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Paul

Cafés schijnen leuke plaatsen 

te zijn. Zelf komen wij zelden 

in dit soort gelegenheden, 

maar betrouwbare bronnen 

bevestigen dat het er daar 

meestal gezellig aan toe gaat. 

Je kan er doorgaans ook iets 

drinken. Dat kan gaan van plat 

water, bruiswater en warm water (mét of zonder thee-

zakje) over cola, limonade en meer van dat plakkerige gedoe 

tot, jawel, bier! In alle smaken, kleuren en formaten. Bier 

schijnt zelfs te behoren tot de essentie van het caféwezen. 

De legendarische singer-songwriter Bobbejaan Schoepen 

wist het een halve eeuw geleden al: niks zo erg als een café 

zonder bier.

Maar eigenlijk kletste ouwe Janus uit zijn nek: ook in zijn 

tijd bestonden er namelijk geen cafés zonder bier. Hoe wij 

dat zo zeker weten? Goeie vraag. Geheel in de stijl van dit 

huis deden wij de nodige research. Niemand geschikter om 

dit thema grondig te onderzoeken dan onze medewerker 

JM, een man met enige kennis ter zake. Hij belandde in zijn 

zoektocht over het verleden van cafés in Zemst bij heem-

kundige kring De Semse. Meer hierover verder in dit nummer.

Terug naar het heden. De cafés die in Zemst nog overblijven 

zijn stuk voor zaken van bijzondere kwaliteit, dat wist u al 

langer. Dat weten ze zelfs in de rest van het land. Wij over-

drijven, zegt u? Wacht maar. Tegen de tijd dat u dit leest, is 

één van die uitzonderlijke etablissementen in Zemst wellicht 

verkozen tot Beste café van Vlaanderen.

En wie weet komt er ooit een verkiezing van Beste maga-

zine van Vlaanderen. Wie er dan gaat winnen weet u uiter-

aard nu al. Veel plezier met dit smakelijke nieuwe nummer. 

Proost!

Oproep: wintertuin

 
Ook zo genoten van Marijkes zoektocht naar de 

ultieme moestuintips? Dan hebben wij meer 

van dat voor jou in petto!

 
Onze reporter Karin raakte door de zomerse 

reeks geïnspireerd en is op zoek naar mensen 

die een wintertuin hebben. Zin om met jouw 

groene vingers te staan pronken in ons vol-

gend nummer? Je kan haar bereiken via info@

dezemstenaar.com of tegen het bevallige lijf 

lopen in Zemst. Net als Karin nog nooit gehoord 

van een wintertuin? Je leest er alles over in 

november!

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com
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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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Stevig gestoeld
ELEWIJT / HOFSTADE – Van een duurzame zespotige designstoel uit afvalhout tot een meetstoel voor 

peuters en kleuters met een zenuwaandoening, het is een wereld van verschil. Maar het toont nog 

maar eens aan welke uiteenlopende creatieve talenten in onze gemeente huizen. 

Elien Pasteels, een 20-jarige studente interieurdesign charmeerde ons met een leuk meubel, waarmee zij net niet de publieks-
prijs van de Ovam Ecodesign Award in de wacht sleepte. Niel Liesmons, een 23-jarige industrieel designer uit Hofstade, ver-
baasde ons dan weer met het uitzonderlijk functioneel project waarmee hij zijn Masterdiploma behaalde. Twee creaties met 
de naam stoel, maar daarmee houdt de vergelijking dan ook op.

De designstoel van Elien

Pointé
Op 16 september was de spanning 
te snijden ten huize Pasteels. Zou 
Pointé de Ovam-designprijs winnen of 
niet? Om middernacht viel het verdict: 
tweede met 1494 stemmen, een 40-tal 
minder dan de winnaar. Maar bijna 900 
meer dan de derde. Wel jammer, want 
Elien had bijna de hele tijd aan de lei-
ding gestaan.
Elien studeert interieurvormgeving 
aan de Thomas More Hogeschool 
in Mechelen. Om jonge ontwer-
pers te stimuleren om creatief 
te zijn met duurzame producten, 
reikt Ovam (de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij) jaarlijks een 
prijs uit. Dit jaar reeds voor de tiende 
keer. Na de Ovam-lezing op school, 
koos Elien voor het gebruik van afval-
hout. Maar wat? Een meubel, ja, maar 
welk? Een tafel? Neen. Het zou een 
stoel worden. In haar brein ontstond 
een duurzame designstoel met zes 
poten. De projectleiders waren gechar-
meerd en adviseerden haar om zich in 
te schrijven voor de publieksprijs. Haar 
project werd Pointé gedoopt omwille 
van zijn elegante vormgeving, vergelijk-
baar met de houding van een ballerina.

Evenwicht
Duurzaam, elegant, 
comfortabel en ergo-
nomisch… stuk voor 
stuk eigenschappen 
die niet zo makkelijk 
te verenigen bleken 
als je met gerecy-
cleerd hout wil wer-
ken. Zeker omdat 
Elien een stoel met 
fijne poten wou, die 
bovendien sterk 
genoeg moesten 
zijn. Ze wou immers 
dat je zowel voorover 
als achterover kon 
leunen op de stoel. 
Evenwicht was dan 
ook van groot belang. 
Haar zoektocht langs 
de kringwinkel leverde ten slotte den-
nenhout op voor de rug en de zitting. 
De zes poten werden geboren uit afge-
dankte paletten. 
Elien: “In mijn hoofd en op papier klopte 
het hele ontwerp tot in het kleinste detail. 
En hoewel ik als kind altijd creatief bezig 
was, veel tekende en knutselde, heb ik 
voor de praktische uitvoering toch de 

hulp van mijn papa (Dirk) moeten inroe-
pen. Mama Linda en zus Sarah steun-
den me dan weer met allerlei acties om 
stemmen binnen te halen.”
Nu de rust ten huize Pasteels is weer-
gekeerd, kan Elien zich volop concen-
treren op haar laatste jaar: interieur-
vormgeving met servicedesign als 
afstudeerjaar.  

De originele designstoel 
van Elien: duurzaam, 

elegant, comfortabel, 
ergonomisch en… leuk!
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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
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Cerebrale parese
Naar schatting drie op duizend kinde-
ren zouden lijden aan cerebrale parese: 
een vorm van hersenverlamming waar-
door de communicatie tussen de her-
senen en de aansturing van de spieren 
verstoord is, zeg maar bewegings- of 
houdingsstoornissen. Niet zelden wor-
den in de behandeling gipsverbanden, 
spalken of beugels gebruikt om de 
samentrekking van de spieren tegen te 
gaan. Nadeel daarbij is dat het klassieke 
opmeten van het onderlichaam van het 
kind een slopend karwei is. Bovendien 
groeit het kind en is het hulpmiddel 
slechts beperkte tijd bruikbaar. Een leuk 
uitziend en aanpasbaar model maken 
voor kinderen van anderhalf tot vijf jaar, 
ziedaar in mensentaal de uitdaging die 
Niel aanging voor zijn Mastertitel indus-
trieel ontwerp aan de universiteit van 
Gent, campus Kortrijk. 

De vorm van een paardje
Via buitenlandse studie-ervaringen in 
Valencia (bachelor) en Milaan (master), 
werd de thesis in Kortrijk gefinaliseerd.
Niel: “Via het bedrijf in Milaan waar ik 
mee samenwerkte voor mijn thesis, 
kwam ik in contact met een asso-
ciatie voor kinderen met een der-
gelijke handicap. Daar toonden ze 
me hoe het onderlichaam van een 
kind momenteel wordt opgemeten. 
Echt geen sinecure. Tot nu moeten 
de kindjes nog ellendig lang in een 
plaasteren harnas in een onmoge-
lijke houding blijven zitten, wachtend 
tot het hard is. Door het driedimensi-
onale model dat ik kon ontwikkelen, 
bovendien in een leuke vorm voor 
het kind – een paardje – wordt het 
geheel vlot aanpasbaar en kan het 
naar een 3D-printer of rechtstreeks 

naar een producent gestuurd worden. 
Een 3D-model leent zich bovendien 
tot asymmetrisch aanpassen aan 
de vorm van het lichaam. De nieuwe 
jaarlijkse opmeting wordt daardoor 
ook een stuk makkelijker.”

