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Ellen
xxx

Eindelijk zomer! Hopelijk... want tijdens het schrijven 
van deze intro valt de regen voorlopig nog met bak-
ken uit de lucht.. Gelukkig schijnt bij de Zemstenaar 
de zon altijd! Heb jij je #zemstzomert brilletje al?

Uiteraard moest er deze maand ook gewerkt 
worden. Kristel fietste langs de nieuwe infobordjes in 
onze gemeente, Ilse ging wellnessen op wieltjes, Alex 
moest vroeg uit de veren voor een meeting met BNI 
Zemst en hij trok zowaar even de grens over, naar 
Mechelen voor de voorstelling van Komeet.

Nog geen idee waar je kids naartoe moeten deze 
zomer? Alex en Jean-Marie geven je inspiratie met hun 
zomerfilms en een échte musicalstage in de Melkerij.

Uiteraard stuurden we ook Jean weer op pad, hij 
trok langs alle gemeentes voor Onder de Mensen 
en ging eens piepen in de prachtige beeldentuin 
van Eliane en Johan. En tot slot nam Marijke een 
kijkje in de moestuin van Lucien. Wil jij ook eens 
staan blinken in deze rubriek? Stuur een mailtje 
naar info@dezemstenaar.com en misschien staat 
Marijke binnenkort wel voor jouw deur!

Fijne zomer!

Deze zomer valt er heel wat te 
beleven in Zemst!
1 juli: Vlaanderen Zingt
7-8-9 juli: Soirée Tropicale
15-16-17 juli: Weerdse Zomerfeesten
15-16-17-18 juli: Bos Kermis
26 juli: Black (Openluchtfilm - Plein van de verdraagzaamheid)
2 augustus: Achter de wolken (Openluchtfilm - Weide 
Halvesteenstraat, Laar)
9 augustus: Safety First the movie (Openluchtfilm - 
Sportimonium)
14 augustus: Teedee Verniet
15 augustus: Barbekjoe
16 augustus: d’Ardennen (Openluchtfilm - Schranshoeve)
19 augustus: Pleinpop
23 augustus: The Danish Girl (Openluchtfilm - d’Oude School)
27 en 28 augustus: Kunstenaarsroute
30 augustus: Cafard (Openluchtfilm - Heirweg Elewijt)
3 september: Cocktailparty Tramalant
4 september: Verrekijker (Plein van de verdraagzaamheid)

Kan je zelf niet gaan, maar wil je niets missen? Volg onze 
feestreporters op Facebook en/of Instagram en ontdek hoe 
tof het was!

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Vraag van de maand

Naar welk festival ga jij deze zomer?

In de zomer ben ik het allerliefste buiten. Je zal 

me dit seizoen dan ook niet snel op café of in de 

bioscoop vinden. Geef mij maar een openlucht-

fuif of een leuk festival. Mijn favoriete festival is 

Tomorrowland, maar even leuk vind ik de Soirée 

Tropicale. Cocktails, goede muziek, om midder-

nacht vuurwerk én ik kan er met de fiets naartoe. 

Wat wil een mens nog meer? Ook Pleinpop staat 

dit jaar met rood in mijn agenda genoteerd, want ik 

vind Les Truttes meer dan geweldig. 

Op de volgende pagina's ontdek je 

welke festivals op de agenda van 

mijn collega's staan. Waar ga jij deze 

zomer naartoe? Post het op onze 

Facebookpagina of stuur me een mailtje via  

info@dezemstenaar.com !
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Kom onze maairobots ontdekken!

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

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

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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En ook: Cursus plattelandsgids (p12), René schenkt vergeten kapel (p15),  
Mia legt er het balletje bij neer (p40) en Bedevaart naar Scherpenheuvel (p43)

Ik kijk elke zomer halsreikend uit naar Theater Aan Zee in Oostende. Op een moment dat de laatste 
voorstelling van het voorbije seizoen in je geheugen begint te vervagen, biedt TAZ literatuur en toneel op niet-
alledaagse lokaties, tegen de achtergrond van ons Vlaamse zeetje... topcombinatie!

TW Classic, om The Boss 
aan't werk te zien.

Ik ga dit jaar eens naar de Soiree Tropicale en naar Pleinpop. Als de Rode Duivels niet 
spelen, trek ik naar Vlaanderen Zingt en op Veller Rock kan je me ook vinden!
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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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De opening van de beeldentuin in de Heidestraat in 
Weerde was een groot succes. Beeldenatelier Johan 
Meijers stelde zijn unieke, handgemaakte beelden 
voor. Op zoek naar een decoratief object voor in huis 
of in de tuin, er was voor elk wat wils!
De talrijke bezoekers waren vol bewondering voor 
maar liefst 200 beelden. Een groot deel van de beel-
den vond een nieuwe thuis tegen een betaalbare 
prijs. Iedereen zijn eigen kunstwerk, en voor elk werk 
een ereplaats in zijn/haar huis of tuin. 

Tekst en foto's: Jean Andries

Opening 
beeldentuin
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Je werkte enige tijd geleden mee aan 
het tv-programma Via Annemie en 
eerder al aan een Telefacts-reportage 
over het beroep van gerechtsdeur-
waarder. Wat bezielt je om de deur 
van je privé- en professionele leven 
zo wagenwijd open te zetten?
“Ik ben ingegaan op de vraag van 
het kenniscentrum om de gerechts-
deurwaarder dichter bij de mensen te 
brengen, omdat ik het belangrijk vind 
dat men ons beroep kent en onze 
rol begrijpt. Voor Via Annemie waren 
het tien drukke werkdagen waarin ik 
voortdurend gevolgd werd, eerst door 
een medewerker, dan door Annemie 
Struyf zelf. Ik denk dat ik toen een 
derde van mijn normale werklast 
heb verzet. Het waren vaak moeilijke 
en gevoelige vragen. Je werd continu 
een spiegel voorgehouden en ver-
plicht om na te denken over dingen 
die je routinematig doet. Het hele ver-
haal komt natuurlijk over, maar af en 
toe was het ‘oei, nu heb je juist iets 
interessants gezegd, kan je dat eens 
herhalen?’ Ik heb er wel veel positieve 
reacties op gekregen!”

Wat is een gerechtsdeurwaarder 
eigenlijk, behalve een goeie klant 
van slotenmakers?
“Om gerechtsdeurwaarder te worden, 
behaal je eerst een masterdiploma in 
de rechten. Dan loop je twee jaar stage 
op een gerechtsdeurwaarderskantoor, 
en vervolgens werk je nog minstens vijf 
jaar als kandidaat-deurwaarder in een 
gerechtsdeurwaarderskantoor. Als er dan 

een plaats vrijkomt, kan je je kandidaat 
stellen. Ik werd benoemd op negenen-
dertig jaar, terwijl de meeste confraters 
rond de vijftig zijn. Onze tussenkomst is 
geregeld door allerhande wettelijke tarie-
ven, dus dé manier om als kantoor het 

verschil te maken is door het achterlig-
gende werk zeer efficiënt aan te pakken. 
Ik heb daarvoor een dertigtal geweldige 
medewerkers met allerhande nationa-
liteiten en achtergronden. Dat is gezien 
ons divers publiek een niet te onder-
schatten voordeel én tegelijk een posi-
tief integratieverhaal voor de betrokken 
medewerkers. Daarnaast heeft mijn ven-
noot software ontwikkeld die ons in staat 
stelt kort op de bal te spelen en grote 
aantallen dossiers aan te kunnen. Maar 
bovenal is een gerechtsdeurwaarder een 

bemiddelaar, een diplomaat. Veel men-
sen steken bij problemen de kop in het 
zand, hopen dat het vanzelf zal weggaan. 
Zo wordt een banale verkeersboete een 
onoverkomelijke schuld. Vaak kan je door 
rechtstreeks met banken en schuldeisers 

te gaan praten een afbetalingsrege-
ling krijgen. Dat lukt in de meeste 
gevallen. Het gaan opladen van een 
inboedel is echt het allerlaatste en 
een zeer uitzonderlijke maatregel!”

Heeft je job je idee over bezit en 
geld veranderd?
“Geld is een manier om je toekomst 
en die van je gezin veilig te stellen. 
Wij hebben twee kinderen met een 
beperking. Dat is een steile leer-
curve geweest voor ons allemaal. 
Zo stelde onze oudste zoon Brik als 
zesjarige vast dat Minas nooit met 
hem en Pim zou kunnen voetballen. 
We willen Brik zo weinig mogelijk 
bezwaren met de zorg voor de twee 
jongsten als wij er niet meer zijn. Hij  
zal wel altijd de ‘papieren’ moeten 

opnemen, maar als de financiële zorg er 
al niet is…  Eigenlijk hadden we voor adop-
tie gekozen om het risico op een tweede 
gehandicapte kindje uit te sluiten, maar 
misschien is het een geluk geweest dat 
Minas bij ons is geland en niet in een 
ander gezin met minder draagkracht… In 
elk geval heb ik het hele beeld van mijn 
beroep willen tonen: ik ben een mens 
met een gezin en eigen uitdagingen, niet 
een boeman die arme mensen van hun 
laatste bezit komt beroven!”

