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Beste Zemstenaar,

E
en rolletje toiletpapier vervangen… dat was tot dusver 
het enige noemenswaardige feit dat Julien in een 
kwarteeuw huwelijksleven had gepresteerd. Marie had 
er nooit over geklaagd. Hij had altijd goed zijn kost 

verdiend en hun twee kinderen waren niets tekort gekomen. 
Maar vandaag was anders. Hij spendeerde zoals vanouds zijn 
eerste verticale kwartiertje van de dag in het kleinste kamertje … 
zonder papier. In zijn ingewanden woedde er een ware tsunami. 
Zowat het grootste rampgebied van de voorbije jaren. De lust van 
het ontlasten ontging hem compleet. 50 tinten bruin…
Zijn nonchalance was hem zuur opgebroken. Marie had na 
haar wekelijkse fitnessbeurt een wat jongere, frissere kerel 
ontmoet in de plaatselijke kroeg. Grégoire was zijn naam. Van 
Côte d’ Ivoire.  En van ’t een was ’t ander gekomen. Ze was bij 
hem ingetrokken. Daar zat Julien nu, zonder vrouw, zonder 
papier. Noodgedwongen propte hij het al volgesnutte papieren 
zakdoekje tussen zijn billen. Beter dan niets. Hoewel. Voor 
zijn part mocht Grégoire gerust ook sans-papiers zijn.
Brood was er niet – behalve de muziek van Herman - beleg 
evenmin. Dan maar een cd ingeduwd met stevige Duitse 
rockers… Seit 2000 Jahre lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert 
der Herr des Hasses… Und ich düse, düse, im Sauseschritt…
und bring die Liebe mit, von  meinem Himmelsritt … van 
DÖF. Dat geweldig Duits-Oostenrijkse vriendschapsgedoe. 
Moet van begin de jaren 80 geweest zijn. Toen het leven één 
lang weekend was. Julien ging naar de koelkast en nam een 
Duvel… van het fleske. Want schone glazen waren er niet. En 
nog één. Julien voelde het leven weer in zich opborrelen. De 
zon priemde door de gordijnen. Opentrekken, die handel!
Er werd gebeld. Half bloot, half gekleed slofte hij naar de 
voordeur. Duvel in de hand. De postbode! Een allochtone 
jongedame met leuke pet, goed gevuld hemdje, blote armen 
en een hagelwitte tandpastasmile. “Sorry voor het storen, 
maar het pakje kon niet in je brievenbus…” Zij had ook nog 
de krant bij en de Zemstenaar….Julien zijn dag kon niet 
meer stuk. Hij gooide zijn kleren af, stapte in de douche en 
zette heerlijk hete koffie. Lezen maar. Dag Zemstenaar! Pluk je 
dagje, lieve lezer! Blijf bij ons, blijf (bij de) Zemstenaar!

De redactie (AL)
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I
ef en Anke zitten nog lekker te eten 
als ik aanbel. Anke betast haar bolle 
buik. Niet dat ze genoeg heeft, maar 
omdat het kleine wezentje binnenin 

tekeer gaat als een kleine Kakker in 
spe. Tot begin juni nog. De resterende 
tijd kan Ief best gebruiken om hun 
energievriendelijke nieuwbouw helemaal 
in orde te brengen voor het nieuwe leven.

Nieuwe levensfase
De kleine zal het wellicht niet meer 
meemaken: een papa met lang haar en 
een zonnebril bovenop. Het handelsmerk 
van Ief zeg maar. Daterend uit zijn 
metalverleden. Remember Kleudde 
zaliger, de legendarische Metalfestivals in 
Laar en Weerde van 2002 tot 2005. 

Ief, 30 cm haar ongeveer, zomaar 
ineens eraf! Waarom? 
“Toen mijn moeder in 2010 aan kanker 
overleed - enkele maanden na haar 
zestigste verjaardag - wou zij niet dat er 
geld gegeven werd aan bloemen of kransen. 
In de plaats daarvan kon men geld storten 
voor een kankeronderzoeksproject van 
het UZ Leuven. Dat goede doel van mijn 
moeder bij het einde van haar leven wou ik 
nu op een gelijkaardige manier overdoen 
bij het begin van nieuw leven. Bovendien 
vond ik dat de geboorte van ons eerste 
kindje het moment bij uitstek was om die 
wilde manen, symbool van mijn jeugd, er 
af te halen en mij als andere man en vader 
te tonen. Een nieuwe levensfase zeg maar, 
gekoppeld aan een goed doel.”

Leg ons even dat goede doel uit.
“Het ingezamelde sponsorgeld gaat 
integraal naar de vzw Kinderkankerfonds. 
Je vindt mijn initiatief trouwens 

terug op hun website www.
kinderkankerfonds.be onder 
Acties. En de paardenstaart van 
mij en Anke wordt geschonken 
aan Think Pink, de vzw die strijdt 
tegen borstkanker.”

Hoe zo, Anke haar mooie 
blonde lokken gaan er ook 
af? 
“Het zit zo: je kunt mij 
sponsoren per cm paardenstaart. 
Bv. één euro per cm. Als de staart op 4 
juli aanstaande 30 cm meet, betaal je dus 
30 euro. Indien tegen die datum 2000 
euro op de teller staat, ga ik volledig 
kaal. En op dat moment doet Anke 
mee uit solidariteit. Niet helemaal kaal 
natuurlijk – Anke spiegelt zich even in de 
schedelpan van uw reporter en fronst de 
wenkbrauwen – maar maximum 20 cm 
van haar lange krullen.”

Slotshow op 4 juli
Ief: “Op 4 juli om 21 uur volgt er een 
slotshow in mijn stamkroeg, taverne 
Harlekijn achter het 
station van Eppegem. 
Je kunt het knippen 
(en kaalscheren?) 
dan live meemaken. 
Bovendien veil ik dan 
mijn onafscheidelijke 
zonnebril, eveneens voor 
het goede doel. Luc De 
Backer, de papa van 
Anke, zal optreden als 
veilingmeester. Het wordt 
een hele bedoening, met 
hapjes, stevige muziek 
en uiteraard voldoende 
drank. Meer informatie 

daarover volgt later via flyers en affiches. 
Maar alle sponsors worden sowieso 
uitgenodigd.”
“En”, sluit Anke af, “daar zullen de 
laatste foto’s genomen worden van onze 
baby en zijn papa met (lang) haar!” 
Wie de laatste levensmaanden van de 
staart van Ief wil volgen, kan dat op 
de Facebookpagina: Ief moet kaal. 
We duimen alvast en beloven om zo 
snel mogelijk onze spreekwoordelijke 
duit in het sponsorzakje te doen. Hoe 
je daarvoor tewerk gaat lees je in het 
kaderstuk hierbij.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Gaat Ief gans kaal?
Eppegem – Je bent jong (33) en je wilt wat! Je 

hebt een leuke paardenstaart waar je partner op 
kickt. En toch wil je hem weg. Desnoods ga je 

zelfs helemaal kaal. Knippen, die handel! Voor het 
goede doel! Hoe meer centen in de pot, hoe meer 
centimeters eraf. Ten voordele van Think Pink en 

het Kinderkankerfonds! Het is Ief De Boeck menens, 
ter nagedachtenis van zijn veel te jong aan kanker 

overleden mama Martine. 

Hoe sponsoren?
Om te sponsoren stuurt u een mail naar ief.deboeck@
hotmail.com of naar anke.de.backer@gmail.com 
met vermelding van uw naam, voornaam, (email)adres 
en het bedrag van … euro per cm of een vast bedrag. 
U vermeldt daarbij dat u zich verbindt tot het storten 
van dat bedrag op uiterlijk 11 juli 2015 op één van de 
volgende rekeningnummers van het Kinderkankerfonds 
met de vermelding ‘Ief moet kaal’:
BNP: IBAN BE31 2850 3053 8255 BIC GEBABEBB
KBC: IBAN BE31 7370 1124 3555 BIC KREDBEBB
U mag ook nu al gewoon een vast bedrag storten, wat 
een stuk eenvoudiger is. Of cash overhandigen aan Ief 
of Anke. Zij storten het dan door.

Op 4 juni verwelkomen 
Ief en Anke nieuw leven. 
Een maand later neemt 
Ief afscheid van zijn 
wilde haren en jaren. 
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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

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

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
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S
inds 1921 is het 
landbouwbedrijf van de 
familie Van Haesendonck, 
ondertussen aan de vierde 

generatie toe, gevestigd in de Van 
Asschevoetweg,  een zijstraat van 
de Damstraat, in Weerde. De vier 
broers Wim, Koen, Johan en Benny 
en zus Lieve onderhouden een rasecht 
Zemsts landbouwbedrijf. Enkele 
jaren geleden prijkte de familie al 
op de cover van de Zemstenaar 
en brachten we de familiesaga. 
Maar de tijd staat niet stil. In 
de nieuwe hoevewinkel vind 
je om te beginnen wat op het 
landbouwbedrijf zelf gewonnen 
wordt. Van september tot mei is 
er Brabants grondwitloof, geteeld 
op traditionele manier. Het 
intafelen van de witloofwortels en 
het oogsten van de krop, langen 
in de volksmond, gebeurt met 
de hand en op de knieën in een 
echte witloofschuur. Daarnaast 
vind je ook verschillende soorten 
aardappelen en uien. In de maanden 
mei en juni telen ze aardbeien op 
de traditionele manier, in volle 

grond. Naast deze lekkere groenten en 
fruit kweken ze ook vleesvee van het 
Belgisch wit-blauwe ras.