Triatlon
Met een eindeloos geduld demon-
streert hij ten behoeve van uw repor-
ter (dank u, Niel) aan de hand van zijn 
paardje, het model dus, hoe het in de 
praktijk werkt. “Wat is nu de volgende 
stap?” durf ik behoedzaam te vragen. 
Zonder verpinken antwoordt Niel: “Mijn 
grote challenge is een stoel maken die 
geen meetstoel is maar eentje die kan 
meegroeien met het kind en eventueel 
nadien voor andere kinderen bruikbaar 

is. Maar eerst moet ik dit proberen op 
de markt te brengen. Het is geen mas-
saproduct waar ik mijn kost kan mee 
verdienen, dat weet ik maar al te goed. 
Via beurzen tracht ik nu de interesse 
op te wekken van bedrijven, medische 
organisaties en zo voort. We zien wel.”
Dingen maken en visueel communice-
ren, dat is wat Niel wil en altijd al gedaan 
heeft. Als kind reeds. Zaken schetsen, 
tekenen, de dingen ook echt maken. 
Of het nu een kledingstuk, een ten-
nisracket of een drumstel is. Trouwens, 
om zich af te reageren, pleegt hij zich 
al eens uit te leven op gitaar en drums. 
Of maakt hij muziek via de computer. 
Zelfs een triatlon staat af en toe op het 
programma!

Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Jean Andries

De meetstoel van Niel

Een aanpasbaar 
meetstoeltje in de vorm 

van een paardje voor 
kindjes met een beperking.
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Ontdek de najaarsacties!

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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Mauro fietste voordien twee jaar individu-
eel, maar nu al twee jaar bij Kalas Cycling 
Team 99, vooral als mountainbiker.  Vanaf 
1 januari wordt deze ploeg AA-Drink jon-
gerenteam, dat is de satellietploeg van 
Telenet Fidea Lions van Sven Nys.
De microbe die Mauro aanstak is niet 
ver te zoeken. Mauro startte met fietsen 
omdat zijn papa vroeger ook wielrenner 
was. Vader Davy was vroeger drie jaar 
prof bij Tönissteiner-Colnago en reed 
nadien ook nog enkele jaren bij de elite 
zonder contract. Als kind ging Mauro 
graag mee naar de wedstrijden om te 
supporteren. Hij zei toen al dat hij later 
ook wielrenner wilde worden.
Mauro rijdt in de eerste plaats MTB. Af 
en toe ook cyclocross en enkele keren 
op de weg of op de piste. Van zijn 
ouders mag hij doen wat hij graag doet. 
Dit seizoen rijdt hij nog enkele MTB-
wedstrijden. In de winter zal hij ook een 
paar cyclocrosswedstrijden rijden.

Alleen pech deert Mauro
Mauro fietst momenteel twee keer per 
week. Op woensdag is er training met 

de club. De 
andere training 
doet hij meestal 
alleen. 
Mauro verwaar-
loost zijn stu-
dies niet. Hij zit 
in het tweede 
jaar Moderne 
Wetenschappen 
in BimSem in 
Mechelen en 
voorlopig lukt dit 
perfect.
Uiteraard zijn 
mama, papa, 
broer Fausto, 
zus Luna en 
de grootou-
ders de groot-
ste supporters. 
Ze zakken heel 
vaak met zijn 
allen af naar 
de wedstrijden 
en zagen dus 
onlangs ook een 

spannend Belgisch kam-
pioenschap. Het eigen 
kort verslagje door Mauro 
zelf van dat kampioen-
schap willen we de lezer 
zeker niet onthouden. “De 
wedstrijd zelf was drie en 
een halve ronde lang. Ik 
moest op de tweede rij 
starten en was boven op 
de startklim al tweede. 
Maar spijtig genoeg ging 

mijn ketting eraf en moest ik even 
aan de kant, waardoor er mij een ren-
ner passeerde. Ik heb daarna heel de 
wedstrijd derde gereden en ben nog 
aangekomen op een platte voorband. 
Ik ben zeker tevreden met mijn derde 
plaats op het BK.”
Alleen pech deert Mauro en hij gelooft 
alvast in eigen kunnen. Een nieuwe 
Sven Nys is misschien geboren …. in 
Weerde.

Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries

Mauro breekt door
WEERDE - Mauro Delmé is 13 en rijgt de laatste maanden de kampioenenmedailles aan elkaar. Op 16 

juli reed hij in Ottignies het BK mountainbike en behaalde de derde plaats. Op 3 september werd hij 

in Langdorp provinciaal kampioen van Vlaams-Brabant. 

Woont de toekomstige 
Sven Nys in Weerde?

Een glunderende Mauro met een knappe derde plaats in Ottignies.
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Vandaar dat De Semse naarstig op 
zoek is naar fotomateriaal van niet 
meer bestaande drankgelegen-
heden. Ook de uitbaters worden in 
kaart gebracht, liefst met foto. Om 
het levendig te houden zijn anekdo-
tes en wetenswaardigheden, welke 
verenigingen er hun lokaal had-
den en alle andere triviale beslom-
meringen/uitspattingen die zich in  
een café kunnen afspelen meer dan 
welkom. Foto’s van voorwerpen als 
bierviltjes, glazen, specifieke bierfles-
sen, reclame,  spellen, versieringen en 
meer, zullen het eindresultaat kruiden.

Luk Janssens van De Semse geeft een 
woord uitleg: “Veelal denken mensen 
dat zij geen geschikt fotomateriaal 
hebben. Er werden vroeger inderdaad  
weinig foto’s gemaakt, maar bij huwe-
lijken en begrafenissen werden vaak 
professionele fotografen ingehuurd.  
Hierop vinden we zichten van straten 
en gebouwen. Verder werden er klas-
sieke kiekjes genomen bij processies, 
inhuldigingen, vieringen, stoeten, wie-
lerkoersen en andere activiteiten, die 
het straatbeeld in het algemeen of de 
binnenkant van de herbergen vastleg-
den. Gooi dus je oud (foto)materiaal 
niet weg  maar bekijk het eens met 
een verantwoordelijke van De Semse. 
Dit kan elke dinsdag van 19.30 uur tot 
21 uur in de Staminee  van De Semse, 

Schoolstraat 19 aan de hoofdbiblio-
theek. Uiteraard krijg je het fotoma-
teriaal onmiddellijk mee terug! De 
namen van deze medewerkers zul-
len zeker een plaats krijgen in de  
boeken. Momenteel hebben we een 
specifieke vraag over de Bossenhoek 

in Weerde. In bevolkingsregisters 
hebben we de bloeiende herberg “De 
3 Gapers” teruggevonden, maar we 
hebben daar geen foto’s van (anno 
1850 tot 1920 ongeveer). We zoeken 
ook nog informatie over “Koffer”, een 
grote witte hoeve die werd afgebroken 
in 1950 en zou uitgebaat zijn als her-
berg “Het Groene Veld”.  Er zijn bron-
nen die spreken over een herberg op 

twee huizen verwijderd van de huidige 
hoeve Van Haesendonck en het eerste 
huis (links) in de Van Asschevoetweg. 
Ook daarover willen we graag meer 
weten.”

Stof genoeg dus voor al wie wat 

geschiedenis van Groot-Zemst in huis 
heeft. Heb je kennis van wat er hier alle-
maal zoal gedronken werd in die tijd en 
op welke plaatsen, dan kan je terecht 
bij  luk33@skynet.be voor Weerde en  
jelle.wens@outlook.be voor Zemst. Of 
weet je, ga gewoon eens langs. De 
Semse is alle maandagen en dinsda-
gen open vanaf de vooravond.                                                
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: De Semse

Herbergen, geen droge materie! 
ZEMST - Heemkring De Semse heeft al jaren tot doel om het erfgoed van Zemst te bewaren voor het 

nageslacht. Veel projecten en publicaties zijn al verschenen en gedigitaliseerd maar heden wordt 

er volop gewerkt aan een nieuw project. Het doel is per deelgemeente een boek uit te geven met 

de inventaris van de cafés, zalen, brouwerijen… die er ooit zijn geweest of er nog zijn. Dit is een zeer 

omvangrijk werk dat zonder hulp van de Zemstenaren nooit tot een bevredigend resultaat kan leiden.

