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in dit num
m

er Beste Zemstenaar,

B
este wensen, veel geluk, een goeie gezondheid, u 
kent dat soort dingen inmiddels wel. U hebt het 
de voorbije dagen wellicht ook al een paar keer 
moeten aanhoren. Toch gaan wij er nog een forse 

schep bovenop doen.
Want voor de Zemstenaar wordt 2015 een bijzonder jaar. Wij 
blazen dit jaar namelijk tien kaarsjes uit. En dat zal u geweten 
hebben. Wij gaan er een ferme lap op geven! Wij plannen 
een megafeestje, waarop heel Zemst, lezers, adverteerders, 
abonnees, sponsors, werkelijk iedereen welkom is. Wat, waar 
en hoe we een en ander gaan aanpakken weten we nog niet 
precies, maar dat het niet onopgemerkt zal voorbijgaan staat 
als een paal boven water.
Om u alvast een voorproefje te geven, hebben wij ons in 
galakledij gewurmd om u een spetterend jaar toe te wensen. 
Voor sommigen bleek dat een onmogelijke opdracht, anderen 
zijn glimmend op de wereld gezet. U vindt het resultaat verder 
in dit nummer. Wij nemen aan dat deze jubileumfoto de muur 
van uw inkomhal niet zal halen, wellicht zelfs het prikbord in 
de keuken niet. 
Heeft geen belang, beste lezer, alleen de boodschap telt. Heel 
de redactie van uw lijfblad wenst u van harte een vrolijk, 
lachend en gezond 2015. U hoort (en leest) nog van ons!

De redactie (PV)
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H
ombeeksedriesvoetweg, 
W i p p e n d r i e s v o e t w e g , 
Wolfsputvoetweg… Sinds 
kort zien we de gele bordjes 

met gemeentelogo op vele plaatsen 
opduiken. Veel leuker alleszins dan de 
nummers waarmee ze oorspronkelijk 
vermeld stonden in de Atlas der 
Buurtwegen van 1841. 

Bruggen bouwen
Theo: “Tot zover kunnen we inderdaad 
teruggaan om een totaalbeeld te krijgen 
van wat er allemaal bestond aan sentiers 
(voetwegen of paden) en chemins (wegen). 
Het onderscheid tussen beide ligt in de 
breedte: 1,65 m voor een voetweg en 3 
meter voor een weg. Bovendien verschilt dit 
nog van gemeente tot gemeente. Zo is 1,65 
m de breedte in een plattelandsgemeente. 
Dit heeft te maken met de afmetingen 
van een boerenkar. Op het grondgebied 
Mechelen meet een voetweg 1,40 m. 
Voetwegen zijn ook geschikt voor 
de fiets, maar oorspronkelijk 
hadden ze te maken met de 
doorgang voor een paard. Ook 
kerkwegels, verbindingswegjes 
naar omliggende dorpen en 
smokkelroutes liggen aan de 
basis.”
Véronique: “De namen van 
buurtwegen klinken soms 
ludiek, maar behoren tot 
het erfgoed. Vaak verwijzen 
ze ook naar een (vroegere) 
benaming. Met de jaren 
zijn sommige buurtwegen 
verlegd of afgeschaft. Soms 
zijn er ook nieuwe ontstaan. 
De schaalvergroting in de 
landbouw is hier niet vreemd aan. En 
de ene keer is de trage weg verhard. De 
andere keer onverhard. Wij trachten 
zoveel mogelijk de natuur te respecteren”.
Theo, die gezien zijn woonplaats op de 
grens van Zemst-Laar en Hombeek zijn 

actieterrein gaat verleggen naar Mechelen, 
is blij dat Véronique hem opvolgt. 
“Want”, vult Theo aan, “een trage 
weg stopt niet aan een gemeentegrens. 
Er moeten al eens bruggen gebouwd 
worden, letterlijk en figuurlijk!” 

Partners zijn
De lokale Trage Wegen-werkgroepen 
ressorteren onder de gelijknamige VZW. 
Deze overkoepelende organisatie wil 
een soort alarmbel zijn, die wil ingaan 
tegen verloedering en ongebreidelde 
verkavelingswoede. Zij benadrukt ook 
het wederzijds respect dat moet bestaan 
tussen recreanten en bewoners-gastheren. 

Ik kan me inbeelden dat er af en 
toe discussies of wrijvingen zijn 
met landbouwers over wiens 
terrein een trage weg loopt die 
wordt heropend?
Theo: “Laat me duidelijk zijn. Wij zijn 

geen drukkingsgroep, maar 
een beweging die het landelijk 
aspect van de gemeente wil 
bewaren en de zachte recreatie 
wil promoten. Je hoort al eens 
beweren dat al die wandelaars of 

fietsers het wild verjagen, dat zij de dieren 
doen opschrikken of ongepast voederen, 
dat zij drukte veroorzaken en zwerfvuil 
achterlaten. De discipline kan beter, dat 
geef ik toe. En wij stellen ook alles in het 
werk om deze te bevorderen. Wij zijn niet 
tegen de landbouwers of tegen de jagers. 
Wij willen iedereen tot partner zijn, niet 
tot vijand. Samenleven is de boodschap!”

Theo vindt Véronique een geschikte 
opvolger. Zij is lid van de Milieuraad 
en werkt nauw samen met de bevoegde 
schepen Dirk Van Roey. 

Wat zal jouw belangrijkste taak 
zijn Véronique?
Véronique: “Nu alle trage wegen in kaart 
zijn gebracht, begint pas het moeilijke 
werk: de wegen openmaken. Daarvoor is 
veel overleg nodig met de eigenaars van 
percelen en de langswoners. Er moet ook 
worden samengewerkt met de Milieuraad 

en de Landbouwraad. Gelukkig 
stellen we de jongste tijd een 
mentaliteitswijziging vast. 
De “niet over mijn grond”-
mentaliteit begint te kantelen en 
ook de naambordjes stralen een 
positief imago uit. In die zin wil 
ik ook graag iedereen die tips 
of suggesties heeft uitnodigen 
om ze via de website van de 
gemeente mee te delen.”

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Trage Wegen doen bewegen
Zemst – Ontspannend onthaasten met een wondermooie wandeling of een fijne fietstocht langs 

rustige wegjes en veilige paden, het kan perfect dankzij Trage Wegen. Deze werkgroep werd in 
onze gemeente in december 2011 boven de doopvont gehouden door Theo Slachmuylders. Drie 

jaar later geeft hij de voorzittersfakkel door aan Véronique Baudrez uit Zemst-Bos. Het ideale 
moment om even met zijn drietjes stevig te stappen door het Zemstse groen. 

Trage Wegen Zemst publiceert vier keer per jaar 

een nieuwsbrief. Abonneren kan via een email naar 

zemsttragewegen@gmail.com. Natuurlijk is er ook 

een Facebook-groep (Trage Wegen Zemst). 

Voorts wordt elk jaar in oktober een Dag van de 

Trage Weg georganiseerd en zijn er ook een winter- 

en een lentewandeling. Na Zemst-Laar, Zemst-Bos 

en Hofstade komt op zondag 1 februari Elewijt aan 

de beurt. Vertrek om 13.30 uur aan café In Den 

Prins, achter de kerk voor 7 km stapplezier.

Véronique en Theo: 
“Trage wegen zijn 

handige verbindingen 
voor de zachte 
weggebruiker”.
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• 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

 

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

Buitenschrijnwerk

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

V
oetweg 45, dat zegt je 
waarschijnlijk niets. Deze 
trage weg tussen de mooie 
boerenvelden aan de 

Ambroossteenweg en tegenover de 
Vinkestraat is een ideale toegangsweg 
naar de Barebeek. De vraag van de 
bewoners om de voetweg opnieuw te 
openen en zo een veilige fietsroute voor 
de schoolgaande jeugd te realiseren, 
werd door de gemeenteraad bekrachtigd. 
Er komt een voetgangersbrug die het 
drukke verkeer op het Steppeke en de 
Tervuurstesteenweg vermijdt. Bovendien 
is de weg voor de fietsers van den 
Ambroos en de Muizenstraat een stuk 
korter dan de – ook niet altijd even veilige 
– fietsroute langs de vaart. Meteen wordt 
de kortste weg in dit geval ook de veiligste. 

We gingen op zoek naar enkele reacties 
van scholieren en ouders en kwamen 
terecht bij Hannah Jacobs (13 jaar) uit de 
Vinkestraat en Thomas Catry (13 jaar) uit 
de Ambroossteenweg. Zij gaan alle dagen 
met de fiets naar school in Mechelen.

“Zo’n veilige fietsroute, daar ben ik best blij 
mee” zegt Hannah. “Langs de vaart fiets 
ik liever dan langs de Tervuursesteenweg, 

maar die weg is zo lang. Via het nieuwe 
pad wordt de rit naar school een stuk 
korter. Ik vind het ook leuk dat de weg 
zo mooi gelegen is tussen de velden. Een 
mooie omgeving, dat maakt het fietsen 
aangenamer. Ik denk dat ik de nieuwe 
route veel zal gebruiken. Het hangt er 
wel een beetje van af met wie ik fiets. 
’s Avonds rijd ik bijvoorbeeld met een 
vriendin naar huis die in de Muizenstraat 
woont en de nieuwe Barebeekbrug ligt 
op mijn perfecte route. Ik zie alleen maar 
voordelen”, besluit Hannah. 