De familie gaat mee met haar tijd. Alle 
producten zijn verkrijgbaar via de 
webshop en in de nieuwe hoevewinkel. 
De hoeveverkoop startte zeventien jaar 
geleden. Ondertussen is de winkel 

erg bekend in Weerde en omstreken; 
er komen zelfs mensen van Brussel 
speciaal naar hier om grondwitloof te 
kopen. Omdat de oude hoevewinkel 
een beetje krap werd is een nieuwe, 
grotere hoevewinkel geopend. 
Meteen is ook het assortiment van 
de producten verbreed. Zo zijn er nu 
naast de groenten, fruit en fruitsap 

Van het land tot bij de klant
Weerde - De familie 
Van Haesendonck, 
van het gelijknamige 
landbouwbedrijf, 
ken je ongetwijfeld 
van het bord ‘vers 
grondwitloof’ in 
de Damstraat. In 
maart openden ze 
hun gloednieuwe 
hoevewinkel en 
fungeerden ze als 
gastheer voor de 
dertiende Nacht van 
de Geschiedenis, 
georganiseerd door 
het Davidsfonds. De familie Van Haesendonck in hun 

nieuw hoevewinkel. 



8

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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

 

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

die vroeger al verkrijgbaar waren, 
ook confituur, honing en cider te 
krijgen. De grootste nieuwigheid 
is de verkoop van vleespakketten, 
afkomstig van de eigen runderen en 
versneden door een ambachtelijke 
slager uit de gemeente. De Van 
Haesendoncken proberen zoveel 
mogelijk de producten die ze 
verkopen in de hoevewinkel bij 
lokale landbouwers te halen. Voor 
de rest werken ze ook samen met 
de fairtrade-trekkersgroep van de 
gemeente.

Wil je meer weten over dit 
landbouwbedrijf of de hoevewinkel, 
surf naar de website/-shop www.
landbouwvanhaesendonck.be of nog 
beter: wip eens binnen.

Plezant weetje : op de dag van de nacht 
van de geschiedenis van 24 maart, 
ter plaatse georganiseerd door het 
Davidsfonds in samenwerking met de 
Boerenbond, de Semse en Zefoda, werd 
op de boerderij een stierenkalf geboren. 
Het kreeg prompt de naam …..“David”. 

Tekst: Bart Coopman en Sander Vangrunderbeek, 

foto’s : Jean Andries  

Boreling “David”, geboren op de dag van de Nacht van 
de geschiedenis van het Davidsfonds.
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Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

H
ier is hij dan, onze 
leeshond, want er is 
toch geen kat die de 
Zemstenaar leest. 

Of toch? Bent u zo een leesbeest 
omwille van het genot van het drinken 
van aanlokkelijke lettertjes of zijn 
het eerder de prentjes die uw ogen 
aantrekken? In de Zemstenaar 
vindt u uw gading en zelfs meer: niet 
de lettertjes of de prentjes kunnen u 
prikkelen, ook een hond, en wel onze 
leeshond.  En waarom dan wel? Wel, 
omdat het een prijsbeest is. De vinder 

kan er een beloning mee opstrijken.
Vanaf nu zal hij ergens in een artikel 
verstopt zitten. Wie hem kan vinden 
en ons dat meldt, wacht een mooie 
beloning. Zoek hem alvast in dit 
nummer en weet ons te melden welke 
Zemstenaar hij aan het lezen is. Kan u 
ook zeggen hoeveel leeshonden er in 
dit nummer verstopt zitten? Dat aantal 
met de naam van de maand mag u ons 
per mail meedelen of schrijf het op een 
briefje en geef dat af in de bib. En dit tot 
19 april. Vergeet je naam en adres niet! 

KVDW & Rumo

Hond leest  
de Zemstenaar. 

Pakt’m!



10



11

W
at mogen we 
verwachten, Roger?
“In het eerste gedeelte 
ligt de nadruk op 

de talrijke verwezenlijkingen op 
heemkundig en geschiedkundig gebied 
die De Semse op haar actief heeft, 
zoals de organisatie van tientallen 
tentoonstellingen, het uitbouwen van 
een volwaardig genealogisch archief 
voor stamboomonderzoek, tientallen 
sprekers hebben een voordracht 
gehouden en we hebben een twintigtal 
boeken gepubliceerd. We hielden ook 
praatcafés over plaatselijke heemkundige 
of volkskundige onderwerpen, we 
publiceerden 187 nummers van de 
maandelijkse Nieuwsbrief en 104 
nummers van De Semse Kroniek. Ieder 
jaar deden we ook meerdere uitstappen 
en we staken vier permanente 
tentoonstellingen in elkaar over 
het Bos van Aa, de Rijkswacht, de 
Middeleeuwen en de Romeinse 
Vicus.”

Het tweede gedeelte van de 
tentoonstelling gaat over 
‘erven’?
“Inderdaad. Dat is ook het thema 
van de erfgoeddag. Voor onze heemkring 

maken we dat concreet als ‘De Semse – 
30 jaar Erfgoedzorg’. We willen speciaal 
aandacht besteden aan de zorg voor het 
roerend erfgoed. Deze zorg is belangrijk 
omdat men door het verzamelen van 
allerlei alledaagse – en ook wel speciale 
– voorwerpen uit de huishoudelijke 
omgeving een unieke mogelijkheid heeft 
om de leefwereld van onze ouders en 
voorouders op aanschouwelijke wijze 
uit te beelden en te bewaren voor de 
komende generaties. 
Wij stellen de markantste voorwerpen 
van zeer uiteenlopende aard ten toon 
die we in de loop der jaren mochten 
ontvangen of in bruikleen kregen van vele 
Zemstenaars of gewezen Zemstenaars. 
Deze voorwerpen – en de daarbij horende 
uitleg - zullen bij de oudere bezoekers 
ongetwi j fe ld 

herinneringen oproepen aan lang 
vervlogen tijden; de jongeren kunnen er 
dingen ontdekken waarvan ze het bestaan 
niet eens vermoedden.”

Wie spullen heeft die heemkundig 
waardevol zijn mag ze inleveren ?
“De Semse zou graag deze collectie 
nog uitbreiden en vraagt daarom aan 
de inwoners van Zemst om voorwerpen 
binnen te brengen die heemkundig 
waardevol kunnen zijn: oude boeken of 
schriften met persoonlijke herinneringen, 
oude kranten en tijdschriften, oude 
vaandels of standaards van verenigingen, 
oude verslagboeken of reglementen 
van verenigingen, affiches van feesten 
of plechtigheden, allerhande toestellen 
en huisgerief dat nog door ouders of 
grootouders werd gebruikt, oude foto’s, 
oude kledingstukken…”

Tekst: Juliaan Deleebeeck en Roger De Broeck Foto: 

Juliaan Deleebeeck

De Semse: 
30 jaar Erfgoedzorg

Zemst - Op zondag 26 april viert De Semse haar dertigjarig bestaan. Ze  organiseert bij 
die gelegenheid een tweedelige tentoonstelling. Ondervoorzitter Roger de Broeck licht 

de plannen toe.

Programma

De Erfgoeddag heeft plaats op zondag 26 april van 11u 

tot 18u bij Heemkring De Semse in de  Schoolstraat. 

De permanente tentoonstellingen Bos Van Aa, 

Rijkswacht, Middeleeuwen en Romeinse Vicus zijn 

eveneens te bezoeken, onder de leiding van een gids. 

Geïnteresseerden kunnen hun stamboom (laten) 

opmaken in de afdeling Genealogie.
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O
ok in onze gemeente is 
er duidelijk een evolutie 
merkbaar bij de lokale 
middenstand. De warme 

bakker verkoopt zijn brood in automaten, 
kruidenierswinkels worden vervangen 
door supermarktjes en haast niemand 
herinnert zich nog het winkeltje van 
weleer van ‘Wiske van Colette’ in de 
dorpskern van Hofstade. 
Nog niet zo lang geleden had elke 
deelgemeente zijn eigen krantenwinkel, 
maar ook in deze sector is de 
verschuiving duidelijk merkbaar. De 
concurrentie is zwaar. Drukwerk en 
tabakswaren zijn tegenwoordig overal te 

koop: in de postpunten, supermarkten, 
nachtwinkels, benzinestations en zelfs 
de lokale bakker biedt kranten aan. Wij 
vragen ons dan ook af hoe het nu zit met 
de dagbladhandelaars in onze gemeente. 
Talrijk zijn ze niet meer, maar voorlopig 
zijn er nog twee. Wij zochten hen op en 
vroegen of het beroep nog levensvatbaar 
is. 

Bij Roger en Hilde in Elewijt wordt 
nog tijd besteed aan één-op-één 
gesprekken met hun klanten 
In de Vekestraat in Elewijt vinden we 
de dagbladhandel van Roger Swiggers 
en zijn echtgenote Hilde Van Boxel. 

Sinds 1981 baten zij samen hun 
krantenwinkel uit. Door het contact met 
de klanten is dit een sociaal beroep. De 
lokale middenstander kent zijn klanten 
en weet wat er reilt en zeilt in het dorp, 
zoveel is duidelijk wanneer je in de 
boekhandel van Roger komt. Bij Hilde 
en Roger is er nog tijd voor een praatje 
over het weer, de familie of het werk en 
ze kennen hun klanten bij de voornaam. 
“Wij hebben altijd met plezier in onze 
winkel gestaan, maar het is ook een zwaar 
beroep”, zegt Roger. “Want naast de job 
in de winkel werk ik ook elke dag een 
krantenronde af. Op een werkdag zijn 
wij rond 4 uur in de ochtend al uit de 
veren. Om de krantenronde en de winkel 
te combineren moet je met twee zijn. Dat 
kan je niet alleen, want de winkel gaat 
open nog voor ik terug ben van mijn 
ronde.”

Lokale handelszaken zorgen 
ervoor dat onze gemeente niet 
verandert in een slaapdorp
“Iedereen is overtuigd van het nut 
van de buurtwinkel, die zijn bijdrage 
levert aan het sociale leven in het dorp, 
maar stilaan zien wij ze rondom ons 
verdwijnen”, gaat Roger verder. “De 
concurrentie met de supermarkten 
wordt te groot. Toen wij van start gingen 
was de dagbladhandel min of meer nog 
een beschermd beroep. Wij waren 
zowat de enige die drukwerk, lotto en 
tabakswaren mochten verkopen. Nu 
vind je dat overal en mensen lezen 
tegenwoordig hun krant ook vaak 
online. De verkoop van schoolgerief 
en speelgoed  was voor ons ook een 
belangrijke bron van inkomsten. 
Tegenwoordig wordt er via allerlei 
andere kanalen zoveel aangeboden dat 

Dagbladhandelaar, 
een uitstervend beroep?

