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Ellen
xxx

Vraag van de maand

Wie wil jij wel eens een complimentje geven?

Op 1 maart was het Complimentjesdag. Mijn 

complimentje is voor mijn allerliefste zus. Ik 

bewonder je omdat je altijd 

iedereen wil helpen, omdat 

je zo’n leuke mama bent, 

omdat je lekker gewoon 

je eigen zin doet, ook 

al gaat dat tegen de 

stroom in én ik ben 

stikjaloers op je van 

nature perfect gevormde 

wenkbrauwen!

=> In de rest van dit magazine kom je hier en 

daar de complimentjes van onze redactiele-

den tegen. Heb je me zelf nog iets 

te vertellen? Stuur een mailtje naar 

info@dezemstenaar.com of post 

het op onze Facebookpagina!

“Zemst gelukkigste 
gemeente” kopte een 
krant en uiteraard was 
onze aandacht meteen 
getrokken. Zelf bracht 
ik heel mijn jeugd door in 
Hofstade en kocht ik zo’n 
zes jaar geleden een huis op amper 400 meter 
van mijn mama. Ik ben dus duidelijk fan van 
Zemst en dat is zelfs een understatement. De 
plage op twee minuten van mijn deur vormt in 
alle seizoenen een prachtige plek om even tot 
rust te komen en nu de horeca zo floreert in 
Zemst vind ik het geweldig om met de fiets op 
restaurant te kunnen.

Wat jullie van onze gemeente vinden lees je 
in dit nummer, want Jean trok de straat op. 
Je kwam hem en zijn fototoestel de voorbije 
maand écht overal tegen: hij ging feesten in de 
scholen met carnaval en uiteraard vulde hij zijn 
rubriek Onder De Mensen. Volgende maand mag 
hij weer naar zijn geliefkoosde voetbalvelden 
trekken. Beloofd! Veerle zat aan tafel bij vega-
niste Diana om meer te weten te komen over 
duurzame voeding, Laura interviewde haar broer 
en nonkel over hun gezamenlijke passie en Alex 
ging met twee Palestijnse vluchtelingen op stap.

Je leest het al, hier ligt weer een prachtexem-
plaar met bijzondere verhalen van allemaal 
bijzondere mensen. Lang leve 'de Zemstenaar'!

Veel leesplezier,

Zit het in de familie?

Zin om ook eens samen met je 
familie in ons glossy maga-

zine te staan? Hebben jul-
lie een gedeelde passie? 
Doen jullie hetzelfde werk? 
Of heb je op een andere 

manier een bijzondere 
band? Misschien schitteren 

jullie dan volgende keer wel in 
onze rubriek ‘t zit in de familie!

Mail naar info@dezemstenaar.com en wij nemen 
contact met je op.
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Ik zou graag een complimentje geven aan alle vrouwen 
die nooit complimentjes krijgen omdat alles wat ze 
doen zo vanzelfsprekend lijkt.

Als nieuwe inwoner geef ik graag wat “Zemstse” complimenten die ik in februari verzamelde. Sinthai, jullie eten is verrukkelijk! 
Mona, je behandelingen zijn top! Fay and Jay’s, wat een gezellig kader! Mevrouw van burgerzaken, u bent ongelooflijk vriendelijk! 
Ellen, je bent een fantastische persoon/vriendin en het is heel fijn om samen met jou aan dit magazine te werken!
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Op het eind van het seizoen beslist 
de club of hij een profcontract krijgt. 
Tussen de trainingen door had ik een 
aangename babbel met Stefan.

Stefan, ik denk dat voetbal heel 
belangrijk is voor jou?
“Wel ja, van jongsaf was ik gepassi-
oneerd door het spelletje. Mijn eerste 
voetbalstappen zette ik bij FC Zemst 
als aanvaller. Al vlug was er echter 
interesse van KV Mechelen. De over-
stap kwam er pas op 10-jarige leeftijd 
omdat ik van mijn ouders eerst goede 
punten op school moest halen.”

Van FC Zemst naar KV Mechelen, 
een grote verandering?
“Toch wel, er werd meer en intenser 
getraind. Maar ik kon rekenen op mijn 
papa, die er altijd was om mij naar de 
trainingen en wedstrijden te begelei-
den. Toen mijn papa een tweetal jaren 
later stierf brak er een moeilijkere tijd 
aan, maar ik wou toch blijven spelen bij 
KV Mechelen. Gelukkig bood de familie 
Blanckaert mij toen aan om met hen 
naar de trainingen te rijden. Wat later 
was ik dan oud genoeg om zelf met 
de bus naar het stadion te rijden, wat 
mij hielp om zelfstandiger te worden.”

In de acht jaren bij de 
nationale jeugd en 
beloften speelde je 
zeker al tegen andere 
bekende voetballers?
“Ik speelde al tegen 
spelers als El Ghanassy 
(nu KV Oostende), Siebe 
Schrijvers (Waasland-
Beveren) en Musonda 
Jr. (Betis Sevilla), maar 
de wedstrijden tegen 
Youri Thielemans van 
RSC Anderlecht waren 
altijd wel speciaal. Als 

verdedigende middenvelder kreeg 
ik steevast de opdracht van de trai-
ner om hem zoveel mogelijk af te 
stoppen, wat helemaal niet evident 
was.”

Wie is of zijn jouw grootste voet-
balidolen?
“Aangezien ik als verdedigende 
middenvelder speel is het niet ver-
wonderlijk dat ik erg opkijk naar 
Paul Pogba van Juventus, omdat die 
op dezelfde positie speelt en een 
wereldtopper is. Voor mij blijft ech-
ter Junior Malanda (VFL Wolfsburg), 

die verleden 
jaar schie-
lijk overleed 
na een auto-
ongeval, een 
groot voorbeeld. 

Temeer omdat wij nog samen voet-
balden op het pleintje in Vilvoorde 
met andere voetbalkleppers als 
Yannick Carrasco (Atletico Madrid) 
en Romelu Lukaku (Everton). Zijn 
overlijden heeft mij ook de ogen 
geopend. Roekeloosheid is aan mij 
niet meer besteed.”

Stefan, laatste vraag: wat is jouw 
ultieme droom?
“Profvoetballer worden, zodat ik iets 
terug kan doen voor mijn familie die 
er altijd staat voor mij.”

Tekst: Patrick Deswarte, foto: Jean Andries

Nieuwe zwarte parel 
van Malinwa uit Zemst?

ZEMST - De 18-jarige Stefan Verbist uit Zemst staat voor enkele belangrijke maanden in zijn nog jonge 

voetbalcarrière. Nadat hij eerder op het seizoen mocht meetrainen met de A-kern van KV Mechelen, 

werd hij kort voor nieuwjaar uitgenodigd om deel te nemen aan de winterstage van de A-kern in het 

Spaanse Marbella.

“Mijn droom: 
profvoetballer worden”

Stefan kijkt op 
naar Paul Pogba 
van Juventus.
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Ria Marquebreucq 
wordt dit jaar 61 en is 
geboren en getogen 
in Weerde. Als jongste 
telg van vier kinderen, 
groeide ze er op en 
woont ze er ondertus-
sen al heel haar leven. 
Frans Dierickx werd 63 
jaar geleden geboren 
in Mechelen in een 
heel groot gezin, maar 
is ondertussen al vele 
jaren Weerdenaar. Al 
had het anders kun-
nen lopen. Zijn jeugd 
was niet zo rooskleurig 
en via vele weeshui-
zen en verzorgingsin-
stellingen verhuisde 
hij van Mechelen naar 
Poperinge om via Bonheiden opnieuw 
in Mechelen te arriveren. Hij leerde er 
koken en hovenieren. 

Verkering
Ondanks het feit dat in zijn laatste 
school een ander meisje een oogje 
op hem had laten vallen, was het toch 
Ria die hem wel zag zitten. Letterlijk 
en figuurlijk, want ze zaten samen 
op de bus die hen naar hun werk in 
de beschutte werkplaats in Vilvoorde 
bracht. Frans vooraan bij de chauffeur 
van de bus en Ria achteraan “want 
daar was ’t veel plezanter”, lacht Ria. 
Een traject dat ze dagelijks tweemaal 
aflegden. En van het één kwam het 
ander, ze kregen ‘verkering’. Enigszins 
tegen de zin van hun ouders maar 

het onvermijdelijke gebeurde toch. Ze 
trouwden op 13 mei 1978 en Frans 
ging met zijn kersverse bruid bij haar 
ouders inwonen. Nu, vele jaren later, 
wonen ze er nog steeds. Hun res-
pectievelijke ouders zijn er niet meer, 
maar hun familieleden houden een 
oogje in het zeil. 

Met pensioen
Ria behaalde haar diploma huis-
houdkunde, Frans volgt sinds twee 
jaar onderwijs aan de open school in 
Mechelen en leert er lezen en schrij-
ven. Met enige trots toont hij zijn huis-
werk! Sinds ze beiden in november van 
vorig jaar met pensioen gingen, genie-
ten ze des te meer van de gewone din-
gen. En meer hoeft dat echt niet te zijn. 

Frans is de kok in huis en onderhoudt 
de tuin. Behalve het gras afrijden, “want 
Frans mag daar niet aankomen, aan 
dat grasmachien”, stelt Ria met enige 
fierheid. “Dat doe ik!” De dagelijkse din-
gen in het huis en in de tuin, de kip-
pen en de poezen verzorgen, dat is 
nu het belangrijkste in hun leven. “Het 
poetsen iets minder”, wil Ria nog kwijt, 
“maar ach, we doen wel allemaal iets 
tegen onze zin.” 
Dit jaar gaan ze ook voor het eerst op 
reis. “Naar zee en naar de Moezel”, ver-
telt Frans. “Maar de buurvrouw moet 
de poezen eten komen geven”, verze-
kert hij. Geen exotische bestemmin-
gen noch druk bezette agenda’s hier. 
Eenvoud en geluk in kleine dingen!

Tekst en foto: Katia De Vreese

Geluk in alle eenvoud
WEERDE – Ria en Frans wonen al vele jaren samen in hun huisje.  In november vorig jaar gingen ze 

met pensioen en sindsdien genieten ze volop van het leven.

