kerk zijn, deugen niet, maar Pierke is
ne goeie”, liet men in bepaalde kringen
verstaan.

In de bres voor de
miliciens
Hij had een zoon die milicien was en
zo begon zijn lange reeks hilarische
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brieven voor De Brug. Niet aan zijn
zoon, maar aan zijn denkbeeldige
“bruur soldaat”, in ‘t Elewijts. Bij de
Milac (Milicianen Actie, ontstaan
binnen de KAJ) werd hij een van de
steunpilaren, samen met Bert De Laet,
Frans Van Nerom en Leo Vanden
Wyngaerd. Velen zien dat kwartet
nog geanimeerd zitten kaarten In den
Prins: het verplichte ritueel vóór en na
de vergaderingen van de Milac. Maar
vele andere vrijwilligers sprongen
in de bres voor de miliciens. Met
weinig middelen, maar eens zo veel
toewijding boksten ze elke maand
een blad in elkaar. Hoe primitief het
er allemaal aan toe ging, verraden ons
de eerste exemplaren van De Brug,
in 1950 van start gegaan. Maria Van
Halewijck deed het typewerk en op
een aftandse stencilmachine op de
pastorij, die het zo vaak liet afweten,
werd het blad gedrukt. En ook al vergt
zijn dialect misschien wat moeite
en meer aandacht van de vluchtige
hedendaagse lezer, toch zijn zijn
brieven zowel naar vorm als inhoud
een curiosum uit onze plaatselijke
literaire schatkist.

Elewijt – Binnenkort
kunnen de jongste
Zemstenaars zich
uitleven in de nieuwe
binnenspeeltuin in Elewijt.
Ze zullen er naar hartenlust
kunnen ravotten op de
verschillende speeltuigen.
Sarah Seynaeve zal hen met
een glimlach ontvangen.

Binnenspeeltuin
in Elewijt
Begin januari opent Sarah Seynaeve
haar binnenspeeltuin De Speelbol
in de Sweynbeerstraat in Elewijt.
Samen met jobstudenten zal ze op
woensdagnamiddag (van 13u tot 19u),
in het weekend, zaterdag en zondag (van
11u tot 19u) en in de vakanties elke dag
(van 11u tot 19u) de binnenspeeltuin met
veel plezier openhouden. De kinderen
kunnen zich uitleven op de glijbanen,
de rodelbaan, de klimtoren of in het
ballenbad. Vanaf 18 maanden kan je kind
komen spelen. Eerst in het peutergedeelte,
later naar de grotere speeltuigen.
Sarah was bediende en maakt nu een
hele carrièreswitch. Zij merkte dat er
nood was aan een binnenspeeltuin in
Zemst en omstreken. Zelf heeft ze drie
kinderen die maar al te enthousiast
zijn over hun ‘eigen’ speeltuin. Ook
zij moest telkens naar een andere
gemeente trekken om haar kinderen
te kunnen laten ravotten in een
binnenspeeltuin. Toen ze de kans
kreeg zelf een speeltuin te openen,
ging ze de uitdaging aan.

Regelmatig een
thema

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

een kleur- of zoekwedstrijd, de andere
keer weer iets helemaal anders. In de
thema’s zal er nog meer interactie met
de bezoekende kinderen zijn.

De Vetter

Van spelen krijg je
honger!

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Ook voor het eten staat alles in het
teken van wat kinderen lusten. Er
zal een kleine keuken zijn waar er
pannenkoeken
zullen
gebakken
worden. Ook frietjes, croque
monsieurs en ijsjes zullen er op de
menukaart staan.

Waar is da feestje?
Hier is dat feestje!

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

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

De Molensteen
b.v.b.a.

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

De Speelbol zal enkele formules
VLOER_ & MUURTEGELS
aanbieden voor verjaardagsfeestjes.
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET
Ook groepen en
scholen
zullen
uit
verschillende
formules
kunnen
kiezen. Verder kan je
de binnenspeeltuin
afhuren voor grotere
ACTUELE MANNENMODE
evenementen zoals
een babyborrel of
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
communiefeest.

PESS MEN’S FASHION

Tekst en foto: Elien De Win

Er zal regelmatig rond een thema
zoek
is nog op
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e
e
p
s
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gewerkt
worden
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Halloween, Sinterklaas,… Hier naar
resse?
nties. Inte
zal telkens een wedstrijd aan schoolvaka op.
tact
verbonden worden. De ene keer Neem con

BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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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 60

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

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

Bij inleveren
van deze bon:

3 + 1 GRATIS
Dr. Beckmann
anti-kleur
doorloopdoekjes
Enkel geldig in de
maand januari 2014

De verzekeringsspecialist
voor particulier en kleine KMO

Bankservice op uw maat
en persoonlijk advies

Tervuursesteenweg 257
1981 Hofstade (Zemst)
Tel 015/61 66 98
Info@jsdheylen.be
www.jsdheylen.be
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Geflitst op de kerstmarkten
Foto’s: Jean Andries
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“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”
Wij hechten veel belang aan een persoonlijke, verzorgde en kwalitatieve dienstverlening.
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.

