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Er is de jongste tijd nogal wat te doen rond fake news. In 

kranten en tijdschriften, op radio, tv en allerlei sociale media 

worden halve waarheden of hele leugens voorgesteld als 

objectieve informatie. Gladde jongens met een rijke verbeelding 

maken ons wijs wat ze willen. Geen rook zonder vuur, weet u wel!

Tja, zo kunnen wij het ook. Stel u even voor: wij horen aan de 

toog vertellen dat ergens in de betere buurten van Zemst 

iemand een vuurtje stookt in zijn riante achtertuin. Hoezo, 

mag toch niet? Wij knippen en plakken wat foto’s bij elkaar, 

fantaseren er een vettig, aangebrand verhaal bij en pakken uit 

met een ronkende titel: “Gifwolken boven Zemst!” Twee dagen 

later krijgt die stakker de flikken op zijn dak en heeft hij een 

boete van 1500 euro aan zijn broek. En dat allemaal voor het 

klaarmaken van zijn barbecue.

Neen, dat soort praktijken hoort niet bij een fatsoenlijk 

kwaliteitsblad als de Zemstenaar. Wat u hier te lezen krijgt is 

betrouwbare, dubbel gecontroleerde informatie. Waarheid, niks 

dan de waarheid. Bon, soms moeten wij die waarheid ook een 

handje helpen. Kijk naar de vrolijk lachende voetbalmeisjes van 

FC Zemst op onze vorige cover. De minder aandachtige lezer 

dacht wellicht dat zij kampioen waren, wat toen nog niet het 

geval was. Maar wat ook bijna niet meer kon mislukken. En kijk, 

nog geen maand later is dat wel degelijk het geval. Fake news? 

Bijlange niet! Wij noemen dat eerder feeling. 

Met diezelfde feeling volgen wij het gevecht van JM, spitse 

geest en medeoprichter van uw lijfblad. JM speelt een match 

tegen een vuile tegenstander, die het spel niet altijd eerlijk 

speelt. Maar heel Zemst supportert met hem mee. En dan 

zullen we nog wel eens zien! 

Geniet alvast van dit parelfrisse nieuwe nummer, beste lezer, 

boordevol échte verhalen! 

Mei-meringen

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Paul

Mei, maand van ijsheiligen. Schijnheiligen? 
Maand waarin ik als kleine gast elke avond met 
mijn oma naar het kapelleke ging. Om daarna 
met het buurmeisje meikevers te vangen. En 
ze in een stekkedozeke te stoppen. Met lucht-
gaatjes in het deksel geprikt en een blad van de 
haag erin. Mooiste maand van het jaar. Waarin 
Malinwa in Straatsburg Ajax klopte. Maand 
ook van het Heizeldrama. Van de brand in de 
Innovation in Brussel. Mei, maand van herinne-
ringen, mijmeringen. 

AL

Welkom Babette!

Hier is ze dan: ons Babette! Ja, we zeggen 

"ons", want we zijn bij de redactie al hele-

maal verliefd op de flinke dochter van hoofd-

redactrice Ellen Van de Wijgaert en Tom Van 

de Moer. 
Babette werd geboren op 3 april en mag zich 

de 23.210ste inwoner noemen!

Proficiat, Ellen en Tom!
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

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

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

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

 

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
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Eens iets anders… stage in Zambia!
WEERDE - Saskia Kennes, 21 jaar, studeert voor leerkracht lager onderwijs. Van januari tot april verbleef zij 

samen met drie andere meisjes in Ndola (Zambia) om stage te lopen bij VVOB (Vlaamse vereniging voor 

ontwikkelingssamenwerking en technische bijstand). Die stage deed Saskia in scholen waar leerkrachten 

zonder diploma onbezoldigd werken. De ouders moeten hier ook ongeveer 14 euro betalen om hun kind 

een jaar naar school te laten gaan, en dit is vaak al teveel voor sommigen… 

Saskia, vertel ons eens over de 
scholen waar jij stage deed.
“Op maandag en dinsdag ging ik naar 
Kaloko Kantanshi om juf Cynthia te 
ondersteunen in het eerste leerjaar, 
met 105 leerlingen in haar klas. De klas 
werd in twee groepen verdeeld. De eer-
ste groep kreeg 
les van 7 tot 10 
uur, en de andere 
groep van 10 tot 
12.30 uur. Wegens 
plaatsgebrek werd 
hetzelfde lokaal 
in de namiddag 
gebruikt voor het 
vierde leerjaar. De 
kinderen moesten 
vaak op de grond 
zitten of met vier 
aan een bank. Juf 
Cynthia pakte de 
kinderen soms 
heel hard aan. Ik 
heb dit met haar 
besproken en nadien deed ze dat niet 
meer. Ik hoop dat dit zo blijft. 
Op donderdag en vrijdag ging ik naar 
het eerste leerjaar van juf Prudence in 
de Munonko Community school. Hier 
kregen de kinderen les van 7 tot 12 uur 
en ze zaten ‘maar’ met 36 leerlingen in 
een klas.”

Gaf jij zelf les of zorgde jij voor 
ondersteuning van de leerkrachten?
“Het was de bedoeling dat ik zelf geen les 

zou geven, maar af en toe gebeurde het 
dat ik er plots alleen voor stond. Het was 
dan lesgeven zonder voorbereiding. De 
leerkracht en leerlingen spreken de lokale 
taal, Bemba. Ik probeerde dus met geba-
ren en een mix van Engels en Bemba dui-
delijk te maken wat ik verwachtte.

Bij beide leerkrachten heb ik spelletjes 
gemaakt, zodat de leerlingen spelend 
konden leren. Een hele uitdaging, want 
de leerkrachten en de kinderen zijn het 
gewoon om telkens in een notitieboekje 
te kopiëren wat de leerkracht op bord 
schrijft. De spelletjes hadden succes 
en de leerkrachten begonnen op het 
einde ook zelf lesmateriaal te maken. 
Dat was heel fijn, omdat je merkte dat 
je werk geapprecieerd werd. 
Naast het ondersteunen van de leer-

krachten in de scholen, werkten we ook 
aan workshops om hen nieuwe dingen 
bij te brengen.”

Dit was voor jou een unieke erva-
ring. Wat blijft jou bij?
“Door al deze zaken heb ik geleerd om 

flexibel te zijn en 
vooral heel veel te 
relativeren. Ik heb 
ook geleerd om 
te vertrouwen op 
mijn eigen kun-
nen en om zelf-
standig te zijn. 
Bij ons heb je 
duizenden mid-
delen, maar hier 
moesten we vaak 
met goedkope 
materialen wer-
ken, omdat ze 
heel wat minder 
hebben.
De leerkrachten 

hebben veel van ons geleerd, maar wij 
ook van hen. Zo kan er niemand beter 
dansen en zingen dan zij, waardoor 
er een hele leuke sfeer in de klas kon 
hangen. De leerkrachten die ik onder-
steunde, wilden ook echt bijleren en als 
ik terugblik op mijn stage, merk ik wel 
echt dat er dingen veranderd zijn. 
Ik onthoud vooral dat je ook met heel 
weinig middelen meer kan bereiken. Een 
hele leerschool en ervaring rijker dus!”
Tekst: Carolien De Cuyper, foto: Saskia Kennes

Saskia: "Je kan 
veel bereiken met 
weinig middelen.”
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Verteltheater 
“In het gezicht van de vijand”

HOFSTADE - “Niet te missen verteltheater, gekaderd in de streek en overgoten met een scheut mu-

ziek!” Onder deze noemer brengen Hofstadenaar Erik Beullens en Werner Bogaerts op vrijdag 19 mei, 

zaterdag 20 mei, donderdag 1 juni en vrijdag 2 juni om 20.15 uur in Theater Korenmarkt in Mechelen 

het stuk “In het gezicht van de vijand”.

In de Eerste Wereldoorlog vielen in 
Zemst op een vreselijke manier bur-
gerslachtoffers onder de Duitse bezet-
ting. Op 25 augustus 
1914 werden een aantal 
Duitse Ulanen, op hun 
tocht van Vilvoorde naar 
Zemst, beschoten en een 
Duitse kolonel liet hierbij 
het leven. Ze trokken zich 
even terug maar kwa-
men later weer opdagen. 
Als vergelding brandden 
ze de wijk De Brug plat 
en verscheidene inwo-
ners werden gedood of 
neergeschoten. Na deze 
wraakactie trokken de 
Duitsers naar Brussel 
met een twintigtal gij-
zelaars uit Zemst als 
levend schild. In Peutie 
hielden ze halt en in de 
kerk werden zes man-
nen geselecteerd en 
geëxecuteerd. Onder hen 
Jan Beullens, dorps-  en 
naamgenoot van Erik 
Beullens. De anderen 
werden op transport 
gezet naar een arbeidskamp in Soltau.

Een halve maand later werd ook Alphonse 
Verdickt uit Hofstade oorlogsslachtoffer. 
Op 12 september 1914 had hij zijn een-
heid van het terugtrekkende Belgische 

leger verlaten. ’s Anderendaags werd 
hij in Walem teruggevonden en naar 
zijn eenheid teruggestuurd. Op 18 sep-

tember nam hij weer de benen maar 
raakte niet ver. Voor dit laatste feit kreeg 
hij de doodstraf omdat hij “in het gezicht 
van de vijand” de legerbevelen niet had 
opgevolgd. Diezelfde dag werd hij in 
Walem geëxecuteerd.

Voor Erik Beullens uit Hofstade was een 
doodsprentje van Jan Beullens op een 
tentoonstelling over WO I van heem-

kundige kring De Semse 
de trigger om dit verhaal 
op te graven en vorm te 
geven. In overleg met 
diens nakomelingen 
wordt Jan Beullens op 
gepaste wijze, meer dan 
honderd jaar later, in het 
theater terug tot leven 
geroepen.