“Ach, we doen wel allemaal iets tegen onze zin”

Ria en Frans vinden 
geluk in kleine dingen.
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Ibrahim (28) en Mohammed (30) 
Hassan zijn twee van de twaalf (man-
nelijke) asielzoekers die sinds sep-
tember 2015 in de kamers achter 
het OCMW-gebouw onderdak hebben 
gevonden. Jonge mannen met ambi-
tie. Respectievelijk burgerlijk ingenieur 
en journalist. Maar zonder werk. Zonder 
papieren. Zonder inkomen. In gebrek-
kig Engels en een vleugje Nederlands 
(jawel!) doen ze hun verhaal. Gelukkig 
staat de Arabische vertaal-app op de 
smartphone ons bij.

Een vrij gevoel 
De broers werden geboren in Irak en 
groeiden op in de Gazastrook. Die 
openlucht-gevangenis waar 1,8 mil-
joen Palestijnen, samengepakt op 
ongeveer 360 km², proberen te over-
leven. Ongeveer de helft daarvan leeft 
zelfs beneden de armoedegrens.
Ibrahim verliet Gaza-stad zo’n tien jaar 
geleden om te gaan studeren in Syrië, 
waar hij met succes zijn diploma van 
burgerlijk ingenieur behaalde. Maar 
in Gaza was geen toekomst mogelijk 
en Syrië, waar in 2011 de burgeroorlog 
losbarstte, was evenmin een optie. Hij 
kampeerde vijf weken op de luchtha-
ven van de kuststad Latakia en kon 
van daaruit, met zijn Iraaks visum, 
terugkeren naar zijn geboorteland. 
Met wat geld van zijn grootvader kon 
hij Turkije bereiken. Daar wachtte hij 
op zijn broer Mohammed die in Gaza 
zijn bachelordiploma journalistiek had 
behaald. Maar zonder zicht op werk. 
Omdat zijn broer in Syrië had gestu-

deerd, kon hij een 
visum krijgen om 
Gaza te verlaten. 
Via Egypte en Syrië 
bereikte hij uitein-
delijk ook Irak en 
van daaruit Turkije, 
net als Ibrahim. 
Eindelijk een vrij 
gevoel! Blij maar 
tegelijk ook triest. 
Want hun familie 
ooit terugzien, is 
niet evident.
Naast hun ouders 
hebben zij 
immers ook hun andere broer Ahmed 
(26 en eveneens burgerlijk ingenieur) 
en hun drie jongere zussen in Gaza 
achtergelaten. Trouwens, Ibrahim kent 
zijn jongste zus niet eens. Zij werd 
geboren in 2005, toen hij zijn stu-
dies startte in Syrië. Het is dus elf jaar 
geleden ondertussen dat hij de rest 
van het gezin nog heeft gezien!

Nederlands leren
Vanuit Turkije bereikten zij uiteindelijk 
België. Zonder geld, zonder papieren. 
Alleen met wat kleren. Op 7 september 
kwamen ze aan in Brussel en op 15 
september werd Zemst hun voorlopige 
verblijfplaats. Waar 
ze weer de draad van 
een normaal leven 
trachten op te pak-
ken. Boodschappen 
doen in de Lidl en de 
Carrefour, zelf koken 

en … Nederlands leren. Want Ibrahim en 
Mohammed willen vooruit in het leven. 
Met de autobus naar Mechelen waar ze 
lessen Nederlands volgen aan het CVO 
(Centrum voor Volwassenenonderwijs), 
in de hoop om later werk te vinden. Want 
dat willen ze: met werken een toekomst 
opbouwen die hen in Gaza of Syrië niet 
gegund is. Wij van ‘de Zemstenaar’ 
staan alvast open om Mohammed 
een kans te geven zijn journalistieke 
talent te tonen. Al vindt hij zelf dat het 
daarvoor nog wat te vroeg is. Maar hoop 
doet leven. En dat willen Ibrahim en 
Mohammed maar wat graag. 

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries 

Van Gaza, over Syrië naar Zemst
ZEMST – Weg van de oorlog en van het geweld. Van het lawaai van machinegeweren en inslaande 

bommen. Op zoek naar een veilig gevoel. Naar vrijheid. Naar een toekomst. Dat is wat de broers Ibra-

him en Mohammed Hassan in Zemst deed belanden. Na omzwervingen met de bus, de trein, de boot. 

Een onwaarschijnlijk vluchtverhaal.

20 asielzoekers
Naast de twaalf alleenstaande mannen die verblij-
ven in de gebouwen achter het OCMW, huisvest onze 
gemeente ook een Syrisch gezin van vier en een 
mama met kind uit Djibouti in Eppegem. In Weerde 
woont een Syrisch echtpaar (met zwangere vrouw).

Mohammed en Ibrahim voelen 
zich gelukkig in Zemst.
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Muziek en kinderen, die combinatie 
zat er al vroeg in bij Elke. In haar vrije 
tijd speelt ze al heel lang dwarsfluit 
(en later ook piano). Ze studeerde ago-
giek en werkte dertien jaar in de kin-
deropvang. Als verantwoordelijke nam 
het administratief werk een grote hap 
uit haar tijd, waarbij ze het echte con-
tact met de kindjes wel miste. Ze gaf 
haar loopbaan een andere wending 
en volgde een opleiding om gezinnen 
in probleemsituaties te begeleiden. 
Dat rechtstreekse contact sprak haar 
veel meer aan. Intussen raakte ze ook 
meer en meer overtuigd dat muziek 
voor mooie en intense momenten kan 
zorgen tussen ouders en kinderen. En 
dat kinderen van nature muziek in zich 
hebben. Tijdens haar jaren in de kinder-
opvang had ze ondervonden dat er wel-
iswaar wel eens gezongen werd met 
baby’s en peutertjes, 
maar dat het repertoire 
wel heel beperkt was. 
Langzaam groeide het 
idee om aan de slag te 
gaan met een fris muzi-
kaal concept voor jonge 
ouders en hun kroost.

Hoe heb je stap gezet 
naar een ‘professio-
nele’ aanpak?
“Ik heb een jaaroplei-
ding ‘muzikale vorming 
voor kinderen’ gevolgd in 
Plankendael. Daar heb 
ik heel wat opgestoken 

dat ik intussen aangevuld heb met 
mijn eigen ideeën. Zo is mijn concept 
gegroeid. Mijn sessies – zowel die voor 
de kindjes van 0 tot 4 jaar als die voor 
kleuters van 4 tot 6 jaar – combineren 
altijd luisteren en doen. Dat ‘doen’ kan 
vanalles zijn, maar telkens gebruik ik 
een of ander materiaal: veertjes, doek-
jes, bellen blazen,… En we bewegen ook 
heel wat. Zo kan je heel jonge kinderen al 
het verschil tussen hoge en lage tonen 
in de muziek aanleren. Ik gebruik ook 
allerlei instrumentjes, waar ik hen vol-
ledig hun gang mee laat gaan. Willen 
ze een trommel omgekeerd gebruiken, 
of op hun hoofd zetten? Waarom niet? 
Het is het ontdekken dat belangrijk is. 
En plezier hebben natuurlijk, dat is het 
allerbelangrijkste. Als die kindjes zien 
dat hun mama of papa of grootouder 
het leuk vindt om te zingen (toonvast-

heid bij de ouders is helemaal niet 
nodig!), dan zie je ze genieten.”

Hoe begin je aan zo’n sessie?
“Daar krijg ik hulp bij van een knuffel-
beer. In het begin verwelkomt beer elk 
kindje (vanaf 14 maanden) met een per-
soonlijk liedje, later wordt dat meer een 
algemeen welkom.  Naarmate de ses-
sies vorderen (ze duren zes weken – 35 
minuten voor de kleinsten, 40 minuten 
voor de groteren per week) zie je dat de 
kindjes ook hun sociale vaardigheden 
oefenen. Ik werk met materiaal dat ze 
al kennen (liedjes, spelvarianten, instru-
menten) en voeg dan telkens een twee-
tal nieuwe dingen toe.  Zo leren ze ook 
dat alles muziek kan zijn en er overal 
muziek in zit!“

Hoeveel ouders/kindjes ontvang je?
“Ik wil het bewust klein 
houden. Per groep hou 
ik het graag bij zes à 
zeven kindjes, plus 
een mama, papa of 
grootouder. En ik doe 
het (voorlopig?) enkel 
in mijn vrije tijd, want 
momenteel werk ik 
nog. Maar, wie weet, 
mijn klankentuin kan 
nog groeien!”  

www.klankentuin.be, 
0478 227 953
Tekst: Annemie Goddefroy,  

foto: Elke Lauwers

Muzikale welkom 
in Elkes klankentuin

EPPEGEM -  Elke Lauwers heeft een passie voor muziek. Die wil ze delen met de allerkleinsten en hun 

(groot)ouders. Want niets zo leuk als samen zingen en musiceren. En net als voor het aanleren van 

een taal, kan je daar niet vroeg genoeg mee beginnen.

“Alles kan muziek zijn”
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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

 

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

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

Victor Servranckxstraat 5
1982 Elewijt

015/61 17 38

Café - Feestzaal - Traiteur

IN DEN PRINS

Proef onze verzorgde snacks met verse dagsoep, verschillende 
soorten croques, scampi’s en onze spaghetti bolognaise, op 
zondagnamiddag verse pannekoeken.
Voor meer inlichtingen en/of reservaties geef ons gerust een belletje.

Nieuwe activiteiten voor 2016 met verschillende 
dansnamiddagen, zondagbrunches, salsalessen, enz....

Open ma tot za 11u30 tot (min.) 23u30 – zo van 10u30 tot 22u30. 
Sluitingsdag woensdag.

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Welk gevoel over-
heerst nu jullie na 
drie jaar afwezig-
heid opnieuw zijn 
gepromoveerd 
naar tweede 
klasse?
“Een heerlijk gevoel! 
Twee jaar na elkaar 
winnen zonder één 
wedstrijd te verlie-
zen is het bewijs 
dat de noodza-
kelijke ingrepen, 
het harde werk en 
de investeringen 
de juiste waren. Wij hadden onszelf 
vier jaar de tijd gegeven om er terug 
te staan in tweede klasse. We staan 
er nu al met een zeer jonge, maar 
goede, veelbelovende ploeg.”

Welke ambities worden verder 
nog gekoesterd binnen de club?
“Wij richten vooral de aandacht op 
onze jeugd, zij zijn onze toekomst. 
Als bestuur willen wij er alles aan doen 

om hen een prachtige judotempel te 
kunnen aanbieden. Hier kunnen onze 
jongeren, die bij ons centraal staan, 
alsook de iets oudere dames en 
heren, de ouders van onze kinderen, ... 
nog vele jaren recreatief en competi-
tief judo beoefenen op een zeer hoog 
niveau. Wij zijn uitgegroeid tot een grote 
club met zes afdelingen/groepen. De 
leeftijd varieert van 6 tot 99 jaar.”

