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Ook in het nieuwe jaar staat onze 

redactie weer te springen om één 

van de vele Zemstse verhalen te 

vertellen. Annick trok voor haar 

rubriek Ça va? naar meester Bert die 

niet meer nodig heeft dan dichtbij zijn 

geliefde te zijn. Wat een prachtige 

boodschap zo aan de start van 2017! 

Er zijn er in onze gemeente wel meer met het hart op de 

juiste plaats, zo trok Alex naar Hofstade en Elewijt voor 

Vélo Afrique en Jean ging in Zemst-Laar een kijkje nemen 

bij de Laarse MA’tjes. Beide initiatieven zetten zich in 

voor het goede doel. Annemie bezocht Josée Goethals en 

Dorien Dierckx die zich, elk op hun eigen manier, engage-

ren voor de vluchtelingenproblematiek.

Katia heeft het over Wildspiegels, Juliaan ging langs bij 

de winnaar van de schoonste voortuin en Kristel ging op 

bezoek bij de amateur-archeologen die de sporen van het 

Romeins verleden van Elewijt onderzoeken.

En wie op zoek is naar een sportieve uitdaging, kan zich 

nog inschrijven voor de Winter Kubb Cup. Ook onze huis-

cartoonist Rumo verdient een dikke pluim, hij liet zich samen 

met uw favoriete leeshond helemaal gaan op onze cover!

Veel leesplezier en een fantastisch mooi nieuw jaar!

Beste wensen!

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Ellen
xxx

Doe iets geks
denk iets moois

zeg iets liefs
dan heeft elke

dag iets
positiefs
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Fietsen voor een goed doel. Het wordt een 
rage waar we alleen maar bewondering 
kunnen voor betonen. Sportievelingen 
met het hart op de juiste plaats. 

Let’s go Kameroen!
Tim Borteel: “We wilden een stevige 
sportieve uitdaging. Een avontuurlijke 
mountainbiketocht van enkele dagen, 
rijk aan emotie en zweet. Liefst in Afrika 
en gekoppeld aan een maatschappe-
lijk doel. Iets met veel couleur locale, 
zeg maar. Vélo Afrique, dat fondsen wil 
werven voor beter 
onderwijs, sloot hier 
het dichtst bij aan.”
Dina Nauwelaerts 
(Tims partner) vult 
aan: “Vélo Afrique is 
een project van de 
vzw Bonjour Afrique. 
Deze organisatie 
doet de coördinatie 
en de opvolging van 
sociale projecten 
in Afrika. Zij onder-
houdt ook de con-
tacten met de lokale 
ngo’s. De organisatie 
staat voor kwalitatief 
onderwijs om kinde-
ren in Afrika betere 
toekomstperspectieven te bezorgen.”

Hoe ziet jullie tocht er concreet uit?
Annemie Jacobs: “Het wordt een tiendaags 
avontuur tussen 8 en 18 november 2017. 

Er zijn zeven etappes en twee rustdagen. 
We fietsen 480 km en overbruggen daar-
bij 7.749 hoogtemeters. Maar liefst 95% 
van de route is offroad. Natuurlijk gaan we 
ook de school in Foumbot bezoeken die 
we concreet steunen met deze actie.”

Niet voor kneusjes. Hoe zit het met 
de conditie?
Tom Troch: “Zeg dat wel. Fietsen door 
thee- en bananenplantages, klinkt leuk. 
Maar 70 tot 80 km per dag stevig klim-
men en dalen doorheen dichtbegroeide 

singletracks bij hoge temperaturen en 
een grote luchtvochtigheid, (Kameroen 
ligt in West-Afrika, net boven de evenaar, 
AL) vergt enige training.” Tim voegt er aan 
toe: “We zijn alle zes sportieve gees-

tesgenoten. Voetbal, basketbal, mara-
thon lopen en fervent recreatief fietsen, 
maken dat we wel over een goede con-
ditie beschikken. Maar we zullen zeker 
nog een tandje bij moeten steken.”

Bonjour Afrique
Detje Van der Veken en Frank Willems: “Het 
is geen snelheidswedstrijd. Ieder kan op zijn 
eigen tempo rijden, maar natuurlijk met de 
nodige teamspirit. In totaal zijn we met 45 
Vlamingen die de uitdaging aangaan. Elke 
deelnemer engageert zich om minstens 

1.500 euro sponsor-
geld binnen te bren-
gen. Het project heeft 
ook twee bekende 
peters: de singer-
songwriter Frederik 
Sioen en veldrijder Tom 
Meeusen.”
Vélo Afrique zal ons 
zestal zeker onder-
dompelen in de 
Afrikaanse cultuur. 
Wie er meer wil over 
weten kan terecht op  
www.veloafrique.be  
en uiteraard ook op 
Facebook. Let’s go 
Kameroen – Velo 
Afrique. Daar lees je 

alles over hun toekomstige acties. Je  kunt 
hen ook rechtstreeks steunen via een gift 
op rekening BE21 9731 6661 3803. Vanaf 
40 euro krijg je een fiscaal attest.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Vélo Afrique
HOFSTADE/ELEWIJT – Met z’n zessen gaan ze knallen door Kameroen. Voor het goede doel! Dina en Tim 

uit Hofstade, Annemie en Tom uit Elewijt, Detje en Frank, hun sportieve vrienden uit Itegem en Zonhoven 

willen over een klein jaar uit hun comfortzone treden. Al trappend door de woestijn, door de savanne, met 

de mountainbike. Fietsen in het stof en het zweet hunner aanschijns. Voor een beter onderwijs! Respect!

Annemie, Dina, Detje, 
Tim, Tom en Frank: 500 
km mountainbiken in 
Kameroen voor het 
goede doel.
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Sinds 2014 kent de 
Cultuurraad om de 
twee jaar haar cultuur-
prijs toe aan een per-
soon die zich langdu-
rig heeft ingezet voor 
het culturele leven in 
onze gemeente. “De 
eerste cultuurprijs 
werd in 2014 uitge-
reikt aan wijlen Jan 
De Broeck”, zegt Koen 
Vandermeiren, sche-
pen van cultuur. “Voor 
de tweede editie van 
de Zennepenning van 
Zemst werd Mark De Proost zowel door 
toneelkring Labyrint als de culturele 
kring Streven voorgedragen.” De hui-
dige voorzitter van de Cultuurraad Marc 
Driesen kan dat alleen maar beamen: 
“Mark was één van de eerste voorzitters 
van de cultuurraad, een functie die hij 
meer dan twaalf jaar heeft uitgeoefend. 
Onder zijn dynamische leiding wer-
den heel wat initiatieven ontwikkeld ter 
bevordering van het culturele leven in 
onze gemeente. Zo was hij één van de 
grondleggers van de vroegere 11 juli-
vieringen, Open Monumentendag, … “

Cultureel palmares
Mark is ook al geruime tijd actief in de 
culturele vereniging het Davidsfonds 
waar hij mee instond voor de verdeling 

van boeken. Hij organiseerde ook de 
jaarlijkse opstelwedstrijd.
Mark zal allicht altijd het bekendst blij-
ven voor zijn actieve rol in KK Streven. 
Zo is hij al meer dan 50 jaar één van de 
drijvende krachten binnen KK Streven en 
ook vandaag is hij nog een van de meest 
actieve leden van de kring. In die 50 jaar 
heeft hij heel wat acties op poten gezet 
(debatavonden, periodiek tijdschrift 
’t Harlekijntje dat - als het ware een 
voorloper van de Zemstenaar - in alle 
Eppegemse brievenbussen werd gebust, 
toneel, historische evocaties,...). Ook bij 
de jaarlijkse fietsrally is hij een trouwe 
medewerker. Marks naam is natuurlijk 
onlosmakelijk verbonden met de vier 
openluchtspektakels die KK Streven 
in het verleden op de Schranshoeve 

gebracht heeft (De 
Filosoof van Haegem 
in 1982, Boerenpsalm 
in 1992, Mistero Buffo 
in 2005 en Het Gezin 
Van Paemel vorige 
zomer). Mark was als 
regisseur, coördina-
tor en acteur, de grote 
drijvende kracht achter 
deze spektakels die 
telkens tussen 3.000 
tot 4.000 toeschouwers 
van binnen en buiten 
de gemeente naar de 
Schranshoeve brach-

ten, met lovende reacties.  
Op 77-jarige leeftijd ademt Mark nog 
steeds cultuur. Zo speelt hij mee in 
het toneelstuk Toestand van zijn doch-
ter Kristien waarmee hij de podia van 
schouwburgen in binnen- en buiten-
land, tot in Brazilië en Litouwen toe, en 
ook de Melkerij aandeed. Ook speelde 
hij mee in de recente toneelproductie 
HUIS van Josse de Pauw, onder meer op 
het toneelfestival van Avignon.
Zijn aandacht blijft echter gefocust 
op de culturele activiteiten in onze 
gemeente.  Zijn reactie op de prijs sprak 
boekdelen: “Er zijn er in Zemst heel veel 
met verdiensten die de prijs verdienen.” 
Een bescheiden, maar verdiende win-
naar is dat.

