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Beste Zemstenaar,

E
r lopen in Zemst nogal wat stoute snoepers rond. 
Dat bleek vorige maand, toen de schrijver van deze 
column voor de eerste keer sinds mensenheugenis 
een paar dagen met vakantie was. Zijn weinig 

benijdenswaardige taak werd toen met brio overgenomen 
de onvolprezen AL, u bekend van zijn uit het leven gegrepen 
bijdragen aan dit glossy magazine en andere media. 

AL maakte van de gelegenheid gebruik om dit plekje een 
pittig, ondeugend tintje te geven. Beetje suggestief, licht 
erotisch, u kent dat wel. En u houdt er ook van, geeft u het 
maar toe. Heel wat fans lieten op het Feestboek weten dat zijn 
licht gekruid proevertje best in de smaak viel.

Dit bracht ons op een idee. Misschien brengen wij voortaan 
wel elke maand een prikkelend, kriebelend stukje over allerlei 
fantasietjes. Maar geen paniek! Deftige, welopgevoede lezers 
kunnen de Zemstenaar zonder blozen op de salontafel laten 
rondslingeren. Het enige dat wij gemeen hebben met Ché 
of Playboy blijven de interessante artikels. Een voorsmaakje 
vindt u alvast op de laatste bladzijde van dit nummer. Of 
volgende keer misschien op de eerste? En was dit misschien 
de laatste? Maakt niet uit, de laatste zal het licht wel uitdoen!
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O
ok deze zomer konden 
Zemstse kinderen van drie tot 
vijftien jaar zich weer zeven 
weken aan een stuk uitleven 

op de gemeentelijke speelpleinwerking, 
op de terreinen en in de lokalen van 
basisschool De Waterleest in Eppegem. 

Schepen van jeugd Kristel Van Praet is vol 
lof over de inzet van de animatoren: “De 
animatoren maakten er écht werk van en 

boden de kinderen verschillende thema’s 
aan. Zo werd er een heus waterpretpark 
gebouwd, konden de kleuters deelnemen 
aan een echte carwash (waar zelfs camions 
gewassen werden) en werd een grote 
farmville uitgebouwd.  De kinderen konden 
via verschillende spelen en opdrachten 
geld verdienen om zo dieren en gewassen 
aan te kopen. Ook bij regenweer werden 
gevarieerde knutsel- en andere activiteiten 
aangeboden. Een dikke pluim moeten we 

geven aan de speelpleinstuurgroep, een 
groepje van een aantal animatoren die 
gedurende het hele jaar opleidingen volgen 
en spelletjes uitdenken om de Zemstse 
kindjes zo kwaliteitsvol mogelijk te laten 
spelen in de zomervakantie.”

De ideale vakantiejob
de Zemstenaar noteerde ook enkele 
uitspraken van de enthousiaste 
animatoren zelf: “Speelplein Kaktus is 
voor mij de ideale vakantiejob. Spelen 
met de kinderen, creatief kunnen 
zijn, en dit met vrienden. Geef toe, op 
welke andere vakantiejob mag je je 
verkleden en bij mooi weer met water 
spelen?” Of nog: “Ik tel altijd af naar de 
zomervakantie, mijn ideale vakantie is 
een vakantie op het speelplein.”
Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries en Sabrina Bauwens 

Spelen bij Kaktus

Eppegem - 
Speelpleinwerking Kaktus 
is avontuurlijk, fantasierijk, 
actief, sportief, speels, 
kindvriendelijk, prikkelend. 
Kortom speelpleinwerking 
Kaktus is – we citeren 
jeugdconsulente Sabrina – 
“een spetterende 
zomervakantie beleven”! De 
115 animatoren en de  
794 kinderen blikken 
terug op een leuke en 
deugddoende vakantie-
ervaring. de Zemstenaar keek 
mee en nam enkele leuke 
actiekiekjes.

Wie meer informatie wil, kan terecht bij de 

jeugddienst van Zemst, Sabrina Bauwens, 

015 618893 of jeugd@zemst.be.
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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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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

 

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

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
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V
oorzitter Didier Rombaut 
is blij met de aandacht 
maar wil liever eerst van de 
gelegenheid gebruik maken 

om Open Oog in de kijker te zetten.

In 1974 werd Philatelia Eppegem, een 
vereniging van postzegelverzamelaars, 
opgericht.  In 2003 werd de naam 
veranderd in Open Oog. “Die naam 
zegt alles”, vertelt Didier. “Open je ogen 
en stel vast dat er heel wat te beleven 
valt. Wij heten iedereen welkom, jong 
en oud, en bieden plaats voor elke 
hobby of verzameling. Voor 8 euro 
ben je lid en ontvang je maandelijks 
het ledenblad. Onze vereniging telt 
130 leden waaronder filatelisten, 
verzamelaars van champagnecapsules, 

munten, bierkaarten, postkaarten 
en noem maar op. Ook bijvoorbeeld 
schaalmodelbouw, fotografie, 
bloemschikken, knutselen en 
handvaardigheid komen aan bod. En dat 
is lang niet alles. Er is een thematische 
wijnproeverij en één maal per jaar is er 
een groep mannen die kookt. En verder 
organiseren we regelmatig een lezing 
met uiteenlopende onderwerpen.“
“Ik doe dit niet alleen”, benadrukt Didier. 
“De taken zijn verdeeld onder een tiental 
bestuursleden en dat loopt prima.”

Open je ogen en trek 
er op uit
Didier begeleidt als vrijwilliger verre 
reizen. Uitstappen met Open Oog zijn 
dan ook vanzelfsprekend. Soms voor 

een dag, en elk jaar een driedaagse naar 
Duitsland, telkens gekruid met een 
stevige snuif cultuur.

Aandacht voor de 
Grote Oorlog
Op 29 augustus viert Open Oog haar 
veertigjarig bestaan. Aansluitend volgt 
de tentoonstelling 
Een oorlog telt 
alleen verliezers. 
Die start op 30 
augustus en 
loopt tot en met 
9 september. Er 
worden onder meer 
bijzondere Duitse 
aanplakbi l je t ten 
getoond. 

Dit zijn originele 
stukken, weliswaar 
geprepareerd om 
duurzaam te 
bewaren. Ze 
worden uitgeleend 
door het Institut für 
Zeitungsforschung 
uit Dortmund. Er 
is een brochure 
voorzien met uitleg 
en op vraag is er 
meer documentatie 
beschikbaar. 
Op zaterdagen en 
zondagen worden 
in Eppegem 
r o n d l e i d i n g e n 
georganiseerd met 

als thema Wederopbouw tijdens en na 
de Eerste Wereldoorlog. Een consumptie 
is inbegrepen. Hiervoor is inschrijven 
verplicht. Op afspraak kunnen die 
rondleidingen ook in de week.

Tekst en foto: Dirk Verdeyen

Open Oog, een ruime blik
Eppegem - De vereniging Open Oog bestaat veertig jaar. Toch is ze relatief onbekend 
gebleven bij het Zemstse publiek. Ten onrechte als u het ons vraagt. De hoofdactiviteit 

vandaag is het verzamelen en ruilen van champagnecapsules. Daar valt heel wat over te 
vertellen, en daarvoor waren we dan ook gekomen. 

“Wij heten iedereen 
welkom, jong en oud, en 
bieden plaats voor elke 
hobby of verzameling

Van 30/8 tot en met 9/9 in de Parochiezaal, Zenneweg 7 in 

Eppegem: tentoonstelling Een oorlog telt alleen verliezers, 

en rondleidingen Wederopbouw tijdens en na de Eerste 

Wereldoorlog.

Info en inschrijvingen via 0485 129101, 015 623712 of 

andree_rombaut_mangin@hotmail.be.

Didier en zijn echtgenote 
Andrée met één van de 

originele Duitse affiches.
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D
e ijskelder behoorde 
vroeger bij het kasteel van 
Schiplaken maar was sterk in 
verval. Eerdere herstellingen 

van de toegangsdeur door Natuurpunt, 
ter bescherming van de vleermuizen, 
werden vaak vernield door vandalen en 
drugsgebruikers. Regionaal Landschap 
Groene Corridor en Bosgroep Groene 
Corridor pakten de totale renovatie aan en 
gaven de ijskelder zijn oude glorie terug. 
Ze kregen daarbij de steun van de private 
eigenaar, de Provincie Vlaams-Brabant, 
Bos+ en Matexi.

Ouder dan gedacht
“Het gebouw is een imposante bakstenen 
constructie van 15 m lang”, vertelt Brecht 

Vermote van Regionaal Landschap. 
”Een rechte gang voert naar de eigenlijke 
kuip. Ongeveer halfweg is een ‘koude 
kamer’ met een rechthoekige vulschacht 
of verdampingskoker, die alleen bij grote 
ijskelders werd aangebracht. Tijdens het 
opknappen vonden we een kalkzandsteen 
met twee inscripties, wat doet vermoeden 
dat de ijskelder is gebouwd in 1734 en een 
eerste keer gerenoveerd werd in 1860.”

Winterslaap
Binnenin werden ook enkele 
snelbouwstenen aangebracht. 
Deze bieden extra holtes waarin 
vleermuizen kunnen wegkruipen 
voor hun winterslaap. Een 
nieuwe houten buiten- en 
binnendeur, beide met 
invliegopening, vormen een 
klimaatsluis en moeten voor 
de nodige rust zorgen. Hiertoe 
werd eveneens de vulschacht 
bovenaan dichtgemaakt. Tot slot 
werd de ijskelder – op fronton 
en schacht na - terug volledig 
afgedekt met een laag grond. Dit 
zorgt voor extra buffering tegen 
temperatuurschommelingen 
en lawaai. In 2008 en 2011 

kregen ook de ijskelders van kasteel 
de Ribeaucourt in Perk en het 
Linterpoortenkasteel in Zemst een 
opknapbeurt. Natuurpunt inventariseert 
op deze locaties het vleermuizenbestand.