Jullie doen een 
oproep naar 
enthousiaste 
dames. Wat 
kunnen zij ver-
wachten?
“Op dit ogenblik 
zijn er twaalf 
e n t h o u s i a s t e 
dames die nog 
vriendinnen zoe-
ken om samen 

te bewegen. De 
moeders van heel 
wat van onze leden 
kwamen met de 
vraag om te starten 
met een specifieke 
vrouwengroep. De 
oefeningen zijn 
hierop afgestemd 
en onze trainingen 
zijn een afwisseling 
van conditie, sta-
biliteit, evenwicht, 
val, zelfverdediging 
en judotechnieken, 
maar alles op het 

ritme van uw lichaam. En er mag ook 
gelachen worden.”

Hoe zou je onze lezers kunnen 
warm maken om een kijkje te 
komen nemen?
“Als club hebben wij een mooi ruim 
aanbod. Wij zijn een vzw, opgericht in 
1982. De club telt 130 leden van alle 
leeftijdsgroepen die zowel recreatief als 
competitief bezig zijn en we zijn lid van 
de Vlaamse Judofederatie. Waarden 
als sportiviteit, team spirit en respect 
dragen we hoog in het vaandel. Alle trai-
ningen gebeuren in groepen en worden 
begeleid door gediplomeerde BLOSO 
(nu Sport Vlaanderen) trainers. Onze 
belangrijkste doelen zijn: het aanleren, 
beoefenen en verspreiden van de judo-
sport, zowel op vriendschappelijke als 
op competitieve basis, van welke aard 
ook, en waar ook ter wereld.”

Tekst: Karin Grysouille, foto: Sarah Merckx

Jigo-Tai opnieuw kampioen
Een tijdje geleden prijkte de titel “Wij zijn opnieuw kampioen” in de krant. Op de foto glunderden een 

aantal judoka’s van de club Jigo-Tai Groot Zemst. Het moment om voorzitter Rudy De Wandeler aan 

het woord te laten.

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

De heren zijn maar wat fier   met hun medaille!
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Theater Magie is een theatergroep 
met sociaal karakter. Dat wil zeggen 
dat ze kwaliteitstoneel willen brengen 
en dat ze tegelijk iets willen doen voor 
de samenleving. Het is heel klein en 
als een eenmalig project begonnen: 
met twee acteurs die samen een 
monoloog wilden doen. Intussen zijn 
ze uitgegroeid tot een gekend thea-
tergezelschap, met als meter Gilda 
de Bal en als peter Walter De Donder. 

Kwaliteitstoneel
Vorig jaar bracht Theater Magie de voor-
stelling Kolderkatten in 
d’Oude School. Dit jaar 
keren ze terug naar 
Zemst met een nieuwe 
vertoning. Pijpenstelen is 
een stuk van de Engelse 
auteur John Godber, 
de meest gespeelde 
Engelse auteur van het 
ogenblik na Shakespeare. 
Net als Kolderkatten is het 
een hilarische komedie, 
een herkenbaar stuk over 
de kleine kantjes van het 
leven van een koppel dat 
elk jaar op reis gaat naar 
de Belgische kust. 
Voor dit stuk heeft Theater 
Magie weer kwaliteitsac-
teurs weten te strikken. 
Leen De Vreese won vorig 
jaar nog het Leuvense 
Fiere Margriet-juweel. 
Haar tegenspeler Kris 
Vanden Driessche heeft 

ook al voldoende prachtige hoofdrol-
len op zijn palmares. Nu ze in de mooie 
Melkerij kunnen spelen, zal hun waardige 
toneel helemaal tot zijn recht komen. 

Samenleving
Theater Magie was vanaf hun eerste 
monoloog al een sociale theatergroep. 
Ze voerden die monoloog op en gaven 
de opbrengst aan een steungroep voor 
borstkankeronderzoek. Zo kwamen ze 
in contact met Think Pink, die hen in 
geen tijd alles leerde over de verschrik-
kelijke realiteit van borstkanker en de 

nood aan onderzoek en steun. Nog 
verder aangezet door persoonlijke erva-
ringen met borstkanker, begon Theater 
Magie voorstellingen te organiseren ten 
voordele van borstkankeronderzoek. 
Met Kolderkatten verzamelden ze vorig 
jaar al 1500 euro in Zemst. Met deze 
voorstelling hopen ze dat bedrag te over-
schrijden om een nieuw project te steu-
nen, namelijk de ontwikkeling van een 
horizontale bestralingstherapie, waarbij 
enkel de tumor zelf bestraald wordt. 
Voor dat project is 125.000 euro nodig en 
Theater Magie hoopt er een stevig steen-

tje aan bij te kunnen dra-
gen. 
Om dat te bereiken werkt 
de hele ploeg van Theater 
Magie gratis als vrijwilli-
ger, van acteurs tot tech-
nici. Met de steun van de 
gemeente Zemst willen 
ze u ook dit jaar een ple-
zierige avond bezorgen 
ten voordele van borst-
kankeronderzoek. Zeker 
de moeite om te gaan 
kijken. En een dikke pluim 
aan alle betrokkenen! 

Tekst: Laura Schoevaers, 

foto’s: theater Magie

Theater Magie komt naar Zemst
ZEMST - Theatergroep Magie komt op 23 maart naar Zemst met de voorstelling Pijpenstelen. Ze willen 

die Goede Vrijdag voor iedereen beter maken. U lacht, zij spelen en de opbrengst geneest. Dat is al 

jarenlang het concept van dit theatergezelschap, onder leiding van regisseur Gie Beullens. 

Mijn compliment gaat 

uit naar iedereen 
in het 

vrijwilligerswerk naar 

aanleiding van de
 week 

van de vrijwilliger. Lieve 

vrijwilliger, je wordt niet 

betaald voor je pr
achtige 

werk omdat je onbetaal-

baar bent!

Vrijdag 23 maart 2016 om 20u in GC De Melkerij.
Inkom: 10 euro (9 euro voor kinderen en 60+) 
Online reservatie tickets via www.zemst.be/nl/content/1097/
ticketgang 
Info? www.theatermagie.worldpress.com 

Leen en Kris in 
een hilarische 
komedie over de 
kleine kantjes van 
het leven van een 
koppel.
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AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be

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
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HESI 
Een drietal jaren geleden beslis-
sen een aantal rasechte jonge 
Zemstenaars, gebeten door de wie-
lermicrobe, de koerstraditie nieuw 
leven in te blazen. De originele en 
knaloranje fietstenue uit 1975 van het 
vroegere HESI IJsroom Zemst werd 
opnieuw vanonder het stof gehaald, 
de wedergeboorte van een wieler-
ploegje.
Misschien heeft u ze al zien fietsen tij-
dens het weekend of op een zomer-
avond, het ideale moment voor één 
van hun trainingsritjes.
Met tal van kilometers in de benen 
gaan ze nog een stapje verder en 
trappen ze mee voor de 1.000 kilome-
ter tegen kanker.

Hart voor het goede doel
Waarom net dit initiatief, willen we 
toch graag weten. Wel, onder deze 
oranje shirts klopt ook een hart voor 
het goede doel, want vroeg of laat 
wordt iemand in zijn omgeving toch 
geconfronteerd met deze vreselijke 
ziekte.
De deelname is echter niet gratis. 
Maar liefst 5.000 euro moet worden 
ingezameld om een team te kunnen 
inschrijven. Deze jongens staken de 
koppen bij elkaar en kwamen met 
een aantal leuke  acties. Zo verkoch-
ten ze al jenever en verse soep in 
hun winterbar en toverden ze een 

voetbalkantine om tot een praat- en 
danscafé. En dat is nog niet alles: 
op zaterdag 26 maart kan je vanaf 
16.30u komen genieten van een 
lekkere spaghetti in de kantine van 
FC Zemst, dus blijf uit je keuken en 

steun het goede doel! Ook de niet-
liefhebbers van Italiaans eten kun-
nen hun steentje bijdragen door tom-
bolalotjes te kopen, een gift te doen 
via www.1000km.be/team/hesi  
of te storten op het rekeningnummer 
van Kom op tegen Kanker BE14 7331 
9999 9983 met de referentie “170 152 
846 gift”.

Supporter mee
Uiteraard kan je hen ook luidkeels 

komen aanmoedigen tijdens het 
Hemelvaartweekend in Mechelen. Hier 
wordt het startschot gegeven voor 
de tocht die alle Vlaamse provincies 
aandoet. De totale afstand wordt 
onderverdeeld in acht etappes van 

125 km, die worden gereden in pelo-
ton. 
Plannen voor een volgende deel-
name hangen af van het succes 
van dit jaar. Als de opbrengst hoger 
is dan 5.000 euro telt dit mee voor 
de inschrijving van volgend jaar. 
Ze hopen dus op een groot succes 
en stiekem dromen ze al om vol-
gend jaar met twee teams deel te 
nemen…

Tekst: Karin Grysouille, foto: Jean Andries 

HESI trapt tegen kanker
ZEMST - “De effectieve deelname aan de fietstocht zien wij eerder als een beloning voor de geleverde 

inspanningen”, zo luidt het motto van Wouter, Glenn, Jeroen, Kenzie, Lars, Lucas, Tijs, Michiel, Wout, 

Niki en Raf, een hechte vriendengroep die al fietsend het onderzoek tegen kanker een extra duwtje 

in de rug wil geven.
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of vind ons op

www.bugattis.be
Tervuursesteenweg 358 
1981 Hofstade
015/62 08 96

opendeur
4 tem 12 maart

nachtmodenachtmode
lingerielingerie

badmodebadmode

opendeur -10 % korting
op alle nieuwe collecties

Onze bandagiste maakt graag met u een 
afspraak om in alle discretie advies te 

geven over borstprothesen.