Tekst: Bart Coopman, foto : Jean Andries 

Mark De Proost laureaat Zennepenning
ZEMST - Op zaterdag 26 november is de tweejaarlijkse Cultuurprijs ‘De Zennepenning van Zemst’ uitge-

reikt tijdens een klassiek concert en een optreden van jeugdkoor De Bachanten, georganiseerd door de 

Cultuurraad. Het gebeuren vond plaats in een bomvolle zaal in  gemeenschapscentrum De Melkerij. Mark 

De Proost mocht er, fier en geëmotioneerd, de prijs en een cheque van 500 euro (die hij naar zijn zeggen 

samen met zijn vele cultuurvrienden op een Bourgondische wijze gaat uitgeven) in ontvangst nemen.

In gezelschap van 
echtgenote Gonda, de 
burgemeester en de 
schepen van cultuur poseert 
Mark De Proost met de 
cheque, verbonden aan de 
Zennepenning.  
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Marina Andries heeft groene vin-
gers en brengt veel tijd door met 
het onderhouden en bijwerken van 
haar voortuin. “Ik nam voor de derde 
keer deel aan deze wedstrijd van de 
gemeente. Naarmate de proclama-
tie vorderde dacht ik echt dat ik mijn 
deelnemersformulier was vergeten 
in te sturen, want deze score had ik 
helemaal niet verwacht. Uiteindelijk 
won ik tot mijn grote verbazing de 
hoofdprijs.” 

Marina gaat creatief om met de snoei-
schaar om de doorlevende plan-
ten naar vorm of bloemenpracht bij 
te knippen. Hortensia’s, hydrangea, 
escallonia, azalea’s, cotoneasters, 
siergras en bodembedekkers  zijn 
samen opgebouwd tot een overzichte-
lijke voortuin met afwisselende bloei-
ers. Ze haalt haar inspiratie uit wande-
lingen in tuinrijke buurten. In maart is 
ze ongeveer twee weken zoet met het 
handsnoeiwerk.

Familieverleden
Ze is geen voorstander van overda-
dige tuinornamenten maar voor één 
stuk maakt ze een uitzondering. ”Dit 
is een wentelploeg uit de tijd van mijn 
grootvader en vader die op deze plek 
nog witloof geteeld hebben, voor wij 
hier onze woning bouwden. Ik heb er 
een emotionele band mee want ze 
verwijst naar een stukje familieverle-

den. Daarom is ze hier op haar plaats.” 
Rudi, haar man, is inzetbaar voor het 
kort houden van de haag en de grote 
groentetuin, want zowat alles wat de 
pot schaft is ‘van eigen kweek’. Al de 
deelnemers aan de groenwedstrijd 
ontvingen een Z-cheque waarmee ze 
aankopen kunnen doen bij een han-
delaar van Zemst.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Marina heeft de mooiste voortuin
ZEMST - De voortuin van Marina Andries oogt mooi. Dat vond ook de jury van de jaarlijkse groenwed-

strijd, die haar de eerste prijs toekende.

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

De tuin in de winter 
met alle tinten bruin.
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Actieve senioren!
De seniorenadviesraad en de seniorenverenigingen organiseerden de derde editie van de Senioren-

week, die feestelijk geopend werd in het gemeentehuis, in aanwezigheid van bestuursleden, senio-

ren en raadsleden. Een beeldoverzicht.

OKRA organiseerde in Zemst-

Laar een kaartnamiddag. 

Vrije spelen stonden op het 

programma. Een twintigtal 

leden van Groot Zemst maak-

ten er in de oude pastorie een 

gezellige namiddag van.

Senioren konden in manege Verbrande 

Brug, in samenwerking met de Dienst Sport, 

genieten van de bloeiende paardensport. Een 

rondleiding doorheen de manege werd door 

de talrijke bewonderaars gewaardeerd. En de 

paarden genoten van een streling.

Revue van Zemst in het Ontmoetingscentrum 

in Hofstade in samenwerking met de Dienst 

Cultuur. Tweehonderdzestig senioren genoten van 

optredens van Salim Seghers, Lisa Lewis, en Yves 

Segers. Een onvergetelijk feest werd besloten 

met een deugddoende polonaise. 
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Heemkundige kring De Semse orga-

niseerde, in samenwerking met Neos, 

een begeleide wandeling van ongeveer 

zes kilometer langs de Zenneboorden 

op verharde wegen. Albert Cluckers, 

voorzitter van Neos, vertelde heel wat 

wetenswaardigheden en dat werd bij-

zonder gewaardeerd door de tevreden 

wandelaars. Na afloop was het genieten 

van een lekker drankje. 

Dansnamiddag in Woonzorgcentrum 

Ambroos in Hofstade, georganiseerd 

door OKRA Hofstade, Weerde, Zemst en 

WZC Ambroos. De senioren en de talrijke 

bewonderaars genoten in een ontspan-

nen sfeer.  

Tekst en foto’s: Jean Andries
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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”

 

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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Josée Goethals is al 16 jaar heel 
actief in Zemst met de vereniging AZIZ 
(www.aziz.be). Ze begon haar loop-
baan als leerkracht. Na een migratie 
van 14 jaar in Nederland werd ze bij 
haar terugkeer kabinetsmedewerker 
voor emancipatie in onderwijs en pro-
jectcoördinator voor ‘meisjes en tech-
niek’. Van diversiteit en gelijke kansen 
evolueerde ze naar vluchtelin-
gen. “Mensen praten nog altijd 
over de Belgische vluchtelingen 
tijdens de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog”, zegt ze. “Tegelijk 
heerst er een grote angst voor de 
vluchtelingen die vandaag naar 
onze streken komen. Die angst 
is begrijpelijk, maar wordt ook 
gevoed door sommige politici 
en de media, en uiteraard ook 
door de terroristische aansla-
gen. Maar angst is een slechte 
raadgever.” 

‘Gastvrij netwerk’ 
Er kwam ook veel solidariteit los. 
“Om nieuwe groepen te helpen 
vanuit de ervaring van groepen 
die al lang actief zijn, ontstond 
de vzw Gastvrij Netwerk”, legt Josée 
uit. “Ik ben voorzitter van het netwerk 
dat nu 34 lokale organisaties van 
Vlaanderen en Brussel telt. Alle vrijwil-
ligers helpen aanvullend aan de pro-
fessionele diensten. Vrijwilligers die 
asielzoekers helpen met Nederlands 
en ontspanning zijn redelijk goed 

bekend. Minder bekend zijn de betrok-
kenheid en hulp van vrijwilligers voor 
erkende vluchtelingen.”  

Ingewikkelde maatschappij
“Velen denken dat wie verblijfsrecht 
kreeg, de lotto gewonnen heeft”, gaat 
Josée verder. “Ze beseffen niet hoeveel 
moeilijkheden nieuwkomers moe-

ten overwinnen om hier een volwaar-
dig leven op te bouwen. Een woning 
vinden is uiterst moeilijk, terwijl een 
adres de eerste voorwaarde is om te 
integreren. Dan is er nog de adminis-
tratieve rompslomp: ziekte- en andere 
verzekeringen, Nederlands leren, 
werk of beroepsopleiding zoeken, een 

nieuw sociaal netwerk uitbouwen... Met 
kinderen komen daar nog veel zor-
gen bij: inschrijvingen, schoolkosten, 
huiswerk dat je als ouder moeilijk kan 
volgen… “Als je als vrijwilliger nieuwko-
mers helpt en hen een netwerk biedt, 
besef je pas goed hoe ingewikkeld 
onze maatschappij is. Als het voor ons, 
Belgen, al zo is, hoe moet het dan zijn 

als je vanuit een heel andere 
cultuur naar hier komt?“

Toolkit voor vrijwilligers 
“Tetty Roose en ik, bei-
den bestuurslid van 
Vluchtelingenwerk, hebben 
samen een ‘toolkit’ of handlei-
ding gemaakt. Zij uit Antwerpen, 
ik uit Zemst. Deze biedt aan 
nieuwe en aan ervaren vrijwil-
ligers informatie, raad, doorver-
wijzingen naar diensten en web-
sites, praktijkvoorbeelden en 
oplossingen voor problemen die 
in sommige gemeenten wel en 
in andere blijkbaar niet toege-
past worden. Zemst komt er met 
een paar positieve voorbeelden 
in voor. Door de vele opgaven 

en obstakels te benoemen waarmee 
vluchtelingen te maken krijgen, levert 
de toolkit ook een bijdrage in het 
debat over integratie.”

Je vindt de uitgebreide toolkit op www.
vluchtelingenwerk.be/gastvrij-
netwerk#sub-208.

Toolkit en website voor vluchtelingen
WEERDE / HOFSTADE – Josée Goethals en Dorien Dierckx zijn bekommerd om wie haven en goed 

heeft moeten verlaten. Ze doen dat elk op hun eigen manier en vanuit een andere invalshoek. De ene 

maakte een handleiding voor vrijwilligersorganisaties. De andere startte RefuTales, een website die de 

mening van vluchtelingen weergeeft.

Josée Goethals, 
reeds 16 jaar 
een begrip in de 
asielhulp.
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RefuTales     
Voor de 25-jarige Dorien, haar Duitse 
vriend Cornelius Roemer en Syrische 
vriendin Sajida Altaya is het vooral 
belangrijk dat er door vluchtelingen 
wordt gesproken en niet enkel over 
hen. Met hun website RefuTales willen 
ze vluchtelingen over heel Europa een 
stem geven en vooral: hun mening 
laten uiten. “Dus niet enkel hun ver-
haal laten vertellen”, beklemtoont 
Dorien, “maar ook hun opinie laten 
horen over hoe onze maatschap-
pij met hen omgaat. Zijn wij het altijd 
met hen eens? Neen, maar dat hoeft 
ook niet. Het is belangrijk dat zij die 
mening kunnen ventileren, dat we die 
horen. We kozen de naam RefuTales 
voor onze website omdat het gaat over 
wat vluchtelingen ons vertellen,  maar 
er zit ook het begrip ‘to refute’ in: iets 
weerleggen. Dat vonden we een mooie 
gedachte.”