Erik vertelt ons bin-
nenkort meer over zijn 
zoektocht naar het ver-
haal van zijn naam- en 
dorpsgenoot Jan in 
Theater Korenmarkt in 
Mechelen. Dompel je 
onder in deze historische 
gebeurtenissen en de 
tijdsgeest en beleef een 
goedgemikte mengeling 
van theater, vertellingen 
en muziek. Authentieke 
WO I-gedichten werden 
door Werner Bogaerts op 
muziek gezet en blijven 

verrassend actueel klinken.

Meer info op www.korenmarkt.be of bij 
Erik Beullens op 0476/27 90 24 en erik.
beullens@telenet.be

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Erik Buellens en Werner 
Bogaerts dompelen 
ons onder in de 
ellende van WO I.
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Erik Peeters  Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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Bistro la Bionda zoekt flexijobbers en studenten 
om ons team te versterken!



11

ZeRo Skip got talent
ZEMST - ZeRo Skip is een Zemstse sportclub die rope skipping aanbiedt voor jong en oud, zowel re-

creatief als competitief.  En voor diegenen die denken dat rope skipping enkel voor meisjes is… nee 

hoor, zowel jongens als meisjes doen aan rope skipping.  De jongens draaien goed mee aan de top!

Wie? Wat? Waar?
De trainingen vinden plaats in sporthal 
De Waterleest in Eppegem, in school De 
Regenboog en in de Budohal in Elewijt. 
De leden worden ingedeeld per leef-
tijd. De jongsten leren op een speelse 
manier de sport kennen. De trainers 
besteden ook veel aandacht aan moto-
rische vaardigheden. Op ieders niveau 
wordt er gewerkt aan nieuwe oefenin-
gen en varianten van rope skipping. De 
competitieploeg beloften traint zelfs 
vijf en een half uur per week. Ze nemen 
deel aan twee wedstrijden per jaar. 

Feest!
De club bestaat nog maar vier jaar en 
telt al zo’n 170 leden. Dit moet gevierd 
worden! ZeRo Skip organiseert voor de 
eerste maal een grote show. Alles draait 
rond het thema televisie. Alle springers 
laten zien wat ze kunnen en waarvoor 
ze nu al een hele tijd aan het oefenen 
zijn. Iedereen is welkom op zaterdag 13 
mei in GC De Melkerij te Zemst.  Er is 
een voorstelling om 14 uur en eentje 
om 19 uur. Tickets kunnen aangekocht 
worden via de website  
www.zeroskip.be of via de 
pagina op Facebook.

Kamp
Zin in een leuk kamp tij-
dens de zomer?
In juli organiseert de club voor de 
tweede maal een zomerkamp. De 
hoofdactiviteit is uiteraard rope skip-
ping (minstens 3 u per dag), maar 

ook crea, spel en andere sporten 
komen aan bod tijdens deze week. 
Iedere voormiddag wordt er op niveau 

getraind en in de namiddag worden 
de groepen ingedeeld volgens leef-
tijd. 
Dit jaar vindt het kamp plaats in sport-
hal De Waterleest in Eppegem, van 10 

juli tot en met 14 juli.  Er is opvang voor-
zien van 8 uur tot 18 uur en er is plaats 
voor 100 deelnemers. Clubleden krijgen 

voorrang en de overige 
vrije plaatsen kunnen 
ingenomen worden door 
iedereen van 6 tot 16 jaar. 
Ervaring is helemaal niet 
nodig! Op vrijdag is er een 

toonmoment voor de ouders. 

Meer informatie vindt u op de website of 
via Facebook.

Tekst: Carolien De Cuyper, foto: ZeRo Skip

Wout: “Ik heb veel bijgeleerd en veel 
pret gemaakt tijdens het kamp”

Ook jongens houden van rope skipping!
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Nele houdt van radio
ZEMST – Jong, knap, ambitieus en zoetgevooisd. Einde maart genoten we van haar zachte stem op 

radio MNM. Samen met twee medestudenten kreeg ze de gelegenheid zich te laten horen op deze 

jeugdzender. Een kans die ze met beide handen greep. Genoeg aanleiding voor een gesprek met de 

jongedame in kwestie, Nele Jacquemin, le micro dans la main.

Nog geen 21 en al voor de derde keer 
in de Zemstenaar. Dat kan geen toeval 
zijn. In september 2015 schreef ze mee 
aan de Jonge Zemstenaar. Kort nadien 
werd ze laureate aan het Mechels 
Conservatorium met Extremely Loud 
and Incredibly Close, een door haar her-
schreven en gedeclameerde (!) mono-
loog, gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Jonathan Safran Foer (zie de 
Zemstenaar december 2015). 

Rock ’n Roll Radio Highschool
Nele finaliseert momenteel haar 
Professionele Bachelor Journalistiek/
Audio aan Thomas More in Mechelen. Op 
deze hogeschool verzorgde ze al mee de 
Studentenradio 21bis. De praktijkstage 
en tegelijk apotheose was natuurlijk de 
deelname aan het VRT-project op MNM, 
Rock ‘n Roll Radio Highschool.

Het gaat hard voor jou Nele! Vertel op!
“Op dit moment is radiowerk mijn 
droom. Naast mijn stage bij Radio 1 
was MNM, waar ik samen met mijn 
medestudenten Emma en Stef drie uur 
zendtijd kreeg, echt een super ervaring. 
Presenteren op een nationale radio, in 
dit geval voor 12-tot 24-jarigen zoals 
MNM zich profileert, was echt top!”

Luistert de jeugd dan nog naar de 
radio?
“Meer dan je zou denken. Maar niet 
zoals vroeger. Enerzijds via streaming 
(via internet, AL), anderzijds herbeluis-
teren wij programma’s via Radio +. Dus 

niet alleen zomaar muziek. “

MNM, da’s toch vooral muziek en af 
en toe wat tekst?
“Klopt, maar die bindteksten moeten 
er ook zijn. Want enkele seconden 
stilte op de radio zijn dodelijk. Dat is 
een onverbiddelijke radiowet. Elk pro-
gramma heeft een draaiboek. Dus, qua 
leerschool kon deze praktijkervaring 
wel tellen.”

Niet alleen presenteren
Waar ligt jouw ambitie dan?
“Eerlijk gezegd, niet bij MNM. Dat is mij 

te blits, te veel muziek. 
Let wel, het was een 
unieke en schitterende 
belevenis. Maar ik heb 
er graag iets meer cul-
tuur bij. Genre Radio 
1. Dingen als Bar du 
Matin, dat zie ik wel 
zitten. Liefst met iets 
meer diepgang dus.”

Als verknocht meer-
waardezoeker en 
bij uitbreiding dus 
Canvas-kijker en Radio 
1-luisteraar, zit ik nu 
helemaal op dezelfde 
golflengte als Nele.

Een nieuwe Ruth 
Roets of Joos,  of 
een vrouwelijke Jan 
Hautekiet? 

“Ik sta helemaal niet afkerig tegen 
researchwerk. Integendeel, want dat 
kan je alleen maar verrijken als pre-
sentator. Wat ik wil is: zoeken naar ver-
halen die nog niet verteld zijn. Dingen 
met inhoud graag, en bij voorkeur cul-
tuur. “

Ons gesprek had nog even kun-
nen doorgaan. Maar de paasvakantie 
wenkte. Geen probleem echter. Nog 
even geduld en we kunnen allemaal 
luisteren naar Nele op onze radio. Op 
Radio Zemst misschien?

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries.

Nele Jacquemin, le 
micro dans la main.
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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

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”
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Georgetta herdenkt oude liefde
HOFSTADE - In 1945 crashte een bommenwerper van de Royal Air Force in het domein van Hofstade. Eén 

burger kwam daarbij om. 72 jaar later bezocht zijn toenmalig liefje, Georgetta Siebens uit Willebroek, voor 

het eerst de plaats van het ongeluk, tijdens de jaarlijkse herdenking aan het RAF-RAAF monument.

Op 2 februari 1945 stegen vanop het 
vliegveld van Melsbroek zes middel-
zware bommenwerpers van het type 
B-25 Mitchell op, voor een missie boven 
bezet Nederland. Eén van de vliegtuigen 
kreeg motorpech en keerde terug naar 
de basis. Het verloor hoogte en stortte 
neer in de ringgracht van het domein 
van Hofstade. De twee Australische en 
twee Engelse bemanningsleden kwa-
men daarbij om en ook één burger, 
Benoit Thomas. Hij werd geraakt door 
de explosie en stierf.

Werken voor Amerikanen
Benoit, amper 20, had brute pech. In 
het Amerikaanse kamp in het domein 
werkten ruim duizend 
burgers uit de regio voor 
het leger, maar net hij 
was die dag op de ver-
keerde plek en over-
leefde de explosie niet. 
Hij was er als autome-
canicien aan de slag 
in het Ordnance Depot 
0-654, voor montage, 
herstellingen en onder-
houd aan vrachtwagens, 
gevechtswagens en 
tanks.  Dat depot was samen met dat 
van Houdeng-Goegnies in Henegouwen 
het belangrijkste depot van de gealli-
eerden in Europa.

Een slagersdochter
Benoit zou zich gaan verloven met 
Georgetta Siebens, een slagersdochter 
uit Willebroek. “Het was nog prille liefde”, 
zegt ze. ”We hadden elkaar enkele 

maanden eerder leren kennen op een 
bal. De dansvloer was 
tijdens de oorlog een 
van de weinige ont-
moetingsplaatsen voor 
jonge mensen. Ik was 
achttien en Benoit, ook 
van Willebroek,  was 
mijn eerste lief.  Ze 
zijn het nieuws van het 
o n g e -
val eerst 
aan mijn 
moeder 

komen vertellen en later 
aan mij. Hij is op het 
(intussen verwijderde) 
kerkhof in Willebroek 
begraven. 72 jaar zijn er 
overheen gegaan voor ik 
de plaats van het onge-
val bezocht. Veel emotie roept het niet 
meer op. Het leven ging verder. Na de 
oorlog huwde ik en kreeg een gezin.”