Stockopruiming 
van vorige reeksen met extra kortingen 

in aparte ruimte op 
vrijdag 25/3 en zaterdag 26/3

!
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ZEMST-BOS/LAAR - Voor deze rubriek zoek ik elke maand een familie 

die een traditie, hobby of passie deelt. Deze keer mocht ik mijn ei-

gen familie interviewen over onze passie voor koers. Wanneer wiel-

renner Ward Schoevaers uit Zemst-Laar een wedstrijd rijdt, brengt 

hij een hevige supportersfamilie mee. Onder hen ook zijn nonkel Jan 

Lauwers, in de jaren ‘60 zelf profrenner met zelfs ritwinsten in de Ron-

de van Spanje op zijn palmares. Twee jaar geleden kon hij zijn passie 

doorgeven aan zijn neef, mijn broer. 

Koersbloed

Wanneer je Ward en Jan samen zet, 
hoor je geen nonkel en neef maar 
twee coureurs. Heen-en-weer gevraag 
over gewicht, trainingen, wedstrijden, …  
De koersanekdotes volgen elkaar op: die 
keer toen de aankomstboog gevallen 
was en Ward daardoor zijn voorsprong 
zag wegtikken, die wedstrijd waar hij 
met een banddikte verloor en natuurlijk 
het PK, waar Ward de klasse toonde die 
Jan al lang in hem gezien had. 
Jan: “Ik zeg graag dat ik Ward heb over-
tuigd om in de koers te stappen. Hem 
eens meenemen naar de piste, samen 
gaan trainen in Mechelen en in Zemst-
Bos, … Ik heb hem hard gemaakt op die 
trainingen, ik was niet te beroerd om 
hem de hele weg op kop te laten rij-

den. Nu trainen we niet meer samen 
hoor, daar is hij te snel voor geworden!” 
Het maakt Jan trots dat hij gelijk had 
toen hij in Ward een coureur zag. Jan: 
“Wanneer iemand naar mijn poulain 
vraagt, dan moet ik niet stoefen, ik kan 
het fier zeggen zoals het is. Ward heeft 
alle klasse om een goede coureur te 
zijn: hij is snel, hij recupereert goed, … 
hij moet enkel zijn schrik nog wat over-
winnen. Hij kan veel meer dan hij tot nu 
toe bewezen heeft.”
Veel gelijkenissen vind je niet tussen 
de twee. Jan: “Ik ben net als Ward in 
de koers gerold op het einde van het 
laatste jaar nieuwelingen. Na vier 
maanden moest ik naar het leger voor 
15 maanden. Toen ik terugkwam als 

junior, begonnen de prijzen te vallen.” 
Verder rijden ze een totaal verschillend 
parcours. Jan: “Ik schitterde in aan-
komsten in de sprint, Ward rijdt liever 
weg van het peloton om alleen aan te 
komen. Ik heb in het begin ook meer 
prijzen gereden dan Ward. Maar ik denk 
dat Ward beter kan worden dan ik. Hij 
kan in elk geval beter bergop rijden, dat 
heeft hij bewezen op de Bosberg. En hij 
doet er ook meer voor dan ik vroeger, 
je zal Ward na een wedstrijd niet tot ’s 
nachts zien pinten drinken. Dat is mijn 
beste raad voor Ward: dat hij voor zijn 
fiets moet leven. Dan kan hij nog veel 
bereiken in onze sport.” 

Tekst: Laura Schoevaers,  

foto: Ward Schoevaers
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Marc (51) is niet meteen het type kan-
toorklerk: stevige zwarte snor, indruk-
wekkende tattoos op beide armen, 
donkere blik in de ogen. Bij zo’n 
vent hoort een aangepaste hobby: 
parcoursschieten. Parcours wat? 
Toegegeven, wij wisten het ook niet. En 
vroegen het dan maar aan Marc zelf.
Vertel op, Marc, wat is parcours-
schieten eigenlijk?
“Parcoursschieten is een dynamische 
tak van de schietsport, wereldwijd 
beoefend op binnen- en  buitenbanen. 
Deelnemers moeten met een vuurwa-
pen een bepaald parcours afleggen 
en onderweg een reeks doelen tref-
fen. Het komt dus vooral aan op kracht, 
snelheid en precisie en helemaal niet 
op zelfverdediging of zo.”
Hoe kwam je in dat wereldje terecht?
“Mij pa was een verwoed jager. Van 
kleinsaf waren wij dan ook gewend 
aan vuurwapens in huis. Op mijn 23 
jaar werd ik lid van een pas opgerichte 
schietclub in Machelen. Later raakte ik 
gefascineerd door parcoursschieten 
en stapte ik over naar HSV, een schiet-
club uit Heist-op-den-Berg.”
Je deed ook al mee aan Europese 
en wereldkampioenschappen?
“Ik vertegenwoordigde ons land op het EK 
in Portugal in 2013 en op het WK in Florida 

in 2014. Geweldige ervaringen waren 
dat. Er zijn dan telkens zo’n 2000 deel-
nemers uit alle hoeken van de wereld. 
En toch merk je hoe klein de wereld is. 
Bij het truitjes wisselen in Florida raakte 
ik aan de praat met een deelnemer 
uit Estland. Bleek zijn dochter in België 
te wonen. En je raadt nooit waar: in de 
Linterpoortenlaan in Zemst. Ongelooflijk 
toch? Dit jaar hoop ik er opnieuw bij te zijn 
op het EK in Hongarije. En heel graag ook 
op het WK in Frankrijk in 2017.”
Moet je dat allemaal zelf betalen? En 
zo’n wapen, dat kost toch wel wat?
“De reiskosten voor die kampioen-
schappen worden gedragen door de 
BPSA, de Belgian Parcours Shooting 
Association, en mijn club zorgt voor 
de inschrijving. Dat scheelt hem al 
een flinke slok op de borrel. Maar 
inderdaad, zo’n semi-automatische 
revolver is niet echt goedkoop.  En 
wekelijks jaag ik er zo’n 200 patronen 
door. Maar ik maak mijn munitie zelf, 
dus dat maakt ook een verschil.” 
Echtgenote Tania: “Je hoort het: als 
ons huis ooit in de lucht vliegt, weet je 
hoe dat komt hé!” (lacht)
Er is nogal wat te doen over wapen-
dracht. Word je nooit scheef beke-
ken omdat je met wapens omgaat?
“Ach, de dingen worden in de media 

nogal vaak op één hoopje gegooid. Het 
volstaat dat een paar idioten domme 
dingen doen met wapens om iedereen 
over dezelfde kam te scheren. Maar ik 
kan je verzekeren: de eerste de beste 
opgenaaide pipo die ze ziet vliegen en 
met een pistool wil gaan zwaaien  krijgt 
heus geen toelating om lid te worden 
van een schuttersvereniging, hoor. Je 
moet niet alleen een bewijs van goed 
gedrag en zeden voorleggen, je hebt ook 
een doktersattest nodig waaruit blijkt 
dat je fysiek en geestelijk in orde bent. 
Bovendien gelden er op alle trainingen 
en wedstrijden bijzonder strenge veilig-
heidsvoorschriften. Gevolg: er gebeuren 
nooit ongevallen. Wat ook blijkt uit de 
lage verzekeringspremie.”
Zin om Marc Lauwers aan het werk te 
zien tijdens het parcoursschieten? Tik 
zijn naam in op You Tube en je ziet hem 
in volle actie op het WK in Florida. En 
misschien komen we hem de volgende 
maanden in ‘de Zemstenaar’ nog eens 
tegen in onze rubriek ’t Zit in de familie: 
zoon Yelko is namelijk door hetzelfde 
virus gebeten en trekt met zijn pa mee 
naar het parcoursschieten.
Tot slot nog een gouden tip voor 
inbrekers: misschien toch best de 
Schoolstraat in Zemst vermijden…

Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Stefan Föll

ZEMST – Met een semi-automa-

tisch pistool 32 schoten afvuren 

in 9 seconden. Zonder één doel 

te missen. Niet van in een luie ze-

tel achter een computerscherm, 

maar live en volop in beweging. 

Ook niet op de kermis, maar op 

Europese en wereldkampioen-

schappen. Marc Lauwers speelt 

het allemaal klaar tijdens het par-

coursschieten. Een passionele en 

fascinerende hobby, zo blijkt.

Marc schiet 

sneller dan 
zijn schaduw
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bvba

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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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 februari 2016

Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Tijdens zijn studies industrieel ingeni-
eur scheikunde deed Danny heel wat 
horecaervaring op. Het was dus geen 
verrassing dat hij eerst loungebar 
Martinique en later sterrenrestaurant 
Folliez opende in Mechelen. Wel verras-
send was dat hij het in 2013 voor beke-
ken hield in Mechelen en zijn zaak sloot.

Of toch niet zo onver-
wachts?
Brasserie Silo’s is voor ons 
een nieuwe uitdaging in een 
geëvolueerde markt. Eigenlijk 
verschilt een brasserie niet veel 
van een sterrenrestaurant. We 
vertrekken van dezelfde top-
producten, maar de uitwerking 
gebeurt in een andere richting. 
Het simpel houden is niet een-
voudig! In die zin is Michelin 
niet meer helemaal mee…

Hoe belangrijk is het 
gebouw van de Mouterij in 
Boortmeerbeek voor het 
succes van deze formule?
De locatie is de sleutel. We 
kenden deze buurt en in 
Mechelen werden we wegge-
pest door de onbereikbaar-
heid van de binnenstad en de 
voortdurende alcoholcontroles. Hier 
geraken de klanten zonder proble-
men, er is gratis parking voor de deur, 
en we hebben ruimte voor een terras 
met evenveel plaatsen als binnen. 
We hebben zelfs een fietsenstalling 
met stopcontact voor electrische fiet-

sen! Klanten komen uit Mechelen en 
Leuven en overal rondom.
Het industriële gebouw deed ons den-
ken aan het New Yorkse meat packing 
district waar we graag inspiratie gaan 
opdoen. Onze interieurarchitect Will 
Erens had die mood direct beet, en 
combineerde zijn artistieke aanpak 

met warmte en luchtigheid. Overal 
zijn ramen die bij mooi weer breeduit 
open kunnen, zodat we met de sei-
zoenen mee kunnen leven.

Op een leeftijd waarop ande-
ren aan brugpensioen denken, 

begin jij iets compleet nieuws. De 
erkenning komt in minder dan 
een jaar uit diverse hoeken, zorgt 
dat niet voor veel stress bij jou en 
je medewerkers?
Erkenningen van een publieksjury 
zoals bij de Goeie Goesting of van 
professionele beoordeelaars zoals de 

Gault&Millau, zijn een beloning 
eerder dan een bron van stress! 
Gelijk halen met de manier 
waarop je bezig bent geeft een 
ongelooflijke boost. Het moti-
veert om door te gaan maar ook 
om af en toe de boeman te zijn. 
Ik wil een teamspirit opbouwen 
zodat iedereen hier met plezier 
en fierheid komt werken. Ik hou 
mijn ogen steeds open om 
beter te kunnen doen.