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

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

A6 De Zemstenaar Advertentie 1 Bakkerij Carl Hofstade.pdf V1.pdf 1 11/12/2013 11:38:13

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

PROMO

WINTER

Bij afgifte van deze bon:

10%* korting
C

op VERSE SOEP naar keuze

M

Y

*Geldig vanaf 04/01 tem 01/03/2014.
Dit op alle soepen beschikbaar id winkel. (Verpakking: 0.9l)

CM

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

MY

CY

Sofie & haar Team verwelkomen u graag!

CMY

K

Bakkerij Carl, uw referentie voor

BROOD - PATISSERIE - DELICATESSEN - TRAITEUR

www.bakkerijcarl.be
bestel ONLINE
via onze WEBSHOP
Tervuursesteenweg 295
1981 Hofstade (Zemst)
Tel: 015/63.95.70
hofstade@bakkerijcarl.be
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

De Groote Oorlog in Zemst
Zemst - Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de wereld werd geteisterd door een van de
meest gruwelijke oorlogen uit de geschiedenis. Ook onze gemeente werd niet gespaard.
Roger Van Kerckhoven, notoir amateurhistoricus en Zemst-kenner, sprak met ooggetuigen en
nakomelingen en beschrijft de aangrijpende en afschuwelijke gebeurtenissen in een boek,
Zemst 1914-1918, dat je kan ontlenen in de bibliotheek van Zemst.

J

e zou kunnen denken dat een
in die tijd kleine en landelijke
gemeente als Zemst maar
zijdelings de oorlog ervoer en
relatief gespaard bleef. Niets is minder
waar, zoals blijkt uit het boek van Roger
Van Kerckhoven.

Augustus 1914,
Duitse verkenners in
Zemst
De oorlog was pas enkele weken aan
de gang en de Zemstenaren wisten niet
zoveel van de gevechten en de lijdensweg
van vele landgenoten. Het oprukken van
de vijandelijke troepen maakte hen wel
ongerust. Heel wat inwoners vluchtten
naar Oostende, in de hoop op een boot
richting Engeland te geraken.
Zemst lag in een soort niemandsland.
Er logeerden Belgische soldaten op
doortocht. Duitse troepen lagen in
Brussel en het Belgisch leger had
zich teruggetrokken in de forten
rond Antwerpen. De Belgen hadden
wel voorposten tot in Mechelen en
Hombeek. Toen de eerste Duitse
verkenners Zemst betraden, gijzelden ze
burgemeester Ernest Sterckx en richtten
ze een voorpost in aan de Leibeek
om bewegingen vanuit Mechelen te
observeren. Uhlanen (soldaten te paard)
patrouilleerden langs de belangrijkste
straten en werden argwanend bekeken
door de Zemstse bevolking. Intussen
ging het leven min of meer zijn gewone
gang. De mensen dachten immers dat,
ondanks de dreiging, Zemst louter een
doortochtplaats zou blijven. Intussen
had Jan Van Asbroeck, goede vriend
van de burgemeester, vrijwilig diens
plaats ingenomen als gijzelaar. Sterckx
vluchtte daarop naar Engeland en bleef
daar vier jaar. Op zondag 23 augustus
brak voor de eerste keer geweld uit. Een
groep patrouillerende Uhlanen werd

in Hombeek beschoten door getipte
Belgische soldaten. Een Duitse officier
en drie soldaten kwamen om. Ook aan
De Brug, een Zemsts gehucht (nu vlak
bij de E19) werden Duitse verkenners
neergeschoten. Het toenemende geweld
deed meer inwoners uit Zemst vluchten,
want de verhalen van Duitsers die zich
vergolden op burgers waren bekend.

De slag om Zemst
Op 25 augustus werden vanuit Antwerpen
aanvallen ingezet op de Duitse legerkorpsen
in onze omgeving. Zo zouden de Franse en
Engelse bondgenoten ontlast worden. De
Belgische soldaten die in Zemst verbleven
werden rond drie uur gewekt. Half
aangekleed en net aan het ontbijt hoorden
ze Duitse soldaten Zemst binnenrijden.
Vanuit portieken en achter vensterluiken
werden de Duitsers onder vuur genomen.
Een Duitse kolonel kreeg een schot in het
hoofd. Ook meerdere ruiters vielen in de
kogelregen. De ontsnapte Duitse soldaten
aanzagen de half aangeklede soldaten

als burgers en meldden hun oversten
de beschietingen in Zemst. De Belgen
trokken zich in de verwarring terug richting
Mechelen. Dit betekende een ramp voor de
inwoners van Zemst, zou vlug blijken.