Open voor publiek
Op zondag 14 september kan de ijskelder 
bezocht worden en geven gidsen 
uitleg over het bouwwerk. Dat is heel 
uitzonderlijk want het Schiplakenbos 
en de ijskelder zijn private eigendom. 
Van 10 tot 17 uur kunnen bezoekers 
verzamelen aan het Sportimonium in het 
Blosodomein in Hofstade. Van hieruit 
vertrekt een uitgepijlde wandeling naar 
de kelder.

Vleermuizenwandeling
Op zaterdag 13 september is er om 
19.30 uur een vleermuizenwandeling 
onder leiding van Sven Verkem. Met 
detectoren worden de diertjes in het bos 
opgespoord. De gids vertelt intussen alles 
over de levenswijze van de vleermuizen. 
De wandeling duurt ongeveer twee uur 
en wordt afgesloten aan de ijskelder. De 
afspraakplaats wordt meegedeeld na 
inschrijving op 02 2534304.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

IJskelder 
voor vleermuizen

Elewijt – Tijdens de 
Openmonumentendag op 
zondag 14 september kan 
het publiek een bijzonder 

monument gaan ontdekken 
in Elewijt. De ijskelder in het 

Schiplakenbos is gerestaureerd 
en uitgerust als verblijfplaats 

voor vleermuizen.

“Vermoedelijk 
werd de ijskelder 
gebouwd in 1734

De ijskelder hoorde vroeger bij het kasteel van Schiplaken.

De zandsteen, gevonden in de ijskelder, 
met het vermoedelijke bouwjaar.
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be

Huwelijk en portretfotografie
www.yvescollin.be

Steeds op afspraak: 0477 970 759
info@yvescollin.be

Studio: Guldenschaapstraat 27, 1800 Vilvoorde
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D
e naam Olofs 
Brevier is 
niet gestolen. 
Olof is een 

Scandinavische naam maar 
betekent ook “erfgenaam” en 
een brevier is een boekje met 
gebeden, dat tot bezinning 
over conflicten en geweld 
moet aanzetten.
Heel speciaal aan deze tweede 
gedichtenbundel is dat hij 
opgedragen is aan Ons Tehuis 
Brabant in Kampenhout, 
een zorgvoorziening waar 
ongeveer 90 personen met 
een beperking wonen en met 
een dagcentrum voor nog 
eens circa 35 man. In Ons 
Tehuis Brabant verblijven 
verschillende mensen uit 
Zemst en dagelijks gaan een 
aantal Zemstenaren naar het 
dagcentrum.

Twee 
voordrachten
Jan Biesemans stelt tijdens 
twee voordrachten zijn 
gedichtenbundel voor aan het 
grote publiek, op 18 september 
in Ons Tehuis Brabant en op 20 
september in manege Verbrande 
Brug in Eppegem, telkens om 20 uur. 
Hij wordt bijgestaan door Ann Verreth, 
die de draad van de voordrachtkunst 
terug oppikt, en haar dochter Fien 
Janssens, voor haar een publiek debuut. 
Ze zullen samen met Fyne Fréderic 
Eden een aantal gedichten voordragen. 
De toegang is gratis.

Jan licht voor de Zemstenaar zijn 
beweegreden toe: “Een belangrijke 
rol in mijn tweede gedichtenbundel is 
weggelegd voor de mensenkinderen met 
beperkingen: zo kwetsbaar, zo afhankelijk 
van anderen. Hebben we trouwens 
niet allemaal één of andere beperking? 
Vandaar dit initiatief.”

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Dichten 
voor goed doel

Elewijt - Jan Biesemans publiceerde onder zijn pseudoniem Fyne Fréderic Eden recent een 
tweede gedichtenbundel, met als titel Olofs Brevier. De gedichtenbundel is actueel, want 
naast kleine en grote besognes van de mensen, wordt ook de nasleep van conflicten en 
oorlogen belicht. 

“Hebben we niet allemaal 

één of andere beperking?

Daar kan een mens niet onbewogen bij 

blijven. Olofs Brevier kan je voor  

14,95 euro bestellen via  

j.biesemans@telenet.be of via 015 

349234. Met de aankoop steun je Ons 

Tehuis Brabant. Alle Zemstenaren zijn 

uiteraard welkom op de voordrachten in 

september in Kampenhout of Eppegem!

Jan Biesemans, omringd 

door Ann Verreth en haar 

dochter Fien Janssens.
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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
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D
e internationale expo in 
open lucht loopt van 12 
juli tot 15 september 2014. 
Voor Sylvia Mellemans is 

haar deelname een unieke kans. Zij werd 
geselecteerd met vier foto’s, waarvan twee 
zelfportretten. Met deze foto’s behaalde 
ze al een aantal prijzen in België. Eens 
over de grenzen heen kijken, was de 
volgende logische stap. 

Professioneel
Sylvia kreeg op haar vijfde een fototoestel 
van haar ouders en fotografie bleef haar 
boeien. Omdat veel mensen haar foto’s 
mooi vonden en om nog méér te leren, 
werd ze lid van fotoclubs Zefoda in Zemst 
en Smile in Mechelen. 
In 2012 volgde zij een jaar dagopleiding 
fotografie in Antwerpen en sloot 
ze zich aan bij de Vereniging van 
Beroepsfotografen. Sindsdien nam 
haar passie en professionalisme 
alleen maar toe.

Inspiratie
Sylvia fotografeert vanuit emotie 
en gevoel. En ze kijkt anders 
naar dingen en mensen dan de 
gemiddelde mens. Inspiratie komt 
vanzelf wanneer ze haar fototoestel 
vast heeft. In de studio is het vooral 
leuk. De beleving van de shoot is 
heel belangrijk. Ook de sfeer die de 
foto’s uitademen en het gevoel dat ze 
oproepen, spelen een belangrijke rol. 
Zij maakt ook graag zelfportretten. 
“Ik vind het een geweldige uitdaging 
om het licht en de compositie goed 
te krijgen zonder dat iemand dat 
kan bijsturen. Telkens herbeginnen 
en op de details letten tot het perfect 

is”, vertelt ze.  
“Het geeft 
nog méér 
v o l d o e n i n g 
om een zelfportret in Bourbon-Lancy te 
zien hangen als je weet hoe moeilijk het 
te maken is.”
Sylvia specialiseert zich in 
boudoirfotografie en onderscheidt zich 
daardoor van haar mannelijke collega’s. 
“Vrouwen voelen zich meer op hun 
gemak bij mij”, zegt ze. “Vrouwelijke 
fotografen hebben meer gevoel voor 
sfeer, detail en aankleding van de studio.” 
Zo beschikt Sylvia over een aantal leuke 
stoelen, accessoires en een boudoirbed 
dat ze zelfs meenam naar de Franse 
Opaalkust. Ze zette het op het strand 
en midden in het veld om het volledig 

uit zijn context te plaatsen. Met een 
verrassend resultaat! Iedereen verklaart 
haar voor gek maar artistieke mensen 
hebben nu eenmaal een gezonde dosis 
verbeelding.
“Als beroepsfotografe moet je vandaag 
origineel uit de hoek komen en je 
onderscheiden”, weet ze. “Maar aan 
ideeën en creativiteit heb ik geen gebrek!”
Sinds Bourbon-Lancy heeft Sylvia de 
smaak te pakken. Ze zou in de toekomst 
graag nog méér tentoonstellen.

Glamour
Maar eerst wil ze de vrouwen overtuigen 
van hun schoonheid en verborgen 
glamourgehalte. Mooie foto’s kunnen 
het zelfvertrouwen een boost geven. En 
ze spreekt van ondervinding: ondanks 
haar 1,60m en niet zo atletisch figuur 
poseerde ze een jaar in de Academie in 
Mechelen, waar haar mooie vormen erg 
geapprecieerd werden. “Ik geloof dat 
in iedere vrouw het verlangen schuilt 
om er glamoureus uit te zien, maar 
dat niet elke vrouw met dat verlangen 
naar buiten durft te komen. Ik sta 
hiervoor open en kan het alleen maar 
aanmoedigen!”

Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Sylvia Mellemans

Flitsen op Frans fotofestival 
Hofstade – Fotografe Sylvia 

Mellemans uit Hofstade neemt deze 
maand deel aan l’Eté des Portraits, 

het tweejaarlijks portretfestival waar 
professionele fotografen uit heel Europa 

tentoonstellen. Het fotofestival vindt 
plaats in Bourbon-Lancy, een pittoresk 

dorpje in de Franse Bourgogne.

Sylvia stelt haar 
werk tentoon op 

het internationale 
fotofestival 

in Bourbon-Lancy.
Meer info over Sylvia Mellemans op  

0498 681358, s.mellemans@gmail.com, 

www.etedesportraits.com of 

www.123website.be/SylviaMellemans  

(haar professionele website is nog niet klaar).

Sylvia is ook actief op Facebook en LinkedIn

Een zelfportret aan de 
Franse Opaalkust.
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Voetbalseizoen 2014-2015 van start
Zemst – De eerste wedstrijd van de competitie 

is al voorbij. Wat zijn de verwachtingen bij onze 
voetbalclubs? de Zemstenaar deed een korte rondvraag.

Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Wat zijn jullie troeven?

2. Welke ambitie heeft de club?

3. Wat zijn de verwachtingen?

4. Onze prognose

EERSTE PROVINCIALE

KFC EPPEGEM A
Voorzitter Jan Van Asbroeck
1. Een brede kern die brandt van 

ambitie, elke speler komt in 
aanmerking voor een basisplaats, 
spitsen die het verschil kunnen 
maken en een geroutineerde 

verdediging met Gertjan Peeters, 
Pieter De Wit en sluitstuk Bruno 
Vanden Bossche.