Tekst en foto’s: Ilse Van de Velde

Gerechtsdeurwaarder zet de deur open
HOFSTADE - Bart De Smet is goed op weg om een heuse mediafiguur te worden, en dat als gerechts-

deurwaarder! Het juridisch maatschappelijk kenniscentrum SAM-TES zette een charmeoffensief op 

om de aaibaarheidsfactor van zijn gerechtsdeurwaarders te verhogen, en Bart speelt de rol met verve.  

Ontmoet de teddybeer onder de gerechtsdeurwaarders…

Bart De Smet: "Een gerechtsdeurwaarder is 
ook een mens, en zeker geen boeman!".
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

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

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Een Finse sauna op wieltjes impor-
teren? Hoe komen jullie daarbij?
“Toen ik thuiszat met een burn-out, net 
vijftig geworden, en met een loopbaan tot 
67 jaar als perspectief, keek ik uit naar iets 
dat mij zélf blij zou maken. We gaan al 
jaren regelmatig naar de sauna om eens 
echt te ontspannen. Daarnaast was de 
hype rond foodtrucks en 
andere mobiele busi-
nessmodellen ons niet 
ontgaan. Dus begon-
nen we te googelen. Het 
idee bestond al met 
sauna’s in de vorm van 
een grote ton. Tijdens het 
vergelijken van sauna-
verwarmingssystemen 
op het internet, botsten 
we toevallig op onze 
leverancier – zeg maar 
vriend intussen – die 
zelf zijn huifkarsauna 
ontworpen heeft en 
eigenhandig bouwt. Het 
klikte meteen. We besloten de sprong te 
wagen! We startten ons bedrijf op, web-
site, Facebookpagina, … Een vriend van 
onze dochter ontwierp het logo terwijl zij 
zich met haar opleiding publiciteit over de 
folder ontfermde. Het hele verhaal gaf me 
terug energie en zin in de toekomst, zodat 
mijn burn-out tot het verleden behoort!”

Is er een verschil tussen jullie echte 
Finse sauna en de cabines die je 
hier kan kopen?
“Het ontwerp is van Esa Pönkänen, een 
gepassioneerde saunabouwer uit Lieksa 
in Finland, op een uurtje rijden van de 

Russische grens. Alle onderdelen zijn 
geproduceerd in Finland en met de 
hand samengesteld in zijn klein atelier.
De IKI houtkachel is gemaakt van roest-
vrij stalen metaalgaas en een industriële 
buis die de warmte doorgeeft naar 120 
kilogram stenen. Die zorgen voor een 
aangename stralingswarmte. Een door 

Esa ontworpen ventilatiesysteem geeft 
een constante toevoer van zuurstof in de 
cabine, waardoor je steeds comfortabel 
kan ademen. De gebogen ligzetels zijn 
gebouwd door de firma TUNTU en zitten 
veel comfortabeler dan de traditionele 
rechte saunabanken.
Door de gefumeerde glazen wand 
heb je een mooi zicht op je tuin 
zonder dat men van buiten naar 
binnen kan kijken. Er is zelfs een 
terrasje met balustrade aan de 
sauna!
Het enige jammere is dat je hier 
niet, zoals in Finland, met je sauna 

naar een meertje kan rijden en in de 
vrije natuur gaan zweten…”

Wat is er zo gezond aan sauna?
“In de klassieke (Finse) sauna wordt de 
hete, droge lucht opgewarmd tot tus-
sen 50-60°C. De wisselwerking tussen 
warmte en koude zorgen voor een goede 

doorbloeding.
Je huid wordt door het 
zweten grondig gerei-
nigd en door de verwijde 
bloedvaten beter gevoed. 
Naar een publieke 
sauna gaan is niet naar 
ieders smaak: naakt (of 
desnoods in badpak) 
bij onbekenden zitten 
zweten: niet meteen de 
perfecte ontspanning! 
Een afspraak in een 
privésauna is altijd voor 
een korte tijdsspanne 
en je moet je steeds 
verplaatsen.

Al die overwegingen nemen wij met 
Wellness op Wieltjes weg: je huurt bij 
ons een knusse designsauna voor een 
dagje of een weekend. Wij brengen alles 
tot bij je thuis, jij moet alleen genieten…”

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Wellness op wieltjes
HOFSTADE - Wat is er meer rustgevend en ontspannend dan in je eigen tuin genieten van een prachtige, 

knusse, echt Finse sauna? Peter en Gwenny Bauwens brengen hun mobiele Finse sauna tot in je tuin, voor-

zien van de nodige houtblokken en handdoeken. De opgietgeuren en een tuindouche kan je erbij bestellen.

Meer informatie op 0473 57 48 01 of  
www.wellnessopwieltjes.be
De vijf eerste reservaties die de reserva-
tiecode ‘Zemstenaar062016’ vermelden 
bij 'opmerkingen' tijdens online reservatie, 
krijgen 30 euro korting op de huurprijs + 
gratis de tuindouche t.w.v. 20 euro en gratis 
3 opgietgeuren t.w.v. 12 euro. 
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Cursus plattelandsgids
ZEMST - Hoe kan je een landbouwbedrijf en zijn gronden duurzaam beheren? En wat is dan het ver-

schil met biolandbouw? Hoe werkt een veeteeltbedrijf, een gemengd bedrijf of een akkerbouwbe-

drijf? En hoe kan je bewust omgaan met voedsel? Ook de ‘lokale voedselstrategie’ wordt onder de 

loep genomen. De cursus plattelandsgids maakt je wijzer in heel wat boerderij-aspecten. 

Ik ga naar Pleinpop en de Cocktailparty. 
Zemstse sfeer komt daar echt naar boven. 
Iedereen kent iedereen. Leuk gewoon. 

Deze cursus heeft als 
doel om het landbouwle-
ven in Zemst te promoten 
bij schoolklassen en het 
lokale verenigingsleven én 
om Zemst en zijn platte-
landsomgeving op de kaart 
te zetten bij toeristen. 
Eenmaal de cursus vol-
tooid, kan je je aansluiten 
als volwaardige gids bij 
de dienst Landbouw, die 
de coördinatie tussen de 
geïnteresseerde groepen 
en de boerderijen op zich 
neemt.

Heel wat Zemstse verenigingen hebben 
reeds een warm hart voor de natuur 
en de landbouw. Voor Chiro Skippy 
is een plattelandsweekend of -dag 
een jaarlijks evenement. Er wordt een 
bezoek gebracht aan de boerderij of 
ze gaan de grond van naderbij beki-
jken met de nodige modderhandjes of 
nog een andere kijk … er worden ook 
spelletjes gespeeld met groenten. De 
groenten zijn een onmisbaar en belan-
grijk onderdeel van de maaltijd op elk 
kamp en weekend. Het Zemstse platte-
landsleven wordt zo goed als mogelijk 
in tact gehouden.

Wie kan op welke manier een 
steentje bijdragen?
Landbouwers die hun landbouwbedrijf 
wensen open te stellen, sluiten zich 
aan bij het netwerk Boeren met Klasse 

Vlaams-Brabant en krijgen langs deze 
weg een vergoeding van de provincie 
om hun boerderij op orde te stellen. Per 
rondleiding van ongeveer twee uur op 
een boerderij ontvangen de gidsen een 
vrijwilligersvergoeding.

En hoe kan je aan de slag gaan als 
plattelandsgids?
Je krijgt in deze opleiding een hoop 
antwoorden op vragen over het leven op 
een landbouwbedrijf en de natuur-en 
plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. 
Ook hoe een rondleiding voorbereiden 
voor verschillende doelgroepen komt 
aan bod. Je kan daarna aan de slag 
met het organiseren van een boer-
derijbezoek en een geleide tocht in 
de gemeente. Het programma werd 
samengesteld i.s.m. diverse partners 
zoals vzw Plattelandsklassen, Groene 
Corridor en de landbouwraad uit Zemst.

De cursus
De cursus omvat 10 lessen 
en werd uitgewerkt door 
het Centrum voor Natuur- 
en Milieueducatie (CVN), 
in samenwerking met 
de gemeentelijke dienst 
Landbouw en afgetoetst bij 
enkele lokale landbouwers.
Groepen die wensen deel 
te nemen aan een rondlei-
ding betalen 32,71 euro. Voor 
Zemstse scholen is de ron-
dleiding gratis. Scholen en 
verenigingen worden nog 
persoonlijk op de hoogte 

gebracht van het aanbod. Het brede publiek 
krijgt erover te horen via de gebruikelijke 
gemeentelijke communicatiekanalen.