Gelukkig en succesvol
Hoe ze het idee heeft opgevat om zo’n 
website op te zetten? “Na mijn studies 
rechten en notariaat heb ik een jaar 
genderstudies gedaan. Dat was net in 
de periode dat het vluchtelingenthema 
heel actueel werd. Ik liep toen stage bij 
het Europees Parlement en maakte 
daar een aantal debatten mee. Het viel 
me telkens op dat wij – vanuit goede 
bedoelingen – het leven van vluchte-
lingen organiseren. Wij zeggen: nu leer 
je de taal, nu ga je daar wonen, enz. Je 
leeft met hen mee, maar je kent hun 
opinies niet. Daarmee bedoel ik niet 
wat ze denken over IS of Assad, maar 
over hun leven hier. Onze vraag aan 
hen is: wat vind je belangrijk? Hoe zie jij 
bepaalde dingen? Wat houdt jou tegen 
om hier een gelukkig en succesvol 
leven te leiden? Het gaat om volwas-

senen die dingen wéten. Dat vergeten 
wij soms.”     
Cornelius treedt Dorien bij: “In Berlijn 
leerde ik Sajida kennen. Ze moest 
vluchten uit Damascus, waar ze 
begonnen was aan een ingenieurs-

studie, maar die niet kon afmaken. Tot 
dan had ik enkel over vluchtelingen 
horen praten. Wat me vooral opviel 
was hoe ‘gewoon’ ze was, helemaal 
niet ‘anders’. Ze had enkel een ander 
leven. Door Sajida’s verhaal merkte ik 
ook dat ons systeem wel wat effici-
enter zou kunnen, want onze bureau-
cratie staat een snelle integratie 
vaak in de weg. Zo moet Sajida eerst 
aantonen dat ze zo goed als perfect 
Duits praat vooraleer ze haar studie 
kan verderzetten, waardoor er heel 
wat kostbare tijd verloren gaat. Terwijl 
ze dat perfect in het Engels zou kun-
nen doen.”

Vaardigheden 
“Als mensen hier aankomen wor-
den hun vaardigheden onvoldoende 
gewaardeerd”, valt Dorien terug in. 
“En die hebben ze nochtans zeker. 
Als we alleen al kijken naar de wils-
kracht en vindingrijkheid die hen hier 

heeft gebracht! Je leest ook vaak 
heel emotionele verhalen over hun 
tocht, die absoluut waardevol zijn. 
Maar wij willen met onze website 
nog wat verder gaan. We willen tonen 
welke oplossingen vluchtelingen zélf 

aanreiken om te integreren in onze 
maatschappij. En dat doen we niet 
enkel omdat we idealisten zijn. Het is 
in ons aller belang dat we naar elkaar 
luisteren.“ “Je moet de mensen voor 
wie je iets wil doen, begrijpen” pikt 
Cornelius nog in.    
Of ze nog een stap verder willen gaan 
met hun website? Wordt het een digi-
taal gespreksforum? “In de toekomst 
willen we graag een debat op gang 
brengen”, vertelt Dorien, “maar voorlo-
pig laten we vooral vluchtelingen aan 
het woord. Het zou goed zijn als we in 
een volgende fase hun meningen aan 
beleidsmakers zouden kunnen voor-
leggen.”
Meer info over de filosofie en werking 
van RefuTales: www.refutales.eu.  
Om op de hoogte te blijven, kan je 
terecht op de facebookpagina of je 
inschrijven op de mailinglist.

Tekst: Josée Goethals, Annemie Goddefroy,  

foto’s: Jean Andries, Hebatullah Altaia

Dorien, Cornelius en 
Sajida richtten samen 

de website op.
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Zij voelen zich hierbij betrokken omdat 
het zoontje van Katleen Verbergt, één van 
hun speelsters, aan deze ziekte lijdt. Er 
werden home made by mama koekjes, 
jenever, glühwein, soep en braadworsten 
verkocht. Er werd ruim 1.700 euro bijeen 
gebracht. Het bestuur besliste om hier-
naast nog een extra gift van 1.300 euro te 
doen, zodat het ronde bedrag van 3.000 
euro bereikt werd. In de namiddag kon-
den alle spelertjes nog langs komen om 
hun eigen gepersonaliseerd stickerboek 
vol te krijgen. Er werd door de club eerder 
dit jaar een actie opgezet in samenwer-
king met Delhaize Humbeek, om ieder-
een zijn eigen Panini-boek te bezorgen. 

In een notendop
• In 1977 werd SK Laar opgericht 

maar sloot niet aan bij de KBVB, 
wel bij de Koninklijke Katholieke 
Sportvereniging. In de eerste drie 
jaar in Brabant, later wisselde 
de club van provincie omdat er 
in Brabant amper jeugdploegen 

waren. In 1998 werd de naam ver-
anderd in KVV. Focus werd gelegd 
op de laagdrempeligheid. Geen 
gigantisch hoge lidgelden en geen 
inkomprijzen.

• De eerste ploeg begon dit seizoen voor 
de derde keer op rij in eerste afdeling. 
Bij de grote jongens is er ook nog een 
tweede ploeg en twee veteranenploe-
gen; één ervan behaalde de titel. 

• Bij de jeugdwerking zijn plezier en 
vriendschap prioriteit. De laatste 
jaren heeft de club een geweldige 
groei gekend. Vorig seizoen werd 
gestart met het uitbreiden van de 
accommodaties en het aantal 
kleedkamers werd verdubbeld van 
vier naar acht. Verder kwam er nog 
een derde veld bij. Voor de eerste 
keer in haar bestaan heeft de club 
negen jeugdploegen.

• De dames hebben al jaren  een 

gevestigde ploeg in de hoogste 
afdeling. Twee jaar geleden startte 
er zelfs een ploeg van mama’s, 
waarvan er minstens één van de 
kinderen bij de club speelt. Beter 
gekend als LAARse MA’tjes. De ploeg 
bestaat ondertussen al uit meer 
dan 20 leden. Ook bij de jeugd-
ploegen zijn er al veel meisjes die 
de weg naar de Kerremansheide 
gevonden hebben.

• Jaarlijkse evenementen: jeugd-
toernooi, de Laar Cup, wedstrijd 
trainers tegen de papa’s, mos-
selsouper, jeugdstage en restau-
rantdagen.

• Volgend jaar bestaat SK Laar 40 
jaar. Tijdens het feestjaar wordt voor 
de tiende keer een jeugdstage geor-
ganiseerd en heel wat activiteiten 
staan op het programma.

Tekst en foto's: Jean Andries

SK Laar leeft bij spelers en supporters
ZEMST-LAAR - SK Laar was “the place to be” op 17 december. Bijna alle jeugdploegen hadden een thuis-

wedstrijd. De eerste ploeg wou de jeugd eens verwennen en maakte van die gelegenheid gebruik om 

voor alle jeugdspelers pannenkoeken te bakken. Ook de Laarse MA’tjes wilden die dag hun beste been-

tje voorzetten in het kader van De Warmste Week,  om de actie voor Pulmonaire Hypertensie te steunen. 

Het voetbal leeft in Laar, 
zoveel is duidelijk.

Geert Lauwers: “300 spelertjes krijgen 
een persoonlijk boek. Een primeur, daar 
zijn we fier op.” 
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN 
CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

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

bvba

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

E-mail: denijsj@telenet.be

 

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

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
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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

bvba
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Zemst kan zijn beschrijving als lande-
lijke gemeente nog wel waarmaken. 
Samen met omliggende gebieden 
beschikt onze gemeente over een 
aantal waardevolle boscomplexen: het 
Bos van Aa, het Daelemansbos, het 
Kattemeuterbos, enzovoort.
Vanuit het Agentschap voor Natuur en 
Bos, dat ijvert voor betere natuur en 
bossen in Vlaanderen, wordt ook het 
gebruik van die natuur gereglemen-
teerd. Wildbeheer gebeurt hier planma-
tig en afspraken over het beheersen van 
de aanwezige fauna gebeurt best over 
de grenzen van individuele jachtterrei-
nen heen. Daarom werden wildbeheer-
eenheden (WBE) in het leven geroepen. 
Het grondgebied Zemst ligt in de WBE 
Zennevallei en omvat ongeveer 3500 
ha. Recente tellingen tonen aan dat dit 
WBE ongeveer zestig tot negentig reeën 
herbergt. Deze dieren hebben in onze 
gemeente een prima biotoop gevonden 
doordat er voldoende variatie zit in het 
landschap, wat resulteert in voldoende 
voedsel en beschutting: houtwallen en 
rustgebieden om hun kalfjes groot te 

brengen. Dit evenwicht is echter heel fra-
giel: reeën zijn zeer gevoelig voor versto-
ring, wat stress met zich brengt en zeer 
ongunstig is voor de voortplanting (lager 
geboortecijfer). Loslopende honden en 
de toenemende recreatiedruk langs de 
vele wandelwegen kunnen de populatie 
in gevaar brengen. De aanwezigheid van 
veel vossen kan ook nefast zijn voor hun 
voortbestaan, namelijk door het opeten 
van de pasgeboren kalfjes.