2. De eindronde moeten we trachten 
te vermijden. Bevestigen en een 
vaste waarde worden in vierde 
klasse.

3. We lonken niet alleen naar de titel, 
we gaan ervoor.

4. Liedekerke, Merchtem en Halle 
zijn gevaarlijke subtoppers. KFC 
Eppegem heeft een betere ploeg en 
wordt kampioen.

DERDE PROVINCIALE

FC ZEMST
Manager Jurgen Deman
1. Een collectief sterk geheel met 

een goede trainer, groepsgeest, 
een goede mix van jong en oud 
zonder vedetten, een kleine kern 
met weinig misnoegden tot gevolg 
en regelmatige inbreng van eigen 
jeugd.

2. Moeilijke start met wedstrijd tegen 
Stade Evere tot een goed einde 
brengen. Ik kijk uit naar de derby’s, 
die we willen winnen.

3. Topvijf zoals het voorbije seizoen, 
maar met een plaats in de linkerkolom 
zijn we ook tevreden.

4. Vijfde plaats

KFC Eppegem: Doelmannen: Bruno Vanden Bossche (29), Jeroen Broeckaert (19), Jordi Heyvaert (18) en Lander Vershueren (18).
Verdedigers: Pieter De Wit (27), Jef Van de Voorde (22), Gertjan Peeters (24), Tonny Verheyden (23), Gregory Boudart (18), Arne Van 
Craen (19), Lenny Droeven (20) en Lenny Noe (19).
Middenvelders: Bart Van Zundert (33), Claude Vanderheyde (30), Pieter Crabeels (32), Nils Breuer (27), Sander Decoster (30), Ken Van den 
Troost (19), Kurt Baetens (24) en Dylan Heyvaert (19).

Aanvallers: Yves Etumba (32), Mirko Gajanovic (26), Ben Van den Brandt (28), Glenn Breugelmans (24), Jeroen Van Den Berg (22).
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FC Zemst: Bart De Doncker, Brecht Lauwens, Jonathan Concepcion, Sander De Geyter, 
Dries Janssens, Jonas Vandevoorde, Tom Verdoodt, Jonas Bioui, Yannick Ickmans, Ilja 
Laurent, Kevin Noe, Nick De Voster, Davy Duverger, Andreas De Beuckelaer, Wout Calluy, 

Kenzy Lenaerts en Jelle Spinoy met hun trainer Bart Van Winckel. 
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

www.jsdheylen.be
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KCVV ELEWIJT
Trainer Gunter Vercammen
1. Hulptrainer Marc Vanhaute 

kent al vijftien jaar de reeks, 
een voetbalkenner, op hem 
kan ik steeds rekenen. Een 
jonge, gedreven kern en 
individuele spelers die het 
verschil kunnen maken.

2. Tien punten meer behalen 
dan vorig seizoen. Met een 
plaats in de rechterkolom zal 
ik niet tevreden zijn.

3. Veel bijleren voor mezelf en 
een rustig seizoen voor de 
ploeg.

4. Vierde plaats

VK WEERDE
Manager Johan Schellemans
1. Jonge, talentvolle transfers, 

vooral voor de aanval. De 
verdediging is gebleven.

2. De linkerkolom, wat vorig 
seizoen vaak lukte. We willen 
een stapje hoger eindigen.

3. Goed voetbal brengen. 
Niet alleen het resultaat is 
belangrijk, we willen ook 
plezier beleven aan het 
spelletje.

4. Zesde plaats

KFC EPPEGEM B
1. Jonge, belovende groep, met 

talentrijke spelers die lonken 
naar de A-ploeg.

2. Groeien en een plaats 
afdwingen in de kern van de 
eerste ploeg. De supporters, 
en vooral verzorgster Yentl 
Verstraeten, veel voetbalpret 
bezorgen.

3. Niets moet, alles mag. Geen 
zwak broertje van de reeks.

4. Een goede middenmoter. 
Winnen tegen de 
buurtploegen, de derby 
tegen Hofstade staat met stift 
onderlijnd.

KCVV Elewijt: Nico Reszczynski, Niels De Craecker, Dautzen Jaspers, Hans Van Ostaede, Didier 
Francoys, Wouter De Clercq, Kevin Sakalis, Bart Beulens, Lopa Pyame, Kjelle Vervoort, Tim Matyn, 
Gary Engels, Iliessa Najid, Jorn Reszczynski, Tom Bautmans en Dimitri Hofman met hun trainer 

Gunter Vercammen en hulptrainer Marc Vanhaute.

VK Weerde: Gunter De Vroe, Bachir Naciri, Aubry Crock, Gregory Crock, Alex Croes, Ziggi 
Bruyndonckx, Youssef Bouchtati, Benny De Backer, Garry Hagemayer, Sven Festraets, Jonas Serckx, 

Kevin Hevia-Carreteroo, Versees en trainer Gunter Pepermans.

KFC Eppegem B: Jordy Heyvaert, Krstan Gajanovic, Lenny Noe, Elias Marzouki, Neal 
Verstraeten, Dries De Ron, Wouter Keulemans, Ken Van den Troost, Gregory Boudart, Jeroen Van 
den Berg, Arne Van Craen, Jelle Vanderweyden, Bryan Lanove, Kevin Mpuna, Chesta Nzabandore, 
Kris Van Kinnenaden en Lander Verschueren met hun trainer Ben Alexandre en afgevaardigde 

Nancy De Vos en verzorgster Yentl Verstraeten.
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SK LAAR
Voorzitter Jan Emmeregs
1. Enkele scholieren zijn klaar voor het grotere werk, elke wedstrijd krijgen ze 

speelgelegenheid.
2. Voor de tweede keer op rij kampioen is te hoog gegrepen. Niet voor de 

veteranen, met twee ploegen (spelers tussen 30 en 40 jaar) ligt een titel in het 
bereik. Voor het eerst trainen de reserven apart.

3. In de middenmoot in eerste afdeling is het streefdoel. Vier nieuwe 
kleedkamers en een ruime berging moeten tegen het einde van het seizoen 
klaar zijn.

4. In de Beker van Groot-Zemst tegen FC Eppegem B en VK Weerde bewees 
de liefhebbersploeg een waardige vierdeprovincialer te zijn in de KBVB. 
Mooie uitslagen in de nieuwe reeks liggen in het bereik.

VERBR. HOFSTADE
Trainer Patrick Peetermans
1. Een jonge ploeg met meer kwaliteit als vorig seizoen.
2. In een mooie reeks, met vele streekderby’s, zo hoog 
mogelijk eindigen.
3. Topvijf en hopelijk een rol meespelen voor de titel.
4. Zesde plaats

Benny haelwaeters
terrassen - opritten - tuinafwerking

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

SK Laar: Kris Krakowczyk, Robert Vander Elst, Tim Ceuppens, Wim Duyois, 
Steven De Doncker, Koen Vanderwegen, Jonas De Smedt, Sanne Schoevaerts, Niels 
Metdenancxt, David Wellens, Stefaan Vanderwegen, Nicky De Gelder, Sam Ceulemans 

en Thomas Ceulemans.

Verbr. Hofstade: Peter Cloet, Mike De Beck, Mathias 
Ledeganck, Jonas Meel, Moustafa Boaza, Arnout De Muynck, Tristan 
Cuyvers, Youssef Taibi, Yanssine Bohmedi, Faysal Bentla, Kristof 
Schippers, Brent Van Horenbeeck, Joaffrey Van Herck, Khai-lid Miri 

en Pieter Van Dessel. 

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium - 
lood - inox --Autowrakken -- Kabels --In-
boedels -- Overstock -- Faillissementen

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

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

A
nnelies wordt deze 
week 19 jaar, studeert 
marketing in Antwerpen 
en haar hobby’s zijn 

joggen en vroeger Taekwondo.

En, Annelies, ook 
jij wil Miss België 
worden? 
“Ja, ik geloof erin. 
Door herexamens 
staat mijn campagne 
op een laag pitje 
maar ik zet alles 
in op de finaledag 
van 19 september. 
Daar hoop ik één 
van de maximaal 
tien kandidaten van 
V l a a m s - B r a b a n t 
voor Miss België te 
worden of misschien 

alvast Miss Vlaams-Brabant. Waarom 
ik mij kandidaat stel voor een 
missverkiezing? Ik vind dit een echte 
uitdaging, ik ben benieuwd hoe het er 
in dat wereldje aan toe gaat. Als ik Miss 
word, wil ik een voorbeeld zijn voor 
meisjes die hun verantwoordelijkheid 
opnemen, bijvoorbeeld door hun 
studies maar ook op andere manieren.” 

Meer info over Annelies vind je op 
de facebookpagina van Miss Vlaams-
Brabant. Wie wil kan ook haar 
campagne steunen door een sms’je 
te sturen naar 6665 met de melding 
mvb08. de Zemstenaar wenst 
ook Annelies veel succes met deze 
verkiezing! Een Miss België in Zemst 
zou heel leuk zijn. Dat kunnen we 
volgend jaar goed gebruiken op ons 
feest van tien jaar de Zemstenaar!

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Schoonheid troef 

Elewijt - In een 
vorige editie van  
de Zemstenaar 
maakte u kennis 
met Madeleine 
Etienne, kandidate 
voor Vlaams-Brabant 
voor de Miss België-
verkiezingen. Vorige 
week dook een 
tweede kandidate uit 
Zemst op, Annelies 
Huysmans uit de 
Binnenbeekstraat in 
Elewijt.
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Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen 
gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

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

V
elen waagden hun kans, maar de winnaar werd Johan Van Belle 
uit Weerde die de prachtige geschenkenmand van Vino Vera Cruz 
in ontvangst mocht nemen. Zoals de meesten gaf hij de juiste 
antwoorden op de door ons cryptisch omschreven vragen, die ook 

Vino Vera Cruz ons had bezorgd.  Johan was maar 22 meter verwijderd van de 
hoogste plek die gevraagd was in de schiftingsvraag. 