Prijs is 120 euro. Na bevestiging van 
je digitale inschrijving kan je het 
inschrijvingsbedrag overschrijven op 
rekening BE 15 7360 0222 7630 van 
Natuurpunt CVN met vermelding ‘cur-
sus Plattelandsgids Zemst’ en vermel-
ding van naam en telefoonnummer. 
Cursisten uit Zemst - tevens profes-
sioneel actief als landbouwer of natuur-
gids – krijgen het cursusgeld voor de helft 
terugbetaald na voltooiing van de cursus.
Meer info bij de dienst Landbouw op 
landbouw@zemst.be of 015-618899.
Tekst: Karin Andries, foto: Laura Schoevaers 
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Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be

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

Alle gyprocwerken

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

 

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

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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Wat niemand wist, kwam echter 
enkele maanden geleden uit: niet de 
gemeente is eigenaar van de kapel, 

die nochtans midden in de gemeente-
weg staat, maar René Geeraerts, beter 
gekend als René, de papa van Vanessa 

van het Hof van Laar.
De man, rijker dan hij 
kon denken, heeft er 
echter ondertussen 
genereus in toegestemd 
om de kapel koste-
loos af te staan aan de 
gemeente zodat die de 
nodige restauratiewer-
ken kan laten uitvoeren.
Vorige week overhan-
digde René de sleutel 
van de kapel  symbolisch 
aan de burgemeester en 
de schepen van erfgoed. 
De voorziene werken 
zullen vermoedelijk in 
het najaar kunnen wor-
den uitgevoerd.

Tekst: Bart Coopman en 

Laura Schoevaers,  

foto: Jean Andries

René schenkt 
vergeten kapel

ZEMST-LAAR - Een leuk verhaal kwam uw reporters ter ore.  

Midden in het begin van de Lareveenstraat staat sinds mensen-

heugenis de kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smarten. Het 

kapelletje is in slechte staat: de deur en het dak moeten drin-

gend hersteld worden. Een aantal Larenaars hebben zich daar-

om tot het gemeentebestuur gewend.

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

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

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

Vanessa Geeraerts mocht in naam van René 
de sleutel van de kapel afgeven aan de 

burgemeester en de schepen van erfgoed.
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Vrijdag 18 maart 2016. Maar liefst 150 
Zemstse feestvierders zakken af  naar 
de gekende danstempel Versuz in 
Hasselt om hun eigen dj Wout Calluy, 
alias C-Man, aan het werk te zien. En 
of het de moeite was! Voor de immer 
sympathieke Wout alvast  een onver-
getelijk moment en voltreffer, want 
ook clubs als La Rocca en Ikon (Noxx) 
mogen ondertussen aan de lijst wor-
den toegevoegd. 

I’m gonna DJ 
Als kleine jongen al is 
Wout gebeten door de 
muziekmicrobe, een 
passie die is doorgege-
ven door zijn ouders en 
grootouders. Het begint 
bij het bespelen van 
muziekinstrumenten en 
het eindeloos beluisteren 
van cd’s. De eerste stap-
pen in de uitgaanswereld 
voeden zijn fascinatie 
voor de techniek  van de 
dj’s en het wordt hem 
snel duidelijk: daar wil hij 
ook staan!

Met zijn spaarcentjes 
schaft Wout zich een 
simpele draaitafel aan 
waarmee hij dag in dag 
uit oefent op zijn zolder-
kamer. Zijn gedrevenheid 
loont de moeite. Na een 
half jaar krijgt hij de kans 

om te debuteren in enkele plaatselijke 
jeugdhuizen waar hij Ruben Jacquemin 
(D-Rub) en Harald Van de Weyngaerdt 
leert kennen, twee gevestigde waarden 
die hem de kneepjes van het vak bij-
brengen.  

Put your records on
Natuurlijk droomt C-Man ervan om in 
de voetsporen te treden van zijn grote 

voorbeelden. In de beginjaren was dit 
vooral DJ F.R.A.N.K. Wout raakt gefasci-
neerd door de manier waarop hij zijn 
muziek mixt. Een techniek die hij onder 
de knie wil krijgen en met succes! Maar 
velen voelen zich geroepen, slechts een 
aantal bereiken de status van top-dj. 

Het is dus een must om jezelf te onder-
scheiden. Zo is Wout intensief bezig om 

eigen muziek te produ-
cen en remixen te maken 
om door te breken naar 
dat hogere niveau. Een 
goede leerschool is het 
bijwonen van grotere eve-
nementen waar je tal van 
dj’s ontmoet, iets waar hij 
elke keer weer naar uit-
kijkt. De juiste contacten 
leggen zorgt ervoor dat 
er nieuwe deuren open-
gaan. Misschien wel die 
van Tomorrowland of de 
kans om te draaien op 
Ibiza!  

Het staat vast, voor hem 
bestaat er geen leukere 
job. Wij moeten nog net 
niet het vliegtuig op om 
C-Man op het podium te 
zien schitteren. Voor alle 
evenementen, check 
zeker zijn facebookpa-
gina. 

Tekst: Karin Grysouille,  

foto: Wout Calluy

C-man, talent van eigen bodem 
WEERDE - “God is a DJ”. Naast Faithless hebben nog een aantal gekende artiesten hun ode bezongen 

aan de charismatische persoonlijkheden achter de draaitafel.  Ook dichter bij huis timmert Wout Calluy 

zich een weg naar de grotere podiums. Maak plaats, Dimitri Vegas en Like Mike, hier komt C-Man! 

Onze C-Man in volle actie.
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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

Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
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Vrijdagochtend, 6.30u. Auto’s komen 
aangereden. Registreren, elkaar begroe-
ten, een walking breakfast nemen. De 
ochtendstond heeft goud in de mond. 
Niet het minst voor een zelfstandig 
ondernemer.

Geven loont
Medewerker zijn van de Zemstenaar 
betekent niet altijd laat vergaderen. Je 
moet ook vroeg uit de veren kunnen. 
Enige ascese is uw medewerker geluk-
kig niet vreemd. Voorzitter Maarten Van 
Eyken heet me hartelijk welkom. Ik ont-
moet nog enkele andere Zemstenaars: 
Martine De Ketelaere, Chantal Juliens, 
Lutgart De Poorter, Paul Van Craen, 
David Enckels, Thierry Vannerom en 
nog een dertigtal andere wakkere wer-
kers van de regio BNI Brussels Airport – 
Kastze (Kampenhout – Steenokkerzeel 
– Zemst).

Het uitgangsprincipe van de organisa-
tie is ‘geven loont’. BNI biedt elk lid de 

mogelijkheid om ideeën, contacten 
en netwerken te delen. Dit levert veel 
voordelen op, vooral zakelijke aanbe-
velingen. Als je lid bent van BNI is het 
net alsof je een team van 25 verkopers 
voor je hebt werken. Die je dan elke dag 
kunnen helpen je product in de markt 
te zetten. 

Kan iedereen lid worden?
Maarten: “We laten slechts één lid 

per branche of specialisatie toe. 
Bijvoorbeeld één drukker, één interi-
eurarchitect, één transportbedrijf… per 
chapter. Tevens dienen alle deelne-
mers hun primaire beroep of bedrijf 
te vertegenwoordigen. We vergaderen 
één keer per week, op vrijdagochtend. 
Een vergadering duurt stipt anderhalf 
uur en aanwezigheid is van essenti-
eel belang. Wie verhinderd is, kan zich 
altijd laten vervangen.”

Warm aanbevolen
De vergadering verloopt volgens 
een strak schema. Een tafelronde 
met 60-seconden presentaties, een 
10-minuten presentatie voor nieuw-
komers, uitwisseling van visitekaart-
jes… Elk lid heeft de kaartjes van de 
andere leden bij zich.  Als zij iemand 
ontmoeten die op zoek is naar een 
product of dienst van een collega-lid, 
overhandigen zij het betreffende visi-

Lokale ondernemers netwerken
ZEMST/MELSBROEK – De naam van je onderneming bekendmaken, duurzame zakelijke relaties op-

bouwen, aanbevelingen doen, klanten werven, omzet genereren. Het zijn de basiselementen van 

gezond ondernemerschap. Binnen bereik gebracht door BNI, Business Network International, een 

wereldwijde marketing-netwerkingsorganisatie. Voor onze gemeente ondergebracht in de Chapter 

Brussels Airport – Kastze.

‘s Morgens in de vroegte, aan de Melkerij:  Maarten Van Eyken (centraal) geflankeerd door 
andere Zemstenaars. Links van hem herkennen we Paul Van Craen, Thaïs Brems en Chantal 
Juliens. Rechts David Enckels, Martine De Ketelaere, Thierry Vannerrom en Michel Bekaert.