Grootste vijand
Hun grootste vijand is echter het ver-
keer. Hun territorium, en dan voorna-
melijk van de reebok, kan meerdere 
tientallen hectaren bedragen en wordt 
hier natuurlijk doorkruist door wegen. 
In de zomermaanden is het risico op 
aanrijdingen het grootst: in mei en juni 
verjagen de moederdieren hun kalve-
ren van zodra ze opnieuw werpen en in 
juli en augustus gaan de mannelijke 
exemplaren op zoek naar een ree om 
zich voort te planten. Aangezien de ree-
bokken zo gefocust zijn op al dat ‘vrou-
welijk wild’ worden auto’s over het hoofd 

gezien. In de winterperiode begeven 
reeën zich dan weer op de straten om 
het strooizout van de weg te likken, met 
alle gevaar van dien.

Wildspiegels
Vandaar dat wildspiegels een goede 
en eenvoudige aanvulling zijn om het 
aantal slachtoffers te beperken. Rond 
het Bos van Aa en tussen Humbeek 
en Zemst-Laar zullen zulke spiegels 
geplaatst worden. Het Faunabeheerplan 
van WBE Zennevallei voorziet eveneens 
in de plaatsing van wildspiegels langs 
andere belangrijke risicowegen. Op een 
regelmatige afstand langs de weg naar 
het bos worden reflectoren geplaatst. 
Van zodra een wagen komt aangereden 
wordt het licht van de koplampen gere-
flecteerd richting het bos. De reflectoren 
moeten wel op een correcte afstand 
geplaatst worden zodat als het ware een 
tunnel van licht ontstaat, wat de dieren 
doet opschrikken. We bevinden ons in 
de donkere maanden van het jaar, toch 
maar uitkijken voor overstekend wild.

Tekst : Katia De Vreese

Loslopend wild
ZEMST - Om aanrijdingen met reeën te voorkomen, zullen een aantal wildspiegels geplaatst worden, 

in de hoop deze ongelukken in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.

Denk aan uw winternazicht
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Bert Vervloessem mag dan geen geboren en getogen 
Zemstenaar zijn, toch zullen velen onder u hem kennen. 
Vooral diegenen die in de jaren 1950 tot 1985 in Coloma 
Mechelen naar de lagere school gingen, of zij die een paar 
jaar geleden een computercursus voor senioren gevolgd 
hebben in Zemst.
Want Bert heeft iets met lesgeven. Zijn hele carrière draaide 
rond onderwijs: als onderwijzer in de lagere school van 
Coloma, directeur van diezelfde lagere school en inspecteur 
bij het katholiek onderwijsnet. 
Berts carrière is al enige tijd achter de rug. Maar met zijn 

84 jaar is hij nog altijd in goeden 
doen. Al woont hij sinds de zomer 

wel in een assistentieflat van 
WZH Ambroos in Hofstade.  
Waarom is dat, Bert? 
“Gaby, mijn vrouw, kan niet 
zo goed meer uit de voeten. 

Zo lang ik kon heb ik haar 
thuis verzorgd, maar dat was 

niet langer houdbaar. Zij vond hier 
een plaatsje en ik ben uiteindelijk 

gevolgd. Want ik wil zo dicht mogelijk bij haar zijn. Het was 
moeilijk, maar uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en ons 
huis verkocht. Nu woon ik in deze flat en zij in een kamer in 
het woonzorggedeelte. We wonen dan misschien wel apart, 
maar zijn hier toch als echtpaar. We brengen veel tijd met 
elkaar door omdat we dat willen en niet omdat ik haar ver-
zorger moet zijn, en dat maakt ons gelukkig.”
“Ik ben met een 
bang hartje naar 
hier gekomen, 
maar het valt 
ongelooflijk goed 
mee. Een warme 
sfeer, een toffe 
leefgroep, veel 
activiteiten en 
fantastisch per-
soneel. En Gaby 
vlakbij. Ik kan 
daar alleen maar 
dankbaar voor 
zijn.”

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: meester Bert vertelt.

Tekst en foto: Annick Colman

Bert op zijn vertelstoel.

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

 

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

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

GSM 0475/869 163
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Het Huis van het Kind en de bibliotheek organiseerden 

twee voorleesmomenten in het kader van de Voorlees-

week. Donderelf nam de aanwezige kinderen mee op reis 

in de sprookjeswereld. (boven)

Doorlopend knutselen en de lancering van een ideeënbus 

vervolledigden het geheel. Iedereen die een idee heeft 

over het Huis van het kind of over de bibliotheek kon dit 

noteren. (rechts)

De gemeente wil met een groenwedstrijd het groene, landelijke karakter van Zemst bena-

drukken, alsook de waardering voor de burgers die zich daarvoor daadwerkelijk inzetten. Het 

thema van dit jaar was voortuin- en gevelbebloeming. De winnaars waren: 1. Marina Andries, 

2. Gaby Vermeylen, 3. Josée Devuyst. Zij ontvingen alle drie een mooi bedrag.

Sinterklaasfeestje bij KCVV Elewijt. Alle jeugdploegen 

speelden thuis op 3 december en na de wedstrijden 

werden alle spelertjes getrakteerd op pannenkoeken. 

Twee pieten kwamen op bezoek en hadden prachtige 

winterjassen bij voor de leden. Na een uurtje buiten 

spelen met de kinderen zetten ze hun reis verder.
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Op dinsdag 20 december ontvingen de deelnemers van de computer-

cursus voor senioren hun getuigschriften uit handen van het college 

van burgemeester en schepenen. Op de foto de laureaten basis en 

gevorderden met hun diploma. 

Het gemeentebestuur ontving van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid de eretekens van Laureaat van de Arbeid van België. Edwin De Smet, Jean-Pierre Doms, Stefan Heylen, Marc Maris en Johan Van Renterghem mochten in de trouwzaal van het gemeentehuis de brevetten officieel in ontvangst nemen. Een terechte uiting van dankbaarheid van hun werkgever en de overheid. 

Fran Vanderstukken uit Zemst behaalde 

op 25 november op het wereldkampi-

oenschap in Wroclaw (Polen) jiu-jitsu 

in de categorie -62 kg Newaza een 

gouden medaille. Ook de andere 
aanwezige Belgen waren met tien 
medailles succesvol. “Een erkenning 

voor de investering en de tijd die ik er 

elke dag (2 tot 5 uur) in steek. Nu kijk ik 

uit naar het Europees kampioenschap 

in januari”, zegt Fran Vanderstukken. Op 

de foto de wereldkampioene (tweede 

van links) met andere laureaten.

Sinterklaas kwam op bezoek bij de jeugd van Verbr. Hofstade. Het feest begon met een poppenkast, gesponsord door Villa Clementina. Na een lekkere spaghetti deed de Sint zijn intrede. De jeugdvoetballertjes hebben allemaal hun best gedaan en kregen iets lekkers.
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Derde kerstmarkt op rij in Woon-zorgcentrum Zonnesteen in Zemst. Voor de bewoners en familieleden was het een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. De directie en enkele bewoners wilden graag op de foto bij de mooi versierde kerstboom.

KVG Wezelhof mocht tijdens het jaarlijks kerst-feest, bijgewoond door 115 leden, een symbolische cheque van 500 euro in ontvangst nemen van Driesrock Elewijt. Op de foto voorzitster Godelieve De Bakker omringd door bestuursleden en sym-pathisanten.

Belgisch kampioen mountainbike Ruben Scheire was te gast 

tijdens de opleiding van de miniemen en aspiranten van de 

Vlaamse Wielerschool in het Sport Vlaanderen domein in Hof-

stade. Na een kort vraaggesprek met Ruben en de talrijk aan-

wezige rennertjes werd er samen in het bos gefietst. Verschil-

lende parcours werden afgelegd en veel nuttige technische tips 

verstrekt. Ben je ook gebeten door de fietsmicrobe en ben je 

tussen 7 en 14 jaar, dan ben je welkom bij de Vlaamse Wieler-

school in Hofstade. Gratis proefles. Info: ingrid.mekers@fros.be

Voor een overvolle kerk van OLV van Goede Bijstand in Hofstade werd er een 

mooi sereen Kerstconcert gegeven door het Elewijts Bachkoor en Sinfonia 

Heist o.l.v. Anne Adriaenssens en André Walschaerts. Het enthousiast publiek 

kon genieten van enkele prachtig uitgevoerde a capella-koorwerken en 

hoogstaande solistische optredens van de sopraan Joke Cromheecke, Kristel 

Schellens en Liesbet Janssens (dwarsfluit) en Leentje Knops (klarinet). Het 

concert werd besloten met enkele mooi kerstliederen, bewerkt voor meer-

stemmig koor en kamerorkest. Met als bisnummer het wellicht mooiste 

kerstlied ooit geschreven, Stille Nacht, eindigde het concert in een ingetogen 

kerstsfeer. 
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Voetbalclub FC Zemst heeft de eerste FairTrade-kantine in 

Vlaanderen. Zondag 4 december startte de club met de 

verkoop van FairTrade-koffie en schuimwijn in haar kantine. 

Voor bubbels ging de club te rade bij Oxfam Wereldwinkel 

Eppegem. Zij raadde een frisse Sensus brut rosé Oxfam-

schuimwijn aan. Het was een goede keuze.  