Dit zijn de antwoorden:
Vraag 1: Hoe heet zo een drie liter fles? 
Antwoord: JEROBOAM
Vraag 2: Wat is de inhoud van de ontkurkte champagnefles?
Antwoord: 1,5 LITER (magnum)
Vraag 3: Wat zegt de Spanjaard om vino rojo (= rode wijn) aan 
te duiden?
Antwoord: VINO TINTO

Het antwoord op de schiftingsvraag was: 2367 meter. 
Ondergetekende bevond zich op 29 juli 2014 aan de Fonda 
Saviohut in de Dolomieten. De andere redactieleden waren 
in ons land. De eenzame hoogte van die hut deed hen 
duizelen. Een uitgelezen plek nochtans om gedachten de 
vrije loop te laten en een volgende puzzel te bedenken. Tot 
later!

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Jean Andries

Wijn voor 
winnaar puzzel

Weerde  – Vele Zemstenaars hebben zich de voorbije 
vakantie een uitweg proberen te vinden uit de wirwar 

van champagneflessen en wijnen, koningen en 
komieken, punten en streepjes, hoogtes en laagtes. 

Johan Van Belle en zijn vrouw Laeti Van den Eede mochten 
hun prijs in ontvangst nemen van Tom en Steffie van Vino 

Vera Cruz. Die schonken hen vijf flessen wijn. Proost!
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Onder de   mensen
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Bij Annick Van Meerbeek, winnares van de inzamelactie 
frituurvetten en olie van Incovo, kwam de Frietmobiel 

op bezoek. Annick mocht haar familie en buren 
uitnodigen om een gratis frietje te steken. De inwoners 
van de vijf Incovo gemeenten brachten 6645 liter naar 

het recyclagepark en kregen daarvoor tombolalotjes. Van 
1 liter olie of vet wordt bijna 1 liter milieuvriendelijke 

biodiesel gemaakt. (foto Juliaan Deleebeeck)

De negentiende barbecue van de Egleghemse Zeevissers had 
een vernieuwde kaart. De oester- en champagnebar met witte 
wijn was een traditioneel succes. Garnaalkroketten en saté’s 
met scampi’s waren nieuw, ook dat was een groot succes. 
Het bestuur ging bijzonder prat op het bier Zeezuiper van de 
Scheldebrouwerij. En gelijk hadden ze!

Op zaterdag 2 augustus werd bij 
KFC Eppegem het officiële startschot 
gegeven van het nieuw seizoen. Carl 
Huybrechts zorgde, samen met algemeen 
sportief directeur Mark Talbut, voor 
de presentatie. Na afloop was er een 
fantastisch optreden van Gunther Neefs 
met orkest. En dat er ambiance was 
bewijzen de beelden. 

“De Terugtocht”, een historische stoet die 
de terugtrekking van het Belgische leger 

richting Antwerpen in 1914 in herinnering 
bracht, passeerde via de Humbeeksebaan door 

Zemst-Laar. De soldaten, ruiters, voertuigen, 
paardenwagens en de Minerva-pantserwagen 

waren te bewonderen in de colonne. Op de 
terreinen van Chiro Skippy werd een uurtje tijd 

gemaakt voor de toeschouwers.
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Foto’s: Jean AndriesOnder de   mensen
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Heemkundige kring De Semse 
bakte naar jaarlijkse traditie brood 
op ambachtelijke wijze in de weide 
langs de hoeve van de Halve Steen. 
Collega’s van Paul Buelens van de 
Spoorwegen waren talrijk aanwezig. 
In totaal werden veertig broden 
gebakken en verkocht.

De Sint-Sebastiaansgilde van Weerde hield op 
zondag 3 augustus zijn jaarlijkse koningsschieting 

op de staande wip. Na drie schoten vooraf door 
de uittredende koning A. Wenes, namen negentien 

gildebroeders deel aan de competitie. In de twaalfde 
ronde schoot François Feyaerts zich tot koning. Hij 

werd door de hoofdman de breuk omgehangen en de 
eed afgenomen. Zijn echtgenote Mieke Christiaens 

mag zich koningin noemen. De gildezusters hielden 
een schietwedstrijd op de liggende wip, waarop Linda 

De Wolf de titel van prinses veroverde. De dag werd 
feestelijk afgesloten met een barbecue in het domein 

van hoofdman Christian de Meester.

Een bosje en een kamp waren er al in de 
Toekomststraat in Weerde. Half augustus 
werd een zwembad gegraven, naar eigen idee 
van de plaatselijke kinderen. V.l.n.r. Rune, 
Truus, Adinda, Warre, Yenthe, Fleur, Kaat en 
Noor. Yana staat niet op de foto. En dat het 
leuk was bewijst de foto.

Jaren werd erover gepraat in de Barebeekstraat, 
maar begin augustus was het eerste straatfeest 

eindelijk een feit. De buren leerden elkaar beter 
kennen en het werd een onvergetelijke dag. “Voor 

herhaling vatbaar”, zegden ze in koor.
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FC Eppegem won voor de vijfde keer op rij de 
wisselbeker van Groot-Zemst. In vijf jaar moet een 

club de beker drie keer winnen. De eersteprovincialer 
had de wisselbeker al drie keer in zijn bezit. De finale 

FC Zemst - FC Eppegem was een evenwichtige en 
boeiende wedstrijd. Doelpunten van Arne Van Craen 

en Kurt Baetens maakten het verschil. Na afloop 
mochten kapitein Pieter Crabeels en zijn medemaats 

de prachtige beker in ontvangst nemen.

Martine Camphyn en mama Adriene Braem organiseerden voor de tweede keer 
een pannenkoekenstand ten voordele van Villa Clementina. Tal van eetlustigen 

brachten een bezoek en dat werd door Katia Verhaeren en vriendinnen Hilde 
Greet, Nancy, Hilde, Viviane, Tinne en Yves gewaardeerd (boven).

In de tent van Villa Clementina stonden schitterende kunstwerken tentoon. 
Voor de patchwerken, kunstwerken en houtwerken van Louis De Ridder en Vera 

Van den Brande was er heel wat belangstelling (onder).

Bij Sara Verhoeven in de Jagers-
te-Voetlaan in Eppegem was het 

een internationaal gebeuren. The 
Big Mouth verwijst naar de relatie 
tussen mens en voeding. Tegelijk 
een kunstuitwisseling tussen drie 

internationale kunstenaars, een schrijver 
uit Portugal en Italiaanse en Servische 

schilders.
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Het bestuur van Neos Zemst trakteerde de leden op familiefeest als 
afsluiter van het werkjaar. Tweehonderd genieters schoven aan tafel. 
“193 actieve senioren nemen deel aan ons programma-aanbod en 
we verzamelen minstens twee keer per maand om iets leuks te doen. 
In september presenteren we het nieuwe programma”, zeggen 
voorzitter Albert Cluckers en secretaris Joris Desaeger. 
Info www.neoszemst.be.  (foto Juliaan Deleebeeck)

“FC Zemst, da’s tof sjotten”, dat is de leuze van de club. Voor 
de elfde keer werd een jeugdinitiatie georganiseerd, voor 
het eerst door het nieuwe jeugdbestuur. Op spelenderwijze 
werden de basis en de technieken van het voetbal aangeleerd 
door gediplomeerde trainers en medewerkers. En dat de 67 
jongeren het leuk vonden bewijst de foto.

In het centrum van Zemst opende 
broodjesbar Njamie de deuren. De 

enthousiaste uitbaters rekenen op de 
talrijke passanten, hongerige inwoners 
en wie weet ook wel de overburen van 

rusthuis Zonnesteen.
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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

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

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

 

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     
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“H
et vervaardigen 
van de glasramen 
voor onze kerk 
heeft Renaat veel 

voldoening gegeven”, zegt voormalig 
pastoor van Hofstade Jan Keppens. “Ik 
heb Renaat goed gekend. In de eerste 
plaats was hij kunstenaar. Gedurende 
vele jaren combineerde hij zijn grote 
passie voor de kunst met zijn beroep 
als docent vormgeving en tekenen in 
het Coloma-instituut. Jazzmuziek was 
zijn tweede passie. Renaat was een 
bereisd man en waar hij kwam nam 
hij zijn schilderspalet mee. Alles wat 
hij tegenkwam wilde hij uitschilderen 
en vereeuwigen. Tijdens zijn vele 
reizen schilderde hij vaak havens, 
vereeuwigde talloze kustlandschappen 

en vergezichten. Het liefst maakte 
Renaat aquarellen, maar hij maakte ook 
schilderijen in olieverf en acryl, iconen, 
glasramen en zelfs muurschilderingen. 
In zijn atelier in Hofstade was hij altijd 
met iets bezig want stilzitten, dat kon 
Renaat niet. Hij was een allround 
kunstenaar en zijn werk getuigt van een 
groot vakmanschap. Het overlijden 
van zijn echtgenote Annemie is een 
zware klap voor hem geweest. Hij heeft 
haar altijd gemist. Ik zal Renaat blijven 
herinneren als een zeer fijn mens”, 
besluit pastoor Keppens.
Renaat Savels overleed op 26 
juni en laat een enorme collectie 
kunstwerken na. De gemeente neemt 
afscheid van een markant man.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: gemeente Zemst

Kunstenaar Savels is niet meer
Hofstade - Kunstenaar Renaat Savels is op 

tachtigjarige leeftijd in alle stilte overleden. Savels was 
een gevierd kunstenaar en in onze gemeente vooral 

gekend voor zijn ontwerpen van de gebrandschilderde 
glasramen van de parochiekerk in Hofstade.