Verschrikkelijke
represailles
In de vroege ochtend, vlak na de
schermutselingen kwamen de Duitsers
als een vloedgolf over Zemst. Op De Brug
werd elk huis uitgekamd. De bewoners
werden aangemaand naar buiten te komen.
Woningen werden in brand gestoken en
wie tegenstribbelde werd neergeschoten.
Onvoorstelbaar schokkend was de
dood van Sander Bouwens, een wees en
leerjongen van de plaatselijke fietsenmaker.
Hij zag kans te ontsnappen, maar liep dan
toch in de armen van aankomende Duitse
soldaten. De dronken, opgehitste mannen
hakten met een bijl de armen en benen van
de jongen en gooiden hem op het vuur.
Louis De Boeck werd neergeschoten toen
hij per fiets naar zijn werk in Mechelen
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Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen
Hoge Buizen 29, 1980 Eppegem
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen

wenst iedereen een spetterend 2014!
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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vertrok. Bij Jan Van Releghem en zijn om geëxecuteerd te worden: Corneel Van overleven onder het juk van de Duitsers,
vrouw Fannie De Rey eisten de Duitsers Messem, Petrus De Greef, Louis Alcide, Jan die werkelijk alles controleerden en
een paard op. Toen Van Relegem hen dit Beullens, Frans De Wit en Mechelaar Van opeisten. Ons land werd opgedeeld in
wilde beletten, kreeg hij een kogel in de Oppens, toevallig opgepakt in Eppegem. Zij gouwen. Zemst behoorde tot een andere
dij. Zijn vrouw stortte zich woedend op werden gedwongen hun eigen graf te delven gouw dan Mechelen. Wie van de ene gouw
de soldaten en werd in de borst geschoten. en werden zonder genade doodgeschoten.
naar de andere wilde, moest passeren langs
Toen Armand Van der Heyden langs het Er werd de daarop volgende dagen nog controleposten. Duitsers eisten van alles
dak van zijn brandende beenhouwerij duchtig gevochten in en rond Zemst op: delen van de oogst, vee, paarden voor
wilde ontsnappen, werd hij door het met wisselend succes en slachtoffers in het leger, koper voor de wapenindustrie...
hoofd geschoten.
beide kampen. Vanuit Elewijt bestookten Zelfs notelaars werden gekapt. Van het hout
Joannes Van Dam en zijn zoon Frans werden de Duitsers de kerktoren van Zemst werden geweerkolven gemaakt.
dood teruggevonden in de kalkput van hun zonder al te veel schade aan te richten. Hulp in de vorm van levensmiddelen, kledij
huis, onder het lijk van een Duitse soldaat. De meeste Zemstenaars sloegen op de en schoeisel werd geschonken door vooral
Felix Alcide werd samen
de Verenigde Staten en
met zijn familie uit zijn
bedeeld via het Kommiteit.
In 1915 keerden ze terug,
huis gesleurd en kreeg een
De verdeling werd niet altijd
blij om thuis te zijn, maar ook als rechtvaardig ervaren.
bajonetsteek in de rug. Hij
overleefde het incident. Aan
Wegens de voortdurende
ontzet door het vele onheil
de overkant bij de familie
gevechten aan het front
Bal vielen twee doden. De
zochten
veel
Westvader werd neergeschoten tijdens zijn vlucht. vlucht. Boeren, die hun vee niet wilden Vlamingen andere oorden op. Een groep
Zijn zoon Jean richtte zich daarop tegen de achterlaten, bleven in de buurt.
uit Menen verbleef in Zemst. Sommigen
soldaten waarop zijn buik werd opengereten
woonden in de verlaten huizen van
met een bajonet. Nog andere inwoners Het kamp van Soltau
vluchtelingen of kregen een onderkomen
kregen te maken met geweld, maar kwamen De overgebleven Zemstse gijzelaars, bij Zemstenaars die hiervoor een
waaronder ook mensen uit Eppegem, vergoeding ontvingen.
er met verwondingen en de schrik vanaf.
Ook in Laar werden burgers slachtoffer van werden op de trein gezet naar Soltau,
represailles, na de dood van enkele Uhlanen. ten oosten van Bremen, waar ze in een 11 november 1918
gevangenkamp zwaar labeur moesten De wapenstilstand is een feit. De mensen
Gijzelaars en
verrichten in armzalige omstandigheden. geloven het nog niet helemaal. In
martelaren
Kou, honger en andere ontberingen waren Brussel wordt gefeest en geparadeerd,
Na hun wandaden beseften de Duitsers dat hun deel. Pas in februari 1915 keerden ze maar in de dorpen worden de mensen
ze een levend schild nodig hadden om zich terug naar Zemst, tegelijk blij om thuis te opnieuw geconfronteerd met Duitse
ongehinderd terug te trekken naar Brussel. zijn, maar ook ontzet door de vernielingen terugtrekkende troepen. In 1919 was de
Ze namen hiervoor gijzelaars waarbij nog en het onheil dat velen overkwam.
oorlog werkelijk voorbij en kon iedereen
meer slachtoffers vielen. Van Zemst ging
proberen de trauma’s te verwerken en
het richting Eppegem en Houtem naar De bezetting
opnieuw een leven op te bouwen.
Bron: Zemst 1914 - 1918, een uitgave van de hand van
Peutie. Daar werd halt gehouden aan de Tijdens de bezetting probeerden de
Roger Van Kerckhoven
kerk. Zes personen werden geselecteerd mensen zo goed en zo kwaad mogelijk te
Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Jean Andries