Sinterklaas en Zwarte Piet zijn de leden met een beperking 
van Manege Horse Fun in manage Verbrande Brug niet 
vergeten. De vijftien kindjes kregen een snoepzakje en een 
singel, om nog beter te kunnen paardrijden. “Met dank aan 
de sportraad van de gemeente”, zei Sinterklaas.

Voor de 21ste recreatieve veldtoertocht Dwars door d’Hel van Weit, een organisatie van 
de KWB Weerde, WTC Verbruggelingen en transport Scheers, kwamen 1.280 sportieve-
lingen aan de start. “De leden zorgden voor een uitstekende organisatie en een pluim 
voor de talrijke helpende vrouwen”, was iedereen het eens na afloop. 

Opnieuw draaide de KWB Weerde met Sinterklaas de 

actie “Ieder kind een Sint” de rollen om. De kinderen 

brachten een stuk speelgoed mee voor de Sint, de brave 

man gaf ze op zijn beurt aan kindjes die het minder goed 

hebben. Het was een verrassing voor alle kindjes. 



28

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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Die ellendige eindejaarsperiode toch! Boompje zetten, lichtjes hangen, 
kadootjes kopen, jingle bells hier, jingle bells daar. Het kwam Maurits 
gewoon de strot uit. Zoals al die goedkope glühwein, gin en jenever 

op kitcherige kerstmarkten. En dan nog eens vrolijk wezen met oudejaar bij 
vrienden: weer veel te veel borrels, bubbels en zatte zoenen. En op Nieuwjaar 
idem dito in familiekring. De gedachte alleen al deed hem kokhalzen. En 
het ergste van al: weer Geertrui, zijn ex, ontmoeten. Hopelijk zonder haar 
nieuwe partner. Want die oen kon hem gestolen worden. Een malloot eer-
ste klas. Gebronsde bronstige bast, behangen met een gouden halsketting. 
Azuurblauwe lenzen, golvend zwarte gel-lokken. Versierder in de lokale fit-
nesstempel. Dandy met gepimpte Johnny-bak aan toe.
Hoe was zijn lieve Geertrui in ’s hemelsnaam voor zo iemand kunnen 
vallen? Twintig jaar vrouw aan de haard. En dan, zomaar ineens weg. 
Volledig veranderd. Nu overal de speelse, sexy lady uithangen. Het vrolijke 
vrouwtje op feestjes allerhande. Van braaf huismoedertje naar wulps wijf 
waarvoor alleen plezier telde. Met meer dan duizend Facebook vriendjes, 
die alles leuk vonden wat zij postte.
Zelf had Maurits al wat uitgekeken naar enige nieuwe warmte in zijn leven. 
Had zich ingeschreven op een datingsite. Met enkele vluchtige, weliswaar 
niet onaardige contacten als resultaat. Een glaasje op een zonnig terras, 
een hapje in een knus eethuisje. Met leuke dames… die nog in een relatie 
zaten, maar wat extra piment nastreefden. Daar was het bij gebleven.
Gelukkig was hij altijd sportief geweest en kon hij zich uitleven in wande-
len, lopen, fietsen. Het was trouwens in de fietsclub dat ik Maurits had ont-
moet. Dat hij me zijn verhaal vertelde na afloop van een stevige rit door het 
Hageland. De Chartreuse, den Houwaart, het Rot… Ruim 90 km en een 500 
hoogtemeters hadden we er weer opzitten. Onze laatste rit van het jaar, zo 
tegen Sinterklaas aan. Het stoveke bij Rozeke stond roodgloeiend. Onze 
zweetkleren hingen te drogen. Duvel en X-Mas liepen zalig zoet binnen. 
Maurits (en ikzelf) werden er zowaar melancholisch bij. Toen alle leden hun 
wensen voor het nieuwe jaar mochten uitspreken, vroeg hij me om het samen 
met hem te doen. Eensgezind in onze sportieve, levenslustige overtuiging, 
hadden wij wat op een bierviltje neergepend. Woorden die ik graag herhaal 
voor alle Zemstenaars: “Wij wensen iedereen een wereld vol veilige, vredige 
fietspaden, tussen groene weiden, akkers en heuvels, waar runderen rustig 
grazen en lustig methaangas de lucht in blazen. Smakelijk! Santé! En een 
goede gezondheid hé! Een behouden 2017 voor elk van u!” Alessandro del Velo

bekeken
Scheef
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Ze hebben elkaar gevonden, 
deze amateur-archeologen. 
Aangespoord door de bestuurs-
leden van de heemkundige 
kring De Semse staken een 
aantal mannen de koppen bij 
elkaar voor de start van een 
werkgroep archeologie. Het ver-
leden van onze gemeente en 
oudheidkunde is hun gemeen-
schappelijke interesse. En dat 
vonden ze rijk genoeg en meer 
dan de moeite waard om regelmatig bij-
een te komen. Hun vrijetijdsbesteding wil-
len ze ook voor andere belangstellenden 
nuttig en toegankelijk maken. Doel van 
de werkgroep: het opzoeken, bestuderen, 
beschrijven, restaureren, tentoonstellen 
en bewaren voor het nageslacht van alle 
oude vondsten die er in Zemst opduiken. 
Ze hebben zich tot nu al gespecialiseerd 
in muntdeterminatie, Romeins aarde-
werk, de middeleeuwen, pijpenkoppen, 
de wereldoorlogen en metaaldetectie. 

Meldpunt
Het opzoeken betekent zowel in de lite-
ratuur, op het net als in situ (ter plaatse). 
Daar kunnen ze een terrein prospecte-
ren met een metaaldetector. Alles keu-
rig reglementair: de bevoegde leden zijn 
in het bezit van de nodige vergunningen 
en de ‘buit’ wordt altijd aan de overheid 
gesignaleerd. Zo kunnen ze assistentie 
verlenen bij officiële opgravingen, zoals 
onlangs gebeurde in de Ter Borchtstraat 
in Elewijt. “Maar het zou voor ons heel nut-
tig zijn als landbouwers bijvoorbeeld con-
centraties van dakpannen of witte stenen 
op hun akkers zouden melden”, laat 

Etienne Vandepitte weten. Hij is assistant-
voorzitter van de werkgroep archeologie.

Vijf voor twaalf
“Hetzelfde geldt voor grondwerken van 
privéwoningen. Gezien het Romeins ver-
leden van Elewijt moeten er in de deel-
gemeenten tal van landbouwbedrijven 
en enkele begraafplaatsen aanwezig 
zijn geweest, waarvan tot op heden niets 
teruggevonden is. Maar als je merkt aan 
welk een hoog tempo gebouwd wordt, is 
het vijf voor twaalf om nog iets van die 
resten te vinden. Daarbij komt nog dat 
de bemesting van de voorbije decennia 
ook nefast is voor metalen voorwerpen in 
de akkerbodems.” En hij richt zich recht-
streeks tot het gemeentebestuur: “Het 
zou ideaal zijn als de gemeente ons op 
de hoogte zou brengen van de bouwtoe-
latingen in de gekende archeologische 
zones, zodat we de eigenaars tijdig kun-
nen contacteren en vragen of we mogen 
komen kijken tijdens de grondwerken.”

Kogels die spreken
Wat gevonden wordt, moet bestudeerd 
en beschreven worden. Dat betekent het 

determineren en opkalefateren 
van vondsten en het bijhou-
den van alle gegevens zoals 
datum, vindplaats en vinder. 
“Aan de hand van de locatie 
van teruggevonden geallieerde 
en Duitse kogels is het zelfs 
mogelijk gebleken het verloop 
van de vijandigheden in de 
gemeente te reconstrueren”, 
onthult Etienne.
Ook doen ze aan restau-

reren, vooral dan aardewerk. Etienne 
zelf beschikt al over een heel arsenaal 
potscherven waaruit hij met ongezien 
engelengeduld al prachtig Romeins 
aardewerk heeft weten te toveren. Het 
is ook de bedoeling om het Romeins 
gedeelte van de permanente tentoon-
stelling in De Semse uit te breiden met 
recente vondsten. Ook in de Staminee 
zullen ze nog meer van al dat fraai erf-
goed in een glazen kast te kijk zetten. 
Puik werk om ons verleden, geheel vrij-
blijvend, steeds meer te doen herleven.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd,  

foto: Etienne Vandepitte.

Help de archeologie!
ZEMST – De amateur-archeologen in onze gemeente slaan alarm: sporen van het Romeins verleden 

van Elewijt moeten in de hele wijde omgeving merkbaar zijn. Maar bouwwoede en bemesting maken 

veel kapot. “Redden wat nog te redden valt!”, roepen ze in koor. Ook u kan hen helpen.

Er is toelating nodig van de eigenaar 
om zijn grond te mogen onderzoeken 
met een metaaldetector. Wie dat wil 
toestaan of zelf benieuwd is wat zijn 
grond zou kunnen herbergen, kan dat 
gerust laten weten aan de werkgroep.
Iedereen kan natuurlijk zelf voorwer-
pen of eigen vondsten schenken of in 
bruikleen geven ter bewaring voor de 
toekomst bij De Semse of ze er laten 
determineren. Meldpunt: 0499/36.67.49, 
etiennevandepitte@hotmail.com..