Herbergen, een 
biotoop op zich.
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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
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WEERDE – Sommige families delen een speciaal recept, an-

dere families delen de gekste uitdrukkingen die niemand met 

een andere achternaam gebruikt. De familie van Eva Langenus 

deelt een passie voor dans. Zij, haar jongere zus Margaux en 

haar dochter Maya dansen samen de pannen van het dak! De 

ene al wat professioneler dan de andere, maar allemaal met 

evenveel plezier. 

Samen op de dansvloer

Dansend geboren
Eva: “Ik dans al zo lang als ik me kan 
herinneren. Toen ik vier jaar was, kreeg 
ik balletles van de bekende Madame 
Hortense Champagne. Bij haar heb ik 
mijn basis geleerd. Toen ik in het begin 
van de jaren '90 de hiphopcultuur ont-
dekte, ben ik al snel overgestapt van 
ballet naar hiphop. In die tijd was dat 
nog erg nieuw. Met een videorecorder 
nam ik clipjes van MTV op om ze te 
bestuderen. Dansen betekende voor mij 
vooral veel fun en leren van anderen. 
Toch stopte ik op mijn 22ste uiteindelijk 
met dansen. Althans dat dacht ik toen.” 

Fier op zusje
Toen Eva 15 jaar was, werd haar jongste 
zus Margaux geboren. Zij volgde dans-
lessen bij Dansstudio IJvi Hagelstein 
in Schelle. Daar heeft ze op korte tijd 

erg veel geleerd. Ze mocht meedoen 
in de Kerstshow van Samson en Gert, 
de Sinterklaasshows, enz. Ze zat in de 
finale van Junior Musical en is momen-
teel dagelijks te zien in Ghost Rockers 
op Ketnet. Recent werd ze aanvaard in 
de Company en zo mocht ze al enkele 

keren meedansen in de 
afscheidstoer van K3. 

Volgende generatie 
Eva: “Ik ben superfier op 
Margaux! Ook mijn kinderen, 
en vooral mijn dochter Maya, 
kijken van kleinsaf al erg op 
naar haar. Mijn dochter en ik 
gaan zo vaak we kunnen naar 
Margaux kijken. Maya wil later 
net als Margaux een echte 
danseres worden. Dus toen 
Dansstudio IJvi Hagelstein 

vorig jaar besloot een groepje op 
te richten voor kindjes vanaf vier 
jaar, was ons Maya haar keuze snel 
gemaakt. Ze zou net zo goed leren 
dansen als mijn zus.” 

On Stage
Met een dansende zus en dochter, 
duurde het niet lang voordat Eva na 
een pauze van 10 jaar haar dansschoe-
nen weer uit de kast haalde. Nu zitten 
ze met z’n drieën vijf keer per week in 
Schelle om te dansen. Eva: “Volgend 
jaar is het opnieuw On Stage. Dat is 
een voorstelling die Dansstudio IJvi 
Hagelstein slechts één maal om de 
vijf jaar doet. Het zal dan de eerste keer 
zijn dat we met ons drie samen op het 
podium staan. We kijken er allemaal al 
erg naar uit.” 
Tekst: Laura Schoevaers, foto’s: Eva Langenus

Eva en dochter 
Maya delen de 

dansmicrobe.

Ook in 2013 kon je Margaux in 
actie zien op de show On Stage 
van Dansstudio IJvi Hagelstijn.
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Nadat er op korte tijd op de Brusselse-
steenweg drie krantenwinkels de boe-
ken neerlegden, was het opmerkelijk 
dat die leemte nooit werd opgevuld. 
Natuurlijk wordt er meer online gelezen. 
De abonnementenverkoop van kranten, 
week- en maandbladen zakt jaarlijks, 
dat kan niet worden ontkend. En toch, 
anders dan bijvoorbeeld een platen-
winkel of videoverhuurstore, die volledig 
weggeveegd werden door het internet, 
wekten die sluitingen onderhuids wat 
wrevel op bij de bevolking. De succes-
volle krantenwinkel Jefke was naast 
een winkel ook een stopplaats waar 
vele Zemstenaren elkaar ontmoetten 
en dat zorgde vaak voor korte sociale 
contacten, nieuwtjes van het dorp, ... 
kortom facetten die het leven in een 
dorp kenmerken. 

Gelukkig zijn er nu Tim en Annick, die 
het initiatief namen om opnieuw een 
echte krantenwinkel op te starten in 
hartje Zemst. We vroegen Tim hoe ze 
dat zien zitten. 

Tim: “Anders dan vele krantenwinkels 
zijn we niet verbonden aan een keten. 
We werken volledig onafhankelijk, wat 
grote voordelen biedt in vrijheid, diversi-
teit van inkopen en verkopen. Uiteraard 
gaan we aanbieden wat een standaard 
krantenwinkel in zijn portefeuille heeft: 
pers, tabak, lotto en andere kansspe-
len, vuilniszakken, snoep, wenskaarten, 
enzovoort. Je kan bij ons ook terecht 
voor een simpele koffie en, dat is nieuw, 
voor drukwerk. We werken samen met 
drukkerij J&D uit Mechelen. Dit gaat 

van copies tot eindwerken bundelen 
of affiches voor evenementen. Waar 
we ons zeker willen onderscheiden ten 
opzichte van andere krantenwinkels is 
het openingsuur. Vandaag gaan kran-
tenwinkels open tussen 6.30 uur en 
7 uur. Wij gaan open vanaf 5 uur. Dit 
doen we voor de mensen die in ploe-
gen werken. Mensen die ‘met de vroege 
staan’ kunnen dan nog vóór hun shift 
langskomen en diegenen die de nacht 
deden kunnen nog snel stoppen voor ze 
naar huis gaan. Het heeft lang geduurd 

voor we een pand hadden gevonden 
in het centrum van Zemst dat perfect 
gelegen was. Nu bevinden we ons pal 
in het centrum naast optieker Stef. We 
konden ons geen betere locatie wen-
sen. Parkeren kan aan beide kanten 
van de Brusselsesteenweg alsook aan 
het gemeentehuis. In de Hoogstraat 
voorzien we parking voor drie wagens 
naast de parking van Belfius. En er 
is natuurlijk de grote parking aan de 
Smiskensweg, die achter ons loopt.”
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries 

Opnieuw een krantenwinkel!
ZEMST – Eindelijk opnieuw een krantenwinkel in Zemst! Tim en Annick openden op 1 oktober Chabo, hun 

nieuwe zaak aan de Brusselsesteenweg, pal in het centrum van Zemst. Wij gingen alvast kennismaken.

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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Een zonnige dag in Zemst-Laar. Bedrijvigheid op het land, 
paarden in de wei en een jonge vrouw met twee honden, die 
op het erf naar de paarden staat te kijken. Haar naam is Silke 
van der Meulen. Op mijn vraag hoe het met haar gaat, ant-
woordt ze met een brede glimlach: “Beter en beter. In januari 
van dit jaar ben ik voltijds zelfstandige geworden. Nu kan ik 
elke dag doen wat ik het liefste doe: bezig zijn met paar-
den. Als kind wou ik veearts worden, maar die studie was een 
beetje te zwaar. Wat ik nu doe is een perfect alternatief.”
Wat doet ze dan? “Ik ben ruiter, lesgeefster en shiatsu therapeute 
voor paarden. Daarnaast ben ik ook nog pedicure en gelnagelspe-

cialiste. Maar dan vooral in de winter, als 
er minder werk is met de paarden.” 

Van heel die opsomming bleef 
een woord hangen: shiatsu. Is 
dat geen massagetechniek? 
En voor paarden? 
“Ja hoor,” grinnikt Silke. “Shiatsu 

is een Japanse lichaamsthera-
pie en betekent letterlijk ‘vinger-

druk’. Het is een drukpuntmassage, 
geschikt voor zowel ruiter als paard. En 

het geeft echt spectaculaire resultaten. Mensen die het ken-
nen, zullen dat wel beamen. Na een behandeling van ongeveer 
een maand voelen zelfs de paarden die overal pijn hebben zich 
beter. En dat zie je ook aan hen. De meeste paarden die regel-
matig een massage krijgen, hebben veel minder kwaaltjes en 
dus komt ook de veearts minder over de vloer.”

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: Silkes leven draait rond paarden..

Tekst en foto: Annick Colman

Silke met haar 
lievelingspaard Jewel.