Groot-Zemst – Steeds meer krantenwinkels sluiten hun deuren. Jammer, want lokale 
winkeltjes in onze dorpskernen, dat werkt kernversterkend, zoals dat heet. Wij gingen 

eens kijken hoe dat nu zit in Groot-Zemst.

“Onze dorpskern heeft 
handelszaken nodig. Het 

brengt leven in de brouwerij

Roger en Hilde baten sinds 1981 
hun krantenwinkel uit in Elewijt. 
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Steurs  Consultancy Bvba
        ° Btw advies
        ° Personenbelasting  – Vennootschapsbelasting 
        ° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
        ° Interim- management

Eddy Steurs 
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool 

Hofstraat 4               tel : 0478/647 232
1982 Elewijt        eddy.steurs@telenet.be
                                       Btw : BE 0844 533 072     

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

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

 

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

320
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

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 april 2015

wij daar als kleinhandel niet 
meer in konden volgen”, 
besluit Roger.
Roger en Hilde zien stilaan 
de pensioenleeftijd naderen. 
Wanneer zij hun deuren 
zullen sluiten, ziet het er niet 
meteen naar uit dat er nog een 
opvolger komt. En zo zal er in 
Elewijt weer een buurtwinkel 
minder zijn. 

Sinds kort heeft de 
krantenwinkel in 
Hofstade een nieuwe 
uitbater 
We trekken verder naar 
Hofstade waar we kennis 
maken met Yves Leemans, 
nieuwe uitbater van ‘DBH 
de Heidekrant’ op de 
Tervuursesteenweg. Net zoals 
bij boekhandel Roger liggen 
de kranten en tijdschriften 
keurig en overzichtelijk 
uitgestald. Yves is niet aan 
zijn proefstuk toe, want 
ook voordien runde hij een 
krantenwinkel. 
“Het is niet makkelijk om 
tegenwoordig je boterham 
te verdienen als zelfstandige 
dagbladhandelaar, maar ik 
doe het graag” zegt Yves. “Ik 

hoop dat de politiek ervoor 
zorgt dat ons beroep opnieuw 
beschermd wordt en dat 
onze drie belangrijke pijlers 
- drukwerk, rookwaren en 
lotto - opnieuw uitsluitend 
in krantenwinkels te vinden 
zullen zijn.” Yves staat alleen 
in zijn winkel en doet alles 
zelf. Om het hoofd boven 
water te houden verkoopt hij 
naast tijdschriften en kranten 
nog allerhande artikelen 
zoals snoep, postkaarten, 
multimedia, lego. Zijn 
klanten kunnen foto’s 
laten afdrukken, faxen of 
fotokopies maken, pakketjes 
versturen of ontvangen. Yves 
baadt zelfs het zonnecentrum 
uit dat aan zijn krantenwinkel 
grenst.
De klanten zijn alleszins 
tevreden. Annie Peeters en 
Anita Van San, twee van 
zijn vaste klanten, zijn in 
hun sas met de persoonlijke 
service. “Onze dorpskern 
heeft handelszaken nodig. 
Het brengt leven in de 
brouwerij”, vinden de twee 
dames “en met Yves zijn we 
zeer content.” 
Tekst: Veerle Mollekens, foto’s: Jean Andries

In Hofstade zorgt Yves mee 
voor leven in het dorp. Dat 

vinden ook zijn vaste klanten 
Anita Van San en Annie 

Peeters. 
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S
ara, uitgelaten aan het woord: 
“Onverwacht brachten onze 
springers een gouden medaille 
mee naar huis in de categorie 

-10-jarigen. We deden op zondag 22 
maart voor de eerste maal mee aan 
de regionale kampioenschappen rope 
skipping te Aartselaar. Elena Chaing 
(10 jaar), Lore Borremans (10 jaar) 
en Lotte Van Herck (9 jaar) haalden 
op alle onderdelen een eerste plaats 
en werden zo kampioen van Vlaams-
Brabant, Antwerpen en Limburg. 
Ook onze andere teams deden het 
uitstekend met een 6de, 13de en 17de 
plaats.”

Alsmaar meer 
skippers
Ook in de recreatieve groepen bloeit 
de club. In het tweede jaar hebben 
ze reeds de grens van honderd leden 
overschreden. Sara geeft een woordje 
uitleg: “We trainen voorlopig op 
zaterdag van 12u tot 15u in sporthal 
de Waterleest en tot voor kort in zaal 
Dochang in de Budohal in Elewijt, dit 
op maandag (18u-20u), donderdag 
(18u-19u30), vrijdag (19u30-21u30) 
en zondag (10u-13u). Omwille van 
de matten die hier net gelegd zijn, 
zijn we genoodzaakt om voor de rest 
van het seizoen en voor volgend jaar  

een andere zaal te zoeken. Voorlopig 
hebben we enkele vrije uren opgevuld 
in sporthal De Waterleest. Wij hopen 
dat er in andere zalen ook uren vrij 
komen voor volgend jaar. Er blijven 
trouwens steeds geïnteresseerden 
bijkomen. Iedereen heeft recht op twee 
proeflessen, ook in het tweede semester! 
Trainers hebben we voorlopig genoeg, 
alhoewel je er nooit teveel kan hebben. 
We hebben tien lesgevers, waarvan 
acht gediplomeerde initiators. Hiervan 
zijn er nog twee master Lichamelijke 
Opvoeding en een Trainer B rope 
skipping. Dit jaar volgden er ook 
enkele van onze leden een opleiding 

bij VTS initiator 
Rope Skipping. De 
club heeft ook andere 
ambities. Zo willen 
we de buttondag, een 
soort brevettendag 
voor recreatieve 
springers, blijven 
uitbreiden.”
Vooral het allereerste 
artikel in de 
Zemstenaar van 
ondertussen bijna twee 
jaar geleden gaf een 
enorme boost aan het 
ledenaantal. Robbe en 
Sara zijn twee tevreden 
oprichters! Ze steken 
hier veel tijd in maar 
genieten enorm van 
wat ze er allemaal voor 
terug krijgen.

Tekst : Bart Coopman,  

foto’s : ZeRo Skip

Zero Skip boost 
en wordt kampioen

Zemst -  Zeg niet zomaar “touwtje springen” tegen rope skipping. ZeRo Skip werd pas 
een kleine twee jaar geleden opgericht door Robbe Van Rompaey en Sara Knaeps, maar 
is misschien wel de snelst groeiende sportvereniging in Zemst. En aan ambitie geen 
gebrek: sinds dit schooljaar werd ook gestart met competitie. Al op hun eerste wedstrijd 
wisten de springers een gouden medaille te versieren, dit mede dankzij de gemotiveerde 
coach Maïté Dehan.
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Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

Martelarenplein 3  Tel  015/61.52.99
1980 Eppegem  Fax 015/61.73.93

raoul.koekoekx@skynet.be

 

PESS MEN’S FASHION

ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

 

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

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

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS
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Z
oë, waarom koos je voor 
India? 
“Op school kregen we 
heel veel informatie over 

de buitenlandse stage. Er waren 
verschillende opties, onder andere 
India. Een docent vertelde mij toen dat 
er in India een interessant 
project loopt, maar dat ik 
daarvoor wel sterk in mijn 
schoenen moest staan. Dit 
gaf voor mij de doorslag. 
Ik hou van avontuur en 
zag de reis naar India als 
een uitgelezen kans. Op 
21 januari vertrok ik naar 
India. Mijn stage zit er 
op dit moment bijna op. 
Daarna zal ik nog even door 
India trekken samen met 
mijn vriend. Op 10 april 
keer ik terug naar België.”  

Hoe werkt het 
schoolsysteem in India? 
“In India gaan de kinderen 
enkel naar school als 
de ouders het kunnen 
betalen. Er is dus geen 
schoolplicht. Ik loop 
stage in een schooltje in 
een sloppenwijk. Deze 
school is er voornamelijk 
om de kinderen van straat 
te houden, niet zozeer 
om de kinderen iets bij 
te leren. In theorie zijn 
er vijf lesblokken, starten 
de lessen om 11 uur en 
eindigen ze om 15 uur. 
Jammer genoeg is het in 
de praktijk niet zo. De 
lessen beginnen pas om 

11u30, de pauze loopt uit tot een 
uur en leerkrachten beslissen soms 
om lessen vroeger te laten eindigen. 
De leerlingen volgen wiskunde, 
Engels, tekenen en Urdu. Ik moet wel 
zeggen dat mijn stageschool niet te 
vergelijken is met de gewone scholen 

waar de kinderen betalen om naar 
school te gaan. In dit schooltje krijgen 
de kinderen gratis boeken, eten, 
boekentassen, uniformen... Weliswaar 
zolang de voorraad strekt.” 

Wat was voor jou de grootste 
aanpassing ?
“Alles! India in zijn 
totaliteit. Het is moeilijk 
om je voor te stellen hoe 
anders mensen kunnen zijn. 
Eerst en vooral het verkeer. 
Het heeft mij toch zeker 
een week gekost vooraleer 
ik geen doodsangsten meer 
uitstond in een bus of taxi. 
Daarnaast zijn de Indiërs 
allemaal heel vriendelijk, 
soms omdat ze iets nodig 
hebben, meestal omdat ze 
gewoon echt vriendelijk 
zijn. Ik vond het ook best 
grappig om twee mannen 
hand in hand over straat te 
zien lopen. Bij ons zouden 
deze mannen direct als 
homokoppel bekeken 
worden, terwijl dat hier 
gewoon op vriendschap 
wijst. Wat ook mijn 
aandacht trok, zijn alle 
straathonden. Ze krijgen 
overal eten en aandacht. 
Niemand heeft er last van. 
Om nog maar te zwijgen 
over de koeien die hier 
overal rondlopen. India is 
eigenlijk een continent op 
zichzelf. Als je naar een 
andere staat gaat, lijkt het 
alsof je in een heel ander 
land bent terecht gekomen. 