Zemst - Voor de moderne, 
mobiele Zemstenaar zijn 
Mechelen, Vilvoorde,  de 
Leuvensesteenweg, maar ook 
Brussel, Antwerpen en Leuven, 
snel en gemakkelijk bereikbaar. 
De lokale handelaar en 
ondernemer zijn vaak onbekend 
en dus spreekwoordelijk 
onbemind. Nochtans zijn er 
verrassend veel handelszaken 
en ondernemingen in onze 
gemeente. Je moet ze enkel weten 
te vinden en leren kennen (zie ook 
eens op www.wiezemstdievindt.
be). Met dat doel voor ogen 
organiseert Unizo Zemst, met 
de steun van de Verenigde 
Handelaars van Hofstade, haar 
eerste winkelzoektocht. 
Deelnemen is heel eenvoudig. 
Handelaars die meedoen herken 

je aan de actieaffiche in de etalage. 
Daar kan je het deelnameformulier 
afhalen. Op de voorzijde van 
dit formulier staan er een 35-
tal etalages of showrooms van 
handelaars. Die laten echter niet 
de volledige etalage of showroom 
zien, maar slechts een fragment. 
Herken je ze? Vul dan de 
antwoorden in op de achterzijde 
samen met een schiftingsvraag. 
Breng je formulier binnen bij een 
deelnemende handelaar. Zo kan 
je een aankoopcheque winnen, 
uiteraard te spenderen bij één van 
de lokale handelaars.
De actie loopt van eind augustus 
tot en met de Dag van de Klant op 
27 september. Door massaal mee 
te doen, steken we de Zemstse 
economie een hart onder de riem!

Tekst: Bart Coopman

Unizo laat je zoeken

Renaat Savels aan 
het werk in zijn 

atelier in Hofstade.
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Op kamp: keicool!

Groot Zemst - Zemst zit boordevol geweldige jeugdbewegingen. Zij hebben er dit jaar 
opnieuw allemaal een fantastisch kamp opzitten. de Zemstenaar legde zijn oor te luisteren bij 
een aantal (ex)leiders/sters en leden die dit jaar op kamp vertrokken. We zochten én vonden 
leuke verhaaltjes en sfeerbeelden.  Om praktische redenen vielen chiro Eppegem en scouts 

Elewijt uit de boot. De deadline en hun terugkomst van het kamp vielen op hetzelfde moment.  
Coördinatie:  Maaike De Donder, foto’s: Jean Andries, leden en leiding van Zemstse jeugdbewegingen 

Sander (leider chirojongens 
Weerde) 
“Het was dit jaar weer fenomenaal, 
tien dagen bangelijk weer en een 
megabeek voor de afkoeling. De 
jongere groepen maakten in het 
bos kampen die gebruikt werden 
voor war-games, terwijl de oudere 
groepen creatieve golfbanen 
maakten doorheen het bos. Het eten 
van de kookouders was weer dik in 
orde, lekkere Belgische kost waar je 
maar niet genoeg van kon krijgen! 
Ons kampthema was dit jaar piraten. 
Als kampdecor hadden we een boot 
in elkaar geknutseld. De boer die 
we dit jaar hadden was ook zeer 
vriendelijk en behulpzaam, alles wat 
we hadden gevraagd was dik in orde. 
Kortom, een zeer geslaagd kamp.”

Truus (chiro Zemst)
“Dit was mijn zesde bivak en ik keek er zoals altijd al een 
heel jaar naar uit. We hadden een geweldige leiding en 
ze deden de leukste dingen met ons. We deden twister 
in puree, verf, bruine suiker en slagroom, wat uitdraaide 
op een pureegevecht! We hebben veel gelachen en ook 
al waren we een heel verschillende groep, we hebben 
ons keigoed geamuseerd!”

Dorien (leidster chiromeisjes 
Weerde) 
“Zoals altijd op het kamp van de 
chiromeisjes, was het ook dit jaar geen 
schitterend weer. Toch maakte dat het 
kamp zeker niet minder plezant! Zelfs 
met onze regenjas en botten aan hebben 
alle meisjes elke dag gespeeld, geknutseld 
en vooral veel plezier gemaakt! Er waren 
natuurlijk ook de vaste activiteiten, zoals 
de tweedaagse, de trektocht, familiedag, 
zangstonde, … Voor de leiding horen 
daar zeker de avondjes in de keukentent 
bij! We zijn dit jaar ook met de hele groep 
gaan supporteren voor de Rode Duivels. 
Op de laatste dag konden we met z’n 
allen genieten van een groot kampvuur 
en hebben we het kamp mooi kunnen 
afsluiten!”

Delphine (tipper chiro 
Hofstade) 
“Het was echt een superleuk 
kamp! Het allerbeste vond ik het 
grote kampvuur op het einde. 
Eerst lekkere barbecue eten en dan 
genieten van het vuur. Gezellig en 
lekker warm! Voor de barbecue was 
het nog bonte ring. Alle groepen 
brengen dan een dansje, liedje, 
toneeltje,… Dat is ook geweldig. 
Wij hadden deze keer een liedje over 
het kamp gemaakt.”

Oona (leidster chiro Laar) 
“10 dagen met Chiro skippy op bivak is gelijk aan 10 
dagen dolle pret
10 dagen waarop alles kan en mogelijk is, de speelclub 
verkleedt zich in bommakes en bompakes, terwijl de 
aspiranten als baby terug gaan in de tijd.
10 dagen waarop iedereen nieuwe dingen ontdekt, zoals 
de tiké’s die hun eerste dropping beleven.
10 dagen waar je een echte held kan zijn, zoals de 
rakwi’s die het besmettelijke virus bestrijden.
10 dagen waar je jezelf vuil kan maken zonder dat het 
kwaad kan, zoals de sloebers in hun modderbad.
10 dagen vol verwondering, plezier en vreugde voor 
jong en oud.”
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Specialiteit:
  grasmaaiers

grasrobots
kettingzagen

hakselaars
heggescharen

bosmaaiers
etc...

Eigen hersteldienst

Bij inleveren van 
deze bon: 

GRATIS 
Espressomachine 

Belmoca Belina 
twv 250€ 

bij aankoop 
vanaf 1.500€

Enkel geldig in de 
maand augustus 2014
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Robbe (rakkers chiro Zemst) 
“Ik vond de negerdag het leukst. We leefden een dag volgens een 
andere cultuur. We maakten strooien rokjes, halssnoeren en er 
werd typische hiphop muziek gespeeld. Ik noem het niggamuziek. 
Daarnaast was er de match tussen de rakkers en de toppers. Dit jaar 
wonnen we voor het tweede jaar op rij met maar liefst 5-0. Er waren 
veel supporters en zij hadden  spandoeken, kleurrookbommen en 
toeters meegebracht om ons aan te moedigen.” 

Joren (hoofdleider chiro Zemst) 
“Het kamp betekent voor mij de tien beste dagen van het hele 
chirojaar. Dit jaar was weer een supereditie. Het was voor mij 
speciaal want ik ging voor de eerste keer mee als hoofdleider. 
Uiteraard komt er heel wat geregel aan te pas. Ik kan trots 
zijn op mezelf (en mijn medehoofdleidster uiteraard), alles 
verliep vlot. Jammer genoeg hadden we dit jaar last van de 
kampziekte. Ook ikzelf had het vlaggen, maar na een spuitje 
van de dokter en een nachtje rust was ik weer de oude.  
Ik stond dit jaar bij de kabouters en was met maar liefst 25 klein 
pagadderkes op pad. Op een doorsnee chirozondag zien ze jou als 
leider, maar op kamp leer je elkaar veel beter kennen en komt er een 
soort van vaderfiguur naar boven.  ’t Is een speciale tijd, zo’n kamp:  
samen zingen, lachen, eten, spelen,...  Een tijd om niet te vergeten. 
Op naar volgend jaar! Ik heb er nu al zin in!”

Jan (freelance bij chiro Laar)
“Als freelance maak je het bivak op een andere manier mee dan als leider. Een freelance staat in voor de praktische kant van het kamp. Wij zijn er 
om het de leiding zo makkelijk mogelijk te maken. We doen vele klusjes zoals dingen repareren, tafels dekken, spelen klaarzetten, helpen tijdens 
een spel, enzovoort. Dit jaar waren we met z’n zevenen, waardoor het kamp zeer goed verliep. Mijn leukste kampmomenten waren de dropping 
van de tito’s en keti’s en de zangstonde. Bij de dropping moesten de tito’s en keti’s door een heel groot bos. Dan moet je ons geen twee keer 
vragen om te gaan spoken. Na het maken van schrikwekkende geluiden, legde Wouter zich in het midden van een wegje zonder te bewegen. 
Vanaf het moment dat de leden hem zagen, gooiden ze alles wat ze hadden in het rond en liepen ze om het hardst. Toen ze wisten dat wij het 
waren, kwamen ze hun zaklampen terughalen en ons terecht een rammeling geven. Daarnaast wonnen de jongens dit jaar de zangstonde. Dit was 
een memorabel moment, wetende dat ik dit in mijn vijftien jaar durende chirocarrière nog niet heb meegemaakt.”

Robbe en Lies (9 en 7 jaar, 
chiro Hofstade) 
“We zijn dit jaar tien dagen op 
kamp geweest en het was heel leuk. 
We hebben heel leuke spelletjes 
gedaan! Het eten was heel, heel, 
heel lekker. Eén keer hebben we 
takken in het bos gezaagd voor 
de pensenbak. Dat was heel tof. 
Het kampvuur was heel mooi. We 
kregen een lekker ijsje en barbecue. 
Mmmmmm. Op naar volgend 
jaar!”

Charlotte (rakwi chiro Hofstade) 
“Het kamp is gewoon de max! Je hebt altijd supertoffe leiding. 
Die verzinnen heel leuke spelletjes. Een toffe activiteit was de 
koordentocht. Dan ben je in twee teams verdeeld en span je met een 
koord een heel parcours in het bos. Daarna moet het ene team de 
koord met een blinddoek volgen en mag het andere team allemaal 
etensresten, sauzen en modder gooien…  Superleuk dus. Dat zou ik 
thuis nooit mogen doen! Daarom vind ik het een megacool spel!”

Axelle (keti chiro Hofstade) 
“Elke zondag is het chirodag, waar je elke week naar uit kijkt. Maar op 
kamp gaan is toch het beste van al. Je doet er leuke activiteiten met je 
groep en beleeft er de avontuurlijkste dingen. Wij moesten helemaal 
van Hofstade naar Erezée fietsen in twee dagen. Het was een hele 
uitdaging, maar met de aanmoediging van onze toffe leiding is het 
toch gelukt! Eens aangekomen op de kampplaats kan je genieten van 
tien dagen plezier en avontuur.”