Wat inspireert en ontspant je?
Ik ga op reis om geïnspireerd te 
worden. Daarvoor zijn New York 
en London de hotspots in onze 
branche. Ontspannen doe ik met 
mijn gezin in Marbella en als het 
wat verder mag zijn, is Thailand 
favoriet, ook al omwille van de 
totaal verschillende smaken die 
je er vindt. Ik heb een zwak voor 
onze lokale specialiteiten: witloof 

uit de oven in de winter en asperges op 
zijn Vlaams in de lente!
Het belangrijkste voor mij is dat mijn 
klanten zich goed voelen. Wie hier 
komt, moet blij zijn met zijn keuze!
www.silos.be

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Silo’s in de Gault&Millau
ELEWIJT - Danny Vanderschueren is een man met een missie: niet alleen de beste brasserie van 

het jaar (volgens Gault&Millau) worden, maar ook de leukste werkplek voor zijn medewerkers zijn én 

Michelin een lesje leren in hedendaags horecadenken!

Danny Vanderschueren 
heeft een zwak 

voor lekkere lokale 
specialiteiten.
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Diana: “De impact van wat we eten is 
bijzonder groot geworden op ons milieu. 
Er kan veel gezegd worden over hoe je 
voedselverspilling kan tegengaan, maar 
in één-twee-drie kan je daar geen ant-
woord op geven. Daarvoor is het 
probleem te complex gewor-
den. Toch kan iedereen zijn 
steentje bijdragen, want we zijn 
allemaal verantwoordelijk voor 
de toekomst van onze planeet. 
Op de vraag welke maatregelen 
we zelf kunnen nemen met 
betrekking tot duurzame voed-
selconsumptie is het antwoord 
eenvoudig.” 

De korte keten
“De twee belangrijkste pijlers 
zijn oorsprong en seizoen. Voor 
de productie en het vervoer van 
ons eten wordt er veel CO2 uit-
gestoten. Onze voedselvoetaf-
druk wordt aanzienlijk kleiner wanneer 
wij serregroenten links laten liggen en 
ons voedsel kopen bij lokale producen-
ten. Moeilijk is dat niet, want in Zemst 
zijn er genoeg lokale initiatieven. Ook 
de gemeente doet inspanningen. Zij 
helpen mee alle lokale ‘korte keten’-
initiatieven op te lijsten om ze breed 
kenbaar te maken. Ik ben zelf actief lid 
van de gemeentelijke werkgroep waar 
ambtenaren en vrijwilligers samen 
nadenken en werken rond het thema 
voedselverspilling.”
“Een hele tijd geleden las ik in een 
boek dat vegetarisme de basis is van 
humanisme. Dat heeft mij toen erg 

getroffen, want ik beschouw mezelf 
als een pacifist. Sindsdien ben ik over-
tuigd vegetariër. Ik eet plantaardig, dus 
ook geen vis en kip. Zelfs kaas, eieren 
en melkproducten laat ik links liggen. 

Daar heb ik drie goede redenen voor. 
Vlees eten is slecht voor het milieu, 
je berokkent er dierenleed mee en ik 
voel me veel gezonder sinds ik vege-
tariër ben. Ons lichaam heeft geen 
dierlijke producten nodig. Ik ben daar 
een goed voorbeeld van, want ik eet al 
23 jaar zuiver plantaardig voedsel. De 
voedingsindustrie maakt ons veel wijs, 
hoor. Wie oud genoeg is, herinnert zich 
vast nog de grootschalige campagne 
uit 1959 rond melk. De melkbrigade 
moest de jeugd ervan overtuigen dat 
melk goed voor hen was, maar in feite 
was het een campagne om de melk-
overschotten weg te werken.

Bevergeil
Ik weet ook graag wat ik eet, want de 
voedingsindustrie wil vooral veel ver-
kopen en grote winsten maken. De 
etiketten op ons eten staan vol met 

kleine lettertjes en de consu-
ment wordt al te vaak misleid. 
Een goed voorbeeld daarvan 
is de reclame met ‘natuurlijke 
smaakstoffen’. Dan denk je als 
consument toch niet onmid-
dellijk aan bevergeil. In Canada 
en de Verenigde Staten mag er 
nog gejaagd worden op bevers 
en uit de anusklieren van de 
mannelijke diertjes wordt er dan 
bevergeil gewonnen. Dat wordt 
door de producenten aange-
kondigd als natuurlijke smaak-
stof in bijvoorbeeld vanille-ijs. 
Dat vind ik dubbel misleidend, 
want de bever is in Europa een 
hoogst beschermde diersoort 

en daarbovenop wil er toch niemand dit 
goedje in zijn eten.”

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Mieleke Melleke Mol
HOFSTADE - Je bent wat je eet, luidt de uitdrukking, maar weten we nog wel wat 

we eten? En hoe groot is de impact eigenlijk van de voedselindustrie op ons 

milieu? Diana Behets uit Hofstade gaat bewust om met voeding en wij vragen haar om tekst en uitleg.

Wil jij meer te weten komen over 
de korte keten in onze gemeente of 
wil je meedenken over duurzame 
voeding? Neem dan een kijkje 
op www.zemst.be/nl/press/1519/
oproep-vrijwilligers-duurzame-
voeding-in-zemst.html. Voor meer 
informatie kan je ook terecht bij 
Liesbeth Vandenbroucke, ambte-
naar Ontwikkelingssamenwerking 
op 015-618899 of via ontwikke-
lingssamenwerking@zemst.be

Diana kent 
eenvoudige 
en haalbare 

tips om 
milieu-

bewust en 
duurzaam om 
te gaan met 

voeding. 
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/62 14 00

Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN 
CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

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

bvba

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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Yentl Verstraeten en Jonas Boogaerts 

leerden elkaar kennen in het Konink-

lijk Instituut Woluwe en de afspraak-

jes volgden talrijk. Valentijn was een 

ideale gelegenheid om hun tienjarig 

samenzijn te vieren met een feestje. 

Tijdens de voorstelling van Young Cycling Team werd het YCT-
team voorgesteld. V.l.n.r. secretaris Patrick Verschueren, Julien 
Blockmans, Anthony Gaussin, Daisy Moons, Marcel Prins en 
voorzitter Tania Vantorre.

WTC Tilt gaat steeds maar in stijgende lijn. De club startte in 1982 in ’t lokaal bij 

Rozeke met een 40-tal leden en telt ondertussen 54 fietsende leden. Op zater-

dagen fietsen de leden 85-90 km, zondag naar andere clubs. Op 1 mei gaat het 

naar Scherpenheuvel, op 15 augustus een driedaagse en het laatste weekend 

van augustus de WTC Pijl van 30, 60 en 90 km. Zemstenaars  Pierre Puttemans 

en Jos Vanhoey gaan graag op foto met Mark Uytterhoeven (uiterst rechts).

170 mensen kwamen naar het Elewijt Center voor de infoavond “Van 
thuis naar een tehuis”, georganiseerd door de Welzijn en Gezond-
heidsraad Zemst in samenwerking met de woonzorgcentra Ambroos, 
Releghem en Zonnesteen.
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De peanuts (7-8 jaar) van basketbal Groot-Zemst bereiden zich in de sport-

hal van Hofstade spelenderwijs voor op echte wedstrijden. De trainingen 

hebben plaats op zondagvoormiddag. Info: bgz@skynet.be of 0497/193.368

De 4-tot 7-jarigen van Yoshi-Kan Hofstade leren spelen-

derwijze basistechnieken en valoefeningen van het judo. 

Baguetel verhuist na acht jaar naar Brussel-
sesteenweg 430 (de vroegere krantenwin-
kel). Er is ook een terras. Op de foto zien we 
Tine, omringd door helpers en genodigden 
op de receptie.

Désiré Van Asbroeck (85) en Lina Eysscher (80) uit Elewijt zijn 60 jaar 
getrouwd en dat werd gevierd. Het echtpaar heeft vier kinderen, tien klein-
kinderen en vijf achterkleinkinderen.
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De jeugd van Turnkring Excelsior Eppe-
gem is bijzonder actief en elke zaterdag-
voormiddag trainen ze er duchtig op los 
in de sportzaal Waterleest. Bovenaan de 
derde kleuterklas met hun begeleidster 
Greetje. 
Onderaan de acro-ploeg, die onder 
leiding van Robin, Hanne en Charlotte 
oefenen met dans, acro en tumbling en 
wedstrijden doen met duo’s en trio’s. 

Bij de heren 2 van HZ 93 worden sport en goede sfeer gecombineerd. “Wegens de vele kwetsuren zijn de resultaten iets minder. Ons handhaven in eerste provin-ciale en af en toe op stap gaan met de hele groep is dit seizoen ons streefdoel”, zegt coach David Beckers. 