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

 

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
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ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIJS J.
B.V.B.A.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83

E-mail: denijsj@telenet.be

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

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”

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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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

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

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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

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

In de eerste ronde en bij hun eerste 
schot, lieten Manuel Janssens (79) en 
Bart De Ron (30) de hoofdvogel neer-
dwarrelen. Dat leverde een kamp op 
tussen de ouderdomsdeken van de 
gilde en de jongste deelnemer. Het 
reglement wil dat ze doorgaan tot één 
van beiden weer de hoofdvogel afschiet. 
Dat leidde in het verleden tot heroïsche 
kampen die soms pas dagen later 
(tijdens kampbeurten na de dagtaak) 
beslist werden. Het werd ook nu een 
uitputtingsslag waarin Schiplakenaar 
en oud-caféhouder Manuel Janssens 
fysiek in het nadeel was tegenover zijn 
veel jongere concurrent. Na 56 beurten 
liet Bart de Ron de hoofdvogel voor de 
tweede keer neerdwarrelen. Het is ook 
zijn tweede koningstitel, waarvoor hij ‘de 

breuk’ kreeg omgehangen. De nieuwe 
koning mag volgend jaar deelnemen 
aan de gewestschieting voor de titel van 
‘koning der koningen’.

De vrouwen schoten op de liggende wip 
voor de titel van prinses en daar was 
Laeti Van den Eeden de beste.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Tweede koningskroon voor Bart
WEERDE - De boogschutters van Sint-Sebastiaan Weerde hielden hun jaarlijkse koningsschieting op 

de staande wip. Er namen 15 schutters deel. Volgens de gebruiken krijgt de zetelende koning drie 

schoten voorgift in een poging om zijn titel te verlengen. Dat lukte Hubert Bakelants niet en dus werd 

het een open strijd tussen de andere gildeleden.

Koning Bart De Ron 
met ‘de breuk’ en zijn 
concurrent Mane Janssens.
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"Schrik niet, er staat bijna niets meer 
in de moestuin", zegt Paul Buelens 
(63) terwijl hij me samen met zijn 
vrouw Marie-Louise naar de groenten 
leidt. "Het is de eerste keer dat we zo'n 
kleine opbrengst hebben. Een groot 
stuk stond enkele weken onder water 
omdat het zoveel regende in het begin 
van het seizoen. Normaal delen we heel 
wat groenten uit, maar dit jaar was dat 
niet mogelijk." Paul toont me wat er nu 
nog staat: schorseneren, selder, nog 
wat rode bieten, tomaten, courgettes, 
aubergines, paprikas en pompoenen. 
Daartussen staan de stinkertjes en 
tabaksplanten als natuurlijke bestrijder 
tegen allerlei beestjes.
"Enkele weken geleden stonden de 
bedden nog vol groenten en kruiden", 
gaat Paul verder. "Ik plant voor de hand 
liggende dingen zoals sla, komkom-
mers, boontjes, spinazie en radijzen. 
Maar ik denk ook aan vergeten en 
speciale groenten. Zo oogstte ik onder 
andere blauwe aardappelen, rood wit-
loof en mollenbonen." Marie-
Mousie vertelt dat die mol-
lenbonen een essentieel 
onderdeel zijn voor 
een lekkere hutse-
pot, maar je kan 
ze ook gebruiken 
in de soep of in tomaten-
saus. 
"Vroeger zaaide ik alles zelf, maar 
tegenwoordig koop ik kleine plant-

jes. De specialere groenten zoals de 
blauwe aardappelen, de goudhoorn 
aardappelen en de mollenbonen 
plant ik zelf, omdat je die niet vindt in 
de winkels."

Oude bomen
Het koppel woont op grond die al 400 jaar 
in handen is van Pauls familie. In 1995 

namen ze hun intrek in het huis. 
"Enkele appelbomen zijn al 

honderd jaar oud", weet 
Paul. "We hebben ook 
qua fruitbomen speciale 

en vergeten rassen. 
Kweeperen, sterap-

pels, halfoogstappels, 
dubbelf lup-peren, 

noem maar op." Maar er is ook plaats 
voor de gewonere fruitsoorten: hazelno-

ten, kersen, pruimen, okkernoten, wilde 
en tamme kastanje. Paul haalt wilde kas-
tanjes uit zijn broekzak. "Er wordt gezegd 
dat het helpt tegen reuma, dus ik heb er 
altijd twee in mijn tes." 

Smaak!
Het hele jaar rond wordt hier van de fruit- 
en groentenoogst gegeten, die tijdens de 
winter bewaard wordt in de kelder. "We 
kopen bijna nooit groenten en fruit in de 
winkel, en maar goed ook want dat smaakt 
naar niks. Alleen bananen of sinaasap-
pels kopen we wel eens", vertelt Paul. "Er 
komt heel wat werk bij kijken, maar we 
weten wat we op ons bord hebben. En er 
is niks leuker dan een appel vers van de 
boom plukken en opeten, of sla oogsten 
en rechtstreeks op je bord leggen."

Tekst: Marijke Pots, foto: Jean Andries

Paul kweekt gewone 
groenten, maar ook 
vergeten varianten 
zoals blauwe 
aardappelen.

ZEMST-LAAR – Het moestuinseizoen zit er bijna op, dus 

duik ik voor de laatste keer dit jaar een Zemstse tuin in.  

Paul Buelens ontvangt me in zijn grote tuin, die zo 

mooi is dat ik me haast op vakantie voel. Langs mooie 

fruitbomen, kippen en ganzen, leidt Paul me richting 

moestuin. Hij houdt ervan om groenten en fruit te 

kweken, en dan liefst nog de vergeten varianten. 
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...



24

“Tien jaar buurtfeest Begijnhofstraat in Eppegem, dat moest een speci-

aal feestje worden”, zegt Cindy De Boeck. “In plaats van een traditionele 

barbecue was er ditmaal lekker eten met een mobiele frietkar en een 

ijskraam. Bovendien een gratis tombola, met altijd prijs voor iedere aan-

wezige, geschonken door de plaatselijke handelaars.” 

Het 17e buurtfeest van de Werfhoeve in Hofstade werd voor het 

eerst niet georganiseerd in een tuin van buren, maar op een mooie 

ruime weide met veel speelgelegenheid voor de kinderen. Ruim 

vijftig ingeschrevenen genoten van het lekker eten en een gezel-

lig samenzijn. Het was meteen het laatste buurtfeest van Peter en 

Yulia, die verhuizen naar Keerbergen. 

De Laarse Ma‘tjes schreven op 27 augustus geschiedenis. De moeders van de jeugdspelers van SK Laar wonnen voor het eerst in hun bestaan een toer-nooi. Ze namen de hoofdprijs mee van het prestigieuze M.A.M. Cuptornooi in Ma-chelen mee naar Laar. Drie keer werd er gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. Mooie prestatie van de mama’s!

Eind augustus vierden de bewoners van het Kerkveld in Zemst (Lemmenslaan, Tinel- en 
St.Pietersstraat) hun 19de en veruit heetste straatfeest. Om en bij de 120 buren konden zich 
gelukkig laven en tegoed doen aan allerlei lekkers. Met hun 10 winterfeesten zijn zij wellicht 
de buurt die het langst en zonder onderbreking feest viert op straat! Op naar de jubileumedi-
tie van volgend jaar op de laatste zaterdag van augustus! (foto Dirk Muyldermans).
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De selectie van turnkring Excelsior Eppegem 

heeft er weer een meer dan geslaagd seizoen 

opzitten. Gouden, zilveren en een bronzen me-

dailles werden behaald op tal van recreatiewed-

strijden op toestellen en Air-Track-Lange mat.

Dag van de zieken met meer dan 100 mensen in de parochiezaal 

van Zemst. Na een misviering en koffie met rijsttaart was er een 

optreden van Rudy Jones. De schlagerzanger was onze fotograaf 

gedienstig en zorgde voor ambiance tussen de tafels. De aanwezi-

gen genoten er met volle teugen van. 

KCVV Elewijt kreeg bij de aanvang van de competitie geen loon naar werken. In het vorige 

nummer van ons magazine werd  de familieclub bij de voorstelling van de ploegen van 

Groot-Zemst jammerlijk over het hoofd gezien. Maar beter laat dan nooit. De club heeft 

potentieel genoeg om een mooi seizoen tegemoet te gaan. Een zevende plaats is onze 

prognose.
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Voor de negende keer op rij organiseerde SK Laar een jeugdstage. Coördinator Johan 

Vandervinne zorgde voor een daverend succes. 85 spelers van SK Laar en omstreden 

kregen alle knepen van het voetbalvak aangeleerd. Gedurende twee dagen werd er gewerkt 

aan bal- en dribbelvaardigheid, traptechniek en positiespel. Na afloop kreeg iedereen een 

diploma en een verrassing.