Business Network International 
is in 1985 ontstaan in de USA en nadien overgewaaid naar Europa. In 2015 
wisselden 190.000 leden in circa 7.300 chapters in 62 landen samen meer 
dan 5,4 miljoen aanbevelingen uit, goed voor een totale waarde van 9,2 mil-
jard euro.
Lidmaatschap kost 150 euro voor de aansluiting en 870 euro lidgeld per jaar. 
Per vergadering betaal je 15 euro als bijdrage in de kosten voor de accommo-
datie en het ontbijt.
Wie interesse heeft kan contact nemen met: Pierre Schmitt, regiodirecteur 
BNI-Vlaams Brabant & Arr. Aalst. Email: pierre.schmitt@bni-vlaamsbrabant.be;  
tel. 0476/54.99.04; www.bni-vlaamsbrabant.be.
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tekaartje en leggen zo mogelijk met-
een contact. In de uitwisselingsronde 
worden de aanbevelingen meteen 
concreet toegelicht.  

Maarten: “Netwerken is van levens-
belang voor ondernemingen. Als je 
deze marketingstrategie huldigt bin-
nen een gestructureerde omgeving 
zoals hier, zit je meteen goed inzake 

omzetgroei. De aanbevelingen die 
uitgewisseld worden, moeten dan ook 
echt ‘warm’ zijn.”

Dat merken we in de tafelronde waarbij 
leden elkaar bedanken voor aanbeve-
lingen die gedaan werden in eerdere 
vergaderingen, met opgave van de 
gerealiseerde omzet als bewijs.
Met de cultuur van ‘vergaderen om te 

vergaderen’ wordt hier duidelijk afge-
rekend. Iedereen staat op scherp en 
is ingesteld op efficiëntie. Zeker op dit 
vroege uur. Smartphonegerinkel wordt 
niet geduld. Dat is voor na negen uur. 
Als de files zich moeizaam beginnen 
op te lossen. Maar dan hebben deze 
dames en heren er al een anderhalf 
uur werk opzitten, inclusief ontbijt.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries.

Nieuw bestuur
Een vernieuwde raad van 
bestuur blaast een frisse 
wind door de Zemstse 
jeugdraad. De vrijwilli-
gers Sonny Deman, Jana 
Floridor en Lise Bogaerts 
proberen er samen met 
jeugdconsulente Sabrina 
en schepen van jeugd 
Jan Verdoodt een leven-
dige adviesraad van 
te maken, waarin alle 
Zemstse jeugd welkom 
is om vragen, problemen en behoeftes 
aan te kaarten.

Vernieuwde vergaderingen
Allereerst gooien ze de klassieke 
manier van vergaderen om. In de toe-
komst zullen de aanwezige jongeren 
vooral zélf aangemoedigd worden om 
hun mening te geven aan thematafels. 
Het constructieve advies dat de jeugd 
aan zo’n praattafel creëert, maken ze 

over aan het schepencollege, dat er 
feedback op geeft. 
De jeugdraad is er echter niet enkel dóór 
de jeugd, ze is er ook vóór de jeugd. In 
de toekomst wil ze naast een advise-
rend ook een ondersteunend orgaan 
worden. 

Nieuw logo
Al deze veranderingen willen ze graag 
weerspiegeld zien in een nieuw logo. 

Daarom besloten ze om 
er een wedstrijd van te 
maken

. 
Wil je een logo ontwer-
pen?

Stuur je ontwerpen vóór 1 september 
2016 uitsluitend via mail naar jeugd@
zemst.be. 

Heb je zin gekregen om mee te 
doen met de jeugdraad?
Dat kan als je tussen 16 en 35 jaar 
jong bent en geen politiek mandaat 
bekleedt op eender welk niveau.
Tekst: Laura Schoevaers en Sonny Deman, 

foto: Sarah Neumann

Jeugdraad zoekt nieuw logo
ZEMST - De Zemstse jeugdraad bestaat al sinds 1977. Toch weten veel mensen nog niet wat ze precies 

doet. Daarom tracht de jeugdraad nu meer bekendheid te verwerven met een logowedstrijd, nieuwe 

activiteiten en meer aanwezigheid in het straatbeeld.

De maandelijkse 
vergaderingen 

van de jeugdraad 
verlopen ernstig 

maar gemoedelijk.
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Lucien Lauwers (63) 
geeft een rondleiding in 
de tuin. “Ik heb al bijna 
veertig jaar een moes-
tuin en een serre”, begint 
hij. “Het zit in mijn bloed 
en in mijn vingers, want 
mijn ouders waren echte 
boeren. Toen ik met de 
moestuin startte, wist 
ik perfect hoe ik elke 
groente moest kweken.”

In de serre zet hij de 
tomaten en de niet-alle-
daagse kiwibes. Buiten 
zien we sla, wortelen, 
aardappelen, spinazie, 
schorseneren, erwtjes, 
noem maar op. Allemaal 
mooi in rijtjes geplant. Wat ziet het er 
heerlijk groen uit!

Zuivere grond
Om ervoor te zorgen dat de grond niet 
uitgeput geraakt, past Lucien het prin-
cipe van wisselteelt toe: elk jaar de 
groenten van plaats wisselen. “Deels 
door die wisselteelt moet ik geen che-
mische producten gebruiken”, vertelt 
Lucien. “Ik hou mijn grond en groenten 
zo zuiver mogelijk, en als het echt niet 
anders kan zal ik bestrijdingsmiddelen 
gebruiken. Alleen slakkenkorrels zul 
je hier vinden om die veelvraten tegen 

te houden.” Lucien gaat 
ook nooit naar het 
containerpark met 
groenafval. Al 
het snoeihout 
en het gras 
wordt her-
werkt tot voeding 
voor de tuin. De grond 
voorzien van kalk is het 
enige wat hij extra hoeft te doen.

“De tuin is volledig mijn domein”, 
gaat hij verder. “Dat is al zo vanaf het 
moment dat mijn vrouw en ik hier 

kwamen wonen, veertig 
jaar geleden. Het hele 
jaar door ben ik vaak bui-
ten te vinden. In de win-
ter om bijvoorbeeld de 
struiken te snoeien, en in 
de lente en de zomer om 
in de moestuin te wer-
ken. Het is een schone 
hobby!”

Smaakverschil 
Groenten zijn heerlijk als 
ze recht uit de tuin op je 
bord belanden. “Vooral bij 
sla en spinazie proef ik 
een groot verschil”, ver-
telt hij. Wat Lucien en 
zijn vrouw niet op krij-

gen, wordt ingevroren. “Maar van de 
meeste groenten hebben we 

maar net genoeg. Neem nu 
de vroege aardappelen die 
ik geplant heb. Binnenkort 

doe ik die allemaal uit, en 
ik schat dat we met deze 
oogst genoeg zullen hebben 
tot nieuwjaar.” Als de aard-

appelen weg zijn, plant Lucien prei en 
sla op het groentebed dat vrij komt. En 
op een ander stukje lege grond plant 
hij een pompoen. En zo blijft hij maar 
bezig, het hele jaar rond. 

Tekst: Marijke Pots, foto: Jean Andries

ZEMST-LAAR - Wat is het fijn als iemand enthousiast  

over zijn bedden met groenten vertelt! Als fervente  

moestuinier trek ik deze zomer op pad, langs de 

Zemstse groententuinen. Mijn eerste halte is in de 

Spiltstraat, waar ik den hof van Lucien induik. Een 

moestuin met prachtige rijen groene groenten!

Lucien is elke dag in de moestuin te vinden,  
vandaag in gezelschap van zijn kleinkinderen.
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“Kind- en ouderyoga is een speelse vorm van yoga, aangepast aan de belevingswereld van kinderen van 4 tot 10 jaar Deze sport versterkt de innige band tussen volwassene en kind en biedt bewegingsvormen, afgewisseld met rustmomenten waarbij de aandacht gaat naar de innerlijke beleving van hun kind-zijn”, zegt Nancy Mintaka. Info 0476-358238.

Zemst huldigde zijn kampioenen. Visser Willy Op De Beeck kreeg de trofee van Sportverdienste 2016. Paardrijder Jochem 
Schaepherders kreeg de trofee Verdienste in de gehandicaptensport. Fran Vanderstukken, brons op het WK Ne waza jiu 
jitsu in Thailand, zilver op EK Braziliaanse jiu jitsu in Lissabon, werd sportlaureaat 2016.

In het Hof van Laar werd een grootse babyborrel gehouden 

voor Zyta, de dochter van de uitbaatster Vanessa en haar 

man Gunther. Alle klanten en familieleden werden ver-

wend met hapjes, tapjes, een buffet, een springkasteel en 

een speelhoek. Op de foto poseren de ouders, grootouders 

en enkele vaste klanten fier met de kleine spruit Zyta. (KA)

De derde editie AB Rock a Veller in Laar was opieuw 
een overweldigend succes. Meer dan 30 spontane 
medewerkers, sponsors en weldoeners zorgden voor 

een geslaagd rockfestival. De leden van vzw Rock 
a Veller en ‘t Vel over Been zijn terecht fier op het 
geslaagd muziekevenement. 
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Ontmoetingsdag met alle nieuwkomers in Zemst. Negentig nieuwe Zemstenaren kregen een 

rondgang in het gemeentehuis en werden nadien langs verschillende bezienswaardigheden in 

de gemeente rondgereden in twee autobussen. De dag eindigde met een receptie met tal van 

streekproducten en een gezellig samenzijn.