KACEZ Elewijt is een actieve hondenclub. De lessen van gehoorzaamheid worden op 
zaterdagnamiddagen talrijk bijgewoond.
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De zomer van 1976. Voor wie het zich herinnert: heet, bloedheet. 
Van april tot oktober. En nog geen zomertijd. Examens in juni, 
thesis in september. De rolluiken bleven naar beneden tij-

dens de dag. Gingen ’s avonds omhoog. Dan ook werden de vensters 
geopend. Kon je lekker naar binnen kijken. Naar Fernand die dag in 
dag uit in zijn wit marcelleke en witte caleçon rondliep. Met vooraan 
wat gele vlekken en achteraan wat donkerder remsporen. En naar zijn 
vrouw, Juliette. In haar combinaison. En naar hun dochter Bénédicte. 
In iets wat kon doorgaan als hot pants-avant la lettre. Met uitpuilende 
bebossing waarbij zelfs het tropisch regenwoud verbleekte.
’s Avonds  lieten de vrouwen hun hondjes uit. Die van moeder, een 
klein wit buisvormig ding, mits het nodige gevloek luisterend naar de 
naam Blacky. Die van Bénédicte sleepte zich door zijn hondenleven 
en de straat als Boomer. Op zijn rug kon je makkelijk een stapel bor-
den kwijt, zonder gevaar voor omvallen. Terwijl het viertal zich geza-
pig slenterend voortbewoog, genre processie van Echternach, deed 
Fernand zich Onslowgewijs tegoed aan een bakje Pilsor Lamot, dat 
hij vakkundig binnen handbereik had geposteerd. Zo buiten gezeten, 
keek hij door het open raam naar tv. Zijn luid geboer de BRT over-
stemmend. Opstaan om te gaan plassen vond hij niet echt nodig. Hij 
zat tenslotte toch buiten? Alleen bij groter opborrelend onheil – aan-
gekondigd door een soort oerknallen – sjoefelde hij richting hoisjke, 
dat zich achter de achterkeuken bevond. Zijn aankomst aldaar was 
niet zelden net iets te laat, wat de remsporen zinvol verklaarde. De 
gammele deur hoefde niet eens dicht. Rechttoe rechtaan geplons en 
klimaatregeling hoorden er standaard bij.
De niet zelden bijna nachtelijke hereniging van het gezin ging gepaard 
met genoeglijk geroddel. Over alles wat Juliette en Bénédicte hadden 
opgevangen. Dorstig van al dat gewauwel en van de hitte, hielpen zij 
dan mee de bak Lamot soldaat maken. Kwestie van de volgende dag 
gewoon met de kruiwagen een nieuwe lading te gaan inslaan. De klim 
naar de krakende bedstee werd met het nodige gestommel en gesak-
ker afgelegd. Morgen wachtte er voor Fernand een verse onderbroek, 
want dat vond zijn Juliette toch wel stilletjes aan nodig. De lichten wer-
den gedoofd. Uiteindelijk behaalde ik toch nog onderscheiding.

AL

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

Benny haelwaeters
terrassen - opritten - tuinafwerking

rioleringswerken 
=> ontkoppelen regenwater/afvalwater

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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Goed wonen in Zemst 
ZEMST - Enkele weken geleden 

sloegen de media ons om de oren 

met groot nieuws: uit een kranten-

enquête bleek dat Zemst de leuk-

ste gemeente is om in te wonen. 

We stuurden onze huisfotograaf 

Jean op stap om in de verschil-

lende deelgemeenten poolshoogte 

te nemen!

Jurgen Deman (Zemst)
“Ik ben opgegroeid in Zemst, ben een 
sociaal mens en heb lotgenoten door 
de jaren heen. Ook bij mijn kinderen 
wil ik het sociaal aspect aanmoedi-
gen binnen de gemeente.”

Koen Coudijser (Zemst)
“Ik ben van Waregem naar Zemst 
komen wonen, heb vrienden leren 
kennen en blijven plakken. Het is 
goed wonen in Zemst met vriende-
lijke mensen. Een heel andere sfeer 
dan in West-Vlaanderen.”

Marc Vanhautte (Zemst)
“Heel mijn vriendenkring woont in 
Zemst en het zijn allemaal toffe 
mensen. Ook belangrijk is de lig-
ging. Ik woon dicht bij mijn werk en 
mijn moeder verblijft in rusthuis 
Zonnesteen, rechtover mijn deur.”

Sandra Vogelaerts (Zemst)
“In Zemst is er nog veel groen en kan je 
leuke wandelingen maken. Ook leuke 
buurtcafeetjes en meer en meer eet-
gelegenheden. Ik heb een hele grote 
vriendenkring. Kortom, Zemst is een 
rustige gemeente. Ik woon hier graag.”

Jean Berckmans (Eppegem)
“Ik ben van Vilvoorde naar Zemst 
komen wonen in 1969. De liefde 
gevonden in Eppegem. Vilvoorde is 
een stad, in Eppegem vind ik een 
dorpssfeer. Ik heb er veel kameraden 
en er heerst een gemoedelijke sfeer.

Erika De Prins (Weerde)
“Ik ben een geboren en getogen 
Weerdenaar, mijn ouders wonen in de 
buurt en er is veel groen. De ligging tus-
sen Antwerpen, Mechelen en Brussel 
is ideaal. Het cultureel centrum is een 
verrijking voor Groot-Zemst.”

Nathalie Foucaert (Weerde)
“Ik ben een Brusselse en werk in de 
stad. Dertien jaar geleden zocht ik een 
Vlaamse gemeente dicht bij Brussel, 
Weerde is ideaal. Er is nog veel groen, 
een heerst een goede sfeer en er zijn 
veel sportverenigingen. 

Sylvie Vergucht (Elewijt)
“We wonen in een kleine gemeen-
schap, dicht bij grote steden. Onze kin-
deren gaan naar Vlaamse scholen met 
kinderen van hier. Er zijn vele sportclubs 
en er wordt veel gedaan voor de jeugd. 
Ook het Blosodomein is een verrijking.”

Telst en foto’s: Jean Andries, illustratie: EVDW
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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

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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Tom Straetman (Hofstade)
“Ik ben een geboren en getogen 
Hofstadenaar, een voetballiefhebber 
en ik ken veel mensen. Er is veel aan-
dacht voor sportclubs, en het cultureel 
centrum is een aanwinst Er heerst de 
sfeer van een landelijke gemeente.

Ria De Mooy (Eppegem)
“Alles wat we nodig hebben, vinden 
we in Groot-Zemst. Er zijn grootwa-
renhuizen en restaurants, de vrije 
natuur is mooi, de mensen zijn sym-
pathiek, ik heb een leuke job,  en dicht 
bij huis, meer moet dat niet zijn, hé.”

Said Bouchdig (Weerde)
“Heel mijn familie woont in Groot-
Zemst. Er zijn veel voetbalclubs, mijn 
neven en kinderen van kameraden 
spelen bij Zemstse ploegen. Er is 
veel recreatie, er zijn vele activiteiten, 
goede restaurants en leuke cafés.”

Nele Geurinckx (Zemst)
“Ik ben van Dendermonde, mijn man 
Gust van Diest. Voor ons werk ligt Zemst 
tussenin. Het is een landelijke gemeente 
buiten de stad met veel groen. Er is 
steeds iets te doen. Het leven is hier 
goed en we hebben fantastische buren.”

Linda Serneels (Zemst-Bos)
“Ik woonde in Mechelen. Mijn man 
en ik waren op zoek naar een goede 
locatie tussen beide ouderlijke wonin-
gen. Een ideale buurt met een rustige 
omgeving, alle jonge gezinnen en de 
kinderen hebben iets aan elkaar.”

Jos Vanhoey (Zemst)
“Ik ben van Mechelen, woonde in een 
rijwoning en later in een appartement. 
In 1968 verhuisde ik naar Zemst en later 
bouwde ik een huis. Ik zou niet meer 
wegwillen. Huisje en tuintje, vele vrien-
den en een gezellige buurt is mijn leven.”

Steven Michielsen (Eppegem)
“Ik ben een geboren en getogen 
Zemstenaar. Je woont hier op de bui-
ten en toch dicht tegen grote steden. 
Er gebeuren tal van activiteiten en 
veel mogelijkheden om te sporten. Ik 
zou hier nooit willen weg gaan.” 

Ann Boschmans (Elewijt)
“Even heb ik in Keerbergen gewoond, 
maar dichter bij mijn ouders en familie 
was een betere optie. Elewijt is centraal 
gelegen, dicht bij Mechelen, Brussel en 
Antwerpen. Het sociaal leven is leuk, er 
gebeurt veel en het is hier veilig wonen.”

Maryse Descamps (Hofstade)
“De ligging dichtbij de snelwegen, 
Brussel, Antwerpen en Mechelen is 
ideaal. Het dorpsgevoel in Hofstade 
is optimaal. Het Blosodomein en 
Planckendael zijn in de buurt, ook 
dat is leuk.”

Sabine Desmet (Weerde)
“Zemst is een kleine gemeente, er 
is steeds iets te doen. Je woont hier 
verankerd met kinderen en familie, 
ik vind het hier goed en zou nergens 
anders willen wonen.”

Priscilla Verscheuren (Zemst)
“Een gemeente met een landelijk 
karakter. Alles wat men in de stad 
vindt is hier ook verkrijgbaar. In Zemst 
is het mooi wonen en ideaal voor het 
werk van mijn man Guido, dicht bij 
Zaventem.”

Kathleen Wijns (Eppegem)
“Nergens kun je beter wonen. Centraal 
gelegen, alles in de buurt en vriende-
lijke mensen. Ook de buren zijn fan-
tastisch, leuk voor de kinderen.”
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Daniel, wat was er juist aan de 
hand met het uurwerk?
Daniel: “Het was tot op de draad versle-
ten. Vaak viel het aan één of meer zijden 
van de toren gewoon uit. Soms konden 
we het uurwerk zelf terug opstarten, 
maar meer dan eens diende er een 
technieker te komen. Dat kon niet blij-
ven duren. Telkens herstellen zou op 
termijn duurder uitkomen dan een 
grondige vernieuwing. Eerst hebben we 
achter de schermen de klokhamers 
van beide klokken vernieuwd. Die waren 
erg ingesleten en dreigden de bronzen 
klokken te beschadigen. Daarna heb-
ben we zowel het buitenuurwerk als 
het aansturingssysteem vernieuwd. 
Nu worden de uurwerkplaten gestuurd 
door een individuele electromotor en 
is er dus géén mechanische sturing 
meer. En omdat we mee wilden gaan 
met onze tijd hebben we geopteerd voor 
een uurwerk met verlichting. Dit geeft 
een bijzondere sfeer en maakt dat het 
uurwerk ook ’s avonds en ’s nachts zijn 
nut kan bewijzen. Als penningmeester 
vrees ik niet dat dit hoge elektriciteits-
kosten zal meebrengen: op het dak van 
de zogenaamde ‘weekkapel’ staan er 
zonnepanelen, waardoor de elektrici-
teitskosten minimaal zijn.”

Hoe komt het dat de werken zo 
lang aansleepten?
Frank: “Toen we beslist hadden om 

het uurwerk te vernieuwen, hebben we 
meteen ook de witte stenen boven-
aan in de toren laten poetsen. Zij waren 
bijna zwart geworden. Eerst werd het 
uurwerk weggehaald, zodat de toren 
weer vrij was, waarna alles netjes kon 
worden gepoetst en de witte, Franse 
stenen weer écht wit zijn. Wie het resul-
taat vóór en na de werken vergelijkt, zal 
zonder twijfel het verschil zien. Het heeft 
inderdaad een hele tijd geduurd. Ook 
als men aan een kerkgebouw werkt, is 
het niet altijd evident om de werken van 
aannemers op elkaar af te stemmen.”