Naar jaarlijkse traditie organiseerde Reko Zemst in september een in-
ternationale skeelerwedstrijd op de piste en op de weg. De sfeer zat er 
duidelijk goed in en de Engelse, Duitse, Franse en Indische delegaties, 
keer op keer talrijk aanwezig, genoten mee van een ideaal skeeler-
weer. “Alles getuigt van de sportieve gastvrijheid die de Zemstse club 
uitstraalt”, aldus Anja Decoster.

Okra Zemst-Laar vierde haar vijftigjarig bestaan. 

Het bestuur verraste in de parochiezaal de leden 

en de uitgenodigde zusterafdelingen uit de andere 

deelgemeentes van Zemst op de koffietafel met de 

nodige hapjes en drankjes. Voorzitter Louis Ceup-

pens bracht hulde aan de stichters en voorgangers 

van de vereniging, de burgemeester en de schepen 

van senioren zetten de jarige in de bloemetjes en 

de nationale directeur en de regiovoorzitter van Okra 

waren ook aan het feest.
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Op 25 september werd de laatste competitie wed-

strijd gereden voor de punten op terreinen in Zemst-

Laar 
Twee teams  uit Zemst-Laar ; Team Goovaerts  en 

Team  Trameys gingen volle gas.  Beiden deden mee 

in verschillende categoriën en beiden behaalden ze 

een tweede plaats.  Weer twee teams waar Zemst 

trots mag op zijn.

De derby FC Eppegem B - Verbr. Hofstade was een boeiende wedstrijd. Bij de thuisploeg scoorde Wouter Ceulemans voor de rust twee keer. Salin Bentla en Jonathan Van Horenbeeck zorgden voor een billijke puntendeling. Achter de omheining veel vrouwelijk schoon en dat werd gewaardeerd 
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55

bvba

Mark Van Steenwinkel

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

Alle natuursteen-, vloer- 
en tegelwerken



29

Begin september. De A10 Parijs - Bordeaux. Vlot verkeer, 107.7 FM meldt 
geen incidenten. Het landschap zoeft zacht voorbij. Warm, dat wel. De 
clima (airco kennen ze niet in Frankrijk) maakt korte metten met de 

36 graden buiten. Comfortabel cruise controlen. Tot, aan de péage vóór de 
Rocade… een brullend brommen mijn aandacht opeist. Een blik in mijn rétro-
viseur: een glimmend gele Lamborghini Aventador… zo één als Tommeke 
Boonen af en toe onder zijn krent steekt. Grave gast aan het stuur. Een Ray 
Ban op zijn gebruinde kale knikker. Naast hem… een blonde beauty, voorzien 
van airbags die wachten op een stevige stoot. Ik geniet en ruim na de péage 
graag een streepje baan. Een Vrooommmm… uit de tijd van Michel Vaillant 
weergalmt. Kiezelsteentjes spatten op. Een walm van heet, verbrand rubber 
glijdt binnen. Snelheidsmeter en richtingaanwijzers blijken niet alleen bij dikke 
Duitsers een (te) dure optie te zijn. Ik vang een glimp op van de nummerplaat. 
Italië lijkt niet ver meer af, hoewel… Liever hij dan ik. Of toch niet? 
De check-in verloopt vlekkeloos. Uitpakken. Een koele plons in het zwem-
bad. Drankje aan toe. Naast ons, twee gereserveerde ligstoelen. Een fles 
bubbelvocht in een emmer vol ijsblokjes. Uitnodigende glazen. Mijn vrouw 
en ik houden het bij een Affligem van ’t vat. Zij 25 cl, ik ga voor een half literke 
genieten. Nog meer als de ligzetels naast ons worden ingenomen door… de 
Lambo-driver en zijn deerne. Silvio en Nuria… zo verraden de naamplaat-
jes op de handdoeken. Vóór zij haar intrede maakt, strijkt hij nog gauw alle 
plooien glad. Nuria zal zalig zacht landen. Een hagelwitte tandpasta smile, 
overweldigend gewelfde lippen, een bikini – of wat daar moet voor door-
gaan – in Lamborghini geel. Jubelende juwelen en armbanden. Tot plots… 
de bubbels blijken flets, de hapjes niet exquis genoeg. Silvio rent als bezeten 
naar de ober. Het moest en zou Dom Pérignon zijn, ook nog even rosé als 
het kon. Ook een lepeltje kaviaar graag en een sneetje foie gras. 
Zou zij een duikje in de piscine wagen? Silvio checkt de temperatuur. 25 gra-
den lijkt hem oké. Nuria wil meer. Niet dus. Hij stormt naar de hoogste etage, 
hun suite met zicht op de Garonne. Daalt als een dolleman af met een – hoe 
kan het anders? – knalgele badjas. Hult haar erin, met kusjes en knuffeltjes. 
Nuria laat het zich welgevallen. Zoent hem zacht vol zwoele passie. 
Wij genieten van ons driegangenmenu. De wijntjes van Saint-Emilion lij-
ken als van pissende engeltjes. Het tafeltje van Silvio en Nuria blijft onbe-
zet. Zo ook bij het ontbijt de volgende ochtend.
Ach ja, Bordeaux, Nice, Milaan, Firenze… genieten kent geen grenzen.

Tourist LeAL

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

KCVV ELEWIJT
organiseert
MOSSELFESTIJN

Op vrijdag 14 oktober van 17,30 uur tot 22 uur
Zaterdag 15 oktober van 17 uur tot 22 uur
Zondag van 11,30 tot 15 uur.

In het voetbalchalet van KCVV Elewijt

Ook stoofvlees en curryworst te verkrijgen
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Een goeie vijf jaar geleden opende 
woonzorghuis Ambroos de deuren. Als 
ik directeur Mieke Vandorpe vraag of er 
veel veranderd is in die tijd, antwoordt 
ze lachend: “Ambroos groeit 
en bloeit! We zijn een stuk 
bekender en onze perso-
neelsequipe is intussen ook 
uitgegroeid tot een stabiele 
en talentvolle ploeg.”
Het woonzorghuis omvat het 
woonzorgcentrum, het dag-
centrum, assistentiewonin-
gen en het kortverblijf. “Heel 
belangrijk vinden wij de inter-
actie tussen deze vier enti-
teiten”, benadrukt Mieke. “Het 
zijn zeker geen gescheiden 
afdelingen.” 

Heel veel waard
“Zo moet je ook ons nieuw 
project voor jongdemente-
rende mensen zien”, gaat ze 
verder. “Toen we in de begin-
jaren de vraag kregen of ook 
mensen met jongdementie bij ons 
terecht konden, moesten we daar nee 
op antwoorden. Maar zie, sinds twee 
maanden kunnen we een dag per week 
opvang bieden aan een jonge vrouw 
met dementie. Dat lijkt misschien niet 
veel, maar het is heel veel waard voor 
de persoon zelf en zeker ook voor haar 
mantelzorger. Bij iemand met jongde-
mentie (jonger dan 65 jaar) is de man-
telzorger (meestal de partner) een heel 
stuk jonger dan bij wie veel later met 
de ziekte wordt geconfronteerd en gaat 

hij/zij vaak zelf nog werken.  Dat dagje 
kan dankzij één van onze vrijwilligers 
die hier al een tijdje helpt en dat wel 
zag zitten. En het verloopt prima. Al is 

het natuurlijk in het begin even aftasten 
zijn. Zoals altijd moet de klik er zijn en 
is de vertrouwensband cruciaal. Er zijn 
intussen nog twee mensen met jong-
dementie die interesse hebben voor 
deze aangepaste dagopvang, waarvoor 
we nu op zoek zijn naar begeleiding.”