Herdenking
De Koninklijke Kring Reserveofficieren 
van Mechelen en Sport Vlaanderen 
organiseren ieder jaar een krans-
legging bij het monument. De vier 
omgekomen bemanningsleden in 
de B-25 en ook de zeven slachtoffers 
van een Hallifax bommenwerper die 
aan de Hoogstraat in Zemst neer-
stortte worden er herdacht. Op een 

informatieplaat bij het 
h e r d e n k i n g s m o n u -
ment staat ook Benoit 
Thomas, het enige 
burgerslachtoffer, ver-
meld. Genealoog Kurt 
De Voecht van heem-
kundige Kring Ten 
Boome zocht familie-
leden van Benoit en 
Georgetta op en bracht 

hen voor het eerst samen aan het 
monument.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Georgetta (midden) 
op de plaats waar 
haar geliefde van 
toen omkwam. 
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75 jaar Verbroedering Hofstade
HOFSTADE - De voetbalclub uit Hofstade viert dit jaar haar vijfenzeventigste verjaardag en gaat dit 

opluisteren met de nodige festiviteiten begin september.

Het huidige Verbroedering Hofstade is 
ontstaan uit drie ploegen: FC Albert 
Hofstade, dat in 1942 toetrad tot de 
Belgische Voetbalbond met stamnum-
mer 3526, Klauwaerts Hofstade en SK 
Hofstade. De drie clubs waren allen 
reeds actief tijdens WO II, maar wanneer 
in 1945 de clubs uitgenodigd werden 
om een vriendschappelijke wedstrijd te 
spelen tegen de in Hofstade gelegerde 
Engelse soldaten werd er één geza-
menlijke ploeg opgericht: Verbroedering 
Hofstade. Het was dit team dat in 1946 in 
de naoorlogse competitie van de KBVB 
zou uitkomen met het behoud van het in 
1942 verkregen stamnummer.
In het seizoen 1953-54 bereikte de club 
een eerste hoogtepunt, met de promo-
tie naar eerste provinciale. Het verblijf 
in deze reeks duurde slechts één jaar, 
want ondanks de twaalfde plaats en 
twee overwinningen tegen kampioen 
FC Diest volgde er een degradatie.
De volgende 25 jaar wist Verbroedering 
zich te handhaven in tweede provinciale 
en kreeg de club nieuwe terreinen aan 

de Ossebeemden, waar ook vandaag 
nog haar thuishaven is. Vanaf eind jaren 
’70 zakte de ploeg verder weg naar derde 
provinciale. De titel in 1982, onder het 
trainerschap van Piet Teughels, was een 
leuke uitzondering maar daarna was het 
terug naar af. De club verbleef voorna-
melijk in derde en vierde provinciale en 
kreeg het etiket ‘liftploeg’ opgeplakt. Te 
sterk voor vierde, te zwak voor derde.
De heropstanding kwam er in 1999. Na 
een testwedstrijd tegen BB Tremelo pro-
moveerde Hofstade naar derde provinci-
ale. Vier jaar later en na weer een test-
wedstrijd, ditmaal tegen Erps-Kwerps, in 
het uitverkocht stadion van Kampenhout, 
stegen ze opnieuw naar tweede provin-
ciale. En dan, nooit verwacht maar toch 
gebeurd: op 22 mei 2005, 51 jaar na 
datum, gaat de club via de eindronde 
opnieuw naar eerste provinciale. Spijtig 
genoeg opnieuw van korte duur.
De club speelt vandaag opnieuw in 
vierde provinciale en telt ongeveer 100 
leden, waaronder ook een G-ploeg. In 
de Grasstuivers kunnen een twintigtal  

kinderen met beperking zich al voet-
ballend uitleven. Een unicum in onze 
gemeente.

Toekomst
Voor de toekomst zet de vereniging 
opnieuw volop in op de jeugdwer-
king, om via de doorstroming de club 
opnieuw naar derde provinciale te laten 
promoveren. Qua infrastructuur hoopt 
men op korte termijn de versleten ver-
lichting van het B-terrein te vervangen 
door LED-verlichting en staan de ver-
vanging van de verwarming en kleed-
kamers hoog op de to-do lijst.

Oproep
Op zaterdag 2 september organiseert 
de club in het Ontmoetingscentrum 
in Hofstade met al haar leden een 
groot diner met muzikale omlijsting. 
Bij dit gebeuren zou men graag alle 
ex-spelers van de 1ste ploeg betrek-
ken. Allen die nog niet gecontacteerd 
werden kunnen zich melden op het 
e-mail adres 75jaar@hofstade.be 
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www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be

LENTE-ACTIES tem 30 juni 2017
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Over bloemetjes en bijtjes
ZEMST - De provincie Vlaams-Brabant gaat 14.000 zakjes met bloemenzaad verdelen, met de mede-

werking van 40 gemeenten waaronder Zemst. Het uitzaaien van alle zakjes is goed voor 67 hectaren 

bloemenweiden en betekent een belangrijke voedselbron voor de bijen.

In onze verstedelijkte omgeving en 
strakke tuinen komen steeds minder 
akkerbloemen voor. Stuifmeelrijke bloe-
men zijn ideaal voor bijen. Wie een bloe-
menakker zaait kan zelf genieten van 
kleurrijke bloemenpracht en helpt hier-
mee ook de wilde bijen en honingbijen 
overleven, want de populatie neemt af. Dit 
is een verlies voor land- en tuinbouw én 
biodiversiteit, want bijen zijn de belang-
rijkste natuurlijke bestuivers van fruit, 
tuinbouwgewassen en wilde planten.

Wilde vergroening
Zemstenaar Luc Mergeay is imker 
en secretaris van de Koninklijke 
Maatschappij ’De Biëntelers van 
Grimbergen en omstreken’. Hij vindt het 
een lovenswaardig initiatief. ”67 hecta-
ren is een hele lap grond, maar ook de 
gemeenten kunnen bijdragen en hun 
braakliggende gronden met bloemen 
inzaaien en vooral bomen en struiken 
planten die veel stuifmeel en nectar 
produceren. Elk bijenvolk heeft min-
stens 65 kg stuifmeel per kast en per 
jaar nodig. Veel wilde planten worden 
nu uitgeroeid door het maaien van de 
bermen, door bemesting en onkruidbe-
strijding, wat leidt tot een verarming van 
de fauna. Boeren kunnen gestimuleerd 
worden om de perceelranden van hun 
akkers in te zaaien met klaver of een 
mengsel van wilde bloemen. En ieder-
een kan een steentje bijdragen door 
wat ‘wilde vergroening’ van zijn tuin.”

Monoculturen
Het natuurlijk evenwicht tussen het 
aantal bijen en het beschikbare voed-

sel komt op veel plaatsen in het 
gedrang door de monoculturen in de 
landbouw zoals mais en aardappelen, 
waartussen geen enkel ander kruid 
een kans krijgt. ”Op die velden valt er 
voor bijen niet veel voedsel te rapen, 
waardoor er jaarlijks tot 40% van de 
bijenvolken afsterft”, weet Luc. “Enkele 
decennia terug was dat niet zo. Toen 
kon men nog bijen houden zonder 
veel verzorging en zonder noodvoe-
ding. En er is natuurlijk ook het gebruik 
van insecticiden. Door de verarming en 
vervuiling van het leefmilieu vermin-
dert ook de algemene weerstand van 
de bijen en zijn ze gevoeliger gewor-
den voor ziekten.”

Teveel imkers?
Hoe moeilijk bijen houden ook is, toch 
wint het imkeren aan populariteit. ”Dat 
komt door diverse mediacampagnes 
en bedrijven die zich een groen imago 
willen aanmeten en bijenkasten op 

hun terreinen plaatsen. Onze vereniging 
kreeg vorig jaar zestig cursisten, waarvan 
er een tiental effectief bijen gaan hou-
den zijn. Een goede basis over imkeren 
is absoluut noodzakelijk om succesvol 
te zijn.”

Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

 Imker Luc Mergeay bij 
zijn bijenkasten.

Ook Zemst neemt deel aan de actie 
en verdeelt gratis bloemenzaad op 6 
mei in het recyclagepark bij de com-
postmeesters en op 11 juni tijdens 
de Knabbel- en babbeltocht. Met een 
zakje van 20 gram kan je ongeveer 
40 vierkante meter inzaaien. Het 
zaadmengsel bevat inheemse, niet 
invasieve soorten met veel stuifmeel 
en/of nectar voor bijen en andere 
insecten. Klaprozen, korenbloemen, 
boekweit, dille en koriander leveren 
een mooie kleurenvariatie. Bij de 
zaadjes hoort een brochure met uit-
leg over het zaaien, het onderhoud 
en de bijen.
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Wandelaars ontdekken Wormelaar
ZEMST - Natuurpunt kocht eerder ongeveer 50 hectaren van het Dalemansbos en landerijen aan de 

Wormelaar, bossen, weilanden, hoogstamboomgaarden en akkers. Dat werd onlangs nog uitgebreid 

met een oude dreef, waardoor de aansluiting op nog meer wandelroutes mogelijk wordt. De wandel-

paden zijn nu ook permanent  voor het publiek toegankelijk.

Een wandeling door Wormelaar is een 
les in natuurbeleving en de historiek van 
een oud domein dat er het landschap al 
lang bepaalt. Op kaarten uit 1771 staan het 
Dalemansbos en een oude pachthoeve 
aangeduid. Martial Deudon d’Heysbroeck 
uit Muizen kocht het geheel met de bedoe-
ling er een jachtgebied van te maken. Hij 
liet er een villa en een neogotische kapel 
bouwen en zorgde voor de aanleg van 
een fazantenkooi, een grote vijver en een 
holle weg met taxussen. De weilanden 
rond de hoeve werden beplant met hoog-
stamfruitbomen. De boer oogstte het fruit 
en verkocht het op de markt in Mechelen 
en Brussel. Door de jaren zijn de boom-

gaarden bijna allemaal verdwenen. Er 
blijft maar 5%  van het oorspronkelijke 
aantal fruitbomen over, maar er is hoop. 
Natuurpunt wil de boomgaarden gedeel-

telijk heraanplanten, met behoud van vol-
doende open graslanden zodat het vroe-
gere landschap hersteld wordt.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Nieuwe volleyballers gezocht
ZEMST - Sedert 1970 spelen de “Volley Vrienden Zemst” wekelijks volleybal. Tientallen oud-leden gin-

gen ondertussen met pensioen en werden vervangen door verse krachten. Bekende Zemstenaren 

als Eric Pittois, Marc De Proost, Miel Verheyen, Bart Touchant en vele anderen gingen hen voor.