Officiële opening van het Belgische 
kampioenschap skeeleren op het 
nieuwe marathonparcours van 810 
meter in Eppegem. (foto boven)
Het startschot voor de scholieren 
werd gegeven door schepen van 
Sport Piet Van Grunderbeeck, in aan-
wezigheid van burgemeester Bart 
Coopman en Walter Keuleers, voor-
zitter van Reko Zemst. (foto rechts)

Femma Elewijt organiseerde in mei een uitstap 

naar het Joods kwartier in Antwerpen. Behalve de 

wandeling door de Joodse wijk, werd ook de syna-

goge Van Denset en de erbij horende bibliotheek 

Soeka en Mikva bezocht. De uitstap werd afgesloten 

met een maaltijd bij Hoffy’s. 
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Carolien Van Relegem (17) van Reko 
Zemst werd voor het eerst Belgisch 
kampioen bij de juniores. “Leuk voor Reko 
Zemst, vooral omdat ik de enige kam-
pioen ben van de club. Na een tweede 
plaats op de 300 meter tijdrijden op de 
piste in het BK voor junioren, tweede op 
de 1000 meter piste, derde in de 5000 
meter puntenkoers en tweede in de 1000 
meter afvalling op de weg. Een bevesti-
ging van een mooi seizoen. Eind sep-
tember neem ik deel aan de Master van 
Berlijn. Ik kijk er naar uit”, zegt Carolien.
Nymphe Keuleers van Reko Zemst klopte 
in het BK in Eppegem topfavoriete Tas op 
de 1000 meter. In het voorbije jaar was 
Nymphe deelnemer Europese kampi-
oenschappen junioren A, behaalde een 
tweede plaats in de 500 meter snelheid 
op de weg, werd laureaat in de 3000 me-
ter ploegkoers piste, op de 5000 meter 
ploegkoers op de weg en schitterde met 
een tweede plaats 500 meter snelheid 
piste tijdens het WK junioren A

De andersvalidensportdag in manege Verbrande Brug, in samenwerking met de gemeente Zemst, manege Verbran-de Brug en Horse Fun, was andermaal een groot succes. Vooral voor de paard-rijders was het een onvergetelijke dag. Na afloop mocht iedereen een medaille in ontvangst nemen. 

De uitstekende samenwerking van Zemst met Sokone werd 

vorige maand nog maar eens onderstreept. De Sokonezen 

bezochten tal van landbouwers, waaronder Van Haesendonck 

en de zelfoogstboerderij. Ook een bezoek bij de kindjes van 

basisschool De Pimpernel in Laar mocht niet ontbreken. De 

leerlingen van het vijfde leerjaar stelden spitsvondige vragen 

die spontaan werden beantwoord.

Supportersclub Rood-Groen KFC Eppegem verkoos Pieter De Wit als 
beste speler van het jaar. Kamal Meftah, Glenn Breugelmans, Kurt Baetens en Maxim Breugelmans eindigden in de top vijf. Clubfotograaf Jean Berckmans werd beloond voor zijn inzet en mooie 

foto’s op Facebook. Johnny Op de Beeck miste geen enkele verplaat-sing en mag een jaar gratis mee met de bus. De afscheidnemende Pieter Crabeels werd in de bloemetjes gezet en bedankte de spon-tane medewerkers van de club, die een staande ovatie kregen. 
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In Laar weten de voetballiefhebbers hoe ze een feestje moe-ten bouwen tijdens de wedstrijd Zweden-België. Voor de 180 enthousiaste supporters was het in de zaal Hof van Laar lang wachten op de ontlading. Ein-de-lijk! Nainggolan scoort in de 84ste minuut de winnende treffer en de boel ontploft.

De U7 en U8 van SK Laar kunnen terugblikken op een mooi seizoen en wer-

den als afsluiter samen met hun toptrainers beloond met een barbecue.

De sportraad van Zemst is een actieve groep van men-
sen die allemaal hun sporen in één of andere sport 
hebben verdiend. Meestal werken ze op de achtergrond, 
waarbij ze de grotere evenementen in goede banen lei-
den. De scholenveldloop, de sportweek, de sportdagen 
voor senioren,  de andersvalidenloop enz. Kortom de 
stille motor achter het overkoepelende sportgebeuren.
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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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Marlies en Vincent naderden de 50. Vier jaar eerder hadden ze elkaar 
op het vliegtuig ontmoet. Vincent, als internationaal marketingdirec-
teur van een Amerikaans informaticaconcern. Marlies, als Europees 

verkoopmanager bij een groot Duits postbedrijf. Twee Strebers. Alles in het 
teken van de job waardoor hun privélevens een zootje waren geworden. Niet 
dat ze zinnens waren het op te geven, tot een plotse turbulentie daar anders 
over besliste. Toen ze opstond van haar zitje bij het raam om zich richting 
toilet te begeven, schudde de Airbus zijn inhoud wild door elkaar. Marlies had 
geen andere uitweg dan pal op Vincent te landen. De inhoud van het glas 
wijn in zijn hand kleurde haar witte blouse met rode vlekken. Een kladversie 
van de maillot à pois uit de Tour de France. Maar wel voller. Hij excuseerde 
zich, zij excuseerde zich. Als ervaren vrouw griste zij een reserve T-shirtje 
uit haar handbagage, haastte zich naar het toilet en kleedde zich om. Een 
vleugje Chanel N° 5 en ze voelde zich weer een wilde frisheid. Tikkeltje uit-
dagend ook met dat spannende shirtje boven dat strakke donkerblauwe 
rokje. Toen ze haar plaats weer wilde innemen, zocht haar hand steun op zijn 
schouder. Hun knieën raakten elkaar. Net iets te nadrukkelijk om onschul-
dig te zijn. Vincent, cool als altijd, keek haar strak in de groene ogen en zei: 
“Niet onaardig. Lekker geurtje ook.” Ze voelde zich als toen ze 16 was en 
haar eerste vriendje ontmoette. Een lekker drankje – ze reisden natuurlijk in 
business class – zou ze best kunnen gebruiken nu. Nog voor zij iets gezegd 
had, gebaarde hij de stewardess en bestelde hij een flesje Moët & Chandon. 
Met nog drie uur vlucht voor de boeg hadden zij elkaar gevonden. Niet alleen 
in woorden, maar ook in blikken, gebaren, aanrakingen… Eerst spontaan, 
nadien steeds bewuster. Ze droomden weg van leuke vakantiebestemmin-
gen. Waarom niet met elkaar? Telefoonnummers werden uitgewisseld. De 
afstand tussen Opwijk en Zemst werd met de slok kleiner.
Twee maand later zaten ze samen in de auto richting Provence, Côte d’ 
Azur… Op zakenreis, zogezegd. Hij zelfs met racefiets. Als fervent fietslief-
hebber perfect te verantwoorden trouwens. De Mont Ventoux bleek die dag 
niet toegankelijk. Het knusse kamertje in Hôtel des Pins in Bédoin des te 
meer. Nadien niksen in Nice. Mondain Monaco meemaken. Twee weken 
genieten van de zon, van de natuur, van elkaar. Op de terugrit werd Marlies 
onwel, werden ze gedwongen halt te houden in Vaison-la-Romaine. De 
B&B waar ze die nacht logies vonden, wordt nu door hen uitgebaat. Vaarwel 
business, vaarwel stress. Gewoon leven als god in Frankrijk. AL

bekeken
Scheef
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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
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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

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

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

 

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.

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem
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Vier jonge Mechelaars, levensgenieters 
ook, waarvan de helft met amoureuze 
vertakkingen in Zemst, slaan de han-
den in elkaar. Respect voor de broers 
Benjamin (26) en Pieterjan (30) Van den 
Bon, Jan Straetmans (26) en Willem 
Beeck (26). Een zomer lang willen zij 
Mechelen en bij uitbreiding Zemst, ver-
wennen met heerlijke happen, drank en 
mooie muziek. 