Geen parkeerplaats 
zoeken!
Ook Liesbeth, de mama van Hannah, 
is opgetogen over het initiatief. “Wij 
zijn fervente fietsers en zullen met 
het hele gezin gebruik maken van de 
voetgangersbrug. Wij nemen nu ook al 
vaak de fiets naar Mechelen en zijn blij 
dat er een fietsroute tussen de velden 
komt die ook nog het drukke verkeer 
vermijdt. Met de fiets hebben wij ook 
geen last van het zoeken naar een dure 
parkeerplaats. Het geld dat we daarmee 
uitsparen, besteden wij liever aan een 
lekkere pannenkoek in ons favoriete 
ijssalon”, grapt Liesbeth. “In de winter is 

Veilig met de fiets 
naar school

Hofstade - Schrik dat je kind iets overkomt op weg 
naar school? In Hofstade wordt er alvast gewerkt aan 
een veilige fietsroute, enerzijds richting Mechelen en 
anderzijds vanuit de Muizenstraat richting Hofstade 
dorp. Reden genoeg voor een kort buurtonderzoek. 
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Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

 

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

het vaak vroeg donker. We 
zullen moeten afwachten 
of er verlichting langs 
de voetweg komt, maar 
het grootste deel van 
het jaar zal de weg 
een prima alternatief 
bieden voor de drukke 
Tervuursesteenweg,” 
besluit Liesbeth. 

“Iedereen die de fiets 
neemt, zal enthousiast 
zijn over de nieuwe veilige 
fietsroute”, gaat Lea, 
Thomas’ oma verder. 
“Door de aanleg van de 
Barebeekbrug wordt 
de verkeersveiligheid 
voor alle fietsers en in 
het bijzonder voor de 
schoolgaande jeugd verbeterd. 
Zelfs al zou de route niet korter 
zijn, dan nog zou ik opteren om 
er gebruik van te maken. Niets 
aangenamer dan te fietsen 
tussen de velden.”

Thomas ziet de zaken een beetje 
anders. “Een veilige fietsroute, 
daar kun je niet op tegen zijn 
natuurlijk, maar het enige wat voor 
mij echt telt is zo snel mogelijk op 
school te geraken. De omgeving 
waarin ik fiets, is voor mij minder 
van belang. Wij fietsen met een 
groepje van vijf vrienden naar 
school en als het goed uitkomt 
voor ons allemaal dan zullen 
we de nieuwe route zeker eens 
uittesten”, besluit Thomas. 
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Op weg naar school trotseren Hannah Jacobs en 
Thomas Catry dagelijks het drukke verkeer. 
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

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

Denk 
tijdig 

aan uw 
WINTER-
NAZICHT 

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
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V
oor de verzorgsters is dat bijna 
letterlijk zo, want het nieuwe 
gebouw ligt pal tegenover het 
oude, in de Pastorijstraat.  Een 

prachtige nieuwbouw met veel modern 
comfort. "Het is heel spannend om 
de  oversteek te doen", vertelt Caroline 
Blockmans,  verantwoordelijke  van 
De kaboutertuin. Zelf werkt ze al van 
2001 op de huidige stek, nummer 17, 
ondergebracht in het schoolgebouw.

Kwarteeuw kribbe
 “Na al die jaren waarin we de bouw 
hebben meegemaakt en de verhuis aan het 
voorbereiden zijn, is het plots zover. Het is 
een bekroning voor immens veel werk van 
heel veel mensen. Je zou kunnen zeggen: 
de kers op de verjaardagstaart! Want dat er 
in Weerde al 25 jaar een kribbe is, is ook 
geweldig, vind ik. Gestart als een soort van 
zelf georganiseerde babysitdienst door een 
aantal ouders van lagereschoolkinderen, 
is de kribbe uitgegroeid tot een erkend 
kinderdagverblijf voor 38 kindjes. Het 
enige in Groot- Zemst. Voorlopig zullen er 
geen extra plaatsen bijkomen. Dat vergt een 
hele aanvraagprocedure bij Kind en Gezin 

en hebben we dus 
zelf niet in de hand.  
Francis Vancorenland 
was erbij van het prille 
begin en heeft de 
bouw nauwlettend 
opgevolgd, dat is 
toch het vermelden 
waard! Ook Marcel 
Versteven, die medeoprichter is, kent De 
Kaboutertuin van binnen en van buiten.”

Troeven
“De verhuis zelf vind ik toch wel 
ingrijpend, er komt heel wat bij kijken”, 
gaat ze verder. “Dit gebouw is oud en 
heeft zijn beperkingen. We gaan naar iets 
groters en veel moderner. We gaan ook 
daar een veilige, warme thuishaven maken 
voor onze kinderen en hun ouders.”
Het nieuwe gebouw heeft grote ramen, dus 
aan daglicht zal er geen gebrek zijn, maar 
welke troeven moest het nog zoal hebben? 
Caroline somt op: “We vonden drie dingen 
heel belangrijk: dat de kindjes buiten 
kunnen, dat er voldoende rustruimtes 
zijn voor maximum drie tot vier slapertjes 
en dat er in kleine groepjes kan gewerkt 

worden. We 
hebben onze 
werking anders 
georganiseerd: 
hier hebben 
we een kleine 
babygroep en 
een grotere 
peutergroep. 
In het nieuwe 
gebouw zullen 
we drie units 
hebben (één 
voor de baby’s, 

één voor de kruipertjes en één voor de 
peuters) met telkens twee ruimtes voor zes 
kinderen. Elke unit is in twee gedeeld met 
een mobiele wand, zodat we er ook één 
grote ruimte van kunnen maken.”

Andere normen
Zijn er andere eisen dan vroeger? Staan 
ouders en overheid meer dan voorheen stil 
bij toegangsbeveiliging of voedselveiligheid? 
“Zeker en vast”, antwoordt Caroline.  
“De gebeurtenis in Dendermonde heeft 
een grote impact gehad op bijvoorbeeld 
toegangsbeveiliging en het crisisbeleid van 
de kribbe. Ons nieuwe gebouw is ook van 
toegangscontrole voorzien. Maar er wordt 
ook algemeen meer aandacht besteed aan een 
crisisbeleid voor allerlei gebeurtenissen. Ons 
kwaliteitshandboek is heel dik en dat is niet 
voor niets! Ik vind dat goed, want het heeft 
het voordeel van de duidelijkheid. En dan 
is er nog het nieuwe decreet met aangepaste 
normen en administratieve verplichtingen.” 
Zo blijft ze bezig, Caroline, maar dat vindt ze 
prima. Het kinderdagverblijf heeft trouwens 
fantastische verzorgsters én een verzorger. 
Een goede werking kan niet zonder een 
geweldig bestuur, wil ze toch nog graag 
gezegd hebben. En de kindjes zelf natuurlijk , 
die als baby’s binnenkomen en als kleutertjes 
buiten stappen, zowat de grootste evolutie 
die je als mens op zo’n korte tijd kunt maken!

Tekst: Annemie Goddefroy, foto’s: Jean Andries 

De Kaboutertuin 
steekt na 25 jaar de straat over
Weerde – In september 2014 is het Weerdse 

kinderdagverblijf De Kaboutertuin 25 jaar 
geworden. En op 5 januari van het nieuwe 

jaar zetten de kaboutertjes een reuzenstap 
naar hun nieuwe dagverblijf. 

Caroline Blockmans vindt de 
nieuwbouw uitermate geslaagd.

De kruipertjes op hun 
‘oude stek’ in nr.17.
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be

Juwelier

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

Openingsuren: 
ma gesloten, di tot vrij 9u-12u en 13.30u-18.30, 

zat 9u-12u en 13.30u-18u, zon 9u-12u.Nieuwe collectie Skagen

Like and follow us on Facebook.www.juweliervanlaer.be
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

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

Voor informatie en 
afspraak

na 18.00 uur:
tel Jean:

0479/74.96.83

E
en paard is sneller bang dan 
je denkt. Luide muziek, snelle 
bewegingen, felle lichten, 
onverwachtste gebeurtenissen, 

geroep, getoeter,... van heel wat minder 
kunnen paarden schrikken. Het aantal 
recreatieruiters en -menners kent de 
laatste jaren een explosieve groei. 
Paarden vallen niet goed te combineren 
met intens verkeer en zijn dan ook vooral 
op de trage wegen terug te vinden. 
Deze paden bieden natuurlijk een grote 
meerwaarde, maar in Vlaanderen blijven 
ruiters en menners genoodzaakt om 
bepaalde delen van hun wandeling op 
de drukkere, verharde wegen af te leggen. 
Bovendien kunnen paarden ook op de 
trage wegen opgeschrikt worden door 
andere weggebruikers.

Daarom kreeg het Vlaams Paardenloket  
de vraag om een sensibiliserings-
campagne op touw te zetten. In 
2011 werd een uitgebreid onderzoek 
uitgevoerd naar verkeersveiligheid 
te paard. Deze studie toonde 
ontegensprekelijk aan dat zeer weinig 
ruiters en menners zich goed voelen op 

de openbare weg. De voornaamste reden 
voor dit onveiligheidsgevoel bleken 
bepaalde gedragingen van de andere 
weggebruikers te zijn. Op basis van de 
onderzoeksresultaten werd de campagne 
Paard op de baan? Kalm aan! opgezet.

De foto van de campagne is 
een paard tussen botsauto’s. 
Gevaarlijk, niet?
Is Colonel Lee, de ster van de campagne, 
het dapperste paard dat ze konden 
vinden? Misschien, maar of ook hij kalm 
kan blijven tussen de rondzoevende 
botsautootjes weten we niet. Uiteraard 
werd het beeld getrukeerd. Maar deze 
foto suggereert dat een paard in het 
verkeer aandacht vraagt.