“

Tentoonstelling De Semse over WO I
Heemkring De Semse gaat het wedervaren van de burgerbevolking van Groot-Zemst in een grote tentoonstelling gieten. Deze
zal gedurende de maand oktober 2014 opgesteld worden. De Semse wil het dagelijkse leven tonen in die gruwelijke periode aan
de hand van beeldmateriaal, authentieke documenten, briefwisselingen, een aantal pakkende familieverhalen, getuigenissen en
memorabilia uit die tijd. De heemkring is al flink opgeschoten met opzoekingen en verzamelingen, maar is nog steeds op zoek
naar documenten, fotomateriaal, afbeeldingen, plannen en kaarten.
Daarvoor lanceert het een oproep naar de Zemstse bevolking :
“In tal van families ligt nog wel ergens een doos met afbeeldingen, briefwisseling van grootouders of overgrootouders, of
circuleren nog verhalen over die tijd. Wilt u uw kostbaar familiearchief of oude foto’s liever niet uit handen geven, dan kunnen
wij de items digitaliseren. Heeft u ergens nog versierde obussen of andere loopgravenkunst, laat het ons weten. Weet u van
vindplaatsen van “blindgangers” in onze gemeente, of heeft u voorwerpen of documenten die van nut kunnen zijn voor onze
tentoonstelling, aarzel dan niet ons te contacteren of kom eens langs in De Semse, wij zijn iedere maandag- en dinsdagavond
open voor het publiek van 19.00 uur tot 22.00 uur. U kunt ook contact opnemen met Axel NEES (015/62.35.93 of axelnees@
skynet.be) of met Paul Buelens (015/61.76.12 of p.buelens@hotmail.com) Ook mensen die willen meehelpen aan de realisatie
van dit project zijn van harte welkom.”
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TV Zemst

U kijkt toch ook?

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat

Kijkcijfers, luistercijfers, aantal lezers, aantal clicks …Alles draait om cijfers. Iedereen
wordt afgerekend op aantallen. Rendabiliteit vóór alles. Bazen als cijferneukers. Voor
sentiment geen plaats. Vraag het maar aan Ruth Joos van Radio 1. De rijkdom van
diepgravende interviews met hoge emo-waarde is niet aan rationele geesten besteed.
En wat te denken van de geschreven pers? Het Nieuwsblad, de Gentenaar, de Frut,
het Belangske… redacties worden samengevoegd. Het Volk was eerder al ter ziele
gegaan. Eenheidsworst loert om de hoek. De Morgen verlaat de Arduinkaai. Weg
uit bruisend Brussel. Richting koeien van Kobbegem. Magazines worden ziek. Denk
maar aan de Story van kapitein Van Hecke. Hij verlaat zijn vaartuig zonder veel
Flair…Als een Libelle zonder Feeling. Boekskes toe. Vluchtige (sociale) media genre
Facebook, Twitter en YouTube rukken op. Met jonge adepten als aandachtshoeren van
een generatie, zoals onze ex-Zemstenares Sjoukje Smedts ze wel durft te omschrijven.
Veel smoelentrekkerij, gekwetter en vage beelden. Met een taal die diepgang
verliest. Edoch wat blijkt? Naarmate we ouder worden, verrijkt onze woordenschat.
Al kennen onze noorderburen het verschil niet tussen pintelieren en smossen, en
weten wij niet dat katenspek (soort gerookt spek als boterhambeleg) lekker is. En
in onze neus pielen doen we ook al niet. Peuteren is toch zoveel leuker, niet? Een
taalrijkdom genre Koot & Bie of Drs. P. is niet meer aan de hedendaagse jeugd
besteed. Het Groot dictee der Nederlandse taal dan maar? Theatraal hoogtepunt
van datgene waarmee we ons uitdrukken.
Zonder taal geen Zemstenaar. Maar ook geen TV Zemst. Want taal is deel van de
ziel. U houdt van lekker lezen? Van de Zemstenaar. U houdt van toegankelijke
televisie? Van TV Zemst. De redacties van beide media doen hun uiterste best om
u op uw wenken te bedienen. Zonder te vervallen in koeterwaalse absurdistaal.