“De blessuregolf heeft zwaar toege-
slagen”, vertelt penningmeester Michel 
Noe. “We zijn nu op zoek naar nieuwe 
volleyballers, die op woensdagavond 
onze kern willen versterken.”
“De vrienden mikken op recreatieve vol-
leyballers (m/v) tussen 18 en 75 jaar. De 
voorbije jaren slaagden we er meestal 
in onze kern aan te vullen tot 14 man. 
De meeste spelers zijn op dit moment 
mannen, maar ook vrouwen zijn wel-
kom. We hebben geen jaarlijks inschrij-
vingsgeld en je moet geen wafeltjes 
gaan verkopen aan familie. De kosten 
worden gedragen door een vaste bij-

drage per speler. Wie wekelijks komt 
betaalt momenteel twee euro (zaal, 
verzekering en ballen inbegrepen). Veel 
spelers waarderen ook de spreekwoor-
delijke zesde set, die gespeeld wordt 
na het douchen in de cafetaria en waar 
meestal bijna alles besproken wordt 
wat in de week gebeurt, behalve de 
gespeelde match.” (lacht)
Wie interesse heeft om op woensdag 
tussen 20.30 en 22.30 uur volleybal te 
spelen, kan langskomen in de sporthal 
van Zemst vóór, tijdens of na de match. 
Meer info op 0479/994313.

Tekst en foto: Jean Andries

De uitbreiding werd door honderden 
wandelaars ‘ingewandeld'.

Actieve sportievelingen v.l.n.r. staand: 
Ivan Torfs, Chris Van Remoortel en Wim 

Van Poel, zittend: Dirk Van Nuffel, Michel 
Noe en Luc Van Paesschen.
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.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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Maurice is bijna 90 en woont al 
enkele jaren in WZC Zonnesteen. 
Hij voelt er zich 100% thuis. “Ik word 
hier fantastisch verzorgd,” bena-
drukt hij.  Ons gesprek gaat al 
gauw over de media en de impact 
van nieuws, al dan niet ‘fake’.
Als ik Maurice vraag waar die inte-
resse vandaan komt, antwoordt hij 
met een twinkel in zijn ogen. “Ik heb 
mijn ganse carrière voor radio en tv 
gewerkt. Ik ben in 1949 begonnen 
als technicus voor radio Flagey. Begin 
jaren ’60 ben ik overgestapt naar studio 6 
van de televisie. Daar ben ik dan een jaar 
of acht gebleven en dan ben ik terugge-
gaan naar de radio, waar ik gebleven ben 
tot aan mijn pensioen in 1987. Ik heb 38 
jaar en 5 maanden zonder onderbreking 
voor de VRT gewerkt.”

Dan ben jij eigenlijk een stukje 
geschiedenis, Maurice.
(grijnst) “Zo kun je het ook stellen. Mijn taak 

was het op antenne brengen van de pro-
gramma’s. Zowel voor radio als voor tv. En 
dat was soms wel spannend. Zo hadden 
we bij de radio elke zaterdagavond een 
rechtstreekse verbinding met New York. 
Straalverbindingen waren er toen nog niet. 
We moesten onze ontvanger manueel 
afstellen op de golflengte van de zender. 
We kregen daarbij logistieke steun van 
de RTT uit Ruislede, maar soms was het 
gewoon niet te doen. Dan was de kwali-
teit van de verbinding zo slecht dat we dat 

echt niet op antenne kregen. Dan moes-
ten we ons excuseren bij de luisteraars.”

Wat is er je nog bijgebleven?
“Goh, te veel om op te noemen. Expo ’58 
onder andere. Daar reed ik mee met de 
camerawagens om de rechtstreekse 
verslaggeving te verzorgen. Of de bezoek-
jes bij Ernest Claes en Marnix Gijsen. Ik 
was toen, en nu nog altijd, een fervente 
lezer. Dus dat was speciaal. Verder nog 
de overgang naar de kleurentelevisie, de 
start van een echte nieuwsdienst, en ....”

Ça va?

Onder het motto ‘Het leven is al grijs genoeg’, kijkt onze reporter Zemste-

naars recht in de ogen met één vraag op de lippen: “Dag mevrouw. Dag 

meneer. Ç a va?” Deze maand: Maurice Vandam uit Zemst werkte zijn hele 

carrière voor radio en televisie.

Tekst en foto: Annick Colman

Maurice denkt 
terug aan 
zijn tijd bij 
de openbare 
omroep.

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

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

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

GSM 0475/869 163

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

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
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Een halve eeuw OKRA Weerde
WEERDE – “De mensen een fijne namiddag geven en blije gezichten zien. Daarvoor doe ik het!” Aan 

het woord is Julia Janssens, momenteel bezig aan haar tweede termijn als voorzitter van OKRA-

Weerde. “Op zondag 21 mei vieren we feest, want dan blazen we 50 kaarsjes uit.”

Open – Kristelijk – Respectvol – Actief, 
daarvoor staat het letterwoord OKRA. 
Een vereniging voor 55-plussers. 
Ontstaan en gegroeid binnen het 
ACW. De oorspronkelijke benaming 
was Kristelijke Beweging van 
Gepensioneerden, in de volks-
mond beter bekend als Bond 
van de Gepensioneerden. 
De afdeling Weerde zag het 
levenslicht in 1967, met als 
eerste voorzitter Karel Usewils.

Archief verbrand
Julia, zelf de helft ouder dan 
haar vereniging, heeft ons 
gesprek goed voorbereid. 
Woordenwaterval die ze is, 
moet ze echter de hulp inroe-
pen van haar rechterhand 
René Janssens (geen familie, 
AL). Met zijn 91 jaren levens-
ervaring staat hij Julia graag 
bij. “Je moet weten, wij heb-
ben geen archief. Alle papie-
ren, documenten, foto’s zijn 
verbrand. We hebben niets 
meer. Een spijtige zaak”, zegt 
Julia. “Andere voorzitters 
waren Georges Impens, Petrus 
Teck, Staf Keppens, nogmaals 
Petrus Teck, en Erna Peeters”, 
weet René. “Petrus, die momenteel ver-
blijft in een rusthuis in Mechelen, is trou-
wens erevoorzitter”, vult Julia graag aan.

Ons Huis
OKRA Weerde is een bloeiende vereni-
ging. Ze telt zo’n 110 leden tussen 60 en 
95 jaar. “De gemiddelde leeftijd bedraagt 

78 jaar”, weet Julia. “Eén keer per maand 
komen we met zo’n 60 gepensioneer-
den samen in Ons Huis om te kaarten, 
Rummikub te spelen en te genieten van 
een lekker (gratis) etentje. Eén keer per 

week spelen we petanque aan d'Oude 
School in de zomer en in WZC Releghem 
in de winter. En elke woensdag zijn we 
met zo’n 20 om te dansen: koppeldan-
sen en line dance. Daarmee treden we 
zelfs elk jaar tijdens de seniorenweek in 
oktober op, afwisselend in één van de 
drie Zemstse rusthuizen. Vorig jaar nog 

in WZC Amrboos.”
“OKRA Weerde telt meer vrouwelijke dan 
mannelijke leden. Er zijn er dan ook 
enkele bij die gewoon graag komen 
om gezellig met elkaar te kletsen. Want 

ook dat kan”, vult René er met 
een knipoogje aan toe. Julia: 
“Geef toe, waar kan je beter 
zijn voor een jaarlijks lidgeld 
van 23 euro, 15 euro voor een 
tweede lid, of 10 euro, het tarief 
voor rusthuisbewoners en 
90-plussers?” Julia en René 
geven wel toe dat het niet 
evident is om nieuwe leden 
te werven. Door een goede 
werking en mondreclame 
weten ze het ledental stabiel 
te houden. Ook de wisselwer-
king met alle trefpunten van 
Zemst loopt goed.

(H)echte vrienden
Op 21 mei is het dus feesten 
geblazen. Julia: “We starten ’s 
ochtends met een misviering, 
opgeluisterd door het koor (hoe 
kan het anders? AL). Nadien 
trekken we naar d’Oude School 
voor een fijne receptie, gevolgd 
door een lekker feestmaal. En 
vooral om te praten en bijeen 

te zijn als een echte vriendengroep, waar 
iedereen in de bres springt voor ieder-
een. Want zo luidt het credo van onze 
achtkoppige bestuursgroep.” Waarop 
René besluit met de retorische vraag: 
“En voor jou nog met een derde voorzit-
terstermijn erbij, Julia?”

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Julia en René, 
Janssens in het 
kwadraat ten 
dienste van 
OKRA-Weerde.
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Na de boeiende wedstrijd tegen kandidaat-
kampioen SC Anderlecht, verzilverd met een ruim 
verdiend gelijkspel, was de titel voor de dames 
van FC Zemst zo goed als een feit. Met vertrouwen 
deden de meisjes en supporters met de bus de 
verplaatsing naar Sint Joost. (foto rechts) Met een 
0-12 zege werd de kers op de taart gezet. Tine Sels 
(5), Cato Peeters (4), Eline Van Dam (2) en Lisa Van 
Haelen zorgden voor de doelpunten. De dames van 
FC Zemst mogen fier zijn op hun mooi seizoen. 
Spektakel met goed voetbal, vele doelpunten en 
een goede sfeer. Kortom, alles was aanwezig. Een 
prestatie waar de eerste ploeg mag naar opkijken. 