De Fikke
Noem het een nieuwe culinaire hot-
spot of pop-upzomerbar. Eén ding is 
duidelijk: het wordt gastronomisch 
genieten…. 
Pieterjan (30): “Wij kennen elkaar sinds 
jaren via het jeugdhuis Joko. En we delen 
één grote passie: het culinaire. Nog 
niet zo lang geleden hebben wij in het 
huis van onze overgrootvader (de Fikke, 
n.v.d.r.) in Heffen een pop-uprestaurant  
geopend. Dat succes proefde naar 
meer. Zie ons hier nu bezig, 800 vier-
kante meter terras bouwen voor 26 
dagen culinaire fun!”
Waar ooit de indrukwekkende Comet-
gevel stond, gaapt nu een leegte tot 
aan de Leuvense Vaart. Geen holle 
vaten meer, maar vanaf 25 juni tot 21 
augustus goed gevulde tonnen gerste-
nat en ander lekkers.
Benjamin: “We wilden vooral origineel 

uit de hoek 
komen, zowel 
qua locatie als 
qua culinaire 
insteek. Veel 
ideeën pas-
seerden de 
revue. Het ene 
al wat zotter 
dan het andere. 
Tot we uitkwa-
men op deze 
site. Daar viel 
iets mee te 
doen. Zodra we de toelating hadden, 
zijn we aan de slag gegaan. Het werd 
wekenlang non-stop werken. Voor de 
opbouw werden tonnen zand en hon-
derden houten paletten aangevoerd. 
Het weer speelde ons meer dan eens 
parten. Gelukkig konden we terugvallen 
op een grote schare vrienden die mee 
de handen uit de mouwen staken.”

Time 2 party!
Operationeel vanaf 25 juni dus. 
Alles onder controle?
Pieterjan: “Elke vrijdag (van 16 tot 22 
uur), zaterdag (van 10 tot 22 uur) en 
zondag (van 10 tot 20 uur) kan je hier 
terecht voor een vers assortiment van 
gerechtjes en bereidingen. Wij zul-
len dat ook af en toe in een speciaal 

kleedje stoppen: nu eens een BBQ-
festival, dan een Italiaanse Trattoria 
en op zondag brunch. Niet te vergeten 
daarbij: alles wordt zoveel mogelijk in 
samenwerking met lokale partners 
gedaan!” Benjamin: “Voor alle up-to-
date info kan je steeds terecht op onze 
website (www.komeetmechelen.be).  
Uiteraard kan je ons ook van nabij 
volgen via onze Komeet-pagina op 
Facebook”. Wat wij uiteraard ook 
deden. Zelfs Bartel Van Riet uit zich 
daarop reeds als favoriet. Wij twijfelen 
er niet aan. Mechelen zal nog meer 
bruisen en boomen met dit culinair-
zomerbarinitiatief. Kom drink, luister, 
speel, dans, kijk, geniet en eet, kortweg 
KOMEET!

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Kom drink, kom feest, kom eet… KOMEET!
ZEMST/MECHELEN – Een culinaire zomerbar in 

het Mechelse groen, op een stevige steenworp 

van onze gemeente? Waar is dat? Wie zorgt 

daar voor? Wij gingen de sfeer snuiven op de 

voormalige Comet-site. Een (voorlopig nog) 

groene vlakte tussen de Astridlaan en de Leu-

vense Vaart. Adieu Comet! Welkom Komeet!

Fiere Fiene (Jacquemin) met vriend 
Benjamin en zijn broer Pieterjan op wat 
toen nog een werf was. Jan Straetmans 
en Willem Beeck ontbreken op de foto, 
wegens te druk bezig.
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“Meer en meer mensen houden, na het 
betalen van hun woonkosten, te weinig 
middelen over om fatsoenlijk te leven. 
Een betaalbare energiezuinige woning 
is dé uitdaging waarvoor we staan”, zegt 
gedeputeerde Tom Dehaene. “Daarom 
ontwikkelden we, samen met architec-
ten, een catalogus Kleinschalig Wonen. 
Daarin staan huizen met een rationeel 
ruimtegebruik die én betaalbaar én kli-
maatvriendelijk zijn.”
“In Zemst bestelden we als eerste een 
woning”, vult schepen Kristel Van Praet 
aan. “Deze wordt gebouwd op Felix 
Cottage Club. Op de site bevinden ver-
schillende chalets zich in heel slechte 
staat. We willen een deel ervan ver-
vangen door kleinschalige betaalbare 
woningen.”
Op 1 juni werd in amper zes uur de 
eerste kleinschalige woning geplaatst. 

Alle bouwelementen wer-
den afgeladen, samenge-
voegd en afgewerkt tot een 
volwaardige kleinschalige 
woning, met keuken en ver-
warming en alles erop en 
eraan. 
Dit alles past in een project 
om FCC op te waarderen. De 
bewoners van een niet-ver-
koopbare chalet krijgen een afbraakpre-
mie, die wordt betaald door gemeente 
en de grondeigenaar, bestaande uit 
een tussenkomst van de helft van de 
afbraakkosten met een maximum van 
2.000 euro. Niemand moet verplicht zijn 
woning verlaten of afbreken. 
Op het ogenblik van de bouw van de 
eerste woning waren er al vier kandida-
ten om te huren.  Kandidaten van FCC 
krijgen voorrang. 

Waarom de eigenaars interesse had-
den voor dit project van kleinschalig 
wonen? We vroegen het aan Geoffrey 
Wolters, die de belangen van de eige-
naarsfamilie behartigt: ”Sinds de oor-
sprong van FCC, na de oorlog, was de 
wens de mogelijkheid te bieden aan 
mensen met een beperkt inkomen 
om van een vakantieverblijf te kunnen 
genieten. Door de jaren heen en met 
de stijgende huizenprijzen in onze 
streek, werden deze vakantieverblijven 
permanent bewoond. De gebouwen 
verouderen en het is niet altijd gemak-
kelijk voor de inwoners om hun woning 
te renoveren. Het sociaal karakter van 
het project blijft nu nog belangrijk 
voor de eigenaars, maar er moest een 
nieuwe aanpak komen. Samen met 
gemeente en provincie bewijzen we 
dat een publiek-private samenwer-
king perfect mogelijk is voor sociale 
projecten. Iedereen wint, de eigenaar 
heeft zijn rendement, de gemeente 
kan haar sociale objectieven bereiken 
en de inwoners krijgen woningen van 
betere kwaliteit.” 

Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries

Onder dak in zes uur? Het kan!
ELEWIJT - Op woensdag 1 juni werd op de Felix Cottage Club (het “Kattenkamp” in de volksmond) aan 

de Elzenstraat in een recordtempo de eerste “kleinschalige woning” in Zemst geplaatst. De firma 

Skilpod bouwde de eerste van tien kijkwoningen die de provincie Vlaams-Brabant, samen met de 

gemeente Zemst en de eigenaars, realiseren op de voormalige camping.

De belangstelling 
was groot voor dit 

spectaculaire gebeuren.
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“We hebben wel beschermde monu-
menten, maar die zijn niet zo tal-
rijk”, verduidelijkt Bart Bohets van de 
gemeentedienst Archief, waaronder 
ook het erfgoed. “We hebben een 
nieuwe lijst opgemaakt van alles 
samen 19 waardevolle gebouwen 
met alle kerken incluis. Het gaat om 
gebouwen, dus geen landschappen 
waarvan er ook beschermd zijn. Tot 
ons erfgoed behoren naast de kerken, 
ook kapelletjes, kastelen, oude pas-
torieën, en andere historisch interes-
sante panden die opgenomen zijn in 
de zogenaamde Inventaris van het 
Onroerend Erfgoed, dat een overzicht 
biedt van al het waardevol erfgoed in 
Vlaanderen.” Het is die architecturaal 
leerrijke informatie uit de Inventaris 
die sinds vorige maand beknopt terug 
te vinden is op duidelijke bordjes vlak-
bij het pand. Veerle Geerinckx, schepen 
van Erfgoed, benadrukt dat dit project 
tot stand is gekomen door een uitste-
kende samenwerking tussen de dien-
sten Erfgoed en Toerisme, met stu-
wende kracht Liesbeth Saelens. “Het 
is een werk van lange adem geweest 
omdat er veel opzoekingswerk bij 
kwam kijken voor 
de samenstel-
ling van de lijst 
met waarde-
volle gebouwen 
en het bron-
n e n m a t e r i a a l 
voor de teksten. 
Daarvoor steun-

den we ons op het boek Historische 
tuinen en parken van Vlaanderen van 
de dienst Onroerend Erfgoed van de 
Vlaamse overheid. Het gaat daarenbo-
ven om privégebouwen. De eigenaars 

en hun woonst moeten gerespecteerd 
blijven.”

Vijf fietslussen 
Naast die bordjes heeft de gemeente 
in samenwerking met VVV Toerisme 
(Vereniging voor Vreemdelingen-
verkeer) ook vijf fietslussen gemarkeerd 

die diezelfde 
gebouwen en 
nog meer waar-
devols aandoen. 
Centraal vertrek-
punt is de kerk 
van Weerde. Van 
daaruit kan je 
de vijf beweg-

wijzerde lussen - één in elke deel-
gemeente plus Zemst-Laar - fietsen 
voorbij kapelletjes, kastelen en kerken, 
die alle daarom tot 3K-route werden 
omgedoopt. VVV Toerisme heeft daarbij 

ook brochures opgesteld die nog meer 
uitleg geven dan de louter architectu-
rale informatie. Ook verhalen en legen-
des rond elk pand doen de historiek 
herleven.