Momenteel werken meer dan 70 
Vlaamse gemeenten en steden mee aan 
een paardvriendelijker verkeer. Wil je 
meer weten of de campagne steunen? 
Bezoek www.vlaamspaardenloket.
be/paard-op-de-baan-kalm-aan/
campagne of neem een kijkje op de 
facebookpagina “Paard op de baan”

Tekst en foto: Karin Andries

Paard op de baan?
Kalm aan!

Zemst -  Paardenliefhebbers worden geconfronteerd met 
steeds meer en meer verkeer in het landelijke Zemst. 

Vandaar deze campagne van het Vlaams Paardenloket. 
Het tracht weggebruikers stil te laten staan bij de manier 

waarop zij omgaan met paarden in het verkeer en duidelijk 
te maken dat voorzichtigheid en rust noodzakelijk zijn.
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“I
k ben een 
stapper”, zegt 
Ivo Drieghe 
bij onze 

kennismaking. “Dat is niet 
hetzelfde als een wandelaar: 
ik zet er goed de pas in want 
ik heb een doel te bereiken. 
Ik heb twee keer de weg naar 
Compostella gelopen en 
stap elke dag twee tot vier 
uur. Het huidige aanbod 
van de Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer van 
Zemst (VVV) bestaat vooral 
uit wandel- en fietsroutes. Ze 
zijn goed gedocumenteerd 
en gevariëerd, maar zelfs in 
de eigen gemeente te weinig 
gekend, laat staan buiten 
onze gemeentegrenzen. De nadruk ligt 
op het sportieve en de natuurbeleving, 
al voegt het Sportimonium ook een 
cultuurhistorisch accent toe.”

Geschiedenis, 
erfgoed, kerken en 
kastelen
Onze jongste realisaties spitsen 
zich toe op de geschiedenis en het 
erfgoed van groot-Zemst. We hebben 
met Roger Van Kerckhoven van de 
heemkundige kring De Semse een 
fietsroute uitgewerkt rond de figuur 
van Korporaal Léon Trésignies, 
een held uit de begindagen van de 
Eerste Wereldoorlog, voor wie aan 
de Verbrande Brug een standbeeld 
is opgericht. Ze vertrekt aan het 
Blosodomein en verkent verschillende 
hoekjes van onze gemeente. Daarnaast 
heeft Paul Verdickt ook een kastelen- 
en kerkenroute ontworpen die alle 
kerken en historische monumenten 
zal aandoen.  Beide routes worden nu 
in een handige en bruikbare brochure 

gegoten. Volker Neckebroeck van de 
archiefdienst van de gemeente steekt 
ons daarbij een handje toe.
Veel interessante kastelen zijn in 
privéhanden, en dus niet of hoogst 
zelden te bezichtigen. Nochtans is 
hun geschiedenis vaak boeiend. We  
proberen extra achtergrondinformatie 

daarover toe te voegen aan 
de routebeschrijvingen. Dat 
doen we via QR-codes, die 
je met je smartphone kan 
inscannen om zelfs onderweg 
meer te leren over het erfgoed 
dat je ziet.”

De V van 
vrijwilliger
De VVV van Zemst bestaat 
in 2015 vijftien jaar en werkt 
momenteel uitsluitend met 
vrijwilligers. De gemeente 
Zemst heeft geen echte 
toeristische dienst, al is er 
wel een infopunt aan het loket 
van het gemeentehuis waar je 
de fiets- en wandelroutes kan 
kopen. Voor het uitwerken 

van nieuwe ideeën, het bijeenbrengen en 
leesbaar uitschrijven van de informatie, 
het aanboren van nieuwe media zoals een 
toeristische website en een app, rekent 
men dus voornamelijk  op vrijwilligers. 
Lees ook het kaderstuk, misschien kan 
jij wel een steentje bijdragen?

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Nieuwe VVV-voorzitter
Zemst - Toen hij vorige zomer de fakkel overnam van zijn voorganger Louis Reydams, 

stelde VVV-voorzitter Ivo Drieghe zich tot doel om Zemst toeristisch op de kaart te zetten 
met een nieuwe algemene brochure (bijna klaar!) en een doordachte publiekswerking. Met 
het vijftienjarig bestaan in zicht, vroegen we hem naar de toeristische troeven van Zemst.

Alternerend met de Kunstenaarsroute organiseert de VVV voor de zesde keer 
de tweejaarlijkse Open Tuinen. Voor de editie van 27 en 28 juni 2015 is VVV 
nog op zoek naar mensen die hun bijzondere, ecologische, minimalistische of 
juist kakelbonte tuin aan anderen willen tonen. Vooral in Hofstade en Zemst is er 
dringende nood aan deelnemers. VVV zorgt voor de promotie, bewegwijzering, 
animatie en ondersteuning. De eigenaar zelf is die dagen aanwezig voor een woordje 
uitleg, maar hoeft verder niets te voorzien. 
Daarnaast wordt dat weekend ook een openbaar gebouw letterlijk ‘in de 
bloemetjes gezet’ met een monumentale bloemendecoratie. Hiervoor worden 
bloemenschikkers(verenigingen) gezocht. Belangstelling? Neem dan contact 
op met Mia Coulommier, Vogelzang 27, 1982 Weerde, 015 61 35 01,  
mia_coulommier@hotmail.com of met de dienst Toerisme van de gemeente 
Zemst, 015 61 88 90, toerisme@zemst.be
Wil je je op een andere manier als vrijwilliger inzetten voor de VVV Zemst, geef 
dan zeker een seintje aan voorzitter Ivo Drieghe, Balkweg 45, 1981 Hofstade,  
015 41 00 16 ivo.drieghe@telenet.be

Yvo Drieghe: 
“Onze wandel- 
en fietsroutes 

zijn veel 
te weinig 
gekend”.
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Firma DVC De Schoorsteenveger dankt zijn 
klanten voor het vertrouwen al die jaren.

Vanaf heden kunt u terecht voor onderhoud van 
uw kachel en het vegen van uw schoorsteen bij

FLORQUIN HEATING BVBA.

U krijgt een attest voor uw brandverzekering.

Florquin Heating
Houtemsestraat 74/1

1980 Eppegem
015/61.74.00
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

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

Na afspraak

ALGEMENE 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

320

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
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N
etwerken via facebook kan een 
ideale uitvalsbasis zijn, wil je 
een nieuw initiatief opstarten. 
De kosten zijn gering, de 

communicatie eenvoudig en betrouwbaar. 
Er bestaan al veel sites die koopwaar 
aanbieden en verkopen, maar sites die enkel 
te geef hebben zijn schaars. Freecycle is 
zo’n Amerikaanse en Europese brandname 
die  nu ook in Zemst zijn ankerpunt heeft. 
We vroegen bezielster Jessica Louckx om 
wat meer uitleg.

“Via facebook hebben we een groep 
Freecycle Zemst opgericht. Je kan er 
terecht om van alles aan te bieden en 
foto’s te plaatsen. Als 
mensen interesse 
hebben, kunnen ze 
hierop reageren en een 
afspraak maken met 
de gever voor adres en uur van afhaling. 
Gratis. De goederen staan bij de mensen 
zelf thuis. We vragen wel om enkele regels te 
respecteren omdat het idee anders zijn doel 
voorbij streeft. Wij benadrukken dat het een 
weggeefplatform is, dus kopen en verkopen 
doen we niet via onze facebookpagina. 
Ben je op zoek naar iets zonder daarom 
heel België te moeten afdweilen of  heb je 
iets te geef, kan je dat op onze facebook 

zetten. Dit kunnen zowel 
grote als kleine stukken 
zijn. Waardevol of niet, 
praktisch of voor de sier, 
maakt allemaal niet uit. 

We vragen wel een kleine 
inspanning om de site up 
to date en fris te houden. 
Zo moet, nadat alles is 
afgehandeld, het bericht of 
je foto verwijderd worden. 
Het is niet de bedoeling 
dat je gaat afhalen en dan 
doorverkoopt. Hebben we dat in de smiezen, 
dan word je geblokkeerd. Er worden 

ook geen dieren 
aangeboden. Er is een 
nieuwe wetgeving van 
tel voor huisdieren. 

Uiteraard ook geen wapens of munitie en 
er worden geen commerciële, politieke 
of religieuze posts en commentaren 
toegelaten. Idem voor sluikreclame. 
De gever kiest wie het item krijgt, mochten 
er meerdere personen hetzelfde willen, en 
hij bepaalt hoe de overeenkomst verder 
wordt afgehandeld.
Het is belangrijk voor de goede werking 
van de site dat de afspraken goed worden 

nagekomen. Net als in andere groepen 
zullen ‘vragers’ daarvoor verwijderd worden 
na meerdere keren iemand te hebben laten 
zitten met hun spullen. We benadrukken 
het sociaal aspect! Het is onze bedoeling 
om zoveel mogelijk nieuwe vrienden te 
kunnen aanmaken en de mensen een goed 
gevoel te geven als ze iemand anders een 
plezier doen. Geven maakt gelukkig! “

Ondertussen zijn er ook al 
Freecyclegroepen in Steenokkerzeel, 
Vilvoorde en anderen zodat je ook in de 
regio spullen kwijt kan of er naar op zoek 
gaan. Meer info: zoek naar "Freecycle 
Zemst" op Facebook.

Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jessica Louckx

Dingen te geef? Freecycle!
Weerde - Sinds de sociale media ons in de greep 
hebben, zijn er talloze initiatieven gelanceerd via 

deze platformen. Het is zaak om een sterke naam te 
creëren en natuurlijk je groep constant uit te breiden. 

link weglaten ivm huisdieren??

Jessica Louckx benadrukt 
graag het sociale aspect 

van Freecycle.

Kwalitatief en verzorgd rouwdrukwerk in eigen beheer met een snelle levering.

Persoonlijke en verzorgde dienstverlening.

 Bezoek vrijblijvend onze website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.

“Waardig afscheid nemen”

“Geven maakt 
gelukkig
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W
anneer zal De Melkerij 
operationeel zijn?
“Normaal zal de ruwbouw in 
april af zijn. Uiteraard moeten 

daarna binnenin nog enkele ‘technieken’ 
geplaatst worden. We spreken dan van een 
uitschuifbare tribune, geluidsapparatuur, 
verlichting, de keuken voor de brasserie, 
enzovoort. Volgens de planning zou alles in 
september 2015 volledig moeten klaar zijn. 
En voorlopig zitten we op schema!”

Volgt er dan een grote opening in 
september?
“We willen op zeker spelen en nemen 
enkele maanden reserve. De brasserie 
kan waarschijnlijk wel al openen in 
september. In oktober of november zal 
er een Kinderhoogdag (nvdr. jaarlijkse 
cultuurhoogdag op maat van kinderen) 
doorgaan samen met een opendeurdag. 
In november of december plannen we 
dan een heus openingsweekend, met de 
nodige vedetten.”

Wat staat daar nu juist op stapel 
in De Melkerij?
“Het gemeenschapscentrum zal uitgerust 
zijn met een professionele podiumzaal 
met een tribune van ca. 200 zitplaatsen, 
waar nog meer dan 100 stoelen kunnen 
bijgeplaatst worden. De tribune is 
inschuifbaar, waardoor we ook over een  
grote polyvalente zaal beschikken. Het 
podium is verplaatsbaar, zodat we het 
aantal zitplaatsen, naargelang de bezetting, 
kunnen laten variëren van ca. 200 naar meer 

dan 300 personen. Verder zijn 
er nog een ruime foyer, voor 
leuke recepties of happenings, 
een kwaliteitsbrasserie met 
90 stoelen, en vergaderzalen. 
Dergelijke infrastructuur 
biedt heel wat mogelijkheden. 
We hopen dat er elke week wat te beleven 
zal zijn.”

Wat hebben onze plaatselijke 
verenigingen aan De Melkerij?
“De Zemstse verenigingen kunnen aan 
voordeeltarief gebruik maken van de 
podiumzaal en de andere faciliteiten. 
In de zaal zijn aansluitingen voorzien 
voor een mobiele tapinstallatie, zodat ze 
bij hun optredens zelf dranken kunnen 
verkopen; naast de ticketverkoop zijn 
dat vaak de enige inkomsten van een 
cultuurvereniging! In de kelderverdieping 
is er ook een goed uitgeruste danszaal 
met kleedkamers voor de plaatselijke 
dansverenigingen, waaronder uiteraard 
Impuls, en een uitgerust repetitielokaal 
voor Zemstse muziekgroepjes.”

Bij de Melkerij is er ook sprake 
van een PPS-formule, hebben we 
gehoord. Wat is dat voor een beest?
“Klopt. We hebben voor dit project 
geopteerd voor een ‘Publiek Private 
Samenwerking’. De gemeente Zemst 
bouwt de infrastructuur. De uitbating 
wordt toevertrouwd aan een privépartner 
die, tegen een vergoeding, het complex 
mag gebruiken. Naast het gemeentelijk 

cultuurprogramma zullen zij een aanvullend 
cultuurprogramma brengen. Daarnaast 
moeten ze zorgen voor een optimaal 
rendement van het gebouw door tijdens 
de cultuurarme momenten opbrengsten 
te genereren uit het horecagedeelte en 
uit congressen, vergaderingen of andere 
evenementen. We hopen zo als gemeente, 
rekening houdend met de subsidies van 
hogerhand, break even te kunnen draaien!”

Welke culturele optredens mogen 
we verwachten?
“Als gemeente opteren we voor 
een verderzetting van de huidige 
Cultuurvonken. Een mix van theater, 
comedy en muzikale optredens. We 
hopen uiteraard dat ook enkele Zemstse 
verenigingen de weg naar De Melkerij 
vinden. De eerste aanvragen zijn al binnen, 
onder meer van het Bachkoor en van de 
Elewijtse harmonie. Verder zullen er 
ook schoolvoorstellingen plaats vinden, 
evenals voorstellingen speciaal gericht 
op jongeren en senioren (nostalgia). 
Ook filmprogrammatie behoort tot 
de mogelijkheden. En ook de private 
partner zal ons hopelijk verbazen met een 
aanvullend cultuurprogramma.”

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

De Melkerij krijgt vorm
Zemst -  Wie Zemst onlangs doorkruiste via de 
Brusselsesteenweg zal het niet ontgaan zijn: De 
Melkerij krijgt stilaan vorm. Een hoog gebouw, 

bezaaid  met groene panelen, gecombineerd met de 
modernistische vormen van de gerenoveerde oude 
melkerij, domineert voortaan het landschap tussen 
de Turfput en de Kloosterstraat. Het gebouw doet, 
zeker bij wie de Zemstse politiek niet van dichtbij 

volgt, vragen rijzen: komt daar een gigantische 
binnenspeeltuin? Of een nieuw Vorst Nationaal? Of 

een groot melkmuseum? Of gaat het gewoon om een 
nieuwe cultuurzaal? de Zemstenaar stelde de nodige 

vragen aan schepen van Cultuur Koen Vandermeiren.
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Kerstk(l)iekjes
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Hotel mama en 
papa
De keuze voor Kortrijk lag 
voor de hand voor Joren. 

Hij wilde een richting volgen die enkel 
daar werd aangeboden. Bijgevolg was 
de beslissing om op kot te gaan snel 
gemaakt.  “Niet alleen om te feesten”, 
lacht Joren. “Ik vond het belangrijk dat 
ik op mijn eigen benen leerde staan.” 
Toch voegt hij er stilletjes aan toe dat 
hij er van kan genieten om tijdens het 
weekend richting ‘Hotel mama en papa’ 
terug te keren. “Het kan deugd doen 
om eens gezond eten gepresenteerd te 
krijgen en uiteraard moet mijn was ook 
gebeuren, hé.” 

NMCT, what’s in a 
name?
Joren studeert New Media & 
Communication Technology, kortweg 
NMCT, aan de Howest.  Een hele mond 
vol als je het mij vraagt. Joren vertelt 
mij dat NMCT eigenlijk alles is wat te 
maken heeft met computers, websites 

maken, servers 
o p z e t t e n , 
n e t w e r k e n 
a a n l e g g e n , 
programma’s 
s c h r i j v e n , 
e n z o v o o r t . 
De richting 
is Joren 
op het lijf 
ge s c h r e ve n , 
a a n g e z i e n 
hij graag 
en veel met 
c o m p u t e r s 
bezig is.  

Dé designstad bij 
uitstek
Kortrijk heeft een aantal vermeldens-
waardige bezienswaardigheden. De 
Broeltorens bijvoorbeeld, die zich  langs 
de Broel-en de Verzetskaai bevinden. 
De beide torens zijn verbonden met een 
brug over de Leie en dateren nog uit de 
middeleeuwen. Ze zijn een beschermd 

monument en volgens Joren zeker en vast 
een bezoekje waard. Daarnaast is Kortrijk 
ook dé designstad bij uitstek. Volgens 
Joren vind je in Kortrijk meer winkels terug 
die zich richten op design dan in  andere 
grootsteden. Daarbij vond er onlangs 
de 24ste internationale biënnale plaats. 
Tijdens dit groots evenement gaat alle 
aandacht naar de interieurarchitectuur. 
Tot slot vertoeft Joren ook graag in het 
Buda. Buda is een kunstencentrum waar 

Het leven zoals het is: 
de Zemstse Student

Zemst - Lang geleden - we zagen nog 
groen achter onze oren - zaten we 

gezellig samen aan de schoolbanken in 
De Pimpernel. Intussen zijn onze wegen 
gescheiden en vertoeft Joren Vandamme 

in Kortrijkse oorden om zijn studies 
verder te zetten. Hij studeert New Media 

& Communication Technology aan de 
Howest, beter gekend als Hogeschool 

West-Vlaanderen. de Zemstenaar vroeg zich 
af waarom Joren koos voor Kortrijk en 

trok even aan zijn deurbel.

“Tijdens de voorbije jaren 
heb ik slechts één woord 

geleerd: een stutje

DE ZEMSTSE STUDENT

Onze jeugd leest de Zemstenaar niet? Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Zelf ben 
ik studente aan de Vrije Universiteit van Brussel en ben ik nieuwsgierig naar onze andere 
Zemstse studerende jongeren.  Waar studeren ze? Waarom studeren ze? Wat studeren ze? 
Maar vooral wat doen ze als ze niet aan het studeren zijn?  
de Zemstenaar start met een zoektocht naar Zemstse jongeren die vertoeven in een 
ongekende studentenstad of beter zelfs... in het buitenland studeren. Elke maand deelt 
een student graag zijn ervaringen en leuke weetjes met onze lezers. 
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atelier 
kyoto

 

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

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

 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:

je onder andere 
een cultfilm kan 
meepikken tegen 
een zacht prijsje. 