KCVV Elewijt organiseert op zaterdag 20 mei de U11-Cup, 

met als gasten de Brabantse clubs FC Eppegem, FC Peutie, 

HO Bierbeek, FC Melsbroek, SC Grimbergen, FC Zemst, Die-

gem Sp., OH Leuven, KV Woluwe-Zaventem, KVC Kessel-Lo, 

FC Perk, FC Borght, FC Herent, VK Wemmel en het plaatse-

lijke KCVV Elewijt. De U11 van KCVV Elewijt willen zich alvast 

van hun beste zijde tonen (foto). De avond voordien organi-

seren de veteranen van KCVV Elewijt de eerste Vetcup.  Hier-

voor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijvingen: 

vetcup@outlook.be

Red Flames in constructie. Meisjes willen ook voetbal-len maar weten vaak niet waar, wanneer of hoe en ze willen dit ook met en tegen andere meisjes. De Ko-ninklijke Vlaamse Voetbalbond wil daar als recreatieve voetbalfederatie  wat aan doen en organiseert kennis-makingsdagen. Mia Spoelders bracht het initiatief naar Laar waar 31 meisjes kwamen deelnemen. De helft daarvan trapt al regelmatig een balletje. (JD)
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Op maandag 17 april nodigde tennisclub De Wehzel en Padel 

Academie het gemeentebestuur, leden en sympathisanten  uit 

voor de officiële inhuldiging van twee nieuwe padelterreinen aan de 

Diependaalstraat in Elewijt. Tot 14 mei kan men gratis padel komen 

spelen. Elke donderdagavond is er padelinitiatie vanaf 20 uur. 

Keeperschool “Numero Uno” organiseerde een vierdaagse stage voor doelwachters van 4 tot 16 jaar in Ep-
pegem. Trainers Greg Vanderidt (hoofdcoach FC Eppegem), Patrick Verheyden (keepertrainer tot U19 Ander-
lecht) en Tom Daems, met medewerking van de plaatselijke Luc Usewils en tien jeugdtrainers, werkten aan 
techniek, uitvoering en precisie. Eersteklassers Milos Svilar en Frank Boeckx waren telkens aanwezig en dat 
werd gewaardeerd. “De vijftig jonge doelwachters toonden veel gedrevenheid en er zit heel wat talent in voor 
de toekomst”, zegt trainer Greg Vanderidt. 

Café ’t Steen in Elewijt had op 1 april iets te vieren: Chris en Alain zijn al 15 jaar de 
uitbaters en dat kon niet onopgemerkt voorbijgaan voor de klanten. Het begon met 
een gratis drankje, daarna volgde een beachparty tot in de kleine uurtjes. Op de foto de 
uitbaters en trouwe klanten aan de feesttent, bij de start van een gezellige avond.
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Op zaterdag 1 april namen meer dan honderd vrijwilligers deel aan zwerfvuil-opruimac-ties, in samenwerking met OVAM en lokale verenigingen. Een tiental verenigingen en een veertigtal particulieren werkten samen om op twee derde van het Zemstse grondgebied het zwerfvuil weg te halen. Op het Plein van de Verdraagzaamheid zag men het ongelofe-lijk resultaat, een hoop vuilniszakken omringd door de vrijwilligers.

Voor het steakfestijn van FC Zemst raakte de parochiezaal 

zowel op zaterdag als zondag mooi  gevuld met eetlustige 

sympathisanten. Zondag waren de U21 en de damesploeg de 

werkers van dienst en hun service was voorbeeldig. 

De veteranen van FC Zemst spelen al jaren samen en vinden de derde time even belangrijk als de wedstrijd zelf. Het seizoen 2016- 2017 werd afgesloten met een mooie overwinning tegen Machelen. Draaischijf van deze olijke bende is Bart Van Winckel, met als topschutter Serge Verhaeghe. Kandidaat-spelers voor volgend seizoen mogen zich altijd melden bij de club.

Volleybalploeg Sunbeam Hofstade speelde vorig 

seizoen kampioen in derde provinciale. “We 

kenden een moeilijke start en het was aanpas-

sen aan de nieuwe reeks”, vertelt Erika Bauters. 

“Sinds januari hebben we ons mooi herpakt, 

verzilverd met een mooie zesde plaats. Je kan 

ons vinden in de sporthal van Zemst op woens-

dagavond om 20.30 uur.” Op de foto boven: Erika, 

Valerie, Sarah en Ingrid en onder: Karen, Sanne, 

Ellen en Jitte.
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Op zaterdag 22 april konden de kinderen en hun ouders, die in 
en om de Paardenstraat in Eppegem wonen, het nieuwe speel-
pleintje in hun straat beplanten. Enkele werklieden, schepenen 
en sympathisanten staken een handje toe.

Buren van ‘Sport Vlaanderen’ in Hofstade schoven op een zondagmorgen aan voor de brunch in het domein, een orga-nisatie om de goede verstandhouding te bestendigen. Voor 10 euro mochten ze genieten van cava, fruitsapjes en een ruim ontbijt. ”We komen ieder jaar terug”, zegt Lut. ”Het is een ont-moetingsmoment met kennissen dat we niet willen missen en het verzorgde aanbod is zijn geld zeker waard.” (JD)

Helpers van De Kaboutertuin, een gesubsidieerd kinderdagverblijf 

in Weerde, hadden de handen vol met het bedienen van de vele 

spaghetti-eters in de aanpalende school de Zonnewijzer. Derge-

lijke acties zijn nodig om het kinderdagverblijf te financieren. De 

Kaboutertuin biedt plaats aan 38 kinderen in dagopvang in een 

nieuwbouw vlakbij de school in de Pastorijstraat. (JD)

GBS De Pimpernel uit Zemst-Laar kwam op 

vrijdag 31 maart als laatste Zemstse school 

naar de hoofdbibliotheek in het kader van 

de Jeugdboekenweek. De kinderen van het 

vierde leerjaar kregen eerst een uitleg over 

de catalogus, daarna losten ze in groepjes 

verschillende opdrachten op. Een boek op 

het rek zoeken, opzoeken in de catalogus 

of op internet of iets zoeken in een boek 

of in het bibliotheekreglement, het was al-

lemaal geen probleem voor de meisjes van 

De Pimpernel.
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Marijke Saman van Schoonheidssalon Shinzo in Zemst was volgens de surfers van Handelsgids.be de vrien-delijkste handelaar van Zemst. Ze werd gevolgd door Jeannine De Donder van de lingerie- en kledingwinkel in de Leopoldstraat. Peter en Carine Geers van de Hair Studio in Eppegem werden derde. Om tot die rangschik-king te komen registreerden minstens 200 klanten per handelaar hun score op handelsgids.be. V.l.n.r. Jeannine De Donder en echtgenoot, Marijke Saman, Dirk Van Roey, Carine en Peter Geers en Veerle Geerinckx.

WIK Zemst-Laar bestaat 105 jaar en dat wordt gevierd met 
tal van festiviteiten. Het jaarlijks steakfestijn was ander-
maal een groot succes. Twee dagen een overvolle zaal met 
eetlustigen en een vijftigtal werkers in en rond de keuken.

De jeugd van FC Eppegem (U10, U11, U12, U13, U14 en U17) 
speelde zich tijdens het paasweekend in de kijker in het 15e in-
ternationaal toernooi “Hanze Trophy” in Zwolle (Nederland). Vooral 
de U17 waren superieur en waren de besten in hun categorie 
met ploegen uit Nederland, Frankrijk en Denemarken. 
Honderd jongeren verzamelden op vrijdag 14 april aan het voet-
balterrein voor vier dagen voetbalplezier in Zwolle. Anderlecht-
doelman Frank Boeckx was van de partij en de fans namen 
dankbaar een handtekening in ontvangst. (foto boven)
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Excelsior op Maneblusserscup
EPPEGEM - Ken je een gemotiveerde groep turners, met leeftijden variërend van 7 tot 16 jaar en 

klaar voor het moment suprême van hun nieuwe uitdaging? Dat is de selectiegroep van turnkring 

Excelsior Eppegem.

De voorbije jaren namen ze deel aan 
toestel- en lange mat/air-track wed-
strijden op recreatieniveau. Na een wat 
moeilijker turnjaar, door het verlies van 
Merel De Prins, was het dit turnseizoen 
tijd voor een nieuwe uitdaging en een 
positieve verandering (voor trainers en 
gymnasten).
Op zaterdag 6 mei nemen ze voor de eer-
ste keer deel aan de Maneblusserscup. 
Het hele team brengt een mix van dans, 
gymnastiek en spektakel waarbij meer-
dere gymdisciplines in één demonum-
mer verwerkt worden. Hierbij laten ze ook 
hun tumblingkunsten zien waarop ze 
iedere zaterdag oefenen. Met het vrolijke 
nummer ‘Booty swing’ willen ze graag 

aan iedereen tonen dat ze een enthou-
siaste groep zijn en dat ze geen schrik 

hebben om iets nieuws uit te proberen.
Tekst: Carolien De Cuyper, foto: Jean Andries