Het leven zoals het is: 
de Zemstse Student

Zemst - Zoë Goos studeert ergotherapie aan de Odisee (de vroegere HUB) in Brussel. Op 
dit moment zit ze in haar laatste bachelorjaar. Vanuit Odisee is het verplicht om tijdens dat 

laatste jaar deel te nemen aan een buitenlandse stage. 

“Het schooltje is er 
voornamelijk om de kinderen 

van straat te houden,  
minder om ze iets bij te leren
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 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: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

Er heersen overal andere gebruiken en 
gewoontes.” 

Wat zijn voor jou de sterke en 
minder sterke punten van India? 
“Ik verbleef hoofdzakelijk in Calcutta. 
Voor mij was het zalig om te zien 
hoeveel verschillende culturen hier in 
vrede met elkaar kunnen samenleven. 
Zowel daklozen, zwervers, christenen, 
hindoes, moslims,... Ze leven allemaal 
in harmonie. Ook de vele gezellige 
straatkraampjes hebben er mee 
voor gezorgd dat ik tot over mijn 
oren verliefd werd op deze stad.  
Hier tegenover staat natuurlijk 
de armoede. Hoe 

gezellig het ook kan zijn om aan zo’n 
straatkraampje te ontbijten, ik kan 
mij niet ontdoen van het idee dat het 
elke keer een twaalfjarig jongetje is dat 
mijn ontbijt maakt, om achteraf zijn 
verdiende centjes thuis af te geven.” 

Waar verblijf je juist? 
“Ik heb steeds in een hotel gelogeerd. 
Op dit moment logeer ik in 
Sudderstreet. Sudderstreet is de plek 
waar ook de toeristen logeren als ze op 
vakantie zijn in Calcutta. In India is er 
voor ieder wat wils, goedkope of dure 
hotels. Je vindt het hier allemaal. Ikzelf 
logeer in een heel goedkoop hotel met 

eigen badkamer en gratis wifi. Ik 
betaal er maar 425 roepies voor, 
dat is ongeveer 6 euro. Tot nu toe 
heb ik nog geen bezoek gekregen. 
India ligt natuurlijk ook niet bij 
de deur en het vliegtuigticket is 
ook niet goedkoop. Ik mis mijn 
vrienden en familie wel. Net 

zoals de avonden in het jeugdhuis en 
de namiddagen met mijn kindjes op de 
Chiro. Gelukkig komt vanaf zaterdag 
mijn vriend naar hier. We zullen samen 
verder trekken door India. Ik zou graag 
in de toekomst nog eens terugkomen. 
Na één maand trekken door dit land, ga 
ik hier lang niet alles gezien hebben.”

Wil je nog iets vertellen aan onze 
Zemstenaren? 
“Ik vertelde iedereen dat ik naar India 
op Erasmus ging. Dikwijls kreeg ik een 
reactie in de aard van ‘Zie maar dat 
je daar niet verkracht wordt’. Het is 
natuurlijk altijd een beetje voorzichtig 
zijn in een land dat je niet goed kent. 
Toch vind ik India alles behalve 
gevaarlijk. Ik heb mij hier zelden 
onveilig gevoeld. Ik hoop dan ook dat 
ik hiermee een beetje de vooroordelen 
van de mensen doorbreek." 

Tekst: Maaike De Donder; Foto: Zoë Goos

Hebben jullie Zemstenaren een zoon, dochter, 

buurmeisje, buurjongen, neefje, nichtje, of 

kennen jullie een 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 magazine!
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V
an B.V.,  grote man en 
bezieler van Uplace, is 
al langer geweten dat hij 
eigenlijk ook wel weet 

dat de huidige locatie een albatros 
rond zijn nek is. (nvdr: naar verluidt 
schreef hij zelf de teksten van die 
hinnikende Spanjaard op YouTube, 
een regelrechte hit : youtube.com/
watch?v=HXHh7QLsqM)  

De plannen voor een kleinere versie van 
Uplace stroken bovendien helemaal niet 
met zijn ambities, dus werd er naarstig én 
in het geheim gewerkt aan een “second 
case” dat volgende week officieel zal 
worden voorgelegd aan de Vlaamse 
regering en de vele belanghebbenden in 
dit dossier. 

Het nieuwe dossier, 
waarvan we zeker 
zijn dat het zeer 
grote commotie zal 
losmaken bij al onze 
inwoners, is niet in 
zijn geheel gelekt, 
maar de grote lijnen 
doen we nu voor 
jullie uit de doeken. 
Uplace wordt 
o n d e r g e b r a c h t 
op een perceel 
recht tegenover 
het Blosodomein. 
Wie via frituur 
Lucienne de 
Kampenhoutsebaan 
neemt, ziet links 
van zich een groot 
afgesloten domein, 
waar heden nog de 
Elewijtse vissers zich 
komen ontspannen. 
Dit privédomein, 
in handen van de 
Brusselse familie 

B., is onlangs overgenomen door 
de kleinkinderen, de familie J., en 
die hebben zich kunnen vinden in 
een voorakkoord. Het is duidelijk 
dat B.V. en zijn managment zich 
hiermee hebben gefocust op de 
grootste bezwaren van de Vlaamse 
regering, namelijk de mobiliteit. Het is 
inderdaad zo dat met de verhuis naar 
deze locatie, de overbezetting van de 
Brusselse ring wordt weggenomen. De 
afrit van de E19, heden met dubbel 
rijvak, kan met weinig kosten naar drie 
rijstroken omgebouwd worden en een 
grote rotonde aan het kruispunt moet 
een vlotte doorgang mogelijk maken. 
Omdat dit domein toegankelijkheid 
biedt via Weerde, Hever én Schiplaken, 
hoopt men het flessenhalsprobleem te 
ontzenuwen. 

Voor het openbaar vervoer wordt 
achteraan het Blosodomein, vanuit het 
station Hofstade een tramlijn aangelegd. 
Trouwens ook vanuit het nieuwe station 
in Mechelen zal een directe verbinding 
voorzien worden. 

Wat de planning van de infrastructuur 
betreft zou er in weze niet veel 
veranderen ten opzichte van de plannen 
in Vilvoorde. Het aantal vierkante meters 
bouw blijft intact en past perfect in de 
nieuwe locatie. Het is zelfs de bedoeling 
om de grootste vissen die zich heden 
nog in de Elewijtse visvijvers bevinden, 
maar niemand kan vangen, alsnog indoor 
een plaats te gunnen, aangevuld met 
tropische vissoorten en wat brave haaien. 
Benieuwd wat dat gaat geven?!   

Tekst:  Jef Braadijzer, foto: Jean Andries

Uplace op weg naar Zemst?

Zemst - Net zoals Vilvoorde, Mechelen en Leuven heeft ook Zemst heel wat vragen 
over de besluitvorming om Uplace een kans te geven onder het viaduct van Vilvoorde. 

Via welingelichte bronnen vernam uw informatief steeds vlekkeloze maandblad dat het 
Uplace managment de kaart gaat trekken van een tweede scenario, waar in stilte twee jaar 

intensief aan gewerkt is. 

Is deze locatie op de grens tussen Hofstade en Elewijt 
het plan B van Uplace?
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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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De tentoonstelling 
en opendeurdag van 

kunstkring ’t Steen 
in d’Oude School 

Weerde was ook dit 
jaar een groot succes. 

Het thema was zeer 
uiteenlopend, zoals de 

talrijke bezoekers konden 
opmerken. Verschillende 

technieken werden 
gebruikt, zoals aquarel, 
fotobewerking, tekenen 
en schilderen met acryl 
of olie en andere. Ook 
buiten het themawerk 

werden andere werken 
tentoongesteld. Op de 

foto bestuursleden met 
enkele deelnemers, die 
hun prachtige werken 

tentoonstelden. 

Timo Haesaerts uit Eppegem, lid van LRV Lenterik 
Grimbergen, is trots op zijn pony Ufano. Samen 
behaalden zij de provinciale titel in de reeks stijlrijden 
BB en een knappe tweede plaats in barema A. In 
de zomer werd Timo, samen met pony Bloemeke, 
nationaal kampioen stijlspringen bij de allerkleinste 
pony’s. Timo was deze winter ook geselecteerd voor 
jumping Mechelen voor de Dreamteam Cup, zijn team 
behaalde de vijfde plaats. Tevens doet hij al drie jaar 
mee met de mini-steeple op jumping Mechelen. “Voor 
zijn jonge leeftijd heeft hij al heel wat prijzen bij mekaar 
gereden. Onze kasten staan vol met allerlei trofeeën en 
de kamer hangt vol met medailles en rozetten. Maar het 
allerbelangrijkste: al veel plezier beleefd aan zijn sport 
en zijn ponyvriendjes”, zegt mama Wendy Haesaerts.

In woonzorgcentra Zonnesteen 
werden voor Germaine Gielen, beter 
gekend als Minou, honderd kaarsjes 
uitblazen. De eeuwelinge werd in de 
bloemetjes gezet door burgemeester 
en schepenen, familieleden, 
personeelsleden en verzorgsters van 
Zonnesteen. Een leuke gebeurtenis 
met honderd jaar verschil: Minou 
met een pas geboren baby in haar 
armen.
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Na de geslaagde boekenbeurs en 
tentoonstelling in basisschool De 
Tuimeling in Zemst werden de 
ouders uitgenodigd op het eetfestijn 
Smakelijk Lezen in de parochiezaal. 
Met meer dan 350 inschrijvingen 
werd het een groot succes. Op de 
foto de werkers van de geslaagde 
Penneslag.