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

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

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
Xandra met vaste
sidekick, op een vroege
zondagochtend in Zemst.
(foto: Paul Van Welden)

Op woensdag 8 januari serveert TV Zemst u weer een kakelvers journaal. In beeldige
beelden en rijke taal. Omdat u het verdient en waard bent, teerbeminde tv-kijker/
kijkster. Helemaal gratis en voor niets. Gewoon afstemmen op www.tvzemst.be.
Bakt uw buurvrouw biefstuk in haar hersenpan of is uw buurman een
desolaatkomer of een alfabetweter, mail, bel of sms het aan uw ondergetekende
dienaar: alex.lauwens@telenet.be; 0474/056.001.
TV Zemst, U kijkt toch ook!
AL
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www.tuinenvanvlasselaer.be
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VERHUURT

HET

MATERIEEL

VOOR KARWEI EN FEEST

NU:
Feesten:
Tuin:

bvba
tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be
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Het rapport van de heenronde
Zemst - De eerste helft van het seizoen 2013-2014 zit er op. Tijd voor een stand van
zaken. Wij stelden vijf vragen aan onze clubs.
Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Zijn de verwachtingen ingelost?
2. Wie zijn op dit moment de drie meest verdienstelijkste spelers van uw ploeg en waarom?
3. de Zemstenaar maakte voor het seizoen deze prognose: FC Eppegem: derde plaats en eindronde. FC
Zemst: tweede plaats. KCVV Elewijt: vijfde plaats. VK Weerde: zesde plaats. Verbr. Hofstade: twaalfde
plaats. Wat vindt u daar nu van?
4. Wat zijn de verwachtingen voor de terugronde?
5. Onze prognose

KFC Eppegem

speelt! Glenn Breugelmans is een
kwelduivel voor elke verdediger
en is nog goed, zelfs als hij niet in
beste doen is. Met een
Breugelke op tijd en
stond weet hij wat ik
wil zeggen!
3.
Eerlijk gezegd,
de
Zemstenaar
maakte niet zo’n goede
beurt, gezien er niet
veel van deze plaatsen
klopt. Wij zelf staan
hoger, dus werden we
onderschat. Elewijt en
Zemst verrassen mij
in negatieve zin. Ik zag
Hoofdsponsors Vulco, Verstraeten (Wim en Yentl), ze allebei een rol aan
Uniac (Jan Van Asbroeck) en Marna (Marc de kop spelen, maar
Lauwers) mogen terecht fier zijn op hun club.
(Er liep iets mis met de lens van de fotograaf. Onze excuses.) dat betekent dus dat ik
ook niks van voetbal
1. Ja, toch wel. We staan tweede op
ken. Maar voor een voorzitter is dat
drie punten en aan de leiding in
niet erg, zeker? Hofstade en Weerde
de tweede periode. Ik denk dat er
klopt ongeveer. Ik hoop dat Hofstade
weinig reden is om niet tevreden te
zich kan handhaven want vierde
zijn. We hebben een paar mindere
provinciale is, zacht uitgedrukt, niet
matchen gehad maar het voetbal
de prettigste reeks. Niet opgeven,
dat gebracht wordt mag er zijn.
Hofstade!
Wij krijgen bovendien steeds meer 4. De uitslagen is eerste provinciale zijn
supporters en er is een prima sfeer.
tot nu soms zeer verwonderlijk. De
Dus op naar de feestdagen!
eerste verliest van de laatste en iedere
2. Kevin Stuckens, omdat hij simpelweg
ploeg zorgt voor verrassingen. Wij
dertien keer heeft gescoord en een
hadden een moeilijke start en een
toffe gast is. Bruno Vanden Bossche
offday tegen Waterloo. Positief: wij
omdat hij een monument moest
blijven steeds voetballen, zijn fysiek
opvolgen, maar hij is goed op weg
in orde en dat gaat de doorslag geven
om ook een monument te worden,
in de teugronde. Met de terugkeer van
op en naast het veld! Goeie en toffe
Nils Breuer en Kielo Lezi in februari
transfer van onze sportieve cel. Het
wordt de groep versterkt en zijn we
lijkt alsof hij al tien jaar in Eppegem
klaar voor een harde titelstrijd. Een
Tweede plaats, 31 punten
Voorzitter Jan Van Asbroeck

eindronde is ook prettig en goed
voor de kassier, maar niet voor den
tikker, dus eindigen we liever op
nummer één! Op vrijdag 10 januari
is er om 19 u een nieuwjaarsreceptie
voor alle sympathisanten van KFC
Eppegem.
5. Het tweede gedeelte van de
heenronde was schitterend. Als
de ploeg de positieve lijn kan
doortrekken ligt de eindronde in het
bereik. Met het familiale karakter, de
steun van de gemotiveerde sponsors
en haar talrijke enthousiaste
supporters zou de club wel eens voor
een aangename verrassing kunnen
zorgen. “de Zemstenaar maakte
niet zo een goede beurt”, dat klopt.
Maar op het einde van het seizoen
worden de prijzen gegeven hé. Je
zult me proficiat wensen, voorzitter!
Hoofdsponsor Wim Verstraeten
kijkt alvast al uit naar een grote tent.