Zijn jullie tevreden over het resul-
taat?
Daniel: “Daar kan je vanop aan. Zowel 
op een zonnige dag als ’s avonds is 
het verschil met vroeger dag en nacht. 
Wist je dat in de toren gsm-antennes 
staan van de drie grote operatoren die 
in Vlaanderen actief zijn? Dat zorgt 
voor regelmatige inkomsten, waar-
mee een flink deel van de kosten voor 
het kerkgebouw worden gedragen. 
Om die kosten te doen zakken heb-
ben we ook het dak van het kerkge-
bouw geïsoleerd. Zo blijven de verwar-
mingskosten binnen de perken.“

Wordt het kerkgebouw ook voor 
andere doeleinden dan misvie-
ringen gebruikt?
Frank: “Absoluut, daar is de kerk-

fabriek overigens voorstander van. 
Muziekliefhebbers vertellen ons dat 
de kerk in Hofstade uniek is voor haar 
prachtige akoestiek. Het Elewijtse 
Bachkoor is een jaarlijks terugke-
rende gast. Zij geven concerten die 
telkens volledig zijn uitverkocht. Ook 
Villa Clementina en de Zemstse 
Gezondheidsraad hebben al concer-
ten georganiseerd. Wat onze plan-
nen betreft: het zou fijn zijn als we 
de weekkapel in een nieuw kleedje 
zouden kunnen hullen. Bedoeling is 
om de kapel zo in te richten dat ze 
niet alleen voor vieringen kan worden 
gebruikt, maar ook voor de catechese 
en voor diverse andere zaken, bijvoor-
beeld een receptie na een concert of 
als tentoonstellingsruimte.” 

Tekst: Bart Coopman (met dank aan de 

kerkfabriek van Hofstade),

foto: Jean Andries

Hofstade blij met nieuw uurwerk
HOFSTADE - De inwoners van Hofstade hebben hun kerkklok een tijdje 

moeten missen. Maar een dikke maand geleden verscheen de klok te-

rug in het straatbeeld en dan nog wel in verlichte versie! ‘de Zemstenaar‘ 

ging poolshoogte nemen bij Daniel De Keersmaecker en Frank Helle-

mans, respectievelijk (voormalig) penningmeester en voorzitter van de 

kerkfabriek.  Daniel volgde het project op de voet, was jarenlang pen-

ningmeester en is speciaal gebleven tot alles was afgerond.

Buurtbewoners 
Paula Behets en 
Leen Gybels weten 
voortaan altijd hoe 
laat het is.
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

 

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
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Woensdagnamiddag. Het domein van Sport Vlaanderen. 
Een stralende zon doet denken aan de zomer, de tem-
peraturen nog niet. Er zijn veel wandelaars en lopers. 
Allemaal goed ingeduffeld en op de vraag waar ze van-
daan komen, krijg ik antwoorden als: Aartselaar, Muizen, 
Keerbergen, Brussel,… Zijn er in Zemst dan alleen maar 
harde werkers en geen genieters? Nee hoor! Nadine 
Hoste geniet met volle teugen van het weer, de omge-
ving en de stilte. “Ik ben een natuurmens”, vertelt ze. 
“Ik kan ongelooflijk genieten van wandelen hier in het 
domein of fietsen langs de Vaart. Zelfs na 16 jaar vind 

ik het nog altijd een privilege om 
vlakbij ‘de plage’ te wonen!” 

Nadine is afkomstig uit 
Antwerpen maar heeft haar 
hart verpand aan Zemst. 
“Dichtbij Antwerpen en 
Brussel en toch nog lan-

delijk”, vindt ze. “Ik hoop dat 
het nog lang zo blijft.”

Nadine is instructeur bij de 
VDAB maar werkt momenteel 

halftijds. “Mijn man heeft een zware oogoperatie achter 
de rug. Een retinaloslating. Hopelijk komt alles goed. 
Op dit moment ziet hij nog niet goed en dan is het 
gewoon makkelijker als ik ook meer thuis ben.”

En dat geeft haar 
ook meer tijd 
voor haar andere 
hobby: lezen. “Ik 
ben verzot op alles 
wat met Italië te 
maken heeft. En 
daar hoort ook 
Italiaanse litera-
tuur bij. Ik ver-
sta zeer goed 
Italiaans maar 
moet toch hier en 
daar nog woorden 
opzoeken, want 
“mi manca la 
pratica”. 

Ça va?

Onder het motto ‘Het leven is al grijs genoeg’, kijkt onze reporter Zemstenaars recht in de ogen met één 

vraag op de lippen: “Dag mevrouw. Dag meneer. Ç a va?” Deze maand: Nadine is fan van de natuur. 

Tekst en foto: Annick Colman

Nadine geniet van 
de buitenlucht.

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

GSM 0475/869 163

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

 

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. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

De leerlingen van De Regenboog in Elewijt maak-
ten er een verkleedfeestje van. De School zorgde 
tevens voor een spetterende carnavalstoet. 

In de Tuimeling in Zemst had-
den de kleuters een optreden 

met K3. Juf Ann, juf Katrien 
en juf Lies hielden er met de 
gekende K3-liedjes de sfeer 

in. De kinderen van de lagere 
school voerden een dansje op. 

De stoet van De Zonnewijzer 
in Weerde eindigde aan 
de kerk. Het vijfde leerjaar 
ruimde de straat op. 

De bonte carnavalstoet van 
De Waterleest in Eppegem 

hield halt op het speelplein. 
De verklede groep van 6 tot 
12 jaar poseerde graag voor 

een sfeerfoto. 
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In Hofstade voerden 
de nabewaking van Ter 
Berken en de kleuters 

van De Kriekelaar op 
het speelplein een 

dansje op.

De eerstejaarsleerlingen van De 
Pimpernel in Zemst-Laar hielden een 
modeshow onder het motto NATUURlijk 
en dat was een schot in de roos. 

Wonderwijs in Zemst ging ver-
kleed naar woonzorgcentrum 
Zonnesteen en de leerlingen 
brachten een bezoekje aan de 
bewoners. 

Tekst en foto’s: Jean Andries
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Ikzelf ken Ronny Mosuse vooral van 
zijn tijd bij The Radios. Je hoorde en las 
toen wel eens dat de Mosuse-broers 
opgegroeid waren in pleeggezinnen en 
tehuizen en dat riep een beeld op van 
veel miserie en geschonden levens. 
Maar dat beeld klopt niet. Tegenover mij 
zit een veerkrachtige man, die net een 
belangrijke zoektocht achter de rug 
heeft. Want ook al voelt Ronny zich op en 
top Vlaming, er was toch altijd dat deel 
van hem waar hij niets – of amper iets 
– over wist. En dat was écht zo, vertelt hij. 

Geen vaderband
“Ik was vier jaar toen mijn vader weg-
ging. Ik heb nog wel herinneringen aan 
hem, maar heb nooit een band gevoeld. 
Onze moeder vertelde wel over hem, 
minder fraaie dingen. Maar onze oma 
– één van de ijkpunten in mijn leven 
– sprak eigenlijk altijd op een begrip-
volle manier over haar schoonzoon. 
Toen besefte ik dat niet, maar nu weet ik 
hoe waardevol dit voor ons geweest is. 
Dus ergens is er altijd wel die behoefte 
geweest om hem eens op te zoeken. En 
zo stonden Robert (toen 20) en ik (toen 
19) op een dag voor zijn deur in Brussel. 
Daar besefte ik dat hij ons altijd is blij-
ven volgen, want hij kon Robert en mij 
moeiteloos uit elkaar houden. En verder 
heb ik daar begrepen dat hij ook maar 
een mens was. Een mens die fouten 
maakt, daar spijt van heeft en niet weet 
hoe hij die moet herstellen. Veel men-
sen vinden het raar dat ik zo mild over 
hem denk. Maar zo is het. Minder mild 
denk ik over de jeugdinstanties die over 
kinderen als wij moesten beslissen…”
“De tijd rolde verder en ofschoon ik wel 

meer over hem wou weten kwam het 
er niet van. Hij stierf een paar jaar later 
zonder dat we hem hadden terugge-
zien. Het is zoals John Lennon zong: 
leven is wat er gebeurt terwijl je bezig 
bent met iets anders…”

Vader en vaderland
“Ook na de dood van Robert (in 2000) 
duurde het nog een tiental jaar voor ik écht 
aan de zoektocht naar mijn vader begon. 
Deels voor mezelf, deels voor mijn kinde-

ren die wel eens naar hun Afrikaanse opa 
vroegen. Het is ook een zoektocht naar 
mijn vaderland geworden.”

Wat een naam wil zeggen
“En zo is het gegaan. Het is een verhaal 
van via via contacten leggen… (en ont-
dekken dat je je eigen naam anders 
moet uitspreken: mo-soe-see dus!) tot 
het moment waarop je aankomt in het 
dorp van je vader. Dat was onbeschrijf-
lijk. Ik kan het maar in één woord uit-
drukken: een feest. In Afrika heeft ‘fami-

lie’ nog een andere betekenis dan bij 
ons. Mijn vader werd daar als een held 
gezien, wat even wennen was voor mij…
Ze kenden hem nog allemaal en wat 
meer was, ze wisten ook veel over zijn 
kinderen.  Voor mij waren het allemaal 
onbekenden maar omgekeerd dus niet! 
Ik heb er ook vernomen wat bedoeld 
wordt met de tweede naam van mijn 
vader, Nyi Te Mbao, wat ‘kind van een 
ander’ betekent. Het is een bijzon-
der verhaal: mijn vader is gezoogd 

geweest door zijn zus.”
En Mos-soe-see? “Dat is een samen-
trekking van mosuseni, wat wil zeggen:’Er 
gebeurt ergens iets, je kijkt ernaar, je 
denkt er het jouwe van, en je gaat verder.”
Zoals zijn eigen zoektocht? Ronny 
Mosuse heeft gekeken en gaat verder. 
Maar allicht veel minder onbeduidend 
dan zijn naam bedoelt. Zijn verhaal 
start waar dat van zijn vader eindigt. 
En het eindigt waar dat van zijn vader 
begon. De cirkel is rond.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

Ronny Mosuse vindt vader(land)
HOFSTADE – In De verborgen geschiedenis van mijn vader gaat Ronny Mos-soe-see (want zo moet je zijn 

naam uitspreken) op zoek naar wie zijn vader was. Zijn zoektocht brengt hem naar zijn Congolese familie.