Da zijn 
lekkere 
stutjes!
Hoewel Joren al 
vijf jaar in Kortrijk 
studeert, is er toch 
iets waar hij nooit 
aan zal wennen. 
“Dat West-Vlaams 
dialect is niet te 
begrijpen. Tijdens 
de voorbije jaren heb ik slechts 
één woord geleerd: een stutje 
(een boterham)”, lacht hij luidop.  
Afgezien daarvan is hij graag in 
Kortrijk. Als zijn studies erop zitten, 
keert hij zonder twijfel nog eens terug. 
In de voorbije jaren heeft hij een 
vriendenkring opgebouwd en die 
mensen wil hij blijven terugzien. 

Tekst: Maaike De Donder, foto: Joren Vandamme 

Kennen jullie Zemstenaren 

een zoon, dochter, buurmeisje, 

buurjongen, neefje, nichtje, leider, 

leidster, enzovoort die graag zijn of 

haar ervaringen wil delen? Twijfel 

dan niet om ons een mailtje te 

sturen. Wie weet staat hij of zij de 

volgende maand te pronken in ons 

dorpsmagazine. 
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Contactpersoon
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www.eddyschmit.be

Onze beste   wensen !
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Onze beste   wensen !



262626

Onder de   mensen

Het eerste kerstfeest in rusthuis Zonnesteen in Zemst 
was een groot succes. Niets dan glunderende gezichten 

bij de bewoners, standhouders en bezoekers. Op de foto 
het team van Zonnesteen, dat het feest organiseerde, 

omringd door enkele kranige bewoners. 

De jaarlijkse haag- en fruitboomplantactie van Regionaal 
Landschap Groene Corridor was ook dit jaar een succes. 
Inwoners van Zemst kwamen aan het recyclagepark 3500 
streekeigen haagplantjes en 125 hoogstamfruitbomen 
afhalen aan een gunstprijs. Steeds meer inwoners willen 
fruit uit eigen tuin oogsten waardoor de vraag naar 
fruitbomen in de lift zit. De milieuraad zorgde voor de 
verdeling. (JDL)

Op maandag 8 december werden in het 
rusthuis Releghem de EHBO-brevetten 

uitgereikt. Negentien starters slaagden in 
het examen na het eerste deel en ontvingen 

een brevet Eerste Hulp. Van de cursisten 
die daarna ook het tweede deel volgden, 

behaalden er vijf het eerste hulpbrevet. 
Kregen een brevet EHBO: Tatjana 

Beddegenoots, Kaat Meylemans en Werner 
Verbeeck (allen Elewijt). Jean Crabbé, 

Annie Deventer, Erwin Teunkens, Johan 
Van de Winckel, Marc Vandenbosch, Sara 

Vandenbosch, Samian Vermeir en Marlene 
Vranken (allen Hofstade). Dorothy Deheyn 

en Ellen Van Dingenen (beiden Zemst). 
David De Poorter, Joke Deschuyteneer, 

Bjorn Herckenrath en Cris Luyckx (allen 
Eppegem). Tatjana Beddegenoots, Dimitri 

Van Crombruggen, Ellen Van Dingenen, 
Marc Vandenbosch en Marlene Vranken 

kregen tevens een brevet Helper.

De vrijwilligers van wielerclub Sport en 
Steun stonden weer paraat om de mensen 
heerlijke pannenkoeken op verschillende 
wijzen te serveren. De opbrengst van dit 

festijn wordt gebruikt om wielerkoersen te 
organiseren in het dorp. Een traditie met 

succes! (KA)
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Foto’s: Jean AndriesOnder de   mensen

Het clubje levensgenieters “De Vellers” 
organiseerde een oesterbar op de 

kerstmarkt in Hof van Laar en kende 
weer een grandioos succes. Er gingen 

heel wat bordjes oesters en flessen cava 
over de toonbank. Honger lijden was uit 

den boze op kerstmarkt in Laar. (KA)

Sinds begin december kunnen de klanten van het 
BNP Paribas Fortis-kantoor van Elewijt terecht in 

het volledig vernieuwd kantoor in Hofstade. De 
enthousiaste ploeg staat klaar om de klanten te 

ontvangen in een modern kantoor.

Unizo Zemst organiseerde haar eerste fotozoektocht bij de lokale 
handelaars. Uit een kleine honderd deelnameformulieren werden 
tien winnaars weerhouden. Elke winnaar ontving een waardebon 
van 50 euro, te gebruiken bij de deelnemende handelaars. Op de 
foto een deel van het Unizo-bestuur met de winnaars.

De 19e veldtoertocht Dwars door d’Hel van Weit, 
georganiseerd door MTB Weerde was andermaal een 
groot succes, met 1418 inschrijvingen. Vijf afstanden 
langs het Blosodomein van Hofstade waren voorzien. 
Kids, sportievelingen van alle leeftijden, organisatoren 
en leden van wielerclub Transport Scheers toonden zich 
van hun beste zijde.  
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KACEZ Elewijt behaalde in het Belgisch kampioenschap 
van de VFH gehoorzaamheid twee van de drie titels. 

Bij agility werden vijf van de zes titels door de Elewijtse 
club verzilverd. De zevenjarige herder Gadax slaagde 

erin zowel in de discipline gehoorzaamheid, als agility de 
eerste prijzen weg te kapen. Begeleider Reinout Polspoel 

bleef bovenaan de ranking staan gedurende de hele 
wedstrijd. Ook zoon Jens stuurde dezelfde hond foutloos 

en snel over het te volgen agilty parcours en behaalde 
zijn eerste kampioenstitel bij de Maxi’s gevorderden.

Schoon volk tijdens het VIP-etentje bij FC 
Eppegem. Zusterclub VV Elewijt was talrijk 

aanwezig. Dat ze prat gaan op hun mooie dames is 
geweten. Maar de sympathieke schoonheden van 

FC Eppegem mogen er ook zijn!

In het kader van de Vlaamse campagne Fit 
in je Hoofd organiseerde de Welzijn- en 

Gezondheidsraad reeds haar vijfde activiteit. De 
45 plaatsen waren meteen bezet. De aanwezigen 
werden verdeeld in drie groepen en konden van 
iedere initiatie een halfuur kennis op doen. “De 

reacties achteraf waren zeer positief. Bedankt, 
lesgevers, voor wat jullie gebracht hebben en 

bedankt, leden, voor jullie inzet”, zegt een 
tevreden Clem Vandenbrandt.

Profrenner Jurgen Roelandts van Lotto-Belisol kwam langs 
tijdens de opwarming van de miniemen en aspiranten van de 

Vlaamse Wielerschool in het Blosodomein Hofstade. Voor de 
jonge sporters was het een unieke belevenis. Ben je ook gebeten 
door de fietsmicrobe en ben je tussen zeven en veertien jaar, dan 

ben je welkom in de Vlaamse Wielerschool in Hofstade voor 
wekelijks fietsplezier met permanente wieleropleidingen met de 

MTB, crossfiets en koersfiets. Ook voor de categorieën vanaf 
nieuweling organiseert de VWS winter-, weg en pistetrainingen, 

gecombineerd met persoonlijke wielerbegeleiding. Info op 0477-
308470 en ingrid.mekers@fros.be. 

Gezocht!
Wij zijn op zoek naar iemand die zijn/
haar lief ten huwelijk wil vragen in ons 
Valentijnsnummer! Stuur een mailtje naar 
info@dezemstenaar.com voor 14 januari en 
we maken er samen iets moois van!
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Première van J. Music Band o.l.v. Johan Guns in d’Oude School 
in Weerde. Het aperitiefconcert, met gastoptreden van Sexy-Levy 

en solisten Alex Vuerinckx, Heidi Collet, Karin Meulemans, 
Magdalena Arciszewskka en Paul Stok, was een groot succes en dat 

werd gewaardeerd door de talrijke bewonderaars in de zaal. 

Op zaterdag 6 december kwam de Sint langs bij 
lingerie Bugattis in Hofstade. Naar aanleiding van 
de tekenwedstrijd in de Zemstenaar werden de 

jonge kunstenaars beloond met leuke attenties 
en geschenkjes, die de Sint persoonlijk kwam 

overhandigen.

De damesploeg van FC Zemst is ontstaan door hechte 
vriendinnen. De ploeg nam een moeizame start, maar elk 
jaar doen ze beter. De halve finale in de beker Redavo werd 
bereikt en in de competitie zijn ze medeleider. Op de foto 
Cato Peeters, Caroline Goussaert, Ines Van De Voorde, 
Jasmine Bioui, Elien De Jaeger, Dorien Vercammen, Marijke 
Duverger, Dagmar Van Dam, Lisa Vanhaelen, Wassila 
Nassif, Tessa Fransis, Emma Huyge, Celina Vercruysse, 
Emely Vercryysse en Noa Huyghe met hun trainer Jonas 
Franck  en afgevaardigde Guy Van Dam.

In het gemeentehuis van Zemst 
werd het startschot gegeven van de 

buurtinformatienetwerken (BIN) 
van Hofstade en Elewijt. In Hofstade 

staan al 86 leden geregistreerd en 
in Elewijt 95. Een BIN helpt de 

politie door verdachte situaties te 
melden. Eerder werd ook al een BIN 

opgericht in Weerde, waardoor het 
aantal inbraken en inbraakpogingen 

er met 45% terugliep. (JDL)
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I
n december gaf Sara Van 
Wesenbeeck heel wat tips voor 
spitsuurouders tijdens een 
lezing in de bib, in januari staat 

haar workshop 1+1 = 3. Een ruimer 
gezinsbudget zonder moeite op het 
programma.