FC Zemst
Zevende plaats, 22 punten
Sportief manager Jürgen Deman

Jürgen Deman

1.
Min
of meer… De
ambitie was en
is nog steeds een
rustig seizoen in
de linkerkolom
met een plaats
in de top vijf.
Daar bengelen
we al een tijdje
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GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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2.

3.

4.

5.

rond, met ups en downs. De kleine
kern speelt ons soms parten, dat
wisten we vooraf. En dan hangt het
af van hier en daar een beetje geluk
of ongeluk. Maar nogmaals, we zijn
zeker niet ontevreden, al hadden
we enkele puntjes meer kunnen
(moeten) hebben.
Spelers er uit halen is nooit
gemakkelijk, zeker omdat FC Zemst
het moet hebben van het collectief.
Als ik er toch eentje (of twee) mag
uithalen, vermeld ik graag Bart De
Doncker (steeds rots in de branding)
en Jonas Bioui (eerste jaar in de eerste
ploeg), ongetwijfeld de revelatie.
Toch wil ik graag onderstrepen dat
alle spelers even belangrijk zijn in het
geheel. En vooral ook coach Bart Van
Winckel niet vergeten. Zowel qua
sfeer als op sportief en disciplinair
niveau loopt alles op wieltjes.
de Zemstenaar was een beetje
voorbarig was met z’n uitspraak. Aan
de meet worden de prijzen verdeeld,
hé. Hopelijk kunnen onze vrienden
van FC Eppegem hun ambitie
waarmaken en promoveren. Ik hoop
vooral dat Verbr. Hofstade zich kan
handhaven!
Verder doen zoals we bezig zijn:
jongeren inpassen, vreugde beleven
aan het spelletje en proberen iets
beter doen dan de heenronde.
FC Zemst moet en kan beter. Met
verlies tegen VK Weerde en 4 op 15
in de voorbije wedstrijden kunnen
de supporters niet tevreden zijn.
Met het potentieel, waaronder
goede jeugd en een voorbeeldige
werking, moet de ploeg meedingen
voor de derde plaats (Tweede?
Sorry, Jurgen, uitdaging geslaagd!).
We kijken uit naar een duel tussen
Zemst en Weerde bovenaan, twee
evenwaardige ploegen die er een
prestigezaak zullen van maken. De
roodgele club trekt voor het eerst aan
het kortste eind.

KCVV Elewijt
Elfde plaats, 16 punten
Voorzitter Rudy Bautmans
1. Neen, de verwachtingen zijn zeker

Persvoorstelling VV Elewijt

2.

3.

4.

5.

niet ingelost. Vóór het seizoen is de
ploeg misschien wel wat overroepen
geweest. De finale in de beker
van Zemst tegen Eppegem was
hoopgevend. Maar het komt nog in
orde!
Op de eerste plaats onbetwistbaar
onze topschutter Jorn Reszczynski.
Hans Van Ostaede met zijn ervaring
en nog een aantal jonge spelers, die
zich zeker in de terugronde van hun
beste kant zullen laten zien.
Ik verwacht FC Eppegem zeker op
de eerste of tweede plaats. Over de
andere ploegen uit onze reeks wil ik
geen verkeerde uitspraken doen.
Ik verwacht toch dat VV Elewijt in
de terugronde nog een twintigtal
punten zal pakken, en zich zal
nestelen in de middenmoot van het
klassement.
KCVV Elewijt speelt een grijs seizoen
en blijft onder de verwachtingen. Met
de goede transfers en een altijd goede
sfeer bij de spelers en supporters
moet de ploeg kunnen oprukken
naar de linkerkolom. “Achtste plaats,
daarvan is de Zemstenaar zeker!”
Altijd positief over VV Elewijt, hé
Rudy!