Andere aanpak
“Mensen met jongdementie benader je 
heel anders dan iemand die bijvoor-
beeld een heel eind in de 80 is. Jongere 
mensen hebben andere behoeften om 

hun tijd in te vullen: een lange wande-
ling maken, eens gaan fietsen, … Het 
gaat ook vaak over een andere (soms 
snellere) vorm van dementie. We willen 
cliënten een aanbod op maat van hun 
interesses en ziektebeeld aanbieden 
en hiervoor is één op één begeleiding 
noodzakelijk. Of we nu ook over extra 
personeel beschikken? Neen, toch niet. 
We hebben wel een kleine subsidie 
gekregen van de provincie Vlaams-
Brabant (we zijn het eerste project in 
onze provincie!), maar daarmee kun-
nen we geen extra personeelslid aan-
werven.” 

Vrijwilligers gezocht     
“We zijn dan ook op zoek naar lieve 
vrijwilligers die graag iemand een aan-
gename dag bezorgen. Zo moet je het 
zien, drempelvrees is echt niet nodig. 
De vrijwilligers staan er niet alleen voor, 
er is altijd hulp en advies van het per-
soneel.”
Dat wordt volledig beaamd door Els, 
die al een tijdje vrijwilligerswerk doet 
en sinds kort buddy is van iemand 
met jongdementie. “Waarom ik het 
doe? Gewoon, omdat ik het graag doe. 
Ik zorg graag voor iemand. Het geeft je 
een goed gevoel en je krijgt er veel voor 
terug.”
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

Jongdementie geen taboe in Ambroos
HOFSTADE - Woonzorghuis Ambroos startte een project op om mensen met jongdementie en hun 

mantelzorger(s) bij te staan. Daarvoor doen ze een beroep op vrijwilligers die zich een (half) dagje per 

week vrij kunnen maken.  

Wie interesse heeft kan contact 
nemen met de vrijwilligerscoördi-
nator, Mieke Van Genechten, Mieke.
Van.Genechten@emmaus.be of 
015/47.58.02. 

Eén op één begeleiding is 
noodzakelijk  bij mensen 

met jongdementie.
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Voor alle info over de acti-
viteiten verwijzen we naar 
de website van GC de 
Melkerij. Graag vestigen 
we de aandacht op enkele 
wijzigingen. Vooreerst is 
het concert van Faces On 
TV geannuleerd. Dat komt omdat front-
man Jasper van Maekelberg heden op 
tournee is met Warhaus in Frankrijk. 
Dit concert wordt verplaatst naar een 
latere datum. 
Tijdens de herfstvakantie besteden we 
volop aandacht aan familie en kin-
deren met een aangepast filmpro-
gramma. Daar hoort natuurlijk een 
Halloweenfeestje bij, dat plaatsvindt 
op maandag 31 oktober. We zullen via 
de scholen meer informatie bezorgen 
daarover, maar noteer alvast de verto-
ning van de fantastische animatiefilm 
Coraline. 
En omdat de Melkerij zijn activiteiten 
opstartte in november vorig jaar, hebben 
we besloten om op zaterdag 5 novem-

ber het concert met Krema 
Kawa uit te breiden naar een 
avondvullend dansfeest 
voor alle Zemstenaren. Niet 
alleen bieden we jullie een 
zuiderse dansmix aan met 
deze geweldige live band, 

maar daarna komt niemand minder 
dan The Don Of The Dancehall, Crucial 
P, naar de Melkerij. Zijn unieke collec-
tie singles, eigen dubplates en riddims 

staan garant voor een een pumping 
dancefloor. Voor ouderen, dé  kans om 
nog eens te genieten van een ouder-
wetse discobar. Voor de jongeren, het 
bewijs dat er vroeger zonder laptop, 
CJ Pioneers en mixdecks ook geknald 
kon worden. Oh ja, we steken de zaal 

in het juiste kleedje, speciale bieren en 
heerlijke  cocktails zijn uw deel. Inkom 
5 euro. 

Tekst: Jean-Marie Brassine

Topmaand in de Melkerij
ZEMST - De maanden oktober en november zijn voor het culturele seizoen in heel Vlaanderen hoog-

tepunten. Ook in de Melkerij zal het gonzen van activiteiten. Zowel Cultuurvonken, de Melkerij als de 

Filmerij bieden de hele maand oktober een gevarieerd menu aan. Voor ieder wat wils. Zo hoort dat als 

men cultuur wenst uit te dragen. 

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

Krema Kawa in volle actie.
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Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

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

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

Na afspraak

 

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

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Jeroen, waarom dit boek?
«Wel, sinds geruime tijd ben ik geïnte-
resseerd in de lokale Zemstse militaire 
geschiedenis.
Je mag gerust stellen dat dit een beetje 
een uit de hand gelopen hobby is, want 
sinds enige jaren doe ik uitgebreide 
opzoekingen naar de Zemstse oorlogs-
geschiedenis. Toen ik maanden gele-
den bezig was met opzoekingen naar 
WO II kwam ik toevallig in contact met 
Zemstenaar Karel Van Camp die me 
vertelde over Frans Ceuppens (die nu in 
Drogenbos woont) die Korea-vrijwilliger 

geweest was. Vermits er zo weinig over 
deze vergeten oorlog bekend is, was 
mijn nieuwsgierigheid snel gewekt en 
ging ik op zoek naar Zemstenaren die 
de Korea-oorlog meegemaakt hadden.»

En, met welk resultaat?
«Tijdens mijn opzoekingen leerde ik 
de Vereniging van Oud-strijders van 
Korea kennen. Via hen kon ik minstens 
negen Zemstenaren opsnorren die 
als vrijwilliger in de Nederlandstalige 
C-compagnie (de zogenaamde 

B r u i n m u t s e n ) 
gediend hadden. 
Deze compag-
nie maakte deel 
uit van de om en 
bij duizend sol-
daten die België 
naar Korea stuurde 
om zijn NATO-
v e r p l i c h t i n g e n 
na te komen. 
Van de negen 
Z e m s t e n a r e n 
leven er vandaag 

nog drie: Frans 
Ceuppens, Prosper 
Vanden Berghe (wonend in Hofstade) 
en Jean Trauwkens, nu woonachtig 
in Knokke-Heist. Vermits er zo weinig 
informatie over deze Korea Oorlog is 
besloot ik mijn bevindingen in een boek 
neer te schrijven.»

Dit is niet je eerste boek?
«Neen, een tweetal jaren geleden publi-
ceerde ik reeds een boek over Soltau, het 
eerste krijgsgevangenenkamp uit WO I, 

waarin 216 door de Duitsers opgepakte 
Zemstenaren gevangen gezet werden.»

En voor de toekomst? 
«Ik ben nu bezig met een derde boek 
over de Eppegemse soldaten in WO I. 
Aangezien er geen officiële lijsten meer 
bestaan (ze werden vernietigd door 
brand) probeer ik in dit boek deze sol-
daten te kaderen.»

Tekst: Patrick Deswarte, foto: Jean Andries

Jeroen Walschaerts 
over de vergeten Korea-oorlog

EPPEGEM - Een 24-jarige jongeman, Jeroen Walschaerts uit Eppegem, die een boek publiceert over 

de Korea-oorlog, alledaags is het niet. In april werd door heemkundige kring De Semse zijn boek De 

Vergeten Oorlog. Zemstse Soldaten In Korea uitgegeven. Ik ging polsen waar de drijfveer van Jeroen lag.

"Sinds enige jaren doe ik uit-
gebreide opzoekingen naar de 
Zemstse oorlogsgeschiedenis" Jeroen geeft de lokale 

militaire geschiedenis de 
verdiende aandacht.
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Arno heeft een zeldzame genetische 
aandoening waardoor hij een ernstige 
motorische en mentale handicap heeft. 
Deze lieve jongen verdient wat extra 
steun. Hij zal nooit kunnen stappen, 
zelfstandig recht zitten of zelfs kunnen 
praten, maar dat neemt niet weg dat 
hij wel groeit zoals een normale jon-
gen en dus ook steeds andere noden 
krijgt. Momenteel is het zover gekomen 
dat hij moeilijk met een gewone wagen 
vervoerd kan worden. Wil jij ook je 
steentje bijdragen zodat het gezin een 

aangepast voertuig kan aanschaffen en 
op die manier deze vrolijke jongen een 
plezanter, makkelijker en veiliger leven 
bieden? Trek dan op zondag 9 oktober 
om 14 uur naar de Melkerij. Wheels for 
Arno is een gevarieerde shownamid-
dag met John Dennis, Ziva, Celien en 
Margriet Hermans. Een live-band zorgt 
voor een unieke ervaring.