Onze amateur-archeologen beschikken 
over een database met de gegevens 
van honderden objecten, waaruit met 

veel kan afleiden.
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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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www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

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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Zoals vele jongeren zette Tibo 
zijn eerste sportieve stappen op 
een voetbalveld. Als jongeling 
sloot hij aan bij KFC Eppegem 
waar hij enkele jeugdreeksen 
doorliep tot het moment dat hij 
met zware groeipijnen gecon-
fronteerd werd. Noodgedwongen 
stopte hij met voetbal en scha-
kelde hij over naar het wielren-
nen.

Eerste overwinning
Toen hij 13 was sloot hij als aspi-
rant aan bij de Dijlespurters uit 
Mechelen. De aanpassing ver-
liep vlot en al na enkele koer-
sen had Tibo zijn plaats in het 
peloton. De eerste overwinning 
kwam er als tweedejaars aspi-
rant in Merchtem.
Verleden jaar stapte hij over 
naar de nieuwelingen in 
een nieuwe club, Steeds 
Vooraan Kontich. Hij kreeg 
echter opnieuw af te rekenen 
met gezondheidsproblemen 
waardoor het een moeilijke 
aanpassing werd aan de 
nieuwe categorie. Toch reed 
hij nog twee maal top drie.
Verlost van alle perikelen 
sloot hij dit jaar aan bij de 
Diegemse club Vive le Vélo, 
waar hij onder leiding van toptrainer 
Rik Keyaerts volledig tot ontbolstering 
kwam met als resultaat vier overwin-
ningen op de weg (Sint-Joris-Weert, 

Bury, Baal-Tremelo en Mansarant) en 
drie op de piste. Met daarnaast nog 
twee tweede plaatsen, één derde 
plaats en een resem toptienplaatsen 

reed hij zich alvast in de kij-
ker van de grote wielerteams. 
Ondanks de voorstellen van 
deze laatsten heeft Tibo nu al 
besloten om ook volgend sei-
zoen bij de junioren voor zijn 
Diegemse club uit te komen.

De toekomst
De lat wordt volgend koers-
jaar weer wat hoger gelegd. 
Deelnames aan enkele zorg-
vuldig uitgekozen wedstrijden 
voor de Beker van België en het 
Brabants kampioenschap kun-
nen misschien uitmonden in 
een selectie voor het Belgisch 
kampioenschap. Hoofddoel 
voor de komende jaargang blijft 
echter minstens één wedstrijd 
winnen. Met als sterk punt zijn 
snelle sprint, zeker in het gezel-
schap van een kleinere groep is 
dit helemaal geen utopie.

Nuchtere kerel
Als je Tibo naar zijn wieleram-
bities op langere termijn vraagt 
krijg je een nuchter antwoord: 
“Iedereen droomt ervan om 
het hoogste te bereiken in zijn 
sport. Ook ik zou graag profren-
ner worden, maar laat ons 
eerst maar eens mijn volgende 

resultaten afwachten. Daarnaast speelt 
natuurlijk ook de school een rol. Ik ga 
mijn best doen en dan zien we wel.”

Tekst: Patrick Deswarte,  foto: Jean Andries

Tibo, nieuw wielertalent
ZEMST - Waaraan het ligt, weet ik niet, maar in onze gemeente rijden heel wat jonge talentvolle wiel-

renners rond. Maak kennis met de 16-jarige Tibo De Mesmaeker.

Tibo De Mesmaeker, het 
nieuwe wielertalent uit de 
Zemstse kweekvijver.

"Iedereen droomt ervan om 
het hoogste te bereiken 

in zijn sport"
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Allereerste Winter Kubb Cup
HOFSTADE - Op zondag 22 januari 2017 organiseren het Sportimonium en de sportdienst van onze ge-

meente de allereerste Winter Kubb Cup in Zemst. Van 14 tot 18 uur kan je deelnemen op het strand vlak 

voor het Sportimonium. Wie wordt de allereerste Kubb Koning van Zemst?

Zelf ben ik al enkele jaren fan van het 
spelletje. Ik heb het leren kennen dank-
zij onze nonkel Gilbert op één van onze 
familieweekends, waar ook wij onder-
tussen échte Kubbtornooien organise-
ren. Er is zelfs een nieuwe uitdrukking 
ontstaan: “een Ellentje doen”, wat staat 
voor op heel lompe wijze de koning 
missen wanneer je er vlakbij staat en 
zo de overwinning door je neus geboord 
zien. Gelukkig draait het bij ons vooral 
om de fun en niet zozeer om het win-
nen zelf.

Wat is Kubb?
Kubb is een werpspel dat buiten wordt 
gespeeld en enkele jaren geleden 
kwam overgewaaid uit Zweden. Je 
speelt in twee teams tegen elkaar en 
het is de bedoeling om als eerste alle 
kubbs (houten blokken) om te gooien 
met een houten stok. Het team dat 
als eerste alle blokken heeft gewon-
nen, mag de koning proberen omver te 
werpen. Wie de koning als eerste heeft 
veroverd, is de winnaar van het spel.

Voor wie?
Iedereen kan deelnemen, 
je moet een groepje vor-
men met minimum vier en 
maximum 6 spelers. Inkom 
is gratis, voor de parking 
betaal je 3 euro en inschrij-
ven is verplicht voor 16 janu-
ari 2017. Dat kan je doen door 
te bellen naar het nummer 
015/61.82.22 of te surfen naar  
www.sportimonium.be en 
door te klikken naar de Winter 
Kubb Cup eventpagina.

Leuk is ook de eet- en drank-
stand Raymond. Vergeten in 
te schrijven? Geen nood, het 
strand is groot genoeg. Wie 
zijn eigen kubbmateriaal 
meebrengt mag er die dag ook gerust 
een spelletje komen spelen. Bovendien 
zijn de speelpleinen overdekt, dus zelfs 
bij slecht weer kan het tornooi plaats 
vinden.

Tekst: Ellen Van de Wijgaert

Meer info
Sportimonium
Sport Vlaanderen Hofstade
Tervuursesteenweg z/n
1981 Hofstade
www.sportimonium.be
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Wij wensen iedereen een gelukkig en culinair 2017!

Bistro la bionda gaat een weekje sluiten  
van 22 februari tot 1 maart.
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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

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

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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Er waren eens… zes jonge lieden uit 
het Zemstse. Luide festivals, zwarte 
outfits, headbangen en veel bier waren 
hun ding. Bram, Kersten, Koen, Martijn, 
Wouter en Yves vonden dat zoiets ook 
in Zemst moest kunnen. Zij wilden niet 
zomaar een festival, maar een waar 
Metalfest organiseren. Om het geheel 
vorm te geven richtten zij een vzw op: 
De Ware Metaalvrienden. Met de hulp 
van brave ouders - als Stef 'Va' Apers 
en Anita 'Moe' Daelemans - en enkele 
andere goed menende grote mensen 
met hoog Graspop-gehalte zag in 2002 
Kleudde het levenslicht.

Backyard Metalfest
“Kleudde-met-zijn-keet, zo wil een 
sage die al een eeuwigheid leeft in Laar, 
spookte bij nacht en ontij in mistig weer 
langs veldwegen. Hij huisde in knotwil-
gen en rammelde regelmatig met zijn 
ketting. Wij hebben dat kettinggeram-
mel vervangen door Metal-klanken”, zo 
leren Koen en Martijn mij. “Inderdaad”, 
vult Bram aan. “Meer dan een decen-
nium geleden daverde het Belgische 
metallandschap op zijn grondvesten. 
Vier opeenvolgende zomers koos de 
lokale kwelgeest de nevelige weiden 
van Zemst om zijn roestige lusten te 
botvieren.” “Het kruim van de Belgische 
underground Metal kreeg toen de 
kans zich te bewijzen op het Kleudde 
Backyard Metalfest”, voegt Kersten er 
aan toe. “Met bezoekersaantallen van 

800 tot meer dan 1000.”
Ondergetekende was 
toen Kleuddes partner-in-
crime. Te beginnen aan de 
Larebeek in Laar. Met de Metalpolice die 
ervoor zorgde dat het jonge volkje zich 
gedroeg, met Linda’s pendelbusje vanaf 
het station van Eppegem. In 2003 zelfs 
uitgebreid met een camping. Na twee jaar 
werd gekozen voor een nieuwe locatie: 
een weide van het landbouwbedrijf Van 
Haesendonck. Zodat ook de Weerdenaars 
zich konden vergapen aan zoveel muzi-
kaal geweld. Een memorabel moment 
vond plaats in 2004 toen op de vooravond 
een ware windhoos – Kleudde himself? – 
de zware tent uit de grond lichtte en ruim 
een meter verplaatste. Met de interna-
tionaal gerenommeerde Duitse Trash/
Speed-metalband Tankard werd een 
stevige punt gezet achter vier jaar fun, 
booze en hard werken.  Tussendoor was 
er ook nog een bloedstollende indoor-
wintereditie geweest in Elewijt met o.a. de 
Nederlandse Deathmetalgroep Houwitser. 