te geraken en een rustig seizoen te
beleven. De gerichte transfers en de
voetbalvisie van de trainer werpen
vruchten af. We zijn als club heel
tevreden met de sportieve gang van
zaken!
2. Door drie spelers eruit te halen, doen
we de rest van de kern onrecht aan.
De meeste spelers hebben een sterke
heenronde achter de rug. Als ik dan
toch moet kiezen: Barry D’Hoine,
Wouter Sels en Aubry Crock. Talent
en ervaring gekoppeld aan een
schitterende mentaliteit. Zij nemen
elke training en elke wedstrijd telkens
opnieuw de groep op sleeptouw.
Zij vormen het verlengstuk van de
trainer op het veld.
3. Dat Eppegem en Weerde tot nu toe de
verwachtingen van de Zemstenaar
inlossen. Hopelijk geraakt Hofstade
uit de gevarenzone, zodat we ook
volgend seizoen deze derby nog
kunnen spelen. Zowel Zemst als
Elewijt hebben het spelerspotentieel
om een sterke terugronde te spelen
en te stijgen in het klassement.
4. We willen de lijn van de heenronde
doortrekken. Als we gespaard blijven

VK Weerde
Vierde plaats, 26
punten
Manager
en
hulptrainer
Johan
Schellemans
1. De
bedoeling
was om zo vlug
mogelijk in de
linkerkolom van
de rangschikking

VK Weerde ging eervol onderuit tegen FC Eppegem voor de
beker van Zemst
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HUISVOETS
VOETS
HUIS
Leopoldstraat, 134, 1980 Zemst
Tel. 015/61.23.54
TOTALE UITVERKOOP

Totale uitverkoop

Dameskledij, kinderkledij, damesen herenondergoed,
Verven en allerlei producten
COMMERS WIM

Open van dinsdag tot en met zaterdag
van 9 uur tot 18 uur

30%

40%

50%

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

VW

AUDI

Steurs Consultancy Bvba
° Btw advies
° Personenbelasting – Vennootschapsbelasting
° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
° Interim- management
Eddy Steurs
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool
Hofstraat 4
1982 Elewijt
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tel : 0478/647 232
eddy.steurs@telenet.be
Btw : BE 0844 533 072

van blessures en schorsingen moeten
we daartoe in staat zijn. Gezien de
jonge leeftijd van enkele spelers is
er nog een groeimarge. De volgende
betrachting is deze groep samen te
houden en er nog enkele jaren van te
genieten.
5. VK Weerde zorgt voor de verrassing
in derde E. Een gezonde werking en
goede transfers worden verzilverd
met mooie resultaten. Een top vijfplaats en “de ploeg van ’t stad” in
derde E zijn onze verwachtingen.

Verbr. Hofstade
Zestiende plaats, 9 punten
Tom Straetmans

Jelle Spinoy

1. Heel goede voorbereiding en 4 op
is nog mogelijk. Persoonlijk vind
6 in de competitie. Dan volgde een
ik VK Weerde de sterkste ploeg
serieuze terugval. Vóór het seizoen
uit de fusie (FC Eppegem buiten
koos het bestuur bewust voor
beschouwing gelaten natuurlijk) en
een kern van 17-18 jonge spelers.
ik hoop dat wij de prognose van de
Kristof Schippers en Bruno Luciuro,
Zemstenaar mogen waarmaken en
mannen die de ploeg moeten dragen,
de twaalfde plaats binnenhalen.
werden gekwetst. Het zelfvertrouwen 4. De verwachtingen zijn dat we het
raakte zoek, vaak kreeg de ploeg
voetbal dat we in heel wat wedstrijden
in de slotminuten het deksel op de
op de mat hebben gebracht kunnen
neus. Wat het voetbal betreft zijn de
omzetten in de nodige punten om
verwachtingen zeker ingelost, alleen
het behoud in deze mooie reeks te
vertaalt zich dat niet in de nodige
kunnen verzekeren.
punten.
5. De beleving is nog steeds optimaal
2. Over inzet kan niet geklaagd worden.
bij de jonge groep. Met de geestdrift
Namen noemen is niet opportuun.
en mentaliteit van geboren en
Alle spelers geven zich honderd
getogen Hofstadenaar Jelle Spinoy
procent en iedereen speelt volgens
(foto) als voorbeeld is er nog niets
zijn mogelijkheden.
verloren.
3. FC Eppegem is een goede, solide
ploeg met een sterke achterban en
een schitterende omkadering, dus SK Laar herfstkampioen
ik hoop dat de
prognose
mag
uitkomen,
of
misschien zelfs
nog net iets meer.
Wat betreft de
ploegen uit onze
reeks, denk ik dat
de tweede plaats
voor Zemst een
beetje
hoog
is
gegrepen.
Verder
staan
veel
ploegen
SK Laar won met 1-0 tegen Kalfort en werd verdiend
dicht bij elkaar,
herfstkampioen. Opmerkelijk: er zitten drie keer twee broers
in de ploeg: Thomas en Sam Ceulemans, Koen en Stef
na het bijna
Vanderweghe en Kris en Yannick Krakowczyk. Eind 2013 werd de
o n g e n a a k b a r e kaap van 250 leden overschreden. (Foto Anke Van Haezendonck)
Black Star, alles