Excelsior, een keur van gemotiveerde 
en enthousiaste turners.
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Irena kon de slaap maar niet vatten. Met haar knieën hoog opgetrok-
ken lag ze bibberend in het grote, kille bed. Onder haar hoofdkus-
sen een bonte verzameling volgetraande zakdoeken. Het lege nest 

syndroom had haar stevig te pakken. Na hun uniefjaren waren haar drie 
jongens de wijde wereld ingetrokken. Af en toe wat skypen, daar moest 
ze het mee stellen. Toen de jongens klein waren, had ze haar carrière 
afgebouwd. Ook om haar man Vic de kans te geven zich op te wer-
ken. Zijn vaak wekenlange afwezigheden gingen toen haast ongemerkt 
voorbij in de gezinslast die zij zowat alleen torste. Aan geld gelukkig 
geen gebrek. Maar nu hij gezwicht was voor Eline, zijn tien jaar jongere, 
trouwste medewerkster, met wie hij zich in Monaco had gevestigd, had 
ze het zwaar. Monaco, dat Irena en Vic zo’n 20 jaar geleden bezocht had-
den tijdens een heerlijke gezinsvakantie in de Provence. Waar ze andere 
leuke stellen hadden ontmoet. Aan de rand van het zwembad van dat 
geweldige vakantiehuis. Waar ze zich tot diep in de nacht gelaafd had-
den aan liters rode wijn en sloten champagne. Waar de katers bij het 
ontbijt werden weggespoeld met verse bubbels.
Irena putte moed uit deze herinnering. Ze gleed van onder haar dons-
deken, dook de wijnkelder in en verwende zichzelf met een Mouton 
Rothschild van dat zalige jaar 1993. Ze had er toen zelf de prijs op 
geschreven: 6.100 FF, omgerekend 37.000 Bef ofte 925 euro nu. Bedoeld 
voor hun 25ste huwelijksverjaardag.  So what? Santé! Enkel gehuld in een 
minuscuul nachtkleedje, vleide ze zich neer in de driezits terraszetel. 
Het eerste weekend van mei en al een zomerse hitte. In de verte bonk-
ten de bassen en de beats van de Bierfeesten. Zachtjes bezat zocht 
ze naar het fotoalbum van 1993. Waarin ze visitekaartjes vond van het 
gezelschap in die dagen. Ook van Christian, die speelse plaagstok! Stout 
als ze nu was, nam ze haar smartphone, facebookte… en vond zowaar 
Christian, gescheiden ondertussen. Ze stuurde een vriendschapsver-
zoek. Dat onmiddellijk beantwoord werd. Na nog een goed gevuld glas, 
vroeg ze hem of hij geen zin had om de volgende avond mee af te zak-
ken naar Weerde? Hij zou er zijn! Yes! Een zachte warmte welde in haar 
op. Ze ledigde de fles, droomde weg en sliep tot de koolmeesjes in het 
nestkastje haar wakker twitterden. Ze voelde zich weer als 20 jaar gele-
den. De kater nam ze erbij. Ook die andere was welkom.
 Alex Lauwens

bekeken
Scheef
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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 David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

info@printwinkel.com

Films
Op 9 mei is er Arrival. Wanneer verspreid 
over de hele wereld twaalf mysterieuze 
ruimteschepen zweven, rekruteert de 
Amerikaanse overheid  een 
taalkundige om de bedoe-
lingen van de buitenaardse 
wezens te ontcijferen. 
Ontzettend slim uitgewerkte 
science-fiction thriller die 
ook niet-liefhebbers van het 
genre weet te boeien. Een film van Denis 
Villeneuve, die eerder al met  Incendies 
één van de meest beklijvende films van 
het afgelopen decennium maakte. 
Op 23 mei staat Fantastic beasts and 
where to find them op de affiche. Een 
stuntelige Britse zoöloog, conserva-
tor en fabeldierenvriend smokkelt een 
koffer met een fabeldierenreservaat 
het magie-intolerante Amerika van de 
jaren twintig binnen. Een afwisselend 
komische, lugubere en ontroerende 
film, liefdevol gespeeld, rijk gestileerd 
en onvoorspelbaar tot de ontknoping, 

die vintage Harry Potter is. 
We sluiten het seizoen af met Moonlight 
op 6 juni, de recente Oscarwinnaar 
voor beste film. Verwacht geen groots 

Hollywooddrama, maar een 
kleine, broze, intimistische 
film die drie fases toont uit 
het leven van een homo-
seksuele zwarte jongen uit 
één van de ruigste buurten 
van Miami. We zien hem als 

kind, tiener en volwassene worstelen 
met zijn geaardheid, zijn mannelijkheid 
en zijn drugsverslaafde moeder.

Optredens
Op vrijdag 19 mei presenteert Veerle 
Malschaert haar vierde one woman 
comedy show Boegbeeld. Muzikaal 
sluiten we het seizoen af met een eer-
ste concert in België van de Engelse  
alternatieve folkgroep Maia. Deze vol-
strekt eigengereide band speelt een 
mix van indierock met hemelse zang-
partijen en folk. Een beetje Fleet Foxes 
meets Incredible String Band met 
snuifjes Sergeant Pepper acid. Maak 
kennis met hun nieuwe single Jessica 
op YouTube. Je zal er staan! In het voor-

programma speelt de 
Belgische psychedelic pop 
band DadaWaves. Die gaan 
goed overeen komen! 
Echt het allerlaatste 
event is het toneelstuk 
Verbouwingen van Tristero, 
het gezelschap met 
Kristien De Proost. Deze 
voorstelling is uitverkocht.
Tekst: Herman Jacquemin en JMB

Vele vormen van cultuur in de Melkerij
ZEMST - Het cultuurseizoen zit er bijna op. De Melkerij geeft er nog een laatste lap op tijdens de maand mei. 

Maia, brengt een 
mix van indierock 
en folk.
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Terug in de tijd
HOFSTADE, ELEWIJT - Je hoort altijd van de oudere generatie het bekende gezegde ‘wat zijn de tijden 

toch veranderd’. Wat zou er zo al veranderd zijn in Zemst? Ik zocht twee dames op, geboren en geto-

gen in groot Zemst, die er vandaag de dag nog steeds wonen in (de buurt van) hun ouderlijk huis. Wij 

willen van hen graag weten hoe ons dorp door de jaren heen veranderd is. 

Lea Van Dam (74) werd geboren in het 
huis van haar grootmoeder aan de 
Ambroossteenweg in Hofstade en woont 
momenteel in Elewijt. Haar vriendin, 
Paula Mispelters (84), woont nog altijd in 
het huis waar ook haar ouders woonden, 
aan de Ambroossteenweg.

“Echt veel was er niet te doen, toen wij 
klein waren, of toch zeker niet zoveel 
als nu”, aldus Lea. “De twee grote eve-
nementen van het jaar waren zonder 
twijfel de kermis en de processie.”

“Mijn vader voorzag de kerk van bloe-
mentapijten voor deze processie en de 
straten werden bestrooid met rijst. Het 
was een groot familiefeest waar ieder-
een naar uit keek”, vervolgt Paula. “Ook 
huwelijken waren een grote gebeurte-
nis waarbij het hele dorp kwam kijken. 
Ikzelf was de laatste persoon die in de 
oude kerk van Hofstade trouwde!”

“Onze wekelijkse activi-
teiten bestonden uit de 
Chiro, toneel spelen (waar 
de gebroeders Mispelters 
befaamd om waren) en de 
vrouwengilde. In de zomer 
trokken we massaal naar 
de plage of gingen we 
zwemmen in de vaart. Meer 
was er niet te doen. We 
vermaakten onszelf door 
buiten te spelen. Zo speel-
den we onder andere een 

soort primitieve pétanque, waarbij  we 
gekleurde pareltjes in een putje moes-
ten gooien. Ook perkhinkelen deden we 

vaak. We tekenden een raster van vakjes 
in het zand en moesten op één been een 
houten blokje naar een volgend vakje 

schoppen. Als het blokje 
op een scheidingsstreep 
bleef liggen was je verlo-
ren. Er werd ook veel kat-
tenkwaad uitgehaald om 
de tijd te doden. Zo bonden 
de kwajongens een koord 
rond een portemonnee en 
legden ze die vervolgens op 
de stoep. Wanneer iemand 
stopte om de geldbuidel op 
te rapen, trokken ze aan het 
koordje.”

De processie van Onze-Lieve-Vrouw van 
de Goede Bijstand. De mama van Lea als 

eerste drager van de achterste poot.

Lea en Paula: "De kermis en de processie, 
meer was er niet te doen".
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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

“Het leven van toen valt niet te ver-
gelijken met dat van nu. Iedereen in 
het dorp kende iedereen en zo werd 
je ook door iedereen begroet die je 
tegenkwam. De mensen waren ook 
niet zo kwistig. Er werd alles gedaan 
om te kunnen besparen in die tijd. 
Wanneer de kar met paard voorbij 
kwam en die zijn behoefte op straat 
liet vallen, moest ik van mijn vader de 
mest opscheppen zodat we die kon-
den gebruiken in de tuin. De vrouwen 
aan de andere kant gingen met een 
sikkel op wandel en hakten kruiden en 

planten om te voeren aan de konijnen. 
Zo ging dat nu eenmaal in die tijd.” 

“Dat klopt”, bedenkt Lea. “Zo herinner 
ik me dat mijn grootvader werkte voor 
de spoorweg. Van tijd tot tijd had de 
trein wel eens pech en stond hij stil op 
het spoor van Hofstade. Wanneer dit 
gebeurde, verspreidde dat nieuws zich 
als een lopend vuurtje en kwamen de 
mensen zo snel als ze konden zoe-
ken naar de trein. De trein vervoerde 
kolen en aardappelen. Diegenen die 
op tijd bij de trein aankwamen (men 
wist nooit hoelang hij zou blijven stil-
staan op het spoor) smokkelden met 

de hulp van mijn grootvader kolen en 
aardappelen uit de wagons! Zoiets is 
vandaag natuurlijk ondenkbaar.”

“Het dorp zag er ook erg anders uit. 
De meeste wegen bestonden nog uit 
smalle kasseistraatjes. Hier en daar 
waren er kleine buurtwinkeltjes zoals 
’t Hoekskse van Marieke, een kleine 
kruidenierswinkel. De meeste mensen 
vonden alles wat ze nodig hadden in 
hun eigen moestuin. De bakker kwam 
nog met paard en kar van deur tot deur 
brood verkopen, evenals de melkboer 

en elke zondag tijdens de zomerpe-
riode kwam ook Nante met zijn ijskar 
langs. Dat was nog eens lekker, vers ijs! 
Waar ik ook aan moet denken is dat de 
stoep elk weekend gekuist werd. Het vuil 
en grind werd vervolgens in vormpjes 
geritseld. Mijn mama maakte altijd een 
zigzag patroon. Trapeziums en waaiers 
waren ook een populaire figuur.”