Vrienden Van De Muziek
“De tijden zijn ondertussen veranderd. 
Het muzieklandschap evenzeer. En 
Kleudde, die slaapt zijn zorgvuldig bij 
elkaar gezopen roes uit. Maar hier en 
daar voelt een Zemstenaar dat er iets 
op til is. De slapende kwelgeest begint 
stilletjes met zijn ketting te rammelen. 
En dat kan maar één ding betekenen: 
tijd voor een laatste metal-stuiptrek-

king”, zo lezen we op de flyer.
Martijn:“ Onze toen opgerichte vzw houdt 
na tien jaar slapen op te bestaan. Zoals 
bepaald in de statuten, wordt het batig 
saldo op de rekening doorgestort aan 
een vereniging met een gelijkaardige 
doelstelling: de Vrienden Van De Muziek, 
waar ook Bram nog lid van is, samen 
met Pieter, Raf en Vincent”.
Bram: “Het zijn deze Vrienden dus die 
als dank een ode willen brengen aan 
Kleudde. Met een laatste rammeling op 
zaterdag 18 februari 2017 in zaal In Den 
Prins in Elewijt.  Daarbij mochten niet ont-
breken, op de eerste plaats Self Inflicted, 
zowat de persoonlijke Biest Metalvrienden 
van Kleudde himself uit Mechelen en 
Bloodrocuted, de aanstormende Death/
Trash-sensatie van eigen bodem. Verder 
Ancient Rites, Marche Funèbre, Marginal 
en Opium Heaten. Met een achteraf-
fiesje zal Amörtisseur (Mötorhead op z’n 
Antwaarps) Kleudde voorgoed uit Zemst 
bannen. Merci Kleudde Metalfest, merci 
Vrienden Van De Muziek voor deze laatste 
rammeling! “Geeft er een lap op, snot-
neuzen”, hoorde ik onlangs nog Cisse – 
Shotgun Joe – Emmerechts shouten. 
Tickets: 12 euro (VVK), 15 euro (kassa). 
Info: www.vriendenvandemuziek.be. 
Aanvang en happy hour: 15 uur. 

Tekst: Alex Lauwens 

Kleudde rammelt nog één keer
ZEMST-LAAR/WEERDE – Self Inflicted, Witch Smeller PurSuivant, Aborted, Thee Plague of Gentlemen, 

Axamenta, Sengir… Voor al wie de Zemstse metal scene meegemaakt heeft, klinkt het als muziek, sorry …  

als Biest Metal, Heavy Fucking Metal, Death, Grind, Doom, Fantasy, Trash, Gothic and all other kinds of 

metal in de oren. Van 2002 tot en met 2005. Twee keer in Laar. Twee keer in Weerde. Een ware ramme-

ling. In februari 2017 nog één keer, in Elewijt, met groeten van de Vrienden Van De Muziek. Wij legden 

onze oren alvast te luisteren. Dopjes inbegrepen. 
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We hebben het over de 
streetband MURGA. Rita 
is één van de enthousi-
aste voortrekkers van dit 
ensemble, dat zijn basis 
heeft in Heist-op-den-
Berg. Je kon ze dit jaar 
bezig zien tijdens de jaar-
markt in Zemst.

 “Ik ben er al bij sinds de 
oprichting”, vertelt Rita. 
“Vroeger had ik al eens 
enkele workshops djembé 
gevolgd bij de gezinsbond 
van Perk. Ik voelde mij daar 
metéén zo vrolijk en zo zot 
plezant bij. Blijkbaar had ik 
wat ritmisch talent en zo 
werd djembé op muzikaal 
gebied helemaal mijn ding. 
Toen ik op de rommelmarkt 
in Heist toevallig aan de 
klap geraakte met ene Leo, 
die  djembés stond te ver-
kopen, gaf hij mij een flyer 
om muzikanten te ronselen 
voor de oprichting van een 
bijzondere fanfare: Murga. 
Het heeft me sindsdien niet 
meer losgelaten.”

Wervelende storm
Wie nu Murga tegenkomt, ziet een cha-
otische storm door de straten razen. Ze 
charmeren voorbijgangers met muziek, 

dans, woord en prachtige kostuums. 
Murga Agrum, de volle naam, brengt 
een eigen mix van balkan-latino, afge-
wisseld met swingende klezmernum-

mers en overgoten met een sausje 
sambageroffel. Rita: ”Tijdens de winter-
maanden wordt er weliswaar minder 
opgetreden maar we werken aan een 
nieuw repertoire en verzorgen de oplei-
ding van nieuwe enthousiastelingen. 
Momenteel zoeken we geen percussi-
onisten maar speuren we vooral naar 
blazers (tuba, sousafoon, trombone, 
voornamelijk koperblazers dus). Dat is 
nodig om tijdens de straatfeesten de 
juiste balans te hebben tussen ritme en 
melodie. Er is geen minimumleeftijd. 
Iedereen is welkom, zowel beginners 
als geoefende muzikanten. Momenteel 
zijn we ook naarstig op zoek naar dan-
sers/danseressen.”

De jaren ervaring en het vele oefe-
nen werpen intussen hun vruchten af. 
Murga speelt minstens twintig keer per 
jaar, zowel op occasionele gelegenhe-
den als op straatfeesten, wereldmu-
ziekfestivals maar ook op openingen 
van bedrijven, blijde intredes zowel in 
binnen- als buitenland. Murga Agrum 
speelt niet op het podium maar stee-
vast tussen de mensen. Daar voelen ze 
zich thuis.

Voor meer informatie verwijzen we naar 
de website www.murge-agrum.be  
of rita.verschoore@conway.be of 
0496/26.21.74. 

Tekst: Jean-Marie Brassine, 

foto: Willy Coremans 

Met Djembé Ritje de straat op
HOFSTADE - Ik ken Rita Verschoore al wat jaren. We speelden wekelijks badminton in de sporthal 

van Coloma Mechelen toen Racinger Stan er nog tapte. Van zo lang geleden al, en af en toe lopen we 

elkaar nog eens tegen het lijf. Lopend in het Blosodomein van Hofstade, tuffend op een Goldwing of 

djembé kloppend tijdens straatfeesten. Dat laatste verraste mij het meest: “Hey, Rita, jij hier met een 

echte streetband?” “Moa jat joenge, ik speel al jaren djembé en weet je wat, we vieren ons tienjarig 

bestaan! Iets voor de Zemstenaar, toch?”

Rita Verschoore, 
ritmisch talent.

"Murga Agrum speelt niet 
op het podium, maar 

tussen de mensen. Daar 
voelen ze zich thuis."
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Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

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

raoul.koekoekx@skynet.be

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

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

 

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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

info@printwinkel.com

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959
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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

Zijn laatste film Julieta vertelt het ver-
haal van een Madrileense vrouw en 
haar zoektocht naar haar 
dochter die ze uit het zicht 
verloor, maar die via een 
toevallige ontmoeting op 
straat weer in haar leven 
terugkeert. Een tragisch 
liefdesverhaal dat 30 jaren 
overspant met als rode draad “Waarom 
verlaten mensen diegene van wie ze 
houden?” Dit is een vintage Almodovar 
vol met passie, tragedie en mysterie en 
soms de allure van een noodlotthril-
ler in de stijl van Alfred Hitchcock. Een 
visueel sensuele film ook, want kijken 
naar een film van Pedro Almodovar is 
altijd een beetje kijken naar een schil-
derij: geen enkele filmregisseur schil-
dert zo mooi en krachtig vrouwen als 
hij. Als dat geen reden is om deze film 
niet te missen! Op dinsdag 10 januari in 
de Melkerij.

Op dinsdag 24 januari vertonen we 
Land Of Mine, een Deens-Duitse 
samenwerking over de naweeën van 

WO II. Het is een intens drama over 
gevangen genomen Duitse solda-

ten, die worden gedwon-
gen om de achtergeble-
ven landmijnen langs de 
Deense kust onschadelijk 
te maken. Elke scène staat 
strak van de spanning en 
regisseur Zandvliet trans-

formeert op subtiele wijze de Duitse 
tieners van anonieme vijanden tot vol-
waardige karakters.

Muzikaal start De Melkerij 2017 op zater-
dag 14 januari met de topper Major Tom, 
een eerbetoon aan David Bowie. Deze 
tribute show is sinds vijf jaar berucht 
en bejubeld om zijn dubbelprogramma 
rond twee hoogtepunten in Bowies 
podium présence, namelijk de Ziggy 
Stardust Tour en Serious Moonlight Tour. 
Dit is een totaalspektakel dat je terug in 
de tijd catapulteert. En wat zeggen wij 
dan: “Wham Bam Thank You Man!”

Jean-Marie Brassine

De Melkerij anno 2017: film en muziek
ZEMST - Met de Filmerij gaan we vaak op zoek naar kleinere pareltjes van minder bekende filmmakers, 

maar in het nieuwe jaar starten we met meervoudig oscarwinnaar Pedro Almodovar. 

Major Tom, een 
eerbetoon aan 
David Bowie.
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Toen Vincent Van Leemputten in 
1998 afstudeerde in Drankenleer 
aan de PIVA (Provinciaal Instituut voor 
Voedingsbedrijven Antwerpen) had hij 
er al een bochtig carrièrepad opzitten: 
studentenjobs in de horeca in België en 
het buitenland, steward bij Sabena (“de 
job zelf was eentonig, maar de contac-
ten en het vele reizen vond ik gewel-
dig”), IT- en communicatietrainingen 
aan managers (“vooral in de soft skills 
was ik goed”), …
Hij en Walter D’Hoogh vonden elkaar in 
2014 na de verkoop van Walters sterren-
restaurant (op de Grote Markt in Mechelen) 
aan een Zwitserse investeerder. 