De jeugdraad van Zemst pakte op 20 maart uit met een tapavond in het 
jeugdhuis van Elewijt. Je kon er niet enkel pintjes drinken, maar ook leuke 
spelletjes spelen (singstar, kicker en dergelijke meer) 
De eerste aanwezigen, met onder andere Jana Floridor (voorzitster van de 
jeugdraad),  gingen graag mee op de foto. (Foto JA)
Ook later op de avond was het plezier verzekerd. Naast het nuttigen 
van een drankje of een croque, kon je gezellig met je vrienden een giga-
gezelschapsspel spelen. (Foto KA)

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van VVV 
Toerisme Zemst werd tijdens een jubileumviering de 

toeristische fotobrochure Ontdek Zemst en al haar 
troeven officieel voorgesteld. De brochure geeft een 

overzicht van alle facetten van het historisch erfgoed, 
bezienswaardigheden, natuur, sport, feesten, tradities en 

gastronomie. Tevens werd de gloednieuwe website www.
toerismezemst.be voorgesteld. 
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In Elewijt vond de plechtige opening plaats van de uitbreiding 
van vechtsporthal Budohal. Delegaties van de provincie, 
verschillende partners en de verenigingen die in de Budohal 
hun sport beoefenen waren aanwezig. In de vernieuwde 
zaal staat onder meer een vaste boksring. De erkende 
Zemstse aikido-, taekwondo-, jiujitsu, tai chi-, savate- en 
judoverenigingen hebben alvast hun plaatsje gevonden in de 
vernieuwde Budohal. (Foto Anke Van Haesendonck)

WTC Zemst-Bos is klaar voor het nieuwe 
wielerseizoen. De club van voorzitter 
Erwin Laeremans telt 45 leden, verdeeld 
in drie groepen. Tijdens de opendeurdag 
van sponsor Laeremans trotseerden de 
flandriens regen en wind. 

Turnkring Thorho uit Hofstade hield zijn jaarlijks turnfeest. 
Ook dit jaar lieten meer dan 250 gymnasten aan het publiek 

zien wat zij allemaal kunnen. Als centrale thema werd 
gekozen voor “Fantasia”. Het  was een mix van dans en 
acrobatie en naar goede gewoonte werd de voorstelling 

geplaatst in een thema waar jong en oud zich kon in vinden. 
De voorstelling van de kleinsten gebeurde in een sfeer die 

helemaal op het jonge volkje werd afgestemd, ze maakten er 
een heus kinderfeest van. (Foto Anke Van Haesendonck)

Op de werf aan de Brusselsesteenweg in Eppegem 
organiseerde het OCMW van Zemst, in samenwerking met 
Inclusie Invest, de officiële eerstesteenlegging van Paviljoen 

Maria, een uniek woonproject voor personen met een 
handicap. Na het officiële gedeelte met fotomoment werd 

het een gezellig samenzijn. 



27272727

Trainer Bart Van Winckel van FC Zemst 
organiseerde in samenspraak met manager 

Jürgen Deman en de spelers van de 
eerste ploeg een fuif ten voordele van 

de jeugdwerking. Na de wedstrijd tegen 
Suryoyés Bruxellois overhandigde de trainer, 

omringd door de spelers en bestuursleden, 
een cheque ter waarde van 1.660 euro aan 

jeugdvoorzitter Erwin Van Humbeeck.

Ter gelegenheid van de twintigste 
verjaardag van de Seniorenadviesraad werd 
er een open vergadering georganiseerd. 
Iedereen die wat meer wenste te weten 
komen over het seniorenbeleid was welkom. 
Op de agenda stond o.a. een uiteenzetting 
over gemeenschapscentrum De Melkerij 
en het jaarprogramma van Inloopcentrum 
De Hoeve (CAW). Drie personen die 
er bij waren sinds het begin van de 
Seniorenadviesraad: Michel De Ryck, 
Titine Schoevaerts en Jozef Arys.

De award “Vriendelijkste Handelaar van Zemst 2014”, 
georganiseerd door  de Handelsgids over heel Vlaanderen,  

gaat naar lingerie- en kledingszaak Jeannine. “De award staat 
te pronken in mijn etalage, en daar ben ik heel trots op”, zegt 
een gelukkige Jeaninne. “Als winnende handelaar van Zemst 

2014 dank ik iedereen. Van harte welkom in de winkel.”

Domino Day was een jaarlijks evenement en televisieprogramma rond 
een wereldrecordpoging voor het grootste aantal vallende dominostenen 
opgezet door één groep mensen. Het huidige record staat op 4.345.027 
dominostenen en werd gevestigd in 2008. De KWB van Laar haalde dit 

evenement uit de oude doos. 
Om de happening een internationale touch te geven trommelden ze 

speciale buitenlandse gasten op: het enige echte Dutch Domino Team! 
Zij kwamen van het hoge Noorden met hun duizenden dominoblokjes 

om samen met een zestigtal deelnemers van KWB Laar de parochiezaal 
om te toveren tot één grote domino-bouwwerf met alles erop en eraan!
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Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53

walterdekok@telenet.be

Buitenschrijnwerk

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

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

L
aat ons beginnen met Mie 
van Bart. Patrick van 
Campen is een ervaren 
man in de sector. Mie van 

Bart is intussen zijn vierde zaak en 
het loopt alsmaar beter. De opening 

was een groot succes en nadien is dit 
restaurant blijven vollopen. We gingen 
op een zaterdagavond eten (reserveren 
is dan noodzakelijk) en werden, geen 
verrassing hier, aangenaam verrast. 
De kaart is voor ieder wat wils, het 

Hoera voor 
de horeca

Groot Zemst -  Er waait een frisse wind heden ten dage 
in de horecasector, ondanks de negatieve berichtgeving 

in vele media én de komst van de witte kassa in het 
verschiet. Recent opende Mie van Bart zijn deuren in 

het gerestaureerde station van Weerde, er is een nieuwe 
uitbater gevonden voor het zwembad in Hofstade en café 

Prins Leopold gaat terug open. Drie totaal verschillende 
benaderingen van horeca. de Zemstenaar ging eens polsen.

Patrick Van Campen (midden met sjaal), 
blij met zijn vierde zaak.
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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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

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

GSM 0475/869 163

• 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

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”

interieur top, vriendelijk 
en correcte bediening en 
als extra een opgezette 
bizon die middenin het 
restaurant toekijkt dat alles 
goed verloopt. Minpuntje 
toch: onwaarschijnlijk dat 
er honden binnen mogen 
in een tjokvol restaurant, 
ook al zit die in een buggy 
(echt gebeurd!).

Terras aan 
zwemblad Bloso
Hop naar Dirk in de 
opgefriste kantine van het 
zwembad van Hofstade. 
Dirk nam begin dit jaar de concessie, 
in handen van het Blosodomein, over 
en bracht enkele wijzigingen aan. Zo 
ziet de kantine er heel wat pipser uit, 
is er een televisie geïnstalleerd om 
sportwedstrijden te volgen, kan je snacks 
verkrijgen en speelt er zowaar muziek in 
de zaak. Leukste extra is dat Dirk een 
terras zal plaatsen aan de voorkant. (De 
dag dat u dit leest, is het al aangeleverd!)  

Jeeke, legendarische cafébaas van 
de Normandie in Zemst, zag zich 
genoodzaakt om een nieuw oord op 
te zoeken. Café Normandie bevindt 
zich in slechte staat en de eigenaars 
van het pand  hebben beslist om 
geen verdere investeringen meer te 
doen. Café Normandie sluit dus, 
maar Jeeke liet zijn hoofd niet hangen 
en uit de as hiervan herrijst niks 
minder dan Café Prins Leopold op 
de Brusselsesteenweg. Dat pand, in 

handen van AB Inbev, werd tijdens 
de laatste concessie bijna met de rond 
gelijk gemaakt. De investeringen zijn 
niet gering, maar toch zagen zowel 
Jeeke als AB Inbev mogelijkheden 
om te heropenen. Jeeke opent op 1 
mei, het feest van de arbeid, en dat 
is heel toepasselijk want de Leopold 
zal daartegen nog heel wat renovaties 
ondergaan. Het zaaltje achterin is 
kleiner gemaakt, de toog achteraan 
verdwenen, maar toch is het de 
bedoeling van Jeeke om koffietafels en 
andere activiteiten achteraan te laten 
plaatsvinden. Er zullen ook snacks 
geserveerd worden. 

In nostalgie gedrenkt, sluiten we tenslotte 
af met het nieuwtje dat café Mariake, op 
de Brusselsesteenweg in Eppegem, zal 
gesloopt worden en dat de gronden zijn 
aangekocht door de gemeente. Dat was 
nog eens een interieur! 

Tekst: Jean-Marie Brassine, foto’s: Jean Andries

Jeeke, van de 
Normandie naar de 

Leopold.
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W
ij vroegen Pascale wat 
haar drijfveren waren 
en hoe haar tweede 
boek tot stand kwam.

Pascale: “In mijn debuut Het hart van 
mama leg ik aan de kindjes die mijn 
boekje lezen uit, wat er gebeurt als 
mama ziek wordt. Verder geef ik ook een 
heleboel tips aan ouders hoe ze kunnen 
communiceren met hun kind in moeilijke 
omstandigheden. De reacties op mijn 
eerste prentenboek waren overweldigend. 
Ik kwam door het succes in contact met 
ouders van zieke kinderen en heb veel naar 
hen geluisterd. Zo merkte ik dat er ook 
nood was aan het omgekeerde verhaal.”

Mensen helpen staat centraal voor 
Pascale
“Door de vele nieuwe contacten leerde ik het 
kiwanispopje kennen. Dit is een lappenpopje 
dat in ziekenhuizen wordt gebruikt als een 
soort van afleidingsspeeltje. Raadplegingen 
in het ziekenhuis, onderzoeken en medische 
ingrepen zijn voor vele patiëntjes een 
beangstigende ervaring. Het lappenpopje 
is er om de kindjes gerust te stellen en 
hen troost te bieden. Het wordt door 
kinderartsen en verpleegkundigen gebruikt 
om uit te leggen, maar ook te tonen hoe de 
onderzoeken of ingrepen zullen verlopen. 
Met het popje kan men van alles doen: erop 
tekenen, erin prikken, erin snijden en terug 

naaien, inwikkelen of gipsen. 
Het popje werd een rode draad in Tuur 
is ziek. Overal waar Tuur gaat, gaat zijn 
knuffel Kiwa mee. Zelfs tot in de scanner en 
de operatiezaal.  Een tweede hoofdthema 
in het boek is de vriendendoos die Tuur 
van zijn klasgenootjes krijgt.”