Ella (leidster chiro 
Hofstade) 
“Het leukste vond ik fluffy 
duffy, waarbij je zoveel 
mogelijk fruittella’s in je 
mond moet steken en telkens 
nog fluffy duffy moet kunnen 
zeggen. Er mag niet gebeten 
worden. Diegene die er niets 
meer bijkrijgt mag uitspuwen 
en valt af. Omdat de monden 
van de rakwi’s groter waren 
dan verwacht, was de 
voorraad fruittella’s op. Het 
nieuwe doel van het spel was 
nu om de fruittella’s zo lang 
mogelijk binnen te houden, 
ze hadden er misschien 
wel twintig in hun mond! 
Na enkele minuten kregen 
sommigen al krampen in hun 
kaken en moesten opgeven. 
Drie stoere meiden hielden 
echter vol tot het bittere 
eind: hun ‘fruittella-bol’ 
was helemaal verdwenen, 
ze hadden alles stilaan 
opgezogen!”
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Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

320

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:  
    9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u

Na afspraak

Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke, verzorgde en kwalitatieve dienstverlening.

 Uitgebreid eigentijds rouwdrukwerk in eigen beheer waardoor wij u dit snel kunnen afleveren.

 Bezoek vrijblijvend onze website: 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”

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

 

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

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

“
Het ging steeds maar in stijgende 
lijn”, zegt Dominque. “In 1964 
huurden François en Marie-
Thérèse Van Haesendonck een 

bescheiden winkel in Vilvoorde, waar 
klanten slechts keuze hadden tussen 
twee sierschouwen en één open haard. 
Zes jaar later bouwden we een woning 
met toonzaal in de Vinnestraat te Elewijt. 
Door hard werken en met de hulp van 
zonen Rudy en Dominique, werd de 
zaak alsmaar groter. De open haard werd 
vervangen door de beter renderende 
houtcassette. Door verder bij te scholen 
hebben we de gastoestellen goed 
opgevangen. De toonzaal werd te klein. 

Verhuizen naar de Tervuursesteenweg in 
Elewijt was een noodzaak. De aankoop 
van nieuwe, betere, grotere machines 
om natuursteen te verwerken verplichtte 
ons om een nieuwe locatie te zoeken. Die 
werd gevonden in Eppegem op de Hoge 
Buizen, waar we tien jaar onze toonzaal 
en werkhuis hebben. Vanaf dan kwam 
zus Martine in de zaak werken en hebben 
de zonen de zaak overgenomen. Iedereen 
zet zijn beste beentje voor om een goeie 
service te bieden. Ondertussen is de 
opkomst van de pelletkachel ook al enkele 
jaren bezig. Door het succes zagen we ons 
genoodzaakt de toonzaal uit te breiden.”

Tekst en foto: Jean Andries

50 jaar sierschouwen
Eppegem – De bvba Van Haesendonck bestaat 50 jaar 

en dat kon niet onopgemerkt voorbijgaan. “Van een 
bescheiden winkel naar een prachtige toonzaal met 

werkhuis in Eppegem.” Een verhaal van een homogene, 
hardwerkende familie.

Rudy, Martine, Marie-
Thérèse en Dominique 
voor hun locatie op 
de Hoge Buizen in 
Eppegem.

Onze zaak bestaat dit jaar 50 jaar, daarom 50 zakken pellets gratis 
bij aankoop van een pelletkachel gedurende de 

OPENDEURDAGEN van woensdag 17 t.e.m. zaterdag 20 september. 
Bij aankoop van een gas- of houttoestel ontvangt u een waardebon.

Dit alles bovenop de gewone OPENDEURKORTING
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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
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Brusselsesteenweg 86 • 1980 Zemst • GSM: 0475 33 17 59
Open vanaf 11u - Keuken is geopend van 12u tot 21u

dinsdag en woensdag gesloten

info@oudsempst.be • www.oudsempst.be
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W
erner Keersmaekers, 
Volwassen Begeleider 
(VB), hoe komt het dat 
het zolang duurde?

“Onze lokalen achter het 
Parochiecentrum van Hofstade waren 
al heel lang niet meer aangepast 
aan de noden van een hedendaagse 
jeugdbeweging. In 2003-2004 kregen 
we van de gemeente de keuze tussen 
een terrein in het Blosodomein en twee 
hectaren weiland met twee hectaren 
bos erbij aan de Ossebeemden, achter 
de voetbal. We gingen samenzitten 
met een hoop ouders, (oud)leiding en 
sympathisanten én met architect Rudy 
Mets van Archicrea om te beslissen wat 
we nu eigenlijk wilden. Daaruit kwamen 
drie dingen: een plan, een schatting en 
een aannemer.” 

Massa’s activiteiten 
“Driehonderdduizend euro breng je 
niet zomaar bijeen”, gaat Werner verder. 
“Dus daarvoor bracht ik een werkgroep 
samen. De gemeente Zemst droeg via het 
subsidiereglement voor verenigingen 
één derde bij, Toerisme Vlaanderen 
vijfenzeventigduizend euro, omdat 
we het lokaal ook als groepsverblijf 
gaan verhuren. De rest van het 
bedrag is het resultaat van ontelbare 
sponsoringsinitiatieven: bergen 
werden beklommen (Kilimanjaro, 
Mont Ventoux), kilometers gewandeld 
(Compostella, Dodentocht), stenen 
werden geveild, de Ketnet-band met 
oudleidster Grietje Vanderheijden trad 
op… Ook verschillende lokale bedrijven 
en privépersonen hebben gigantisch 
bijgedragen in cash of in natura 
gestort. Alle ‘gewone’ evenementen, 
van mosselfeest tot streekbierenavond, 

stonden al die jaren in het teken van de 
bouwwerken.”

Een titanenwerk
“Om de kosten te drukken beslisten we om 
zelf te bouwen, wat meteen ook de lange 
bouwtijd verklaart. Bert Noorts nam die taak 
op zich, samen met zijn vader, en Marcel De 
Prins en ontelbare vrijwilligers. Wel vier of 
vijf jaar staken ze al hun vrije uren in het 
graven van funderingen en het optrekken 

van de ruwbouw. Toen enkele jaren geleden 
een grote muur omwaaide tijdens een 
storm, was dat een serieuze afknapper. 
Dakwerken en goten hebben we uitbesteed, 
sanitair en elektriciteit vertrouwden we toe 
aan oudleiding. Ook de Hofstaadse KWB 
heeft stevig meegewerkt. Nu rest ons nog 
wat voegwerk en afwerking waarvoor we 
rekenen op een laatste eindspurt van onze 
vrijwilligers.”

Marianne Dehasque, Gitta Gielis 
en Niels Keersmaekers, alias de 
hoofdleiding, wat doet zo’n nieuwe 
huisvesting met Chiro Hofstade?
“We hopen alleszins op een ledenboost. 

We denken dat veel ouders afgeschrikt 
werden door onze oude lokalen. De 
nieuwe zijn niet alleen ruim en licht, 
goed geïsoleerd en voorzien van degelijk 
sanitair, maar ze liggen ook midden 
in een zalig speelgebied. In het bos 
hebben we trouwens ook al veel werk 
verzet: bomen geplant met steun van het 
Regionaal Landschap Groene Corridor, 
natuurlijke speeltuigen gebouwd, een 
vijver gegraven, tipi’s gezet en een 

theatertje aangelegd… Het 
feit dat we al die jaren zo zuinig 
hebben moeten leven, heeft 
de solidariteit binnen onze 
groep vergroot, al zal het leuk 
zijn nu eens NIET alles op te 
sparen voor de nieuwbouw. 

De jarenlange samenwerking met andere 
verenigingen binnen de gemeente is 
zeker een meerwaarde. De KWB zal 
vergaderen in onze ruimtes, en de 
bedoeling is om de polyvalente zaal ook 
aan andere verenigingen te verhuren, al 
moeten de voorwaarden daarvoor nog 
goed doorgepraat worden binnen de 
groep.
We kijken er in elk geval erg naar uit 
onze lokalen na tien jaar eindelijk aan 
heel Hofstade te tonen. We gaan een 
opendeurdag houden op een nog te 
bepalen dag in het najaar. Hou ons maar 
in de gaten!”

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Chiro Hofstade in het nieuw
Hofstade - Tien jaar na 

de eerste brainstorm over 
de nieuwe lokalen, is het 

eindelijk zover. Chiro 
Hofstade neemt haar intrek, 

midden in het groen,  aan de 
Ossebeemden. 

“Zuinig moeten leven 
heeft de solidariteit 
in de groep vergroot

Meer info over het Chirowerkjaar en de opendeur  

in de nieuwe lokalen: www.chirohofstade.be

Op de foto vlnr: Niels 
Keersmaekers, Werner 

Keersmaekers, Gitta Gielis en 
Marianne Dehasque
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W
at doet de 
seniorenraad precies?
Hilda Persoons: “We doen 
heel concrete voorstellen 

of vragen bijstand voor de meest 
uiteenlopende zaken. De gemeente gaat 
hier dan wel of niet op in, daar beslist 
ze zelf over. Tot dusver verloopt de 
samenwerking prima en onze verzoeken 
of adviezen worden meestal positief 
opgevolgd. Regelmatig biedt de gemeente 
financiële of logistieke steun.
Enkele voorbeelden: wij kaartten aan 
dat er in de gemeente veel te weinig 
postpunten zijn. Senioren die zelf niet 
met de wagen rijden, maken immers 
minder gemakkelijk grote verplaatsingen. 
We signaleren voetpaden die in slechte 
staat verkeren. Of we suggereren dat 
zitplaatsen in handelszaken voor ouderen 
in de wachtrij wel nuttig zouden zijn. 
Daarnaast organiseren we infodagen. 
Zo kwamen de wijkagenten uitleg geven 
over het ritsen in het verkeer. Regelmatig 
nemen we ook culturele of recreatieve 
initiatieven. 
Mensen kunnen tevens een beroep 
doen op hulp bij allerlei administratieve 

of sociale aangelegenheden. Er is een 
samenwerking met het OCMW. Let wel, 
de seniorenadviesraad is geen officiële 
instantie. We zijn een doorgeefluik 
en hebben geen enkele politieke of 
ideologische binding.”