Hoe is de bal aan het rollen gegaan?
Walter: “Na tweeëndertig jaar restau-
rant houden, liep ik twee maand na 
de verkoop de muren op. De twaalf tot 
veertien uren werkdagen en de zware 
avonddiensten miste ik minder, maar 
uwen babbel valt weg! Ik ging werken 
bij het immokantoor dat mijn zaak had 
verkocht. Pin’art is voor mij een speel-
goedwinkel. Ik heb een klassieke oplei-
ding gehad rond voornamelijk Franse 
wijnen en ontdek hier een wereld van 
andere wijnen. De klassieke Fransen 
worden nu massaal naar Azië ver-
scheept. Wist je dat Japanners Sprite 
bij hun wijn doen? En bij het eten drin-
ken ze cognac met ijs en ze roken er 
nog een sigaar bij! Dat opkijken naar het 
Westen voor de (culinaire) cultuur is wel 
aan het veranderen…” Vincent: “…geluk-
kig! Nu maken de Chinezen zélf wijn, en 
is er meer oog voor andere wijnstreken!”

Waarom hier in Zemst?
“Alles autoluw maken is een nobel stre-
ven, maar niet voor alle soorten zaken 
even goed mogelijk. Pin’art is als winkel 
heel geliefd in Mechelen, maar de loca-
tie is wat onpraktisch. Ons product weegt 
zwaar en de klant die een kratje koopt 
sleept zich een ongeluk op weg naar zijn 
dure parkeerplaats. Al zoeken we daar wel 
oplossingen voor zoals leveringsdiensten. 
Waar je geen controle over hebt, zijn de 
bouwwerken. Die duren veel te lang, daar 
gaan zelfstandigen aan ten onder. Maar 
vooral: hier is nog geen wijnwinkel, dus…”

Wat zijn jullie ambities?
“Op korte termijn gaan we tastings orga-
niseren en ruimere proefevenemen-
ten samen met andere ambachtelijke 
handelaars uit de buurt. Alleen al op de 
Brusselsesteenweg is hier in Zemst een 
geweldig culinair potentieel aanwezig!
Ik wil de mensen laten zien dat er meer is 
dan de supermarkt en dat het niet nood-
zakelijk duurder is. Pin’art heeft hier meer 

dan vijftig flessen goedkoper dan tien euro 
onder dak. Wij geloven in kwaliteit, maar de 
teloorgang van de kleinhandel betekent 
een enorm verlies aan vak- en product-
kennis voor de klant! Wij importeren veertig 
procent van onze wijnen rechtstreeks en 
dat percentage neemt nog toe. We bezoe-
ken zelf de domeinen en leggen persoon-
lijk contact met de wijnmakers. Die kennis 
krijg je zomaar bij je flesje wijn. 
Op langere termijn willen we meerdere 
winkels openen. Hoewel de stijging van 
de accijnzen de handel in onze buur-
landen vetmest, geloven we in ons 
lokaal aanbod. We weten dat de Belg 
kan genieten en goede producten weet 
te waarderen. Samen hopen we dat ze 
de weg naar Pin’art blijven vinden!”

Tekst en foto: Ilse Vandevelde

Wijn, kwaliteit boven kwantiteit
ZEMST - Vincent Van Leemputten en Walter D’Hoogh delen hun passie voor goede wijnen en lekker eten 

in wijnhandel Pin’art. Begin december openden de deuren van hun Zemstse vestiging. Ze noemen de 

Brusselsesteenweg in Zemst de nieuwste “culinaire boulevard” en wie zijn wij om hen tegen te spreken?

WIN! WIN! WIN!
Vanwaar komt de naam Pin’art? 
Wie voor 15 januari 2017 het juiste 
antwoord stuurt naar info@dezemste-
naar.com maakt kans op een fles wijn.

Bij Vincent 
en Walter 

worden 
wijnen 

verheven tot 
kunst: Pin´Art!
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55



45

“Sport is voor iedereen. Elke persoon 
heeft een eigen verleden en interesse 
binnen sport en ook leeftijd speelt 
geen enkele rol om te kunnen genieten 
van dit tijdverdrijf. Sinds de 18de eeuw 
(toen sporten enkel voor de elite was) 
is sporten doorgesijpeld in ons dage-
lijkse bestaan en zijn er ontelbaar veel 
manieren om in ploeg of solo je ener-
gie kwijt te raken. Er zijn enorm veel 
artefacten in de loop der jaren door ons 
museum verzameld en gecatalogeerd. 
Hierdoor ontstond het Sportimonium 
zoals we het vandaag kennen”. 
Ondertussen verzamelde het museum 
al meer dan 30.000 (!) items, van 
medailles tot turntoestellen. Ze wer-
den tot op heden ondergebracht in 
gehuurde loodsen. Niet echt ideaal  voor 
het opslaan van leer of hout.

Tot in de eeuwigheid
Roger Boin, de kleinzoon van topatleet 
Victor Boin, schonk niet alleen alle 
rekwisieten van zijn grootvader aan 
het museum, maar gaf ook een grote 
financiële bijdrage. Hiermee werd het 
Depot, ook bekend als Preservation Hall 

Victor Boin gebouwd om aan 
alle rekwisieten onderdak te 
bieden in de beste omstan-
digheden, met als doel ze 
‘tot in de eeuwigheid’ te kun-
nen bewaren. Roger Boin 
zelf legde samen met graaf 
Jacques Rogge, baron Gaston 
Roelants, dr. Van Aerschot, 
Jaak Jespers en dr. Roland 
Renson de eerste steen van 
het museumdepot. Hij stierf 
jammer genoeg datzelfde 
jaar, waardoor hij nooit het 
eindresultaat zag.
Het energievriendelijke 
gebouw verschaft de ideale 
omgeving voor het behoud 
van alle sportrekwisieten.  Er is een 
constante temperatuur en vochtrege-
ling en de depotruimtes zijn volledig 
verduisterd. Een aantal opmerkelijke 
items zijn een lacrosstick van meer 
dan 200 jaar oud en de originele 
Olympische vlag van de Olympische 
Spelen in Antwerpen 1920 (waar Victor 
Boin trouwens als eerste atleet ooit de 
Olympische eed aflegde).

Publiek toegankelijk
Een deel van het depot valt te bezich-
tigen van achter het sportraam en is 
toegankelijk voor publiek op werkdagen 
van 13 uur tot 16 uur. Kleine touch-
screens assisteren de bezoekers en 
bieden allerlei info over Victor Boin, 
sporterfgoed en het depot aan. Ook het 
museum zelf blijft voor Zemstenaren 
gratis toegankelijk.
Het depot is al voor driekwart gevuld, maar 
het museum is nog steeds op zoek naar 
sportkledij, sportmateriaal als oude ten-
nisballen of basketballen en rekwisieten 
van de paarden- of hengelsport. 
Indien u iets te schenken heeft, kunt u altijd 
contact opnemen met Erik De Vroede op  
erik.devroede@sportimonium.be of op 
015/61.82.20.
Tekst: Jolien van Helvoort, foto's: Jean Andries

Een kijkje achter de sportschermen
HOFSTADE - Al meer dan tien jaar verrijkt het Sportimonium ons unieke Blosodomein (nu Sport Vlaan-

deren). Sinds kort doet het pas geplaatste Depot daar nog een schepje bovenop. Erik De Vroede, con-

servator van het Sportimonium, stond ons graag te woord.

Een opslagrek met een 
deel van de collectie.

De Victor Boin hal gezien 
vanaf de buitenkant.
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Man vindt 2 leeshonden
Ja, twee leeshonden vorige maand: één 
op bladzijde 22 en één op bladzijde  29. 
Zeer merkwaardig dat weeral een eer-
ste deelname ook prijs heeft. Herman 
De Maeyer uit Hofstade vond de honden, 
zoals vaak, maar deze keer en na aan-
dringen van zijn vrouw deelde hij dat 

ons ook mee. Die eerste inzen-
ding bleek meteen een schot in 
de roos, zoals tegenwoordig ook 
zo dikwijls bij andere winnaars 
het geval was. Blijkbaar is onze 
hond een graag geziene gast en 
doet die veel aandachtiger naar 

de foto’s 
kijken. Dat 
zullen onze 
hu i s teke-
naar Rumo 
en huis-
f o t o g r a a f 
J e a n k e 
g r a a g 
horen.
Ook in dit nummer 
kan u de lees-
hond aantreffen 
op foto’s bij arti-
kels (niet die van 
Onder De Mensen). 
Laat ons weten op 
welke pagina(‘s) en 

dit ten laatste op 15 januari: digitaal op 
ons gekend adres; anders een papie-
ren inzending afgeven aan iemand van 
de redactie of op het gemeentehuis of 
in de bib(filialen) of bij Vanessa in Laar. 
Vergeet ook niet een telefoonnummer 
mee te delen!
Gelukkig nieuwjaar!

KVDW

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

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

b.v.b.a.

Zondag 15 januari
ocht Zemst-Laar

Ingericht door de Humbeekse Wandelclub 
De Morgenstond

Afstanden: 5, 7, 14 en 20 km.
Vertrek: parochiezaal Zemst-Laar tussen 8 

en 15 uur. Eindcontrole om 18 uur.
Deelnameprijs: 1.50 euro. 

Info: 02/269.35.92
De Molensteen
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Uitgebreide keuze aan monturen

Ogentest

Aanpassen van contactlenzen

Montage & herstelling in eigen atelier

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