Kaartje kopen? Dat kan aan de kassa 
(18 euro) of in voorverkoop (15 euro) via 
tickets@celien.eu. Kinderen jonger dan 

12 jaar mogen gratis binnen, kinde-
ren ouder dan 12 jaar betalen slechts 
10 euro. Een steunkaart kan je aan-
schaffen voor 5 euro. Ook aan minder 
mobielen is gedacht: er worden tafels 
en stoelen voorzien zodat iedereen kan 
meegenieten en de Melkerij is toegan-
kelijk voor rolstoelgebruikers.

Meer weten? Check de facebookpa-
gina “Wheels for Arno” of surf naar www.
celien.eu en klik door op Wheels for Arno.

Tekst: Jean-Marie Brassine

Muzikale benefiet voor Arno
ELEWIJT – Arno, het zoontje van Carin Seys en Ingrid Hemmeryckx, werd vijf jaar geleden geboren met 

een zware handicap. Op zondag 9 oktober om 14 uur organiseren zijn twee mama’s en zus Sam een 

concert om geld in te zamelen voor een aangepast busje om Arno makkelijker te kunnen vervoeren.

Het concept
Een cyclo-schietkraam-cross combi-
neert cyclocross met een schietkraam 
en drank. Deelnemers rijden alleen 
of per twee zes rondjes cyclocross. 
Elk rondje moeten ze een tussen-
stop maken bij het schietkraam en de 
drankstand. Ze mogen pas doorrijden 
wanneer ze raak schoten en een beker 
leeggedronken hebben. 

Wat valt er te winnen? 
De jeugdploegen rijden per leeftijd in 
verschillende reeksen. De volwassenen 
zijn opgesplitst in vrouwen en mannen. 
Er zijn prijzen voor de drie eersten die 
over de eindmeet rijden en ook voor de 

origineelste deel-
nemer met de cre-
atiefste fiets of de 
leukste outfit. 

Snelle groei
De cyclo-schiet-
kraam-cross is 
een origineel con-
cept van de KWB. 
Ze zijn de enigen 
ter wereld die dit 
organiseren dus zijn ze sinds hun 
beginjaren doorgegroeid van een 
gewoon kampioenschap tot Belgisch 
en zelfs Europees kampioenschap. 
Halen ze volgend jaar het WK in Laar? 

Hopelijk wel! 
Klinkt plezierig? Schrijf je vóór 11 oktober 
in via info@kwb-zemst-laar.be of vind 
meer info op www.kwb-zemst-laar.be.

Tekst: Laura Schoevaers

EK Cyclo-schietkraam-cross in Laar
ZEMST-LAAR – De KWB van Zemst-Laar organiseert voor de vierde keer een cyclo-schietkraam-cross 

tijdens de kermis in oktober. Cyclo-watte? Dat dachten wij ook! Dus vroegen we de KWB wat het pre-

cies inhoudt. 
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.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

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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Met meer dan 600 deelnemers zijn ze 
enkele maanden geleden gestart en 
momenteel behoort Lauren tot de 25 
overgebleven finalistes. Een casting 
met jury, een fashion day waarop ze 
leerden catwalken, een halve finale in 
de Carré en heel wat actes de présence 
later heeft Lauren er nog steeds even-
veel zin in.

Lauren houdt niet alleen van avontuur, 
ze heeft ook nog een andere bijzondere 
reden om deel te nemen aan deze 
missverkiezing.
“Ik werd vroeger erg gepest. Maar ik 
heb me nooit laten doen, ik ben altijd 
trouw aan mezelf gebleven en heb 
mezelf niet veranderd om ergens 
bij te horen. 
Daar heb ik 
mijn kracht 
uit gehaald. 
En nu met 
deze verkie-
zing wil ik bewijzen dat je je dromen 
moet najagen. Dat je niet mag opge-
ven als mensen zeggen dat je niets 
waard bent.”

Het is haar eerste missverkiezing, maar 
zeker en vast niet de laatste. “Ik ben 
ingeschreven in een modellenbureau 
waar ik ook als hostess werk. Op die 
manier reis ik het hele land af en doe 
ik de allerleukste jobkes. Ook nu voor 

Miss Fashion ben 
ik veel op de baan. 
Ik heb nochtans 
geen rijbewijs, dus 
ik doe al mijn ver-
plaatsingen met 
het openbaar ver-
voer. Ik heb er écht 
alles voor over om 
te winnen.”

Lauren Goossens 
is niet de enige 
knapperd van de 
familie. Zo werd 
haar tante Lesley 
Jonckheere enkele 
jaren geleden tot Miss Zemst gekroond. 

Ook de rest 
van de fami-
lie staat als 
een blok 
achter haar. 
Haar twee 

jongere zussen zijn alvast grote fan en 
kijken erg naar haar op. “In het begin 
was ik bang om deel te nemen, maar 
dat was nergens voor nodig. De mede-
finalisten zijn allemaal lieve, leuke 
meisjes. Van rivaliteit is er geen sprake. 
We doen allerlei toffe activiteiten, zo 
gingen we al eens naar Walibi, liepen 
we een defilé in Knokke en gingen we 
naar de vaarschool in Massenhoven", 
besluit Lauren.

De grote finaleshow is op 5 novem-
ber aanstaande in Antwerpen. Er val-
len heel wat leuke prijzen te winnen, 
waaronder uiteraard veel schoenen, 
kledij maar ook mooie reizen. Wil je 
Lauren een handje helpen? Stuur 
dan vóór 4 november MF (spatie) 19 
naar 6687. Een sms kost 55 cent per 
bericht. 
Liever naar de live show gaan kijken? 
Kaarten kan je kopen bij Lauren. Het 
belooft een fantastische avond te 
worden. Meer info: surf naar Facebook 
en zoek op Miss Fashion Finaliste 
2007 Lauren Goossens of bel Lauren  
op 0474/02.83.59

Tekst: Ellen Van de Wijgaert,  

foto: Jean Andries

Lauren droomt van het kroontje

WEERDE - Lauren Goossens (20), geboren en ge-

togen in Weerde én leerkracht in spe, droomt al 

enkele jaren van het kroontje Miss Fashion. Deze 

editie waagt ze haar kans en heel Zemst kan haar 

helpen te winnen.

"Ik heb er écht alles voor 
over om te winnen"

Lauren: "Je mag niet 
opgeven als mensen 
zeggen dat je niets 
waard bent".



40

Mathias, 17 jaar, student 
sport en beweging aan de 
Thomas More Hogeschool 
in Turnhout en laatste-
jaarsjunior heeft er een 
sterk wegseizoen opzit-
ten. Met drie overwin-
ningen in Sint-Katelijne-
Waver, Wetteren-ten-Ede 
en Peer, met een zege op 
onze piste Den Reggel in 
Elewijt en met daarnaast 
nog een zevental top-
tienplaatsen kan Mathias 
gerust van een geslaagde 
jaargang op de weg spre-
ken. Het doet hem deugd 
nadat hij het jaar voordien 
geplaagd werd door bles-
sures en ziektes.

Mathias, het seizoen 
is voor jou nog niet 
gedaan?
“Neen, ik ga nu één week 
rust nemen, daarna ga 
ik wat alternatieve spor-
ten beoefenen en dan 
begin ik op de piste. Je 
moet weten dat de piste 
mijn absolute voorkeur 
wegdraagt, dus de volgende maan-
den zijn voor mij echt belangrijk. Mijn 
eerste grote pisteafspraak wordt de 
zesdaagse van Gent. Ik zal er net 
als verleden jaar deelnemen aan de 
beloftenzesdaagse.”

Wat zijn je belangrijkste troeven, 
Mathias?
“Je mag zeggen dat ik zowel op de weg 
als op de piste over een goede sprint 
beschik. Gekoppeld aan een goede uit-
houding is het dan ook niet verwonder-

lijk dat ik op de piste goed 
scoor in de ploegenkoers, 
waarin uithouding en sprint 
volop tot hun recht komen.”

En de toekomstper-
spectieven?
“Wel, volgend jaar maak 
ik de overstap naar de 
beloften en het eerste 
jaar in deze categorie 
zal voornamelijk een jaar 
worden om te leren. Ik ga 
ook de weg en de piste 
blijven combineren. Er 
zijn genoeg voorbeelden 
à la Cavendish, Wiggins 
en Iljo Keisse die aanto-
nen dat de combinatie 
vruchtbaar kan zijn.”