Wie zetelt er in de raad?
“Naast mezelf is er ondervoorzitter Peter 
Mergits, penningmeester Jozef Arys en 
Yves Verpoucke, ouderenconsulent. 
Deze gedreven ploeg wordt aangevuld 
met een zestal geïnteresseerde burgers. 
Logischerwijze zijn er hier en daar 
mensen gelinkt aan seniorenverenigingen 
zoals Okra en Neos. In heel wat 
gemeenten is er een seniorenadviesraad. 
Zemst maakt deel uit van de Regionale 
Ouderenadviesraad Asse-
Druivenstreek, één van de vier 
onderverdelingen van de Provinciale 
Ouderenadviesraad Vlaams-Brabant.”

Seniorenweek in november
Onder leiding van Peter Mergets en 
Yves Verpoucke vindt van 17 tot 23 
november de seniorenweek plaats. 
Die week worden er in samenwerking 

met een hele rits andere verenigingen 
en organisaties zeer uiteenlopende 
activiteiten gepland. Neos Hofstade 
organiseert een wandeling in het 
Blosodomein. Bij slecht weer zijn er 
binnen oude volksspelen ter vervanging. 
Okra Zemst en Hofstade verzorgen een 
praatcafé in rusthuis Releghem. Met de 
sportdienst van Zemst gaat het naar de 
manege Verbrande Brug in Eppegem, je 
kan een initiatie yoga en zelfverdediging 
volgen in de Budohal of je aan een 
partijtje badminton wagen. Dansen 
kan met Okra Weerde in Releghem. In 
De Hoeve organiseert CAW Vilvoorde 
een knutselnamiddag. De cultuurdienst 
brengt in het Ontmoetingscentrum van 
Hofstade De Revue van Zemst, met 
optredens van Paul Severs en Wendy 
Van Wanten. De seniorenadviesraad 
zal dit alles nog verder op punt zetten, 
en eventuele aanpassingen zijn nog 
mogelijk.”

Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Jean Andries

Steun voor senioren
Zemst - De seniorenadviesraad behartigt sinds 1995 alle gemeentelijke kwesties die 
senioren aanbelangen. De raad heeft als opdracht het bevorderen van een integraal 

seniorenbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente. Hilda Persoons is al 
enkele jaren voorzitster.

Contact Seniorenadviesraad : 

Hilda Persoons, tel 015 61 21 43, 

hilda.persoons@skynet.be

Op 12 en 19 september organiseert het OCMW het 
seniorenfeest in het Elewijt Center. Contact of inschrijvingen: 

Katrien Floridor (015 61 87 22), Erika Sergant (015 61 87 23) 
of thuisdiensten@ocmw-zemst.be
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bvba

Contact Seniorenadviesraad : 

Hilda Persoons, tel 015 61 21 43, 

hilda.persoons@skynet.be

Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
info@laeremansramen.be
www.laeremansramen.be

27 & 28 september
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RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

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

 

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 en di

M
ieke Vandorpe, 
directeur, vertel 
ons eens wat over 
jullie aanbod?

“Wij hebben hier plaats voor 
vijfenenegentig bewoners, verdeeld 
over zes woningen. Vier daarvan 
zijn uitgerust voor de opvang 
van personen met dementie. 
Daarnaast hebben we zesentwintig 
assistentiewoningen, waar koppels 
of alleenstaanden zelfstandig wonen. 
Verder hebben we tien plaatsen 
voor kortverblijf, waar mensen 
t e re c h t ku n n e n 
wanneer hun 
m a n t e l z o r g e r 
zelf ziek is of 
met vakantie. 
Tenslotte is 
hier ook een 
dagcentrum met vijftien plaatsen. 
Hier komen senioren die nog 
zelfstandig thuis wonen, maar 
overdag fysieke en mentale uitdaging 
of gewoon gezelschap zoeken. 

Het WZC is nu ruim 
drie jaar open en 
we werken met 110 
medewerkers en een 
veertigtal vrijwilligers. 
Al die mensen op 
dezelfde lijn krijgen 
en doordringen van 
dezelfde visie op 'Zorg 
met Aandacht' is een 
geweldige uitdaging.”

Arkia  
E l b o u a z z a o u i , 
woningassistente 

en kapster, ancien van dag één, 
hoe verloopt een typische dag 
in jouw woning?
“We zijn met een elftal medewerkers 
(zorgkundigen en woningassistenten) 
voor zestien bewoners. Het ontbijt 
tussen half negen en negen uur is 
een belangrijk ‘samenmoment’. 
Wij zetten de dienbladen klaar met 
brood en beleg, zodat de bewoners 
kunnen kiezen. Waar nodig help ik 
een boterhammetje smeren, of koffie 
inschenken, of met het aanreiken van 
beker of eten. Rond half tien, tien uur 

is de eetruimte 
opgeruimd en 
begin ik  aan 
de dagelijkse 
s c h o o n m a a k 
van de 
kamers, terwijl 

de mensen naar hun kinesist, 
verzorging of andere bezigheden 
gaan. Rond elf uur beginnen 
we met de voorbereidingen van 
het middagmaal, want dat moet 
vijfenvijftig minuten in de oven 
staan. We kunnen met ieders smaak 
en dieetvoorkeuren rekening houden 
via ons computerprogramma. 
Dat vind ik vanuit mijn eigen 
achtergrond en toekomstgericht zeer 
belangrijk! Af en toe koken we ook 
zelf met de bewoners: soep, wafels of 
pannenkoeken en binnenkort doen 
we barbecue. (Intussen ontspint 
zich in het kapsalon een discussie 
over de kwaliteit van het eten. De 
chocomousse scoort hoger dan de 
pudding en de vraag wordt lachend 
gesteld of het oordeel even positief 

Een dagje 
Ambroos

In Zemst zijn er drie rusthuizen. Bejaardenzorg anno 
2014 is zoveel meer dan een voltijds logement met 
verzorging voor vijfenzestigplussers. Op vraag van 
woonzorgcentrum (WZC) Ambroos in Hofstade, 
draaiden we een dagje mee….

“Af en toe koken 
we zelf met de 

bewoners
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Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

• 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

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

Woningassistente Arkia Elbouazzaoui 
met 
bewoonster Simone Vleminckx.

zal blijven als Arkia even weg 
is…). Na het eten gaat het naar de 
zithoek voor het middagnieuws op 
tv - mét ondertiteling - en een dutje 
voor wie wil. Intussen worden de 
woningassistenten afgelost en nemen 
de zorgkundigen naar eigen inzicht 
en inspiratie enkele bezigheden 
op met de bewoners: voetmassage, 
een wandeling, een extra dranktoer 
aanbieden op deze hete zomerdag... 
Vrijwilligers voeren mensen af 
en aan naar kinesist, kapsalon of 
pedicure, en wij vertrekken naar het 
dagcentrum.”

Lies Van Mol, coördinator van 
het dagcentrum, wat is hier 
anders dan in de woningen van 
het WZC?
“Wij hebben een heterogeen 
publiek van fysiek en/of mentaal 
hulpbehoevende vijfenzestigplussers, 
die thuis wonen en overdag naar 
hier komen. Ze worden thuis vaak 
ondersteund door verpleging en 
poetshulp, maar om de lange dag 
niet alleen door te moeten, of om 
hun partner of mantelzorger wat 
te ontlasten en gerust te stellen, 
komen ze naar hier. Samen de 
krant lezen en bespreken, spelletjes 
doen, de moestuin onderhouden 
en petanque spelen: het kleurt hun 
dag en verbetert hun geheugen en 
hun zelfredzaamheid thuis. Ook 
fysiek gaan ze er dikwijls op vooruit 
door de kinesist en de gezamenlijke 
beweegmomenten. We bieden een 

relatief onbekende, maar in mijn ogen 
zeer nuttige aanvulling op de diensten 
die ouderen in staat stellen om langer 
zelfstandig thuis te wonen!”

Terwijl de eerste dagcentrumklanten 
met het busje naar huis gebracht 
worden, reppen we ons naar de 
assistentiewoning van Simone, waar 
we op de koffie verwacht worden.

Simone Vleminckx, al 
twee jaar bewoonster van 
assistentiewoning 107, hoe 
verloopt de dag in Ambroos 
voor jou?
“Ik heb zoveel of zo weinig met het 
WZC te maken als ik zelf wil. In de flats 
hebben we onderling een goed contact. 
We zijn vanmorgen bijvoorbeeld 
samen in de Lunchgarden gaan 
ontbijten. Als voormalig verpleegster 
zet ik me vrijwillig in om bewoners van 
het WZC van en naar 
kinesist of kapper te 
brengen, of in en uit 
hun zetel te helpen. 
Het personeel is hier 
echt super. Ze komen 
me zelfs halen voor 
de pedicure als ik het 
vergeten ben! Ja hoor, 
ik heb hier mijn twee 
katten binnen en met 
Kerstmis een krans 
buiten, en zo hoop 
ik het nog lang vol te 
houden!”
Tekst en foto: Ilse Vandevelde
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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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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Trouw aan de 
traditie
Honger en Dorst kwam voor 
zijn historische kookkunsten 

op tv en kreeg het Joachim Beukelaer-
eremerk.
Voorzitter Albert Janssens: 
“Al meer dan vijftig jaar 
ben ik lid van Honger en 
Dorst, in opvolging van 
mijn schoonvader Frans 
Spruyt. In 1973 werd ik 
de opvolger van voorzitter 
René Verrezen. Zoals elke 
vereniging kenden we hoogtes 
en laagtes, met periodes dat 
we het vooropgestelde getal 
van twintig leden niet meer 
haalden. Enkele jaren later 
was er dan weer een ellenlange 
wachtlijst van gegadigden, 
zoals vandaag. Soms kan het 
jaren duren voor een kandidaat 
uit de wachtlijst de plaats kan 
innemen van iemand die zijn 
ontslag gaf of overleden is. 
Altijd stemmen de leden eerst 
over de intrede van de nieuwe 
kandidaat.
 Honger en Dorst bestaat al 
zolang omdat wij vasthouden aan de 
traditie die de stichters vooropstelden: 
een gezellig samenzijn op geregelde 
tijdstippen, met een vast menu en met 
mensen uit onze onmiddellijke omgeving. 
Dit smeedde en band onder de leden. 
Soms gingen we er wild tegenaan en 
reden we na het feestmaal de wijde 
wereld in. Of bleven we in het lokaal tot 
in de vroege uurtjes.”