We kunnen ons voorstellen dat 
dit artikel bij sommige onder jul-
lie vele herinneringen naar boven 
brengt. Je mag deze altijd delen via  
info@dezemstenaar.com.

Tekst en foto: Jolien van Helvoort

De oude kerk van Hofstade. 
Paula was de laatste persoon 
die hierin trouwde voor de 
kerk vernieuwd werd.
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Iedereen tegen kanker
GROOT ZEMST - Het weekend van 25 tot 28 mei staat volledig in het teken van Kom op tegen Kanker. 

Ook in Zemst doen heel wat mensen hun duit in het zakje. Een greep uit het aanbod.

De Musketiers
De Musketiers, die in het hemelvaart- 
weekend de 1000 km zullen aanvan-
gen, hielden een spaghettifestijn op 
zaterdag 8 april. In zaal het Assebroek 
konden ze een 340-tal eters verwelko-
men. Frank Deboosere himself kwam 
langs en liet zich uitgebreid “selfiën” 
voor één euro ten voordele van de 
actie. Dat Tom Waes en Geena Lisa op 
het laatste nippertje afbelden lieten ze 
niet aan hun hart komen. Dit jaar wordt 
het fietsend genootschap van anciens 
Ben Alexandre, Benny Vaneycken en 
Jean Berckmans versterkt met Neal 
Verstraeten en Ronny Perremans. “Na 
onze deelname van vorig jaar met één 

team, doen we dit jaar nog beter en 
hebben we drie teams ingeschreven, 
die elk 1.000 km afleggen”, vertelt Benny 

Vaneycken.  “ Om te kunnen deelnemen 
moeten we 15.000 euro verzamelen.”
Tekst: Katia Devreese, foto: Jean Berckmans

De Musketiers in het gezelschap 
van Frank Deboosere.
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1000 kilometer girlpower

Van 25 tot 28 mei gaan Liesbeth, Hilde, 
Kristien, Ilse, Tina, Ann, Isa en Annemie 
samen duizend km fietsen voor Kom 
op tegen Kanker. Onder 
hen ook een Zemstse 
dame: Kristien de Pauw 
uit Zemst-Laar. Aangezien 
Luc Vercammen, nog een 
Zemstenaar, al veel erva-
ring had met de fiets, 
vroegen zijn vrouwelijke 
collega’s hem om een 
trainingsprogramma op te 
stellen. En zo begon Luc 
een vrouwenploeg te coa-
chen voor de duizend km. 

Begin maart begonnen 
ze te trainen op zaterdag. 
Sommige van de deel-
neemsters hadden nog 
nooit op een koersfiets 
gezeten of met klikpeda-
len gereden. Onder bege-
leiding van Luc en met 
de steun van iedereen die 
meefietste tijdens de trai-
ningen, leerden de dames 
onder andere in peloton rijden, eten en 
drinken op de fiets en rekening hou-
den met de wind. Intussen denkt Luc 
dat ze al bijna klaar zijn voor hun rit. 

Luc: “Wat die dames doen, is bewonde-
renswaardig. Naast hun werk, gezin en 

hobby’s, staan ze daar elke week om te 
trainen voor het goede doel. Meedoen aan 
de 1000 km is een opoffering voor het hele 

gezin. De sportieve prestatie is natuurlijk 
prachtig, maar het belangrijkste is dat ze 
iets kunnen doen voor het goede doel.” 

De trainingen zijn fijn, maar binnenkort 
begint het echte werk: tijdens het hemel-
vaartweekend fietsen de acht dames in 

totaal duizend km voor het goede doel. 
Elke dag fietst één dame van het team 
125 km in groep naar een bestem-

ming en rijdt een andere deelneemster 
weer terug. Iedereen is welkom om hen 
vier dagen te komen aanmoedigen in 
Mechelen. Vooral de slothappening op 
zondagavond geeft kippenvel. Wij wen-
sen hen alvast veel succes! 
Tekst: Laura Schoevaers , foto: Luc Vercammen

De drie ploegen moeten samen 15000 euro inzamelen voor Kom op tegen Kanker. Daarvoor 
verkochten ze al cava, pralines, pannenkoeken, bloemen en mattentaarten en organiseerden 
ze een tombola. U kan hen ook nog steunen op twee manieren: 
Online via de website www.1000km.be/team/axalta-coating-systems, klik op steun dit team, 
kies betaalwijze. Of via overschrijving op rekeningnummer BE14 7331 9999 9983 met als 
mededeling gift 170-059-311. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (per jaar).

De meeste leden 
van het team 
fietsten vorig jaar al 
mee in gemengde 
teams. Deze foto is 
genomen tijdens de 
slothappening op 
zondagavond. 

De rospot
Ook Julie en Céline Coppens van slagerij Coppens – Dirix zetten hun beste pot op de toog 
om de actie te ondersteunen. Enkele jaren geleden verloren ze hun mama aan deze vre-
selijke ziekte.  Ze zijn al aan hun tweede “rospot” bezig. Wie nog van zijn rosse centjes af 
wil, weet waarheen! KDV
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ZEMST-LAAR - Op 24 en 25 mei vindt voor de 144ste keer de voetbedevaart van Zemst-Laar naar Scher-

penheuvel plaats. Opmerkelijk is dat er dit jaar drie jubilarissen zijn die samen 150 jaar mee stappen. 

Het is een traditie in Laar: de dag 
voor Hemelvaart stappen ze naar 
Scherpenheuvel, op Hemelvaart zelf 
komen ze terug na een overnachting 
in Scherpenheuvel. Elk jaar om vier uur 
’s morgens paraat voor 90 km in totaal, 
draaglijk gemaakt door het gezelschap 
en door de muzikanten die meewan-
delen. Voor Luc Goovaerts is het intus-
sen de vijfentwintigste keer, Louis 
Ceuppens begint aan zijn zestigste 
tocht en Beire Goovaerts gaat al vijf-
enzestig jaar mee. 

Tempo
Luc is kruisdrager en geeft dus vooraan 
het tempo aan. Luc: “Als kind zag ik het 
nooit zitten om de bedevaart te doen, ik 
ging liever met mijn grootouders mee 
met de bus naar Scherpenheuvel, de 
voetbedevaarders achterna. Op een 
bepaald moment ben ik dan toch de 
bedevaarders beginnen volgen met 
de vrachtwagen vol bagage. Mijn vader 

Beire droeg toen het kruis en na een 
tijd heb ik dat dan toch overgenomen. 
Zo ben ik er in gerold.” 
Zijn vader Beire Goovaerts is na vijfen-
zestig jaar al een ancien in de bedevaart. 
Als hij het nog twee jaar kan volhouden, 
breekt hij het record van zevenenzestig 
deelnames. Ook Louis Ceuppens kent 
de bedevaart na zestig jaar als zijn 

broekzak. Hij was jarenlang vlaggendra-
ger. Louis: “De vlaggendrager wandelt in 
het midden, vroeger als scheiding tus-
sen de vrouwen en de mannen, nu wan-
delen we gewoon gemengd, hoor.” 
De drie jubilarissen zullen in 
Scherpenheuvel gevierd worden. Hun 
zegening in de basiliek is al aange-
vraagd. Tijdens het lof zullen ze naar 

voor moeten komen en een medaille 
in ontvangst mogen nemen. 

Bezinningsmoment
Waarom ze al zo lang mee gaan? Luc: “Ik 
vind dat je toch eens moet mee geweest 
zijn op bedevaart. Het geeft een kick om 
in de basiliek te komen en te weten dat 
je het gehaald hebt. Of je nu gelovig bent 

of niet.” Louis: “De vriendschap die eruit 
voortvloeit is ook onbeschrijflijk.” Beire: 
“Het is bovendien een moment van 
bezinning, al dan niet religieus, je weet 
dat je jezelf zal tegen komen.” De drie 
jubilarissen zijn het erover eens: “Je 

moet dat eens meemaken. Het is ver-
slavend.” De organisatoren hopen dan 
ook dit jaar weer meer jongeren aan te 
trekken met een nieuwe website, flyers, 
infoborden en reclame op sociale media. 
Wil je graag mee gaan? Je vindt het 
programma, praktische info en foto’s 
op www.voetbedevaart.jouwweb.nl. 
Tekst: Laura Schoevaers, foto: Johan Ceuppens

150 keer op voetbedevaart

“Vorig jaar genoten 
de bedevaarders 

van het mooie weer 
langs landelijke 

wegen.” 

“Je moet het eens 
meemaken in je leven”
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

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

Na afspraak

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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Parochiekoren in de kijker
ELEWIJT – Al zo lang luisteren ze de liturgie op in onze kerken, onvermoeibaar en trouw op post: de 

parochianen van het kerkkoor. Hun aantal slinkt met de jaren, zoals ook de kerkgangers, maar ze blijven 

komen en zingen zoals vanouds. Want een viering zonder zang mist elke bezieling. Uit respect  voor 

zovele jaren toewijding, brengen wij ze even voor het voetlicht, te beginnen met de zangers van Elewijt.

In de Sint-Hubertuskerk leidt 
een steile houten trap in de 
inkomhal naar het doksaal. 
Onderaan staan de stok-
ken van de zangers die elke 
zondag voor de hoogmis die 
trap beklimmen om naast 
het orgel samen te zingen. 
“Wij zijn het ‘stokkenkoor’, 
lacht Lutgarde, met haar 72 
jaar de jongste van de groep 
en zonder stok.
Organist, al 43 jaar lang, is Raf 
Huybrechts. Vorige maand 
werd hij 85! Zijn zicht is erg 
verslechterd en het lopen 
gaat ook moeilijk, maar ‘dat 
is ook al’ en dat neemt niet 
weg dat hij zijn orgel even 
graag blijft bespelen. Rond 
hem schaarde hij al die 
jaren lang de zangers,  die 
hun stemmen van op het 
hoge doksaal de kerk instu-
ren. Zo waren ze al jaren 
present, als blijvende ondersteuning van 
de samenzang beneden.