Sara start meteen door te zeggen dat 
het in haar drukke leven ook wel eens 
misloopt. Het ijs is op slag gebroken. 

Sara’s lezing is doorspekt met leuke 
termen en de workshop (met bijna 
honderd deelnemers!) verloopt 
gesmeerd. Leuke antwoorden worden 
beloond met één van haar boeken en de 
avond vliegt voorbij!

A batch a day keeps 
the doctor away
Iedereen kent het wel, een dag vol 
chaos, welk klusje doe je eerst? Volgens 

Sara is het 
slim om een 
overzichtelijk 
lijstje te 
maken en 
gelijkaardige 
taken te 
bundelen en 
ze samen in 
één ruk af 
te werken in 
een batch. 
Zo kom je 
sneller tot 
een resultaat 
en win je 
heel wat 
tijd. Enkele 
voorbeelden: 
strijk niet 
elke dag een 
hemd, maar 
o r g a n i s e e r 

één strijkmoment in de week. Lees niet 
de hele dag door je mails, maar leg één 
of twee e-mail-batches vast in je agenda.

De regel van de 
ketchupfles
Tijdens de workshop wordt het 
publiek aan het werk gezet. Sara 
verdeelt de aanwezigen in groepjes 
en samen met andere ouders  (jawel, 
er zitten ook heel wat mannen in 
het publiek!) brainstorm je over 
een aantal essentiële dingen. Op 
de vraag hoe je best de taken in het 
gezin herverdeelt, stelt Sara Van 
Wesenbeeck de gezinsvergadering 
voor. Het gezin van Lore Claeys blijkt 
het heel origineel aan te pakken met 
‘de regel van de ketchupfles’. In haar 
gezin is het vrijdagavond niet zomaar 
frietjesavond, nee, tijdens de maaltijd 
komt het hele gezin aan het woord. 
Wie de ketchupfles vast heeft, mag 
praten en bijvoorbeeld een probleem 
voorleggen. De anderen mogen 
enkel vragen stellen of een oplossing 
voorstellen. Zo kan ieder om de 

Laptoplunchen, spitsuurouders 
en autodieet*

Wijze woorden van een life- en businesscoach
Zemst - “Goede gewoontes introduceren kost niets, het brengt alleen maar op!” Aan het 
woord is Sara Van Wesenbeeck, life- en businesscoach, professional organizer en auteur. 

Sara heeft alle expertise in huis om meer rust en evenwicht in je leven te brengen. 

Meer lezen? Het handboek voor de 
spitsuurvrouw, Het slimme budgetboek 
en Het slimme organizing boek van life 
& business coach Sara Van Wesenbeeck, 
uitgegeven bij Lannoo. 
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Tel 015/62 71 00
www.jsdimmo.be

“De schakel tussen koper en verkoper”
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beurt zijn zegje doen en volgens 
Lore komen de kids vaak met 
originele invalshoeken, zelfs voor 
grotemensenproblemen. Beslist het 
proberen waard!

Op 22 januari (20u) komt Sara nog 
eens terug naar de bib van Zemst. In 
haar workshop 1 + 1 = 3. Een ruimer 
gezinsbudget zonder moeite geeft ze 
tips & tricks om met je budget aan de 
slag te gaan. Schrijf je in via welzijn@
zemst.be of  015/618891. Deelname 
is gratis. Geen tijd op 22 januari, maar 
wel geïnteresseerd? Check www.
plusorganizing.be voor workshops in de 
buurt!

Maak (persoonlijke) 
winst
Volgens Sara kan je besparen zonder dat 
je moet inboeten aan comfort. Dankzij 
haar tips leer je je gezinsbudget op een 
slimmere manier te beheren. En het leuke 
is dat je er niet alleen geld mee wint, maar 
tegelijkertijd ook quality time voor je 
gezin!

In veel gezinnen is lunchen op school/
werk dagelijkse kost. Dat is niet 
alleen duur, maar vaak ook ongezond. 
Wie ‘s morgens tijd maakt om de 
boterhammetjes te smeren, kan heel wat 
centen uitsparen. Die je dan bijvoorbeeld 
kan besteden aan een leuke gezinsuitstap 
of om te sparen.

Tips voor spitsuurouders
5 minuten rust: als je ‘s avonds thuis komt van het werk, neem dan eerst vijf 
minuten rust voor je aan de huishoudelijke klusjes begint. Praat even over de 
voorbije dag of bespreek de rest van de week.
Schrap ‘vervuilde’ tijd: me-time hoort ook echt me-time te zijn. Leg op je vrije 
momenten je smartphone even aan de kant. Je werkmails lees je later wel.
Multitasken bestaat niet: mannen hebben gelijk: je brein is écht niet in staat 
om meerdere dingen tegelijkertijd te doen, dus stop daarmee. Het is sneller én 
efficiënter om je taken één voor één aan te pakken.
Zeg ja tegen nee: durf wat vaker nee zeggen. Heb je geen zin om bij je 
schoonouders te gaan eten op je enige vrije weekavond? Zie je het niet zitten 
om er nog een extra taak bij te nemen op het werk terwijl je agenda al propvol 
zit? Nee zeggen mag!

Tips voor een ruimer gezinsbudget
Maak een boodschappenlijstje: en hou je daar ook aan. Je zal heel wat minder 
impulsaankopen doen en bovendien heb je minder last van stress dankzij een 
lijstje.
Geef zakgeld: zelfs kleine kinderen kunnen al met een (klein) budget aan 
de slag. Je kids worden er zelfstandig van én bovendien, wetenschappelijk 
bewezen, wie als kind zakgeld kreeg, heeft later minder financiële problemen.
Laat gratis links liggen: het woord ‘gratis’ of ‘korting’ trekt je aan, maar doet 
je vaak iets kopen dat je niet nodig hebt. Een écht koopje is datgene wat je echt 
nodig hebt goedkoper vinden. Bv. een nieuwe winterjas voor je kinderen.
Maak een winstboekje: hierin noteer je alle dingen die je uitspaart zoals bv. je 
lunch in de kantine op het werk, die dure koffie in het treinstation, ... Je hoeft 
niet alle extraatjes te schrappen, genieten mag. Maar weet wel: wie elke dag 5 
euro bespaart, is op het einde van zijn leven miljonair!

*Wie snel zijn boterhammetjes eet achter zijn bureau doet aan laptoplunchen. 
Spitsuurouders zijn ouders die het veel te druk hebben. 
Je auto kost je all-in 0,45 euro per km, vraag je dus regelmatig af of die verplaatsing echt 
nodig is. Ga op autodieet: met de fiets naar het werk is niet alleen veel gezonder, je krijgt 
er vaak ook een premie voor!

Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto’s: Jean Andries en Sara Van Wesenbeeck
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Huwelijk en portretfotografie
www.yvescollin.be

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

Studio: Guldenschaapstraat 27, 1800 Vilvoorde
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W
aarom wakeboarding 
Wim, en geen meer 
doordeweekse sport?
“Van kindsbeen af bracht 

ik veel tijd door aan zee, waar ik veel aan 
kitesurfen deed. Bij kitesurfen sta je op een 
surfplank en word je voortgetrokken door 
een kite, een vlieger. Een vriend leerde me 
wakeboarden kennen. Bij wakeboarden 
sta je op een plank, vergelijkbaar met 
een snowboard. Je kan je dan laten 
voorttrekken door een boot of een vast 
parcours afleggen aan een kabelcircuit. 
Toch verschillende disciplines, achter een 
boot zit je in een slipstream.”

Hoe gaat het er in competitie aan toe?
“Daar kan je pas mee beginnen als je 
de basistechnieken goed beheerst. Als 

beginner is het al behoorlijk 
moeilijk om simpelweg op je 
plank te blijven, knielend of 
staand.  Ik had dan wel een 
voorsprong omdat ik al aan 
kitesurfen deed. Bij wedstrijden 
draait alles rond tricks. Je gaat 
over schansen en rails. Je maakt 
sprongen, flips, salto’s, glides 
en rolls om maar enkele van 
die tricks te noemen. Een jury 
beoordeelt je prestatie volgens 
intensiteit, techniek en landing.”

Dat lijkt behoorlijk 
intensief allemaal.
“Dat is het ook wel. Om op een 
hoog niveau mee te draaien is 
een uitstekende conditie broodnodig. 

Naast het wekelijkse trainen 
op de plank steek ik extra 
tijd in fitness, zwemmen en 
fietsen. Ik kan mijn job goed 
combineren met mijn sportieve 
activiteiten.”

Op welk niveau zit jij in 
België en internationaal?
“Ik doe mee aan wedstrijden 
in de ‘Open Men’ categorie 
en ben een vaste waarde in 
de top drie. Op de Belgische 
kampioenschappen van 2011 
en 2012 werd ik tweede. In 
2013 was ik laureaat. 2014 was 
minder met een zesde plaats. 
Een blessure gooide roet in 
het eten. Internationaal speelt 
België nog niet echt mee. Vooral 
Duitsland zwaait de plak in 

Europa, en daarnaast Israël. In die landen 
wordt de sport professioneel beoefend. Je 
weet maar nooit, maar dat zal ik niet meer 
kunnen bereiken, denk ik.”