In het eigen dorp
“Wij staan erop dat onze bijeenkomsten 
in Zemst gebeuren. Zo kunnen de leden 
zich te voet of met de fiets naar het 
lokaal begeven, zodat er niet op een pint 
meer of minder moet worden gekeken. 

Ook hebben we altijd kunnen rekenen 
op toegewijde kooksters. Ik ben er van 
overtuigd dat we met deze ingrediënten 
nog vele jaren kunnen doorgaan en 
dat  Honger en Dorst nog een mooie 
toekomst tegemoet gaat!”  

En dan nu over naar de schrijver: 
Daniel, waarom heb je dit boek 
geschreven?
“Met het eeuwfeest van Honger en Dorst 
begon ik te grasduinen in het verleden van 
de vereniging, maar mijn boek geraakte 
niet tijdig klaar. Het belangrijkste aspect 
is een historiek op te bouwen met veel 
foto’s van ons bestaan. Het boek is vooral 
bedoeld om aan geïnteresseerden en 
toekomstige leden een idee te geven hoe 
het er in onze tijd aan toe ging.”

En heb je wat hulp gekregen? 
“Toen Jean Juliens en ik besloten om een 
boek te schrijven over de geschiedenis van 
de maatschappij, verdeelden we het werk. 

Ik zou de opzoekingen en de afbeeldingen 
voor mijn rekening nemen, Jean zou dan 
voor de teksten en de uitgave zorgen. 
Toen Jean spijtig genoeg overleed, stond 
ik er alleen voor en dit is het resultaat. De 
overvloed aan afbeeldingen zijn bedoeld 

om het tijdsgebeuren van nu aan de 
volgende generatie over te brengen. Over 
de geschiedenis van de eerste vijftig jaar 
is er bijzonder weinig te vinden, maar 
het weinige dat we verzamelden is het 
lezen waard. Vooral de families van de 
vroegere leden bezorgden mij een schat 
van inlichtingen, waarvoor dank. Het 
vergde heel wat tijd en energie, maar het 
resultaat is een leuk historisch boek over 
het reilen en zeilen van onze vereniging.”

Tekst en foto: Karin Andries

100 jaar Honger en Dorst
Zemst – Het mannenclubke dat maandelijks samenkomt om gezellig te keuvelen 

en rosbief met witloof en aardappelen te verorberen bestaat meer dan honderd jaar. 
Daniel Wenseleir verzamelde foto’s en teksten en maakte er een leuk boek van, dat de 

geschiedenis van de vereniging vastlegt. 

voorzitter Albert 
Janssens en schrijver 

Daniel Wenseleir  
voor het clublokaal.

Je kunt het boek aankopen of bestellen bij 

Daniel Wenseleir via 0479 824085

of jelle.wens@skynet.be.
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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

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur

 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:

F
loride is al 35 jaar een echte 
Zemstenaar. “Ik hou van 
Zemst en voel me hier thuis. 
De gemeente heeft meer dan 

goed voor mij gezorgd. Ook toen ik het 
moeilijk had. Ik wil gewoon nergens 
anders wonen.”

Groot feest
In mei vierde ze haar zeventigste 
verjaardag met een groot feest in de 
parochiezaal van Eppegem. “Ik wist 
dat er iets op til was”, vertelt Floride. 
“Maar dat mijn kinderen zo’n groot 
feest zouden organiseren, had ik niet 
verwacht: 150 gasten, allemaal buren, 
familie en vrienden. Ik kon mijn geluk 
niet op, zeker niet toen ik achteraf een 
gastenboek kreeg met oude foto’s en 

heel veel wensen. Elke avond voor het 
slapengaan blader ik er nog eens door.” 
Telkens Floride denkt aan het feest of 
het boek, komen de emoties naar boven.

Dank u, Jeanne
Maar ook als ze aan haar vriendin Jeanne 
denkt, raakt Floride geëmotioneerd. 
“Eigenlijk wil ik iedereen in de 
gemeente bedanken voor het leven dat 
ik hier heb kunnen opbouwen, maar 
zonder Jeanne Wouters uit Hofstade 
was het toch niet hetzelfde geweest. 
Daarom, Jeanne, een dikke merci voor 
je steun doorheen al die jaren.”

Een babbeltje slaan 
in het babbelcafé
En hoe zit het met Florides Nederlands? 

“Dat kan altijd beter”, 
vindt ze zelf. Floride is 
dan ook grote fan van het 
maandelijkse babbelcafé. 
“Ik leer er mensen kennen 
en verbeter er mijn 
Nederlands. Een prima 
initiatief ”, besluit ze.
Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries

Nederlands… de taal 
van mijn geliefde Zemst

Zemst – Nederlands leren. Met een schep inzet en een 
beetje durf lukt het wel. Maar een taal leren gaat over 
meer dan woorden en zinnen. Ook cultuur, tradities en 
gewoonten spelen een rol. En leer je die zomaar? In deze 
reeks brengen we verhalen van ervaringsdeskundigen. 
Deze maand het verhaal van Floride Nindorera uit Burundi. 

 

Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497

ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

Juwelier

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

Tervuursesteenweg 620 - 1982 Elewijt
Tel. 015 61 26 56

www.napoleon-games.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 

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

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

 TV  Zemst U kijkt toch ook?
De ondergaande zon stelde niet teleur. Het strakke lycrapakje kleefde als een 
tweede huid om haar ranke, slanke lijf. Puur toevallig schoven we samen aan voor 
de laatste stempel. Het was zwaar geweest. 
Een plotse por in mijn rug. De plaatjes onder mijn nieuwe fietsschoenen schrapen 
over het hete asfalt. Ik zoek evenwicht. Vind steun. Op de schouder vóór mij. 
“Sorry”, stamel ik.
“Geeft niet”, zegt ze zacht. “We zijn allemaal moe.” Eén blik. Ik zwijg. Wrijf het 
zout uit mijn mondhoeken.
De zware fietstocht heeft ook haar zichtbaar afgemat. Dikke zweetdruppels 
parelen over haar voorhoofd. Zoeken hun weg via donkerbruine krullen. Tot in 
de zachte groeven van haar getaande gelaat. Ze glimlacht. (*)
Ik grijp naar mijn drinkbus. Voor een laatste slok. Van dat kleffe, lauwwarme 
suikerwater. “Niet doen”, maant ze me aan, met een schalkse knipoog. “Ik 
trakteer je straks op een lekkere, frisse pint. Want die heb je wel verdiend.” Ik wil 
antwoorden, maar mijn tong plakt tegen mijn gehemelte. Ze krijgt haar stempel. 
Een medaille en een drinkbus nog aan toe.
Ik schat ze twintig jaar jonger. Ik voel me plots zo. Het is mijn beurt. Weer een 
fietssouvenirtje rijker. 
Ik verlies haar even uit het oog. “Hé, Alex, hier!” Ze wenkt me met een wijds armgebaar 
naar een vrij tafeltje. “Let jij even op de fietsen. Ik haal wat te drinken. Een Duvel 
zeker?” Ik steek sprakeloos mijn duim in de hoogte. Het water komt me al in de mond. 
Ik voel me net Aspe. Als het op Duvel aankomt tenminste. Als schrijver wat minder.
Waaraan heb ik dat verdiend? En ze kent zowaar mijn naam. Ik check even mijn 
Polar. Een hartslag met een Ventoux-gehalte. Ik wacht geduldig, bewonder haar 
carbonnen ros.
“Sorry voor het wachten”, vergoelijkt ze haar afwezigheid. “Maar ik moest eerst 
even langs het toilet. Een wachtrij, weet je wel”. Tuurlijk weet ik dat. 

De koele Duvel streelt mijn tong. Zij houdt het sober. Aquarius. De alcohol geeft 
me moed.
“Hoe ken je mijn naam?” poog ik vastberaden. “Da’s een weggever”, repliceert 
ze. “Ik lees wel elke maand de Zemstenaar. En kijk naar TV Zemst. En dat je 
van fietsen houdt, wist ik al al langer.” “Mijn dank is groot”, antwoord ik met een 
groeiend ego. “Fiets jij vaak?” wil ik nog weten, maar… te laat. Ze staat op, lacht 
haar tanden bloot, ritst haar shirtje dichter, fatsoeneert haar lokken onder de helm 
en springt sierlijk op haar Eddy Merckx. “Tot gauw”, gooit ze me nog na. Mijn Trek 
blijft verweesd achter. Zoals ik. Nog een Duvel zou me wel smaken. Niet dus. Dan 
maar huiswaarts. Want daar wacht de plicht. Beelden voor TV Zemst bekijken. 
Schrijven voor de Zemstenaar. Want een dode lijn dient zich alweer aan.
TV Zemst, U kijkt toch ook?
(*) Elke gelijkenis met bestaande personen berust op louter toeval.  AL

Xandra en Alex: afscheid 
nemen van de vakantie. 
Met een fietstocht door 
het Weerdse schoon. 
(foto: Paul Van 
Welden).
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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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