Kijken en lezen
De folders zijn verkrijgbaar op de 
gemeente. Verder zijn het je ogen die 
je de kost moet geven. Kijken en lezen 
doet beter aanschouwen. Elk van die 
gebouwen draagt immers een rijk ver-
leden met zich. Luister er even naar 
met je ogen wanneer je eens passeert 
en Zemst zal plots groter zijn.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; 

foto: Jean Andries

Erfgoed in de kijker
ZEMST – Onze gemeente is vele mooie oude gebouwen rijk. Sinds kort zijn er bordjes bij geplaatst met 

beknopte uitleg. Dan weet je waarom ze zo waardevol zijn en tot ons erfgoed behoren. Ook vijf nieuwe 

fietslussen doen de oude stenen bezienswaardigheden aan.  Wees even toerist in eigen gemeente.

Vertrekken en aankomen doe je telkens aan de kerk van Weerde.
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We kennen Liesbeth 
als Wiske uit de musi-
cals en theatershows 
van Suske en Wiske, 
als openingszange-
res bij de start van de 
Melkerij en nog zoveel 
meer. Samen met haar 
vriendin Ellen Verest van 
Studio 100 (de Maya-
shows in Plopsaland), 
Scala, improvisatiethe-
ater en tal van andere 
rollen, zet ze nu haar 
creatieve schouders 
onder een magisch 
musicalproject voor 
Zemstse jongeren. 
Marijke Lepage verleent haar medewer-
king als regieassistente en logistieke 
hulp.

den Turfput
Waarover zal het gaan Liesbeth?
“Het wordt een keimaf, totaal van de pot 
gerukt verhaal dat zich afspeelt in de 
middeleeuwen. Het zal gaan over de 
Zenne, die hier vlakbij stroomt en zwaar 
vervuild raakt. Met allerlei rare vissen 
en een verwilderde natuur. Het wordt 
een zoektocht naar een oplossing om 
de Zenne te redden. Veel meer kan ik 
nog niet kwijt, want voor de invulling 
reken ik op jonge, creatieve Zemstse 
breinen. Wat ik wel nog wil zeggen is 
dat we de sfeer gaan oproepen van het 
Melkmeisje, je weet wel, dat schilderij 

van de Hollandse meester Johannes 
Vermeer uit 1658.”

Weet ik veel, Liesbeth! Heb je al een 
titel trouwens?
“Neen, ook dat wil ik overlaten aan de 
deelnemende meisjes en jongens. 
Ik zoek het wel in de richting van deze 
schitterende locatie hier, aan den Turfput. 
Iets als Kleiendijk misschien (knipoogt)?”

BeZemsteel
Misschien ook wat praktische infor-
matie, Liesbeth?
“De organisatie gaat uit van BeZemsteel, 
een initiatief van de dienst Vrije Tijd & 
Welzijn van de gemeente. Zij zullen 
trouwens meehelpen voor kleding en 
(decor)attributen. Niet iedereen heeft 
immers een verkleedkoffer op zolder. 

Deelnemen kost 190 euro voor de hele 
week. Er is ook een sociaal tarief van 50 
euro. Je moet wel de hele week mee-
doen (van 9 tot 16 uur)! Opvang is er 
vanaf 8 uur en tot 17 uur. Water en een 
drankje zijn voorzien. Boterhammetjes 
moet je zelf meebrengen. En op zater-
dag 20 augustus om 14 uur is er het 
niet te missen toonmoment, waarop 
vrienden en familie gratis aanwezig 
kunnen zijn (mits inschrijving).”

Alle info vind je op www.zemst.be 
(015/61.88.93) en uiteraard op Facebook 
(Vrijetijdsdienst Zemst).

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Zin in een Zenne-musical?
ZEMST – Ben je tussen negen en zeventien? Ben je creatief? Acteer, zing en/of dans je graag? Droom 

je ervan om op een podium te staan? Dan kan je terecht in de Melkerij, de plaatselijke cultuurtempel. 

Van 16 tot 20 augustus vindt er immers een heuse musicalstage plaats. Liesbeth De Wolf lichtte voor 

ons al een tipje van haar scenariosluier!

Liesbeth: “Het wordt een absurd 
verhaal. In een jeugdmusical. Een 
primeur voor Zemst”.

Graspop en Werchter ben ik 
inmiddels ontgroeid. Maar voor elke 
60-plusser blijft Dranouter de moeite!
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Kom binnen in een openhartige sfeer, unieke gerechten en beleef 
onvergetelijke momenten. 
Een plaats om te genieten van no-nonsense pure verwennerij.

Misschien had u het al opgemerkt, wij openden onze Bistro te 
Hofstade, gelegen in het pand waar vroeger de Sportvriend was.
U kan heerlijk komen tafelen van woensdag tot zondag van 11u30 tot 
22u00 en in de namiddag serveren we pannenkoeken die onze chef 
naar hartenlust bakt tussen 14u30 en 17u00. 

Voor de bedrijven in de buurt bieden wij een ruime parking, vlotte en 
snelle bediening tijdens de middag.

Wij bieden dagverse producten aan, daarom dat onze kaart beperkt is 
en we tweewekelijkse suggesties maken. 
Bistro La Bionda verzorgt ook uw feestjes thuis.

La Bionda team: Sonja, Dominique en Dave

Moniestraat 54a

015/61 43 56

Bistro La Bionda
Every moment matters

info@labionda.be

www.bistrolabionda.be

Like us on facebook
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Niet iedereen zit twee maanden 
onder een parasol op de Malediven, 
dus werd er voor de thuisblijvers 
een filmprogramma uit-
gewerkt om de kinderen 
wat afwisseling te bieden. 
Tijdens het cultuursei-
zoen stelt de Filmerij een 
alternatief aanbod voor 
volwassenen voor, maar 
de zomermaanden zijn voor de kin-
deren! De Melkerij koos zes films 
uit om de jongsten te verwennen. 
Afwisselend op woensdagen en 
zaterdagen krijgen de kids films 
aangeboden voor verschillende 
leeftijden. Er zijn films voor de klein-
sten, zoals Mini En De Muggen (4+),  
en ook voor de iets ouderen (8+). 
Geen Pixar of Disney blockbusters, 
maar in samenwerking met Jekino 
jeugdfilms maakte de Filmerij een 

selectie van prijswinnaars die veel 
ouders aangenaam zullen verras-
sen en kinderen ontroeren. 

Ter promotie werden 
in alle basisscholen 
van Zemst flyers met 
de kinderen meege-
geven, samen met 
hun eindrapport. Als 

dat goed was, kan er zeker een 
filmpje af, niet? Fijne zomer aan 
iedereen! 

Tekst: Jean-Marie Brassine

Zomervakantie 
in de Melkerij!
ZEMST -  Het cultuurseizoen ligt tijdens de zomervakantie 

stil. Maar dat betekent niet dat er gedurende deze twee zalige 

maanden dolce far niente in de Melkerij niks te beleven valt.

Tickets kosten 3 euro voor kinde-
ren en 5 euro voor volwassenen. 
Info over data, titels, voorverkoop, ...  
op www.gcdemelkerij.be en 
op de Facebookpagina van de 
Filmerij. 

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.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen
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Bij SK Laar wordt het einde 
van een tijdperk ingeluid.  
Mia Spoelders was de 
oprichtster en bezielster 
van de damesploeg. 
Mia is bekend in Zemst en 
omstreken omwille van haar 
enthousiaste coachings-
stijl.  Onder haar bewind 
verzamelden de dames 
doorheen de jaren heel wat 
prijzen, zoals verschillende 
keren de beker van Zemst, 
de beker van Antwerpen, 
het prestigieuze tornooi van 
Antwerpen en het kampi-
oenschap in hun reeks. 
Gedurende deze 20 jaar heeft Mia bij 
talloze meisjes en dames de microbe 
voor het voetbal aangewakkerd en heel 
wat technische bagage bijgebracht. 
Iedereen herinnert haar als een gedre-
ven, betrokken, enthousiast en gepas-
sioneerd persoon. Voetbal stond boven-
aan haar prioriteitenlijstje. 
De dames van SK Laar willen volgende 
boodschap geven: “Graag willen we Mia 
bedanken voor haar enorme, onuitput-
telijke inzet en dit niet alleen op het veld, 
maar ook ernaast. We gaan je missen, 
maar we zijn er van overtuigd dat we je 
nog vaak terug zullen vinden rond ons 
v o e t b a l -
plein. We 
weten dat je 
ons steeds 
een warm 
hart zal 
blijven toe-

dragen en langs de zijlijn onze grootste 
supporter zal blijven! BEDANKT MIA!”
Mia moet nu de fakkel doorgeven aan 
een nieuwe trainster, die ze nog volop 
aan het zoeken zijn. 