Mooi, en welke doelen 
heb je jezelf gesteld?
“Misschien kan ik een 
WK-selectie uit de brand 
slepen, nadat ik er dit jaar 
als reserve reeds kort bij 
was. Op langere termijn is 
het mijn betrachting om 
profwielrenner te worden en 
mijn ultieme droom is om 

een zesdaagse te winnen.”
Ne coureur van bij ons, op het hoogste 
schavot in het Kuipke van Gent, alle 
Zemstenaren zouden er geweldig fier 
op zijn! 

Tekst: Patrick Deswarte, foto: Jean Andries

Mathias Lefeber, 
ne coureur van bij ons

ELEWIJT - Onder het motto “de koers is van ons” trok ik naar Elewijt voor een ontmoeting met de be-

loftevolle wielrenner Mathias Lefeber.

“Mijn ultieme droom is een 
zesdaagse winnen”

Mathias alleen aan de 
leiding in Zemst-Bos.
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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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Elke woensdag  is het feest in Villa 
Clementina. Dan kruipen alle kindjes bij 
elkaar voor het hoogtepunt van de week: 
de poppenkastvoorstelling door Tessa 
Verlinden en Sandra Maeckelberghe. 
Ze spelen scènes na uit de leefwereld 
van de kinderen. Daarna volgen allerlei 
visuele denkspelletjes zoals bij Tik Tak 
op televisie, ondersteund door aan-

gepaste muziek. De creatieve dames 
willen deze succesvolle activiteit 
gebruiken om geld op te halen voor de 
werking van het bijzondere kinderdag-
verblijf, waar dagelijks zo’n vijfentwintig 
baby’s, peuters en kleuters tot zes jaar 
worden opgevangen. Een derde van 
hen zijn kindjes met beperkingen.

Hoe komen jullie op dat idee?
“We werken zelf in Villa Clementina en 
zien hoe iedereen probeert op aller-
hande manieren fondsen te werven 
om dit project draaiend te houden. Dan 
konden wij toch niet achterblijven? We 
hebben met een collega geruild om 
onze vrije dag op hetzelfde moment te 
kunnen hebben, zodat we op pad kon-

den gaan met onze voorstelling.”

Voor wie is dit aanbod bedoeld?
“Voor kinderen in scholen en instel-
lingen, maar ook voor ouderen en 
dementerenden of voor bedrijven die 
een activiteit willen opzetten voor 
de kinderen van hun medewerkers, 

Sinterklaasfeestjes, … We hebben in de 
loop van de jaren heel wat materiaal 
verzameld en veel ervaring opgedaan. 
We kunnen ons programma aanpas-
sen aan het doelpubliek en inspelen op 
hun reacties. Zo hebben we bijvoorbeeld 
al een boeking bij de opleiding kinder-
verzorging van het Ursulineninstituut in 
Mechelen.”

Met een poppenkast op reis trekken 
lijkt me niet makkelijk?
“We zochten eerst een bolderkar. Die 
kregen we van een ouder van één van 
de kindjes. Toen zijn we een namiddag 
gaan samenzitten om uit te tekenen 
wat we precies nodig hadden. Sandra’s 
man heeft de aangepaste bolderkar 
in elkaar gestoken en Tessa’s vriend 
maakte de meubeltjes. Zelf hebben we 
alles in de verf gezet die we via een vrij-
williger van de Villa konden bemachti-
gen. We moeten nu nog wat oefenen in 
het manoeuvreren en het in- en uitla-
den van dat gevaarte in de auto.”

Hoe kunnen geïnteresseerden jul-
lie boeken?
“Trees Peeters van de Villa zoekt actief 
naar mogelijke speellocaties en spon-
sors voor ons. Het tarief ligt rond 45 
euro per voorstelling, maar je neemt 
best contact op met haar voor precieze 
afspraken. Dat kan op trees.peeters@
villaclementina.be of op 015/64.49.64 
(niet op woensdag).

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Warme Poppenkast
ZEMST - Twee begeleiders gebruiken hun wekelijkse vrije dag en hun passie om geld bijeen te bren-

gen voor hun werkplaats: de inclusieve kinderopvang Villa Clementina. In het kader van Music for Life 

van Studio Brussel spelen ze gedurende tien weken poppenkast op locatie.

Sandra (links) en Trees (rechts) willen ons 
warm maken met hun bolderkar-poppenkast.
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

Het project kwam tot een goed einde dank-
zij de inspanning van de leerlingen van de 
afdeling hout van de Technische Scholen 
Mechelen. Zij maakten een praktijkoefe-
ning van de nieuwbouw en leverden prima 
werk af. Hun praktijkleraar Jimmy Boon 
was vol lof: ”Mijn leerlingen hebben hier 
hard gewerkt, 
in weer en 
wind en soms 
zelfs op zon-
dagen en 
feestdagen. 
Zij deden een 
stuk praktijk-
ervaring op die 
mooi staat op 
hun cv. Ik ben 
dik fier op hen.”
E n k e l e 
scoutsouders 
startten vijf 

jaar geleden met de fondsenwerving 
via organisatie van ‘Den Elewijtse Pijl’ 
een fiets- en wandelevenement in de 
ruime regio. ”Dat was uiteraard ontoe-
reikend en we hebben dan ook alle 
mogelijke subsidies van de gemeente 
aangesproken, alles samen goed voor 

83.000 euro”, zegt Kris Van Cauwenberg 
van de vzw ‘Elewijtse Scoutsvrienden’. 
Voor het schepencollege is dat bedrag 
een zinvolle en bewuste investering van 
het bestuur in de Zemstse jeugdwer-
king, die in de gemeente hoog scoort.

Vrijwilligers
De scoutsleiding prijst de vele vrijwilligers 
die de bouw realiseerden en de techni-
sche en financiële beslommeringen op 
zich namen. ”Zo konden wij al die tijd vol 
voor scouting gaan zonder dat de kwali-
teit van de activiteiten er onder leed.”
Om de verdere afbetalingen te voldoen 
organiseerden de scouts op 11 septem-
ber hun ‘Elewijtse Pijl’. Ruim 700 fietsers 
en wandelaars namen er aan deel en 
genoten achteraf van de woudloperskeu-
ken: gerechten op houtvuur, één van de 
basistechnieken van scouting. 

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Nieuw chalet voor Scouts
ELEWIJT - De Elewijtse Scouts zetten het nieuwe werkjaar in met een nagelnieuw chalet. Dat vervangt 

de houten werfkeet die ruim dertig jaar geleden vanuit Nederland een tweede leven kreeg op het ter-

rein aan de Diependaalstraat.

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Jimmy Boon, Bart Coopman 
en Kris Van Cauwenberg 

ontsluiten het chalet.
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Winnaar zonder computer
In de laatste straat in een van de verste 
uithoeken van onze gemeente, meer 
bepaald in Laar, trof ik aan het eind van 
de uitzonderlijke zomer in de herfst Leon 
Ceuppens in zijn verzorgde bloementuin. 
Geen beter moment om deze kranige 

vierentachtigjarige te verblijden 
met de geldprijs van de leeshond. 
En weerom was het de eerste 
keer dat de winnaar had mee 
gedaan, hoewel hij een trouwe 
lezer is van ons populair maand-

blad. Zijn antwoord had hij 
op een briefje geschreven 
en afgegeven aan onze 
redactrice van Bos, Karin 
Andries. En voilà, direct 
prijs! Zo zie je, beste lezer, 
niet gedigitaliseerde ant-
woorden komen zeker 
ook bij ons terecht. In de 
bibliotheekfilialen of op 
het gemeentehuis, of bij 
Vanessa in Laar, of aan een van 
de redactieleden kan u uw schrif-
telijke antwoorden kwijt.
Maar wij willen er toch nog eens 
op aandringen om ook een 
telefoonnummer te vermelden 
zodat wij de winnaar zo vlug 

mogelijk kunnen bereiken voor een foto 
in het volgend nummer. 
De hondjes stonden op bladzijde 23 en 
31. Vele juiste inzendingen deze keer. Wie 
meldt ons de hond(en) van dit nummer 
vóór 15 oktober? Hij verrast ons alweer. 

KVDW

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

 

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

• 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

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

info@printwinkel.com
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Brusselsesteenweg 108
tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be