Wees duidelijk tegen je kind 
“In moeilijke omstandigheden weten 
ouders vaak niet hoe ze de situatie het best 
kunnen aanpakken. Het boek kwam tot 
stand omdat ik ouders wil helpen beter 
te leren communiceren met hun kind. 
Belangrijke stappen in bijvoorbeeld een 
ziekteproces worden vaak niet voldoende 
uitgelegd en droevige emoties zoals verdriet 
worden niet getoond. Ouders denken dat 
ze hun kind op die manier sparen. Als 
communicatiedeskundige weet ik echter 
hoe belangrijk het is om ook in moeilijke 
omstandigheden duidelijk tegen je kind 
te zijn. Door open te praten neem je 
onduidelijkheden en dus ook angsten weg. 
In mijn nieuw boek wordt er opnieuw 
via een eenvoudig verhaal een 
psychotherapeutisch onderwerp 
gebracht en de tips zijn zeer toepasbaar in 
de gezinssfeer. Tuur is ziek kan ook gelezen 
worden door kindjes die nog niet echt 
kunnen lezen. De essentie van het verhaal 
is terug te vinden in de illustraties. Elke 
emotie wordt weergegeven in één van de 
mooie prenten die getekend werden door 
illustrator Leen Van Durme.”

Het prentenboek voor kinderen, met heel 
wat tips voor ouders met een ziek kind, is 
te koop in de betere boekhandel en werd 
uitgegeven door Baeckens Books. ISBN 
978-90-5924-108-4
Het kiwanispopje wordt gemaakt in een 
beschutte werkplaats. Wil je meer weten 
over dit afleidingsspeeltje neem dan een 
kijkje op de website: www.kiwanis-pop.be

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Tuur is ziek 
Een psychotherapeutisch kinderboek
Elewijt – Communicatiedeskundige Pascale De Snijder uit Elewijt publiceert haar tweede 
kinderboek: Tuur is ziek. In dit prentenboek geeft ze ouders advies hoe ze met hun zieke 
kind kunnen praten. 

Ook met haar 
tweede kinderboek 

‘Tuur is ziek’ wil 
Pascale vooral 

gezinnen helpen.
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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

Voor informatie en 
afspraak

na 18.00 uur:
tel Jean:

0479/74.96.83

V
ertel eens wat meer 
over die fietstocht, 
Alex.
“Net als in 2014 onderneem 

ik ook dit jaar een fietstocht voor 
het goede doel. Samen met enkele 
honderden Dwarsfietsers engageer ik mij 
om in drie dagen, van 30 mei tot 1 juni, 
ons land te doorkruisen van het meest 
noordelijke punt (Meersel-Dreef) tot het 
uiterste zuiden (Torgny): meer dan 400 
km met ruim 4000 hoogtemeters. Het 
wordt een fietstocht ten voordele van 
de boeren in Peru. Je kan mij steunen 
in dit sportieve initiatief voor het goede 
doel en mijn tocht sponsoren. Er moet 
minstens 500 euro op mijn teller staan 
om te mogen meefietsen.”

Hoe kunnen wij jou een duwtje 
in de rug geven?
“Door een online gift (vóór 30 mei) 
via de site van Broederlijk Delen 
www.broederlijkdelen.be. Of via een 
gewone overschrijving op rekening 
IBAN BE12 0000 0000 9292 van 
Broederlijk Delen. In beide gevallen 
met de gestructureerde mededeling: 
+++300/2800/09905+++. Daarmee 

komt jouw bedrag op mijn teller. Vanaf 
40 euro krijg je een fiscaal attest voor 
je goede daad. Ter info: jullie gulle 
harten waren vorig jaar goed voor 
1665 euro!”

En wat gebeurt er dan met dat 
ingezamelde geld?
“Elke gift, hoe klein ook, is waardevol. 
Enkele voorbeelden: 16 euro is goed 
voor een landbouwpakket met zaden 
en inheemse planten. Voor 85 euro 
kan een irrigatiesysteem worden 
aangelegd, waardoor 
landbouw het hele 
jaar mogelijk is. 
En voor 185 euro 
kunnen we  een 
kit kopen die de 
w a t e r k w a l i t e i t 
meet. Daarmee 
kunnen de boeren in 
mijnbouwzones zelf 
vervuiling opsporen. 
Mijn dank en die 
van de boeren uit het 
zuiden zal groot zijn.”

Tekst: Paul Verdoodt,  

foto: Paul Van Welden

Zemst – Onze trouwe medewerker Alex Lauwens 
heeft het hart op de goeie plek. Bovendien is dat hart 

in prima conditie. Dus neemt Alex voor de tweede 
opeenvolgende keer deel aan Dwars door België, een 

fietstocht voor het goede doel, georganiseerd door 
Broederlijk Delen. Sponsoren maar!

Dwarsfietser 
Alex
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Vlaanderenstraat 57
1800 Vilvoorde
Tel. 02/251 28 45
ritskebr@hotmail.com
www.doopsuikerrits.be

maandag 13.30 > 18.00
dinsdag tot vrijdag 09.30 > 12.00 & 13.30 > 18.00

zaterdag 10.00 > 12.00 & 13.30 > 17.00
zon- en feestdagen gesloten

Wij drukken ook huwelijks- 

en geboortekaartjes

FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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A
an de sluis in Zemst, op de grens 
met Kapelle-op-den-Bos, 
kan je nabij de windmolens 
om 9.30u, 11.30u, 13.30u, 

15.30u en 17.30u inschepen op het 
grote schip Verdi voor een boottocht naar 
Vilvoorde. Ook de fiets kan mee aan boord. 
Aan de opstapplaats op de Vaartdijk kan je 
een check-up van je fiets laten doen bij de 
infostand van de Fietsersbond.

Om 14u start een geleide fietstocht door 
het bekenlandschap van de Brabantse 
Kouters, via Eppegem en de loop van de 
Zenne tot Vilvoorde. Daarna kan je per 
schip terugvaren naar Zemst. 

Fietsen kan ook op eigen initiatief 
met fietskaartjes (te krijgen aan de 
infostand). Maak een fietsstop aan het 
recreatief vliegveld van Grimbergen 
voor een bezoek aan de unieke ronde 
vliegtuigloodsen, die doorlopend 
toegankelijk zijn.

Met de organisatie van deze vaar-, fiets- 
en wandelhappening wil Kanaaltochten 
Brabant de interesse wekken voor de vele 
toeristische troeven van de waterwegen 
in eigen streek. Al varend, fietsend 
of wandelend verken je de regio en 
ontdek je een kanaalomgeving in volle 
ontwikkeling, met nieuwe wandelpaden 
en groene fietswegen, met oude en 
nieuwe architectuur.

De boottickets zijn de dag zelf te koop op 
de infostand. Op voorhand reserveren 
voor een boottocht is enkel nodig voor 
groepen vanaf tien deelnemers. Dit kan 
telefonisch op 02 2185410 of per e-mail via 
contact@kanaaltochtenbrabant.be. De 
folder van de Brabantse Vaarhappening 
is te verkrijgen bij de gemeente (tel. 015 
618890). Het volledige programma vind 
je op www.vaarhappening.be.

Tekst: Paul Verdoodt, foto: Kanaaltochten Brabant

Bootje varen!

Zemst – Op vrijdag 1 mei start het toeristisch vaarseizoen in Vlaams-Brabant met de 
Vaarhappening op en langs de Brabantse kanalen en de Zenne. Water en waterlopen 

vormen de rode draad van het evenement. Vanaf de sluis in Zemst en vanuit vijf andere 
kanaalgemeenten kan je voor 1 euro of 2 euro een gegidste boottocht meemaken. Vanaf 

de vertrekplaatsen van de boten kan je gratis deelnemen aan wandelingen en geleide 
fietstochten. Bezienswaardigheden in de nabijheid van het water kun je gratis bezoeken.

Voor de lezers van de Zemstenaar heeft 

Kanaaltochten Brabant een verrassing in huis. Wie 

tijdens de zomer graag naar Brussel Bad wil varen, 

krijgt hiervoor de kans op een gratis ticket. Meer 

hierover in een volgend nummer!
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bvba
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I
k deelde de tafel van een Mechels 
café met Jan De Wilde, basgitarist en 
kersverse vader, Ward Jansen, tuba- 
en trombonespeler, 

achtergrondstem en 
wiskundeleraar en 
Mathias Ghesquière, 
drummer en de enige met 
een écht muziekdiploma: 
klassiek slagwerk 
van het Antwerps 
conservatorium.

Heren, hoe komt men zover?
Mathias: “Wel, ik kreeg muziek zowat met 
de moederborst en de paplepel mee: mijn 
vader is dirigent en trompettist en mijn 
moeder violiste. De WIK in Zemst-Laar 
vond (en vind ik nog steeds) een goede 

leerschool!”
Jan: “Ikzelf musiceerde al lang en koos 
in mijn puberteit voor de basgitaar. 

Onze saxofonist is eerder een laatbloeier. 
Jaren geleden spraken we geregeld af 
bij zanger Niels Van Mossevelde om 
samen te jammen. Het klikte goed en we 
besloten een band op te richten en samen 
wat optredens te versieren. In het begin 
repeteerden we in H30 in Mechelen. Dat 

was daar een gezellige boel en ze gaven ons 
kansen voor optredens. De Majoretten, 
die daar ook oefenden, hebben zelfs met 

ons meegedanst op Parkpop.”
Ward: “Ja, we hebben op zowat 
elk Mechels festival gespeeld: van 
de Week van de Amateurkunsten 
tot Vispop en Ottertrotter… maar 
Parkpop was geweldig omdat 
het vlak voor het begin van het 
schooljaar was, mooi weer en de 
sfeer er helemaal inzat.”