Is wakeboarden een dure sport?
“Ik betaal bij de club 650 euro per 
jaar. Daar zit wel de verzekering mee 
in. En er komt ook de aanschaf bij van 
professioneel materiaal.”

Waar kan je de sport beoefenen?
“Mijn thuisbasis is ‘The Spin’ in de buurt 
van Charleroi aan Les Lacs de l’Eau 
d’Heure.  Daarnaast kan je in Vlaanderen 
nog terecht in Knokke-Heist, Dilsen en 
Hoogstraten. In de winter zoek ik wel eens 
exotischere landen op, zoals de Filipijnen 
en Thailand.  Een watersport zoals 
wakeboarding is natuurlijk leuker om te 
beoefenen in zonnige en warme oorden.”

Tekst: Dirk Verdeyen, foto’s: Wim Kooij

Wim Kooij, 
wakeboarder aan de top

Weerde - Wim Kooij (23) is elektricien om den 
brode. Zijn hoofdbezigheid is het plaatsen van 
zonnepanelen in de industrie. Sinds vier jaar is 

hij een verwoed en talentvol wakeboarder. In die 
korte periode wist hij zich nationaal naar de top te 

werken. Wij vroegen hem om meer uitleg over deze 
bij ons toch vrij onbekende sport.
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

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

Gevraagd: KAPSTER op leercontract
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NIEUW : 
VERHUUR VAN 

LUXE MOBILHOME
Bij inleveren van 

deze bon
-10% op de officiële 

huurprijs
bij het huren van 

mobilhome
Info 0494/738521

Enkel geldig in januari 2015

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

maandag en dinsdag gesloten -
woensdag 9 u tot 18 u - donderdag 9 u tot 20 u -

vrijdag 9 u tot 18 u - zaterdag 7 u tot 15 u
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Het rapport van de heenronde
De avonden zijn donker en kil en in de reguliere competitie begint de terugronde. 

Tijd voor een stand van zaken. de Zemstenaar trok met vijf pertinente vragen naar 
onze zes clubs.

Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Zijn de verwachtingen ingelost?
2. Als er iets beter moet, wat dan?
3. Wie zijn op dit moment de drie verdienstelijkste spelers en waarom?
4. Welke speler ontploft in de komende maanden?
5. Wanneer is de terugronde geslaagd?

KFC EPPEGEM
Vijfde plaats, 23 punten
Erevoorzitter Frans Vercammen
1. “De verwachtingen zijn niet ingelost. 

Toen ik vernam welke transfers er 
w e r d e n 
g e d a a n ,  
had ik 
h o g e r 
gemikt. In 
ieder geval 
m o e t e n 
we dichter 
aansluiten 
bij de top, 
o n d a n k s 
een  vijfde 
plaats in 
de rangschikking.”

2. “Het middenveld moet sterker 
voor de dag komen, de gekwetste 
Nils Breuer laat een grote leemte 
na. Meer efficiëntie zou ook al veel 
goedmaken, maar ja, een goalgetter 
zoekt elke club, hé.”

3. “Pieter De Wit is een ijzersterke 
verdediger, hij stuurt ook zijn jonge 
medeverdedigers bij. Gregory 
Boudart komt uit eigen jeugd, maar 
niet alleen daarom, hij is ook nog een 
echt goede speler, ondanks zijn jonge 
leeftijd. Bruno Vanden Bossche 
is een betrouwbaar sluitstuk in de 
verdediging en pakt punten.”

4. “Bart Van Zundert heeft wegens 
blessures een moeilijke start gehad. 
Hij moet nu ook nog geopereerd 
worden, dat is jammer. Ik verwacht 
veel van een terugkerende Nils 
Breuer, een serieuze versterking in 
het middenveld. Ook Ben Van den 

Brandt en Mirko Gajanovic kunnen 
nog ontploffen. ”

5. “De terugronde is voor mij geslaagd 
wanneer we, hoe dan ook, de derde 
periodetitel binnen halen.”

FC ZEMST SP.
Elfde plaats, 20 punten
Manager Jurgen Deman
1. “Niet helemaal. Wegens een heleboel 

geblesseerden en kaartenlast hebben 
we nooit met ons type-elftal kunnen 
aantreden. Nu liggen er nog steeds 
vier-vijf spelers in de lappenmand. 
Geen excuus, de anderen hebben 
meer dan 
hun best 
g e d a a n . 
We ke l i j k s 
wijzigen op 
een paar 
p l a a t s e n 
s p e e l t 
parten en 
dan loopt 
het niet 
zoals het hoort, hé.”

2. “Een tikkeltje geluk in de afwerking 
en we zijn vertrokken. Er is wekelijks 
beterschap en vanaf januari is 
ons prijsbeest Van den Bempt er 
terug bij, hij werkt nu volop om de 
overtollige friet-kilo’s eraf te krijgen. 
(Hahaha – onze coach gaat er tijdens 
de feestdagen zelfs mee lopen). Maar 
alle anderen zijn even belangrijk, 
hoor!”

3. “Namen noemen doe ik niet graag. 
Zemst moet het hebben van het 
collectief, dat in handen is van onze 

trainer. Ondanks veel puzzelwerk 
is de groep steeds gemotiveerd en 
voltallig op de trainingen aanwezig… 
Goe bezig!”

4. “Ontploffen? Nico (schaterlach…), 
oei-oei, niet echt. Als hij terug op 
niveau is, zou hij wel de man van de 
terugronde kunnen worden. Is dat 
geen motivatie?”

5. “Wat is geslaagd? Onze ambitie was 
en is nog steeds rond de top vijf. We 
draaien nu met 20 punten. Alles is 
nog mogelijk en alles kan, maar niets 
moet. Eens we op kruissnelheid zijn, 
zijn we vertrokken. In derde E kan 
iedereen van iedereen winnen, dus 
zeker ben je nooit. Maar we blijven 
ook onze jongeren klaarstomen voor 
het grotere werk. Sommigen hebben 
al eens mogen proeven, maar er zit 
nog veel goeie vis in onze vijver. Onze 
jeugdstaf is daarmee goed bezig.”

KCVV ELEWIJT
Negende plaats, 21 punten
Trainer Gunter Vercammen
1. “De verwachtingen van het bestuur 

zijn zeker ingelost. Bedoeling was 
met een zeer jonge ploeg een rustig 
seizoen te draaien. En stiekem 
hopen op meer. Met een plaats in 
de middenmoot doen we beter dan 
voorgaande jaren en voldoen we dus 
aan de verwachtingen. Persoonlijk 
had ik van een aantal jongens 
meer verwacht, maar ik ben er van 
overtuigd dat zij in de terugronde 
wel dat extraatje zullen tonen. De 
sfeer en de ambitie zijn in ieder geval 
aanwezig om dit te bewerkstelligen.”
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2. “Een jonge groep brengt met zich 
mee dat er weinig echte leidersfiguren 
aanwezig zijn. De coaching, het 
bijsturen, kritiek aanvaarden, op 
het gepaste moment ‘de smeerlap’ 
zijn, een wedstrijd rustig uitspelen 
en geen domme dingen doen zijn 
zaken waarin wij nog enorm kunnen 
groeien. De goesting en inzet zouden 
in elke wedstrijd en training voor 
honderd procent aanwezig moeten 
zijn. De doorstroming van de jeugd 
naar de A-kern is een werkpunt.”

3. “Moeilijk om binnen deze groep 
iemand aan te duiden. Voetbal blijft 
een ploegsport en ik wil graag elke 
speler feliciteren met hun geslaagde 
heenronde. Maar om toch enkele 
namen te noemen. Hans Van Ostade 
is in het begin onze goalgetter 
geweest en vormt de laatste weken 
voor een solide achterlijn. Hopelijk 
doet hij er nog een jaartje bij. Jorn 
Reszczynski zorgt elke week voor 
gevaar en is opnieuw topschutter, 
maar moet hard werken om elke 
week een absolute meerwaarde te 
zijn. En ik mag zeker Dautzen Jaspers 
niet vergeten. Elke week slaagt hij 
erin om de kleedkamer op stelten te 
zetten.”

4. “Ik verwacht van Christophe 
Dedeyne een zeer sterke terugronde. 
Hij heeft alles om een meerwaarde 
te zijn. Verder moet Dimitri Hofman 
hard werken om zijn niveau van 
weleer terug te vinden. De jongeren 
zullen uiteraard geleerd hebben uit 
(kleine) foutjes en zullen een sterkere 
terugronde spelen.”

5. “Als we ons 
punten- en 
doelpuntenaantal 
k u n n e n 
v e r d u b b e l e n 
en ons aantal 
tegendoelpunten 
kunnen halveren. 
Als er enkele 
jongens vanuit 
de reserveploeg 
k u n n e n 
doorstromen en 
zelf debuteren. 
Als de ploeg blijft plezier maken 
en we allemaal blijven presteren 
tot in mei. Als de jeugdwerking en 
clubomkadering in positieve zin 
blijft groeien.”

VK WEERDE
Derde plaats, 28 punten
Manager Johan Schellemans
1. “Onze ambitie was de top vijf, 

dus daar zijn we in geslaagd. 
Klein minpuntje was ons dipje in 
november. De belangrijkste spelers 
van vorig jaar zijn gebleven en de 
nieuwkomers zorgen allemaal voor 
een meerwaarde. Gunter Pepermans 
heeft ervoor gezorgd dat we met dit 
geheel attractief voetbal brengen.”