Molenveld 45, 1982 Elewijt
Tel.:
0474-93 50 04
E-mail: info@go4color.be
Web: www.go4color.be
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Aan den toog met Ellen en Elien

Elien De Win is de allernieuwste aanwinst van de Zemstenaar. Wie in het weekend zijn pistolets en
koffiekoeken bij bakker Perremans gaat kopen, herkent haar vast als de vriendelijke studente achter de
toog. Elien woonde als kind in Weerde en Eppegem en na een kleine uitstap naar Mechelen, kan je haar
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries
nu onder de kerktoren van Elewijt vinden! 

Wat is je favoriete
reisbestemming?
“Spanje! Mijn oma is in haar
jonge jaren vanuit Spanje
naar België gekomen om een
beter leven op te bouwen,
ze werd verliefd en is hier
gebleven. Een deel van onze
familie woont nog in Spanje
en het is altijd fijn om hen te
bezoeken. Vroeger trokken
we elke zomer een maand
naar Fuengirola, maar de
laatste jaren is mijn oma wat
minder goed te been, dus nu
gaan we iets minder. Ik heb
zelf nooit in Spanje gewoond,
maar ik zie mezelf daar ooit
nog wel terecht komen. Ook
het Spaanse eten vind ik
heel lekker, zo ben ik nu de
recepten van mijn oma aan
het leren. Maar denk nu niet
dat ik het Belgische eten niet
lekker vind hoor, ik ben een
échte Bourgondiër.”
46

Nu we het toch over
eten hebben: wat is je
lievelingskost en wat lust je
absoluut niet?
“Ik eet het allerliefst witloof
in de oven. Van ons mama!
En met puree (lacht). Ik
eet niet graag appelmoes
en kokosnoot, als iemand
me dat voorschotelt zal ik
dat wel opeten, maar ik ga
nooit zelf kiezen voor een
dessert met kokosnoot of
kip met appelmoes.”
Wat wil je zeker nog eens
doen in je leven?
“Een duosprong! Ik heb al
enkele vrienden dat zien
doen en dat wil ik toch
eens graag ervaren voor ik
sterf (lacht). Gewoon, voor
de kick. Raar, want ik vlieg
totaal niet graag, maar
hiervoor zou ik die angst wel
even opzij willen zetten.”

Welke film moet heel Zemst
volgens jou gezien hebben?
“Oei... Een film die ik zelf
geweldig vind en zeker al
zes keer gezien heb ofzo,
is Mamma Mia. Ik ken die
film van voor naar achter
en omgekeerd, nochtans
Abba is niet van mijnen tijd
hé... Ik ben een enorme
muziekliefhebber, dus ik
denk dat dat voor een groot
deel de reden is waarom ik
deze film zo graag zie. Ook
het verhaal natuurlijk, het is
een échte meisjesfilm, een
feel good film om samen met
de vriendinnen te bekijken.”
Aangezien je zo’n grote
muziekliefhebber bent, ben je
ook zelf bezig met muziek?
“Ja, ik zing. Samen met een
vriend neem ik covers op. De
commerciële nummers, de
liedjes die je momenteel op

de radio hoort. Ik heb ook
één ‘eigen’ nummer, het is
een nummer dat geschreven
werd voor een theaterstuk
van JKG Element in Vilvoorde
en dat ik heb ingezongen.
We maken zelf geen muziek,
we hebben wel een paar
nummers opgenomen met
een vriend die gitaar speelt,
maar meestal zingen we op
de karaokeversie van het
nummer. In de toekomst zou
ik nog graag gitaar leren
spelen, maar momenteel heb
ik daar te weinig tijd voor.
Mijn grote idool is Birdy, zij
maakt supermooie muziek,
met supermooie teksten. Als
ik haar hoor zingen, gaat de
radio nog een stukje luider
dan hij al stond!”
Wil je Eliens zangtalenten
eens horen? Surf dan naar
www.youtube.com en zoek op
‘Elien ft. Nils use somebody’.

Exclusief in kwaliteit

• Doordachte vormgeving in
detailronding
• Eigen matrijzen voor
MONO-BLOC vormgeving
• Verbindingen door volbad
lassing (geen schroeven)

• Gepatenteerde gelaste scharniersystemen in aluminium met
roestvrije (INOX) scharnieren
• Alle RAL kleuren of zelfreinigend krasvrije structuurlakken

• 30 jaar garantie op filiforme
corrosie
• 15 jaar qualicoat garantie op het
lakwerk

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst
tel. 015 41 41 42 - fax 015 41 41 44
www.alupoort.be - info@alupoort.be
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