Jan: “Alleen Maanrock ontbreekt nog op 
ons palmares…”

En dan een echt album. Was dat de 
ontbrekende schakel?
Mathias: “Op onze optredens proberen 
we altijd ambiance te creëren, met veel 

Pardon Service stelde in het Nona in Mechelen zijn eerste cd Chaud Devant voor. Van het 
achtkoppige gezelschap hebben drummer Mathias Ghesquière en bassist Jan De Wilde 
Zemstse roots. Percussionist Steven De Clerq komt binnenkort terug in Hofstade wonen.

Pardon Service

“In Frankrijk zeggen ze 
niet ‘pardon service’, maar 
‘chaud devant’. Vandaar de 

titel van ons eerste cd  

Bovenste rij: Mathias Ghesquière, 
Niels Van Mossevelde,  
Ward Jansen en Steven De Clerq.
Onderste rij: Jan De Wilde, 
Johannes Jansen, Koen Verbruggen 
en Kris Franckx
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Juwelier

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

ma gesloten, di tot vrij 9u-12u en 13.30u-18.30, 
zat 9u-12u en 13.30u-18u, zon 9u-12u.

Nona - €79

(slechts tijdelijk verkrijgbaar bij je Trollbeads Limited Edition dealer in Humbeek)

Glaskralen Liefdessymfonieset

Bekijk onze nieuwe website
www.juweliervanlaer.beVolg ons op facebook voor talrijke acties

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

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

ACTIEPRIJZEN
nauwelaertsenzoon.be tem 30 juni

Je kan Pardon Service aan het werk zien op 1 mei voor 40 

jaar Thila Coloma, op 2 mei op de Weerdse Bierfeesten, op 

8 mei op de Breughelfeesten in Muizen en op 10 juni op de 

Maatjesfeesten in Mechelen.

Het album Chaud Devant is te verkrijgen op iTunes en Spotify. 

Het is ook te koop in café Sava en Kaffee-ine in Mechelen.

Meer info op www.pardonservice.be

variatie in de nummers 
en een hoog tempo, zodat 
niemand stil kan blijven 
staan. De cd is een goeie 
aanvulling. We konden 
er rustigere nummers 
opzetten, die we op het 
podium moeilijk kunnen 
brengen.”
Jan: “Ik vond het hele 
dagen in de studio zitten 
zeker niet het plezantste, 
maar een cd ‘hebben’ is 
wel leuk!”
Mathias: “In de studio 
merk je dat sommige 
liedjes nog niet helemaal 
goed zitten en dan is het 
best hard werken om dat rond te 
krijgen.”

En, tevreden met het resultaat? 
Welke nummers zijn jullie 
favorieten?
Jan: “We spiegelen ons wat aan 
Babylon Circus en Manu Chao, dat 
energieke, die sfeervolle optredens. 
In het nummer Umdraje vind je dat 
melodieuze en toegankelijke terug. 
Het blijft in het oor hangen en vooral 
kinderen reageren daar heel tof op.”
Ward: “Wij zijn de nieuwe K3!”
Mathias: “…maar Mannen is eigenlijk 
Kinderen Niet Toegelaten, terwijl 
Normaal tekstueel een echte topper is, 
een mooi verhaal.”

Wat is het verhaal achter de 
naam van de groep?
“De naam Pardon Service hadden 

we redelijk snel 
gevonden: het 
moest in het Frans 
en het Nederlands 
vertrouwd klinken, 
want we gebruiken 
beide voor onze 
teksten. Niels en Jan 

zijn redelijk goed in Frans en Steven, 
de percussionist, heeft een tijd in 
Frankrijk gewoond. Het grappige 
is dat we tijdens onze ‘tournee’ 
in Frankrijk ontdekten dat de 
uitdrukking in het Frans helemaal 
niet gebruikt wordt. Daar zegt de 
ober ’chaud devant’ wanneer hij met 
een warme schotel voorbij moet! 
Vandaar de titel van onze eerste 
cd…”

Waar zouden jullie nog graag 
eens optreden?
Ward: “De Weerdse Bierfeesten zijn 
leuk, want je wordt er als artiest echt 
in de watten gelegd.”
Jan: “We hebben een veertigtal 
cd’s rondgestuurd naar 
concertorganisatoren zoals Couleur 
Café en Dour en ’t zou leuk zijn als 
daar iets uitkwam…”
Mathias: “Op Dour zou echt 
fantastisch zijn, dan kunnen we blijven 
en naar alle anderen luisteren zonder 
te moeten betalen!”

Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Pardon Service
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H
et toenmalig bestuur 
bestond uit drie personen: 
René Jacobs als voorzitter, 
Marcel Teughels als 

sportbestuurder en Paul Phlips als 
secretaris. Paul is nog steeds actief in de 
zeehengelsport. 
De eerste twintig levensjaren was de 
club gevestigd in lokaal De Leeuw van 
Vlaanderen in Hombeek, een echt 
volkscafé net naast de spoorwegovergang. 
Toen de sluiting van het café werd 
aangekondigd en de club op dat 
moment uit een zestal bestuursleden 
bestond, waarvan er enkelen in 
Zemst-Laar woonden, was de 
keuze van toenmalig voorzitter Jos 
Breugelmans snel gemaakt. De club 
verhuisde naar taverne Amadeus, 
waar ze nog steeds gevestigd is. Deze locatie 
is tevens de uitvalsbasis voor hun vistrips 
en jaarlijkse visbarbecue die door de jaren 
heen uitgroeide tot een waar begrip bij 
de hele Zemstse bevolking. De club blijft 
groeien, zowel op sportgebied als wat 
het ledenaantal betreft. Voorzitter Ronny 
Cleymans is fier om te kunnen zeggen dat 
ze momenteel de grootste Belgische club 
zijn, met bijna negentig leden.

Ronny, waarschijnlijk is er heel 
wat veranderd in die veertig jaar? 
“Van oorsprong zijn we eigenlijk 

een ‘wedstrijdclub’. Dit betekent 
dat we bijna uitsluitend nationale en 
internationale wedstrijden visten. Door 
de jaren heen kwam hierin verandering. 
Tja, niet iedereen is geïnteresseerd 
om wedstrijden te vissen. Nu bestaat 
de club uit drie afdelingen: de vrije 
vissers, de wedstrijdvissers en de 
kantvissers. Jaarlijks leggen we in 
clubverband tien à twaalf bootvistrips 
vast. Vanuit onze thuishaven Oostende 

vertrekken we met vijf of zes hengelaars 
op zeewaardige boten van ongeveer 
10 meter lang. Naast deze boottrips 
organiseren we ook elk jaar een  tiental 
kantvistrips. Hier vissen we op soorten 
zoals bot, schar, geep, maar ook 
paling, tong en kabeljauw. Succes en 
fun verzekerd! Elke keer leren we van 
elkaar. Je hoeft geen volleerd zeevisser 
te zijn om samen met ons het ruime 
sop te kiezen. Onze club heeft heel 
goede en ervaren wedstrijdvissers die 
jullie wat graag de knepen van het vak 
willen bijbrengen. Je zal vlug merken 

dat de gezellige en gemoedelijke sfeer 
ons handelsmerk is.” 

Dit jaar wordt een feestjaar? 
“We bestaan veertig jaar en dat laten 
we niet zomaar voorbij gaan! We 
organiseren allerlei activiteiten. Dat gaat 
van vistrips naar een streekbierenavond, 
spaghettifestijn, carwash, een wandel-en 
fietstocht. We gaan zelfs griezelen met 
Halloween. Kortom, een spetterend jaar 

om niet snel te vergeten.
Het hele opzet van al deze  
activiteiten heeft twee doelen. 
Enerzijds wensen we de 
zeehengelsport meer aandacht te 
geven. We willen mensen op die 
manier meer en beter informeren 
over hoe dit allemaal in zijn werk 

gaat. Anderzijds zouden we dit jaar graag 
een centje willen bijverdienen, dat we 
volgend jaar integraal willen spenderen 
aan de organisatie van een buitenlandse 
visreis voor onze leden. Uiteraard denken 
we aan een visparadijs. Hopelijk kunnen 
wij rekenen op de Zemstenaren om deze 
droom te realiseren. Onze feestleider, 
Eddy van Camp zal zijn werk hebben.” 
(lacht)
Voor meer info of contactgegevens kan u 
terecht op www.EZV.be of facebookpagina 
“De Egleghemse zeevissers”.

Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

40 jaar zeevissers!

Zemst-Bos – De Egleghemse 
Zeevissers vieren hun 

veertigste verjaardag. De club 
ontstond uit de Hombeekse 

Egleghemsvissers, gevestigd 
aan de Egleghemvijver in 

Hombeek. Toen was het een 
zoetwaterclub (in visclubtaal), 

maar begin jaren zeventig 
besloten enkele leden hun 
geluk te beproeven op het 

zilte nat. Uiteindelijk werden 
in 1975 “De Egleghemse 

Zeevissers” boven de 
doopvont gehouden.

“Je hoeft geen volleerd 
zeevisser te zijn om 
samen met ons het 
ruime sop te kiezen
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www.jsdheylen.be
www.jsdimmo.be

U kan op ons rekenen!
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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T
och enkele nieuwigheden?
Stijn Bauters : “Vrijdag 1 mei 
is een feestdag, we maken van 
de gelegenheid gebruik om de 

kindernamiddag al te starten van 14 uur, 
een uurtje vroeger dan gewoonlijk dus.
We hebben ook de layout opgefrist voor 
banners, flyers, affiches, T-shirts enz. 
Een herkenbare modernere stijl voor de 
komende jaren is niet onbelangrijk.
Zeker het vermelden waard: op 
zaterdagavond  hanteren we een nieuwe 
maatregel. Wie éénmaal binnen is, kan 
niet langer willekeurig in en uit lopen. 
Dit maakt de taak van de security 
eenvoudiger en kan eventuele overlast 
op straat beperken. We proberen 
ook een zekere norm te hanteren wat 
alcoholgebruik betreft bij jongere, 
minderjarige bezoekers. Regels worden 
geafficheerd en de meewerkende teams 
zijn van die regels op de hoogte.”