Waarom moet de nieuwe trainster 
voor SK Laar kiezen? 
Dat antwoord ligt voor de hand: eens je 
verstrikt raakt in dit gezelligheidsnet, 
geraak je er niet zo snel weer uit. Ze 
vechten elke match tot de laatste snik 
en geven zich altijd voor de volle 100%, 
dat maakt het de moeite waard en daar 
doen ze het uiteindelijk voor, maar sfeer 

en amusement dragen ze 
ook hoog in het vaandel 
en zijn even belangrijk. Ze 
hechten veel belang aan 
het groepsgevoel en er 
worden vriendschappen 
voor het leven gesmeed. 
De ploeg komt op de eer-
ste plaats. Geen training of 
match gaat voorbij zonder 
dat er gelachen wordt en 
ook de sfeer met de sup-
porters is geweldig. SK 
Laar is dan ook een echte 
familie- en vriendenclub. 
Voetballen bij deze ploeg 
is meer dan voetbal alleen. 

Als je zulke sfeer en ingesteldheid ziet 
zitten en je hebt trainerstalent, laat dan 
heel snel van je horen en neem contact 
op met melissamaes@outlook.com
De damesploeg van SK Laar heeft nog 
zeker mooie momenten in het verschiet 
en ze zien de toekomst zeer hoopvol 
tegemoet!

Tekst: Laura Schoevaers & Karin Andries, 

foto: Jean Andries

Mia legt er het balletje bij neer
ZEMST-LAAR - Al 20 jaar is de damesploeg van SK Laar een vaste waarde op het voetbalveld in Zemst-

Laar. En niet alleen voor hun bewezen prestaties, maar vooral voor de sfeer die ze brengen bij de club.  

Dit seizoen wordt er geschiedenis geschreven: trainster Mia Spoelders stopt ermee.

Ik ga samen met de rest van mijn 'single 
squad' naar Werchter om te relaxen na 
de examens zodat we er daarna 100% 
kunnen invliegen voor het bivak van onze 
Chiro. Ik kijk er al een half jaar naar uit!

Mia (in zwarte 
T-shirt) werd in 
de bloemetjes 
gezet. 

Mia (derde van links) met haar ploeg.
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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

 

Steurs  Consultancy Bvba
        ° Btw advies
        ° Personenbelasting  – Vennootschapsbelasting 
        ° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
        ° Interim- management

Eddy Steurs 
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool 

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

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be
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Patrick had verschillende redenen om 
mee te gaan, zo vertelt hij: “Voor mijn 
schoonzus die opnieuw kanker heeft, 
voor mijn palliatieve schoonvader, voor 
mijn gezin, en om te kijken of mijn 
lichaam van 57 jaar na het plaatsen 
van een stent het nog aan kan om zo 
ver te stappen.”

Als voorbereiding wandelde hij met de 
hond een half uur tot een uur. Een paar 
dagen voor het vertrek wandelde hij 
dagelijks aan een stevig tempo heen 
en terug naar Carrefour Zemst om daar 
Rode Kruis-stickers te verkopen. Ook de 
cardiotraining was voor hem een prima 
voorbereiding. Volgens sommigen moet 
men vooraf regelmatig een 20 km 
wandelen om aan de afstand van de 
bedevaart gewoon te raken. Niet alleen 
moeten de beentjes gesmeerd worden, 
maar ook valies en rugzak moeten met 
heel wat zaken gevuld worden: slaap-
benodigdheden, wandelschoenen, de 
nodige dranken, energierepen, toilet-
gerief, sandalen, blarenpleisters en 
beperkte medicatie.

4 mei was ‘the big day’ 
Na een kort gebed in de kerk en het lui-
den van de klokken wordt het startsein 
gegeven. In Zemst centrum sluit een 
groepje bedevaarders van Zemst aan. 
Verschillende mensen volgen de bede-
vaarders op de fiets. De tijdstippen van 
de stops voor eten en drinken en het 
bidden aan de kapellekes zijn wel vrij 
strikt. Er is zelfs een muzikant aanwe-
zig die de gezangen ondersteunt.
Bij het aankomen aan de basiliek van 

Scherpenheuvel staan er altijd heel wat 
mensen te applaudisseren. De pastoor 
die de groep uit Zemst toespreekt is vol 
lof. 
Er werd gebeden voor de bedevaar-
ders en hun intenties. Er was zelfs een 
gepersonaliseerde kaars voor Zemst-
Laar en er werd een vlagje opgehangen 
aan de kruisstok, die steeds eerst loopt 
tijdens de bedevaart. Na het gebed kan 
je ook de kruisweg meedoen of kan je 
kaarsen gaan branden en de eucha-

ristieviering volgen. Dit brengt heel wat 
emoties met zich omdat de meeste 
mensen dan even blijven stilstaan 
waarom ze de tocht ondergaan.
Tijdens het gebed in de basiliek voelde 
Patrick zich verschillende keren bijna 
flauw vallen. Dit kwam waarschijnlijk 
door de emoties, het wegvallen van 
de adrenaline en misschien was hij te 
licht gekleed in een koude kerk terwijl 
de spieren nog enorm veel energie ver-
bruikten. 

Onder de wol… 
Om te overnachten kunnen de mensen 

kiezen tussen een slaapzaal of een 
twee- of éénpersoonskamer. Maar er 
wordt ook tijd gemaakt voor ontspan-
ning en Patrick koos voor een match 
voetbal op tv. 
De dag nadien moest iedereen  weer 
heel vroeg uit de veren om valies en 
rugzak klaar te maken voor de terug-
tocht. Om stipt vier uur was er samen-
komst aan de basiliek en na een kort 
gebed kon de terugtocht worden aan-
gevangen.  

Laatste loodjes
“De laatste kilometers zijn de zwaarste, 
maar worden goed doorstaan omdat 
vrouw en kinderen of familie ons tege-
moet komen, wat toch een extra boost 
geeft”, vertelt Patrick.  Bij aankomst 
wordt een korte gebedsdienst gehou-
den en wordt de bedevaart ontbonden 
en dan kan iedereen voldaan naar huis.

Wie zin heeft om volgend jaar op 
24 en 25 mei 2017 mee te gaan kan 
zich nu al inschrijven via de website  
www.everyoneweb.com/voetbedevaart.

Tekst: Karin Andries

Bedevaart naar Scherpenheuvel
ZEMST-LAAR - Patrick Janssen vertelt over zijn voetbedevaart heen en terug naar Scherpenheuvel 

met een groepje uit Zemst-Laar. Een verhaal waarin we te weten komen waarom sommige mensen 

nog een bedevaart doen en wat er allemaal komt bij kijken.

Stappen onder begeleiding van 
muziek is eens zo leuk.
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Meisje wint met leeshond
De tienjarige Mayté Aerts uit 
Hofstade werd uitgeloot uit de juiste 
inzendingen voor “onze leeshond”. 
Ze won dit jaar al met dansen de 
wisselbeker van de funky kids van 
de Koninklijke Kring der Mechelse 
Turners (KKMT) waar de Zemstenaar 
nu een aardig centje heeft ingelegd. 
“Amai, nu heb ik al wat gewonnen, 
dit jaar!”, lacht Mayté. 
Er waren drie honden te zoeken, 

maar weinigen die dat juist had-
den. Eén keer stond hij bij Jochem 
en Goliath in de manege op blad-
zijde 16, een tweede keer liep hij 
achter de expeditieleden door 
onze Vlaamse wildernis op blad-
zijde 19 en laatst stond hij met zijn 
rolschaatsen aan vertrekkensklaar 
bij de Reko Rollers op bladzijde 44. 
Daar hebben de meesten onze 
leeshond over het hoofd gezien.

Voor de deelne-
mers willen we nog 
even op het vol-
gende wijzen:
• De leeshond is te 
vinden op foto’s bij 

een artikel en niet op een foto van de rubriek “onder de mensen”. 
• Elke schriftelijke inzending wordt aanvaard (via mail of afgifte aan iemand 

van de Zemstenaar, of in het gemeentehuis, de bib. of ’t Hof van Laar).
• Vermeld steeds een telefoonnummer zodat wij de winnaar zo vlug mogelijk 

kunnen contacteren voor de mededeling en de foto in het volgend nummer.
• Deze maand is een wijnpakket voor de barbecue te winnen, ons 

geschonken door Vinoveracruz uit Eppegem.
• Inzenden kan tot 15 juli.
Onze leeshond wenst u alvast een fijne vakantie! KVW

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

• 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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Ga de zomer in met een zonnebril op sterkte!

Actie: zonneglazen op sterkte, dit voor 

zowel enkelzicht als multifocaal.

Wij adviseren u graag verder in de winkel.

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