De verborgen 
geschiedenis 
van mijn vader 
is verkrijgbaar 
bij uitgeverij Van 
Halewyck en kost 
19,95 euro. 
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Je BroodNodig broodshop: vers, ambachtelijk brood op elk moment.
BroodNodig, 12 zelfbediening-broodshops, elke dag open van 05.00 tot 23.00 uur.
Hofstade: Tervuursesteenweg 5 / Tervuursesteenweg 233 - www.broodnodig.be
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Waar je 30 jaar geleden nog simpel-
weg voor de deur op straat leerde fiet-
sen met mama of papa en een hou-
ten stok achteraan je fiets, zijn er nu 
heuse cursussen om je kids aan het 
rollen te krijgen.
Op 29 maart 2016 (10u tot 12u) kan je  
deelnemen aan zo’n workshop in het 
Sport Vlaanderen Domein in Hofstade. 
Slechts 20 deelnemers worden toe-
gelaten en inschrijven is verplicht. 

Hoe ze dat doen? 
Door ervaren monitoren in te schakelen 
en vooral door de ouders zelf! Zo moet 
elk kind begeleid worden door één vol-

wassene en er wordt aangeraden 
om sportieve schoenen aan te trek-
ken. De monitor schotelt jullie samen 
enkele leuke oefeningen voor waar-
door je in twee uurtjes tijd vlot leert 
fietsen. De ouders krijgen na afloop 
een brochure met heel wat fietstips 
en de kids een heus fietsdiploma!

Interesse om zelf deel te nemen? 
Kindjes die al fietservaring hebben 
met steunwieltjes of met een loopfiets 
mogen deelnemen. Voor 5 euro krijg je 
twee uurtjes les én een koekje en een 
drankje. Je kindje dient zijn eigen fiets 
(zonder steunwieltjes) en fietshelm 

mee te brengen. Meer info bij de sport-
dienst Zemst (015/61.88.95 of sport@
zemst.be). Inschrijven kan online of 
aan het loket van de dienst VTW, vanaf 
dinsdag 8 maart 2016 om 18 uur. 
Surf naar www.zemst.be en klik op 
ticket gang. Je vindt er ook de andere 
activiteiten tijdens de paasvakantie.

Tekst: Ellen Van de Wijgaert

Kijk! Ik fiets!
HOFSTADE - Leren fietsen. Ondergetekende deed er ongelooflijk 

lang over om op twee wiel(tjes) te leren fietsen. Zelfs zwemmen 

kon ik sneller. En toen ik het dan eindelijk onder de knie had, 

ging ik meteen de waaghals uithangen en proberen zonder han-

den te rijden. Zonder handen ja... Proberen inderdaad.

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

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

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”
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Omdat we soms kort op de bal moeten 
spelen, kunnen we geen maanden op 
voorhand de programmatie vastleg-
gen.  Neem dus regelmatig een kijkje 
op die site. We starten met Le Tout 
Nouveau Testament, een classic in 
wording van de Belgische topregis-
seur Jaco Van Dormael. U aangeboden 
met gepaste Brusselse bieren en cer-
vela. Op 29 maart spelen we Ixcanul, 
een echte belevingsfilm voor het grote 
scherm. De foyer leggen we dan vol 
met hete lavastenen als symbool 
tegen de opwarming van de aarde. 
Muziek dan. Op 12 maart nodigen we 
Jeffrey Foucault & band uit voor een 
zittend concert. Geniet van een all the 
way Americana band. Echtgenote Kris 
Delmhorst doet het voorprogramma. 

Enig concert in België! Een zeer belof-
tevolle band is Hydrogen Sea op 19 
maart. Het duo Seaux/
Uçar brengt een live 
drummer mee. Dit is 
experimentele indie-
electro met een groot 
gevoel voor mysterie 
en spanning. Laat je 
verrassen en mee-
slepen in deze don-
kere wereld! Zij worden voorafgegaan 
door de kristalheldere folkpop van 
het duo Esther en Fatou  uit Leuven. 
Ook een première is ons eerste open 
mic-event op donderdag 31 maart. 
We nodigen podiumartiesten uit om 
zich die avond voor te stellen in de 
foyer. Opkomende talenten, singer 

songwriters, instrumentalisten, dich-
ters, comedy.....iedereen krijgt de kans 

om in de foyer achter 
één micro zijn ding 
te doen. Centraal 
staat de verbroede-
ring, kennis maken 
met elkaar en podi-
umervaring opdoen. 
We benadrukken dat 
we openstaan voor 

alle stijlen en genres. Met slechts één 
voorwaarde: 1 muzikant, 1 instrument. 
Schrijf je in via ansje.brassine@
gcdemelkerij.be. Ook dit wordt een 
weerkerend event.
Hoog tijd voor mijn dubbel  
espressootje nu. Tot snel!

Tekst: Jean-Marie Brassine

De Melkerij events, ... 
da’s altijd straffe koffie!

ZEMST – Wat brengt de maand maart in de Melkerij? Wel, goed nieuws voor de filmfans! We starten op 8 maart 

met een filmprogrammatie op dinsdagavonden. Aanvang  20u stipt. Just film! Niet elke week, maar wel met 

grote regelmaat. We hebben daarvoor een aparte facebookpagina aangemaakt onder de brandname de  

Filmerij (facebook.com/defilmerij).

 

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

De Melkerij events, ....da’s altijd straffe koffie!
Zemst – 
Tekst: Jean-Marie Brassine
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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
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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De ‘Wereld Loodgietersdag’ is opgericht 
in 2010, na de aardbeving in Haïti. Toen 
speelden de loodgieters een belang-
rijke rol in het opbouwproces door 
goede sanitaire voorzieningen aan te 
leggen voor de slachtoffers, waardoor 
veel ziektes werden voorkomen.

Vakman aan het werk
Johan en Dirk, die allebei al ettelijke 
jaren deze stiel uitoefenen, zijn het 
erover eens: “Loodgieter is een mooi, 
afwisselend en interessant beroep 
met telkens een nieuwe uitdaging. 
Het geeft een goed gevoel te weten 
dat je de mensen kan helpen. Soms 
lijken we wel familie aan huis. We pro-
beren om de juiste en duurzame ser-
vice te geven met een zo kort moge-
lijke wachttijd.”

Anekdote
Elke werkdag brengt een nieuwe situ-
atie met zich mee, de ene al wat leu-
ker dan de andere.
Johan: “Ik heb geleerd dat je klanten 
niet altijd mag vertrouwen (niet slecht 
bedoeld). Zo moest ik eens onder een 
boiler kruipen en vroeg om de voeding 
af te zetten aan de zekeringkast. Doe 

ik wel, zei de klant! Hij wist alles van 
elektriciteit. Ik vergat na te meten en 
kreeg daar 400 Volt door m’n lichaam 
terwijl ik op mijn rug lag. Dus nu doe 
ik alles zelf of test het eerst, hoezeer 
ook de klant me dingen ‘verzekert’.”
Dirk: “Ooit werd ik gevraagd door 
een verhuurder om een verstopping 
van een wc te gaan herstellen. Ik 
begaf mij naar hun heiligste kleinste 
kamertje, de jongste zoon opende 
de deur en liep plots weg. De wc-pot 
bleek tot bovenaan vol met water 
te staan met zijn ‘eindproduct’. De 
moeder weigerde dit te verwijderen, 
en ik ook! Na heel wat heen en weer 
getelefoneer kwam de eigenares 
van het pand de keutels verwijderen. 

De oorzaak van de verstopping bleek 
een speelgoedje! Achteraf vond ik dit 
steeds weer een leuke anekdote die 
ik al meermaals heb verteld.”
 
Toekomstige collega’s
Hoe zou men de jongeren kunnen 
overtuigen om voor dit beroep te 
kiezen? “Wel, het is een beroep met 
werkzekerheid, een dagelijks sociaal 
gebeuren en het geeft voldoening 
om de klanten te kunnen helpen. 
Technische interesse hebben is zeker 
een must. Het vergt ook jaren van 
ervaring, dus mag je zeker niet bang 
zijn om fouten te maken. Praktijk is 
de beste leerschool!”

Tekst: Karin Grysouille

Internationale dag van de loodgieter
Waarschijnlijk fronsen er velen de wenkbrauwen als ze dit lezen. Zelfs de vakmannen Johan Van-

damme (Sanijo) en Dirk Verbestel leken geamuseerd toen ik hen vroeg wat ze vonden van hun inter-

nationale feestdag op 11 maart.

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
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Fietsen Janssens E.
Vekestraat 66, 1982 Elewijt
Tel 015/61 01 41

Thompson, Venturelli, Gazelle, L’Avenir, Minerva, Norta, Colnago, Scatto, Merdida, E-Move

Alle herstellingen
Een goede dienst na verkoop
www.fietshandeljanssens.be
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Man vindt hond
Deze keer werd 
een man uitge-
loot uit weeral 
vele inzendingen 
van vooral vrou-
wen voor onze 
leeshond. Onze 
hond had zich 
maar één keer in 
de kijker gezet in 
ons vorig nummer 
en wel achter de 
nieuwe schepen 
op bladzijde 45.
Roland Van Dam 
uit Eppegem won 
25 euro, maar kon niet poseren voor 
een foto want, amper terug in ’t land, 
moest hij alweer vertrekken naar het 
buitenland. Zijn vrouw Lut Feys liet 
graag de bladzijde zien waarop de 
hond vorige keer te vinden was.

We willen hierbij nog even bena-
drukken dat men op alle mogelijke 

manieren schriftelijk 
mag antwoorden aan 
‘de Zemstenaar’, hetzij rechtstreeks 
via mail, hetzij via een redactielid of 
de bib of ’t Hof van Laar, maar wel 
ten laatste op de 15e van de 
maand. 

Rumo bracht ook in dit nummer onze 

hond tot leven. Zoek hem en laat het 
ons weten vóór 15 maart. Wil ook een 
telefoonnummer vermelden zodat 
wij de winnaar zo snel mogelijk kun-
nen contacteren voor ons volgend 
nummer.

(KVW)

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen 
gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

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

Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159

1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - www.dakwerkendedonder.be

De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

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
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Uitgebreide keuze aan monturen

Ogentest

Aanpassen van contactlenzen

Montage & herstelling in eigen atelier

Brusselsesteenweg 108, tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be