Koen, wat heeft het programma in 
petto dit jaar?
“Zoals altijd programmeren we breed 
voor heel jong, jong en minder jong. De 
Bierfeesten blijft immers een evenement 
voor iedereen. Voor de allerjongsten 
hebben we Juliette kunnen strikken. Zij 
was finaliste in The Voice Kids van vorig 
jaar. Zij zal tonen wat ze in haar mars heeft 
op de kinderfuif. Later volgen de Pixels, 
een studentikoze coverband en opnieuw 

Les Truttes, de spektakelcoverband met 
een gloednieuwe show. De headliners 
op zaterdag zijn niet van de minsten. 
The Scabs, opnieuw aan de gang na een 
lange break, trappen hun festivalseizoen 
af in Weerde. En absolute topper dit jaar 
is Praga Kahn, de Belgische danceact 
rond Maurice Engelen. Zij beloven een 
onvergetelijke live-show.”

Geen Bierfeesten zonder bier 
uiteraard. Vertel ons meer, Geert.
“De absolute blikvanger en smaakmaker 
dit jaar is White Widow, het eerste Arthur’s 
Legacy-bier van Brouwerij De Hoorn 
uit Steenhuffel. Deze brouwerij heeft een 
zeer lange traditie en opereert nu onder de 
vleugels van Palm. White Widow is een 
blond troebel bier van 7,1° met een fruitige 
smaak. Een selectie verse kruiden zorgt 
voor een fris citruskarakter. De Bierfeesten 
zijn het enige evenement dat dit bier, 
weliswaar in een beperkte hoeveelheid, 
zal schenken. Daarom wordt het enkel in 
kleinere proefglaasjes aangeboden. 
Samen met enkele 

kameraden ben ik aan de slag in 
de “Huisbrouwerij 5 Idioten”.  We 
presenteren de Minnares Tripel. 
Voorlopig optimaliseren we ons recept 
in een brouwketel van 50 liter in Elewijt. 
Als alles op punt staat brouwen we in de 
Brouwerij Van Campenhout 500 liter. 
Een ander lokaal bier is Luvanium uit 
Hofstade. Verder nog voor het eerst 
op de kaart: Viswijf, Lefort, Anker, 
Lentebok, Saison 1858, Delvaux...En  
natuurlijk opnieuw klassiekers zoals 
Bosprotter, Appelbier, La Chouffe, 
Liefmans Kriek en vele andere. Echte 
bier-liefhebbers  zullen zeker aan hun 
trekken komen.”

VIP
Stijn: “Kandidaten voor de VIP-ruimte 
kunnen vanaf 1 april voor 60 euro een VIP-
ticket bestellen via de website indien er nog 
beschikbaar zijn. Dus wees er snel bij.”

Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Stefaan Ellebaut

Weerdse Bierfeesten 
Weerde - Sinds 

mensenheugenis betekent 
het eerste weekend van 
mei in Weerde een verse 

editie van de Bierfeesten. 
Aan het beproefde recept 

wordt niet geraakt. Een 
mix van goede muziek 
gecombineerd met een 

zorgvuldig samengestelde 
bierkaart staan al jaren 

garant voor succes. Een 
vooruitblik met Stijn Bauters, 
Koen Marquebreucq en Geert 

Verhoeven.

editie 32

Win tickets

Opnieuw mag de Zemstenaar vijf duotickets weggeven. Mail het juiste 

antwoord op volgende prijsvraag naar info@dezemstenaar.com.  

Vraag: Geef de naam van het exclusieve huisbier van de Weerdse chirojongens. 

Vermeld naam, email en telefoonnummer. Vijf inzenders winnen een duoticket.

Meer info op www.weerdsebierfeesten.be
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T
egen de tijd dat deze 
de Zemstenaar in de 
bussen valt is het tweede 
voorleesproject-aan-huis bij 

kinderen van vier tot acht jaar, alweer 
afgerond. En eigenlijk was het niet het 
tweede, want in het verleden heeft er een 
gelijkaardig initiatief gelopen, maar dat 
werd niet op deze manier georganiseerd. 
Vorig jaar heeft de dienst Integratie van 
onze gemeente, samen met de bib van 
Zemst,  de regie in handen genomen 
en werd het project van één school 
uitgebreid naar alle Zemstse scholen. 
Want het is de school (of het Centrum 
voor Leerlingenbegeleiding) die de 
ouders in eerste instantie polst of zij 
ermee akkoord gaan dat iemand bij hen 
thuis komt voorlezen.  

In de zetel
Dat thuisaspect is heel belangrijk 
onderstreept de Dienst Integratie. En 
dat ondervinden de voorlezers aan 
den lijve. Anneke, die ook voorleest 
in de bib, bevestigt: “Het feit dat je 

in de woonkamer van het kind samen 
een gezellig plekje zoekt waar je week 
na week een verhaal voorleest, geeft 
een huiselijke sfeer. Dat voelt voor 
het kind heel anders aan dan naar 
een voorleessessie in de bib gaan 
bijvoorbeeld (wat uiteraard ook heel 
leuk is). De ouders luisteren vaak mee 
en letten erop hoe ik lees.  Ik gebruik 
bijvoorbeeld graag stemmetjes. Dat 
hebben ze opgepikt. Ze vertelden mij 
dat ze nu zelf bij het voorlezen meer 
aandacht hebben voor intonatie.”

Met de hele familie
Het feit dat de hele familie erbij 
betrokken wordt vinden alle voorlezers 
een troef.  Broertjes en zusjes luisteren 
soms gretig mee, ouders horen een uurtje 
iemand Nederlands praten. “Op die 
manier heb je echt het gevoel dat je iets 
kan bijdragen”, vertelt Lieve. “Het gezin 
laat ons toe in hun eigen cocon en wij 
zeggen eigenlijk: wij willen jullie helpen 
om onze taal te leren. Ik vind het een heel 
waardevol project en ben blij dat ik eraan 

kan meewerken.” Rita en Leen (niet op 
de foto) zijn het er helemaal mee eens. 
”Je merkt echt dat dat uurtje Nederlands 
praten zijn vruchten afwerpt”, klinkt het.  
En ook het andere doel wordt meestal 
bereikt: de gezinnen de weg naar de 
bib tonen zodat de kinderen ook na die 
negen weken boekjes lezen en – als het 
kan  – voorgelezen worden.  

Goed omkaderd
De voorlezers worden zeker niet aan 
hun lot overgelaten. Om te beginnen 
organiseert de Dienst Integratie een 
infoavond, gevolgd door een vorming 
van een paar uurtjes voor wie dat wenst.  
Verder krijgen de voorlezers nog een 
brochure mee die het project toelicht 
en een heleboel voorleestips. Tijdens 
de negen weken nemen ze zelf boeken 
mee naar het gezin. “Elke week weet je 
wat beter welke verhalen ‘jouw’ kindje 
graag hoort”, vertellen ze. “Maar ook de 
eerste keer is dat geen probleem, want 
voordat je met de boekjes aankomt, 
ga je samen met iemand van de dienst 

Voorlezen-aan-huis 

Zemst – Negen weken 
lang brachten twaalf 
voorlezers boekenpret 
in de huiskamers van 
anderstalige kinderen of 
kinderen die wat moeilijker 
lezen. Zo droegen ze een 
klein steentje bij aan een 
vlotte taalontwikkeling en 
integratie.  

opnieuw succes 

Rita, Lieve en Anneke: drie van de twaalf 
voorlezers van dit jaar.
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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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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

Benny haelwaeters
terrassen - opritten - tuinafwerking

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

Integratie kennismaken met het gezin. 
Dat doet veel. Zowel voor het gezin, 
als voor jezelf ”, vindt Leen. “En dan 
zijn er nog de rugzakjes die je telkens 
inruilt”, vult Lieve aan. “Je haalt er 

elke week  één op bij de bib en neemt 
het vorige terug mee. Er zitten boeken 
en een cd in die dus een week bij jouw 
voorleeskindje mogen ‘verblijven’.”   

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

wil ze wél Nederlandstalige boekjes lezen en naar 
Nederlandstalige programma’s kijken en zo gaat ze enorm 
vooruit. Rita trok haar helemaal over de streep! En ik 
luister en kijk heel graag mee, want ik wil absoluut zelf 
goed Nederlands leren. Ik vind het ontzettend belangrijk 
om de taal te kennen van de plaats waar je woont. Taal is 
gewoon hét middel om te integreren. Als Rita voorleest 
hoor ik het plezier in haar stem. Dat iemand elke week 
totaal belangeloos een uurtje voor ons vrijmaakt en mijn 
dochter voorleest, vind ik hartverwarmend.  Voor mij als 
Poolse is dat iets heel eigenaardigs, wij kennen dat niet. 
Wij zijn zeker kandidaat voor een volgende editie van het 
voorleesproject! Wat zeg ik? Ik wil gewoon niet dat deze 
editie stopt…”

Over de streep

Shana zit in het eerste leerjaar in De Kriekelaar in Hofstade, waar ze sinds 
drie jaar woont. Haar ouders zijn tien jaar geleden vanuit Polen in Brussel 
beland. Daar spraken ze vooral Frans en dit is tot op vandaag hun taal voor 
thuis. Shana heeft lang een opdeling gemaakt tussen school en thuis. Eenmaal 
over de drempel thuis wou ze geen Nederlands meer praten, ook niet naar 
Nederlandstalige films of TV-programma’s kijken. Maar dat is helemaal 
anders nu!

“Inderdaad”, vertelt Shana’s mama. “Ongelooflijk wat die voorleesuurtjes 
met Rita voor Shana (en ook voor mezelf ) veranderd hebben. Sindsdien 

Rita leest Shana voor, die geboeid luistert.
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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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Totaalservice in optiek
•
•
•
•

 ogentest: opmeten van de sterkte van uw glazen
 aanpassing van contactlenzen
 uiterst verzorgde montage in eigen atelier
 snelle en onberispelijke service

Twee ervaren opticiens tot uw dienst
Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck

Optiek De Boeck
Brusselsesteenweg 108

Zemst
tel. 015 61 65 80

www.optiekdeboeck.be

Iris: “Ik wissel mijn lenzen vaak 
af met mijn modieuze bril.”