2. “Sommige wedstrijden hebben 
we door concentratieverlies uit 
handen gegeven. Onze groep is op 
momenten niet volwassen genoeg 
om puur op 
resultaat te 
spelen. De 
of fensieve 
i m p u l s e n 
k r i j g e n 
dan te veel 
vo o r r a n g , 
ten koste 
van de 
defensieve 
krachten”.

3. “Drie spelers opnoemen is zoals 
steeds de anderen te kort doen. We 
zijn vooral collectief sterk. Als er dan 
toch namen moeten vallen. Wouter 
Sels en Fabrice Beigne brengen 
achteraan zekerheid. Barry D’Hoine 
en Gert Sannen zorgen op het 
middenveld voor stabiliteit zodat we 
ons aanvallend spel kunnen spelen.”

4. “Benny De Backer. In de heenronde 
is hij afgeremd geweest door 
blessures. Ik ben ervan overtuigd 
dat hij na nieuwjaar terug zijn 
niveau van vorig jaar zal halen en 
zijn doelpuntenaantal gevoelig zal 
opdrijven.”

5. “Het zou leuk zijn onze positie in de 
top vijf te behouden. Hopelijk kan 
dat met onze huidige speelstijl, zodat 
het aanvallend compartiment met 
Carretero, Serckx en Coc zich kan 
blijven uitleven.

VERBROEDERING 
HOFSTADE
Vijftiende plaats, 8 punten 
Trainer Erwin Vanhalle
1. “We bouwen aan een nieuwe ploeg 

en hadden geen hoge verwachtingen, 
maar hadden wel op een aantal 
punten meer gerekend.”

2. “Het geleverde spel is duidelijk 
v e r b e t e r d 
maar kleine 
individuele 
jeugdzonden 
moeten er 
stilaan uit, 
zodat we 
e i n d e l i j k 
r e s u l t a t e n 
k u n n e n 
b e h a l e n . 
Ook moet de aanwezigheid op de 
trainingen beter opgevolgd worden, 
pas dan kan men vorderingen 
maken.”

3. “Wij beschikken niet over 
uitzonderlijke talenten en kunnen 
enkel als ploeg enig verschil maken.”

4. “Hopelijk zullen de resultaten 
sommige spelers boven hun niveau 

Juichende spelers na de zege 
tegen FC Zemst. 
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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

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

Alle natuursteen-, vloer- 
en tegelwerken
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doen uitstijgen en hen zo misschien 
naar een hoger niveau tillen.”

5. “We hopen in de terugronde enige 
progressie in deze groep te kunnen 
vaststellen, pas dan zal ons seizoen 
toch nog geslaagd zijn.”

KFC EPPEGEM B
Dertiende plaats, 12 punten
Trainer Ben Alexandre en verzorgster 
Yentl Verstraeten
1. “We stonden na vijf wedstrijden 

op de eerste plaats, de volgende 
wedstrijden hebben we nog twee 
punten gehaald. Met deze ploeg 
moeten we zeker in de linker kolom 
staan. De oorzaken van het minder 
presteren waren dat we in de 
verdediging bijna nooit over dezelfde 
spelers konden beschikken, met een 
gebrek aan automatismen tot gevolg. 
Ook de aanvallers haalden niet meer 
het niveau van de seizoenstart.”

2. “Verliezen heeft altijd een negatieve 
invloed op het team. De teamspirit 
moet verbeterd worden.  Samen 
moeten we hier aan werken. Na 
nieuwjaar komen  een paar spelers van 
de U21 de B-ploeg versterken. Ik ben 
er zeker van dat ze een meerwaarde 
voor de groep zullen betekenen, 
hopelijk kunnen we als groep de 
negatieve spiraal doorbreken.”

3. “Namen noemen is gevaarlijk. 
Maar de spelers zullen er geen 
probleem mee hebben dat ik Kris 
Van Kimmenade toch in de verf wil 
zetten. Een speler met technische 
kwaliteiten, enorm veel inzet en een 
echte ploegspeler.”

4. “Moeilijke vraag. Ik hoop dat we 

terug kunnen winnen en dat we 
als team ‘ontploffen’. We moeten 
trachten het niveau te halen van het 
begin van het seizoen. Als we daar in 
lukken zal het seizoen geslaagd zijn.”

5. “De linkerkolom halen. Mijn grote 
wens is terug een ploeg op het veld 
te kunnen zetten met spelers die voor 
elkaar door het vuur willen gaan. 
Dan zullen de resultaten wel volgen.”

SK LAAR
Twaalfde plaats
Voorzitter Jan Emmeregs
1. “We voetballen het eerste jaar een 

reeks hoger en zijn matig tevreden. 
Na een nipte, onverdiende nederlaag 
tegen leider Valaarhof konden we 
met opgeheven hoofd het veld 
verlaten, dat geeft vertrouwen voor 
de terugronde.”

2. “Kleine foutjes vermijden. We 
proberen elke wedstrijd jongeren in 
te schakelen om ervaring op te doen, 
dat kost leergeld.”

3. “Sam Ceulemans is onze ‘killer’ en 
Maxime Genneret één van de beste 
jongeren.”

4. Tweelingbroer Sebbe Genneret zal 
meer speelgelegenheid krijgen, hij 
kan de man van de tweede ronde 
worden.”

5. “Als het behoud verzekerd is. Een 
plaats in de middenmoot was ons 
doel, ik geloof erin. De eerste ronde 
is voorbij, we kennen de ploegen en 
kunnen ze beter opvangen.”

Tekst en foto’s: Jean Andries

KFC EPPEGEM: 12: Mirko Gajanovic, 4: Pieter De Wit en Ben Van den Brandt, 2: 
Glenn Breugelmans, Pieter Crabeels en Yves Etumba, 1: Gertjan Peeters en Nils Breuer.

KCVV ELEWIJT: 16: Jorn Rezszynski, 11: Hans Van Ostade, 2: Christophe De 
Deyne en Dimitri Hofman, 1: Glen Hertmans, Lopez, Wouter Sels en Kjelle Vervoort.

VK WEERDE: 10: Jonas Serckx, 6: Gregory Cox, 5: Kevin Carretero en Barry 
D’Hoine, 4: Youssef El Bouchtati en Bachir Naciri, 3: Frank Marin, 2: Fabrice 
Beigne, 1: Benny De Backer, Thomas Dhoore en Wouter Sels (owngoal).

FC ZEMST SP.: 5: Yannick Ickmans, 4: Ilja Laurent en Kevin Noe, 2: Ken Van den 
Borre, 1: Jonas Bioui, Stijn De Valck, Michael Michel en Wesley Aelbrecht.

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

Onze doelschutters

Trainer Ben Alexandre fier met 
verzorgster Yentl Verstraeten. 
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Fien is wat minder rap te been maar nog heel kwiek en gevat en goed bij verstand. 
Ze woont samen met haar toegewijde zoon Paul nog thuis in de Pontstraat. Fien 
is afkomstig van Zaventem, maar vele decennia geleden kwam ze op de grens van 
Mechelen en Hofstade wonen in de Geerdegemstraat. Sinds 1987 woont ze in de 
Pontstraat in Hofstade.  

Fien heeft heel haar leven thuisgewerkt en verklapt het geheim van haar hoge 
leeftijd: “Af en toe 
een lekker glaasje…” 
Fien moet zich, 
ondanks het verlies 
van haar man acht 
jaar geleden, ook 
nooit alleen voelen. 
Haar zoon Paul is 
gepensioneerd en 
is dagelijks bij zijn 
moeder. Ook de 
hond Katy is leuk 
dagelijks gezelschap. 
De buren springen 
nu en dan eens 
binnen om een 
klappeke te doen. 
Niet verwonderlijk 
want alle bezoekers 
komen hier niets te 
kort aan hapjes en 
drankjes! Een mooie 
manier is dat om die 
gezegende leeftijd te 
bereiken!

Tekst:  Bart Coopman, Foto: 

Jean Andries

Fientje 
rondt de 

kaap van 100

Hofstade - Vorige maand bracht het gemeentebestuur 
een bezoekje aan Fientje (officieel Josephina) 

Vandervorst, die in de Pontstraat in Hofstade woont. 
Niet toevallig op 16 december, haar verjaardag. Een 

speciale verjaardag, want Fien werd 100. Ook de 
Zemstenaar was erbij natuurlijk.

Fien en haar zoon 
Paul, gekiekt op haar 

honderdste verjaardag.

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

GSM 0475/869 163

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

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

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen
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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

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

 

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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

 

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     

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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•  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

De fotograaf van de Zemstenaar was er uiteraard bij en maakte een kiekje van 
de Vlaamse schone op de hoeve van het landbouwbedrijf Van Haesendonck in 
Weerde, ter gelegenheid van een reportage op Plattelands TV.  
De reeks Landbouw in Zemst wordt vanaf januari voortgezet met spraakmakende 
interviews en reportages over deze moedige beroepsgroep. De Zemstse 
boer, hij moge, wat onze redactie betreft, nog lang voortploegen. De Zemstse 

landbouwraad en gastreporter Sander 
Vangrunderbeek hebben ondertussen 
hun medewerking toegezegd aan deze 
reportagereeks.

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Landbouw, 
een schone stiel

Weerde - Ellen Vaneynde, verkozen tot 
‘schoonste boerin’ van Vlaanderen voor 2014, vereerde 

op 17 december Zemst met een bezoekje. 

BOEREN IN ZEMST

De schoonste boerin 
van het jaar mag 
gezien zijn ….

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

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

Moto te koop 
gevraagd
0485/87.46.87

(Dieter)

Op bezoek bij boerderij Van Haesendonck.
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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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