Ooit vijf koren 
“Hier heeft het koor altijd gezongen”, 
wijst Raf naar het doksaal achteraan 
in de kerk. “De schoolmeester van het 
zesde leerjaar, Fred Strauwen, diri-
geerde. Maar de eerste dirigent die ik 
gekend heb was Corneel Van Waelhem 
die opgevolgd werd door Constant Van 
Loock. Wij zongen missen altijd twee- 

of driestemmig. We waren met genoeg 
volk daarvoor. Maar gaandeweg heb ik 
dat aantal zien afnemen.” 
Raf volgde als organist zijn vader Frans 
op, die ook koster was. Eigenlijk heeft 
het grootste deel van zijn leven zich hier 
afgespeeld, aan het historisch orgel, 
omringd met zang en liturgie. 
Ja, in Elewijt werd heel wat gezongen. Ooit 
waren hier vijf koren (zie kadertje). Van die 
vergane glorie kunnen de autochtone 
dorpsgenoten nog veel mooie herinne-

ringen bovenhalen. Zowel 
organist Raf als het koppel 
Frans en Maria Bautmans-
Verhulst, altijd op post in de 
zondagse missen. Ze erva-
ren nu niet alleen minder 
bewegingsvrijheid, maar 
ook minder keuzevrijheid 
van liederen. De tijden ver-
anderen.
Bij de vaste kern horen ook 
de inwijkelingen Lutgarde 
Verlinden,  van in jaren ’80, 
en Wiske Lauwers, die nog 
niet zo lang geleden van 
Zemst-Laar naar Elewijt 
verhuisde. Ondergetekende 
sluit zich graag bij hen 
aan om wat versterking te 
bieden. Ook voor begra-
fenissen vinden ze extra 
zangers, onder wie oud-
burgemeester Louis Van 
Roost. Er zijn immers nog 
altijd mensen die een 

Gregoriaanse mis vragen voor een uit-
vaart en wie kent die gezangen nog?

Als klein manneke
Wie er al bij is van toen hij nog een klein 
manneke was, is Jean Mannaerts, de oud-
ste van de groep, ver in de tachtig. Tot voor 
kort trok hij samen met zijn vrouw Annette 
De Boeck nog de houten trap op om de 
zondagsmis te zingen. “Enkele jaren gele-
den was ik te zwak om naar boven te gaan 
en moest ik beneden in de kerk zitten tij-

V.l.n.r: Jean Mannaerts, Lutgarde 
Verlinden, Annette De Boeck, Frans 

Bautmans, Wiske Lauwers (met 
blauwe sjaal) en Maria Verhulst.
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dens de mis. Maar van daar meezingen 
is niet aangenaam. Ik wilde zo rap ik kon 
terug naar boven,” vertelt hij. Vorige maand 
sloeg het noodlot weer toe: zijn vrouw 
Annette viel en kreeg het verbod de steile 
trap in de kerk nog op te gaan. Zo moeten 
zij beiden weer beneden blijven.
Ook de repetities, om de twee weken op 
donderdagavond, moeten ze missen 
en dat doet pijn: “Ik heb het nog geen 

enkele keer erg gevonden om te komen 
zingen in de mis, wel integendeel, en ’t 
zelfde voor het repeteren op donderdag,” 
vertelde Annette me nog voor haar val. 
Het koorzingen tijdens de mis neemt 
al zovele jaren een vaste plaats in hun 
leven in. Het is een vast ritueel op zondag, 
samen met andere gekende gezichten 
van de parochie. Als dat plots stopt of er 
valt weer iemand af, komt dat hard aan. 

Maar ze houden de moed en de lach er in. 
Dat lukt hen wonderwel, omdat het leven 
hen allemaal al zo ver heeft gebracht. 
Dat ze dat elke week blijven volbrengen 
op deze hoge leeftijd en bij een tanend 
kerkbezoek en afnemende aandacht voor 
liturgie, dat verdient ons aller respect.

Volgende maand: het parochiekoor 
van Eppegem.

Raf Huybrechts in actie aan het orgel. Raf is de oprichter van het Elewijts Bachkoor, 51 jaar gele-
den. Dat is er ook nu nog, maar ooit waren er in Elewijt nog 
andere zanggroepen. 
Kerstmis 1973 was de start van  ’t Groepeke, zes oudere 
meisjes die zich lieten begeleiden door piano, gitaar, drums 
en basgitaar voor hun meer populaire nummers. Hun diri-
gent was Aloïs Merckx. Zij trokken algauw andere enthou-
siastelingen aan, zodat de groep aangroeide tot een twintig-
tal zangers. Onder hen juf Gisèle Vervoort en de actrice Lulu 
Aertgeerts. Haar carrière begon dus in de kerk van Elewijt. 
Wellicht hebben vele dorpelingen nog meegezongen in 
het Regenboogkoor, vol jeugdige zangers onder leiding van 
Malou Vandermeersch, die het kinderkoor oprichtte in 1984. 
Zij traden altijd op achter het altaar, bij speciale vieringen. 
Maar zij werden ook veel gevraagd voor grote projecten bui-
ten Elewijt, zoals de Carmina Burana in Vilvoorde. 
In de jaren ’80-’90 dirigeerde Malou ook de dames van het 
Horizonkoor, gegroeid uit de KAV, waarbij ook leden van de 
KVLV zich aansloten. Maar toen Malou in 2000 plots geveld 
werd door ziekte, stopten beide koren.

Tekst en foto’s: Kristel Vanden Wyngaerd

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

E-mail: denijsj@telenet.be
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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
Mark Van Steenwinkel

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

Alle natuursteen-, vloer- 
en tegelwerken
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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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Wassila voelt zich welkom 
 

WEERDE - Na de kwalificatiematch van het Zemstse damesvoetbalteam tegen Anderlecht liepen wij 

Wassila Nassif tegen het lijf. Deze zuiders ogende, guitige en sympathieke jongedame sprong bij FC 

Zemst niet alleen in het oog door haar volharding op het voetbalterrein. Wassila was ook bereid te 

getuigen over hoe “nieuwe families” in Zemst welkom zijn. Een frisse en hoopvolle getuigenis.

Wassila Nassif, net 20 en studente ortho-
pedagogie aan de Odiseehogeschool 
in Dilbeek, woont met haar familie een 
tiental jaar in Zemst, eerst in Eppegem 
en nu in Weerde. Zij legt het zelf even 
uit: “Wij zijn eigenlijk uit het Brusselse 
afkomstig, maar een deel van onze 
jeugd brachten we in Duitsland door. Wij 
waren dus Duits- en Franstalig. Een tien-
tal jaar geleden keerden we naar België 
terug en zo zijn we in Zemst beland. Daar 
hebben we met heel het gezin nog nooit 
spijt van gehad.” Een leuk groot gezin is 
het wel bij de Nassifs. Wassila heeft een 
papa, die bouwvakker is, een mama, drie 
zussen en een broer. 

Gemeenschapsleven
Welkom hebben ze zich altijd gevoeld 
in Zemst. Wassila: “Onze ouders heb-
ben onmiddellijk geprobeerd om ons 
in het Zemstse gemeenschapsleven 
te gooien. In de school De Waterleest 
werden we ook fantastisch begeleid. We 
kregen daar speciale hulp om zo vlug 
mogelijk het Nederlands onder de knie 

te krijgen! Via chiro, turnclub, voetbal, …  
leerden we al vlug heel wat mensen 
kennen. Nu praten we al vlot mee en 
hebben we een uitgebreide Zemstse 
vriendenkring.”

Of ze, als inwijkelin-
gen, nooit bekeken 
werden? “Eigenlijk 
niet”, zegt Wassila. 
“Allez, ik moet toe-
geven dat jullie 
politie wel heel alert 
is naar verdachte 
figuren op straat 
en in het bushokje, 
want helemaal in 
het begin werden we 
toch nu en dan eens 
op onze identiteit 
gecontroleerd. Maar 
ondertussen ken-
nen ze ons! (lacht). 
En mijn vriendinnen, 
die kijken er ook niet 
van op dat ik vijf keer 
per dag ons mos-
limgebed doe. Daar 
wordt niet schamper over gedaan of zo, 
integendeel, daar is heel veel respect 
voor bij de Zemstse vrienden en vriendin-
nen. Ja, wij zijn, zoals nogal wat Belgen 

van Marokkaanse 
origine, praktise-
rend moslim en, 
jawel, twee zussen 
van ons gezin dra-
gen een hoofddoek, 
twee andere niet. 
Onze ouders laten 

hun dochters echt de vrije keuze. En weet 
je, onze mama verplicht ons om thuis 
zoveel mogelijk Nederlands te spreken, 
zodat iedereen ook op die manier kan 
bijleren.” 

De toekomst
Voor de voetballiefhebbers: de jongste 
broer, Nasreddine, maakt furore in het 
jeugdvoetbal, is ondertussen wegge-
kaapt bij KFC Eppegem en speelt nu 
bij KV Mechelen, waar hij toch ook een 
beetje de Zemstse kleuren verdedigt. 
Hoe Wassila haar toekomst ziet? “Dat mag 
zeker in Zemst zijn! Nog een jaartje ortho-
pedagogie en daarna probeer ik crimino-
logie bij te doen, denk ik. Mijn droom is om 
later jonge delinquenten te begeleiden.” 
We duimen voor deze jonge, leuke dame 
en wensen haar met 23.000 Zemstenaren 
toe dat ze heel veel jonge delinquenten op 
het rechte pad mag zetten. 

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Wassila op de training 
van de dames FC Zemst.

“Onze ouders gooiden 
ons onmiddellijk in het 

gemeenschapsleven”
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Terug leeshonden 
gevonden in Elewijt
De vele deelnames van trouwe 
zoekster Joke Paeps uit Elewijt heb-
ben uiteindelijk 
de gegeerde 
beloning van 25 
euro opgebracht. 
Joke deed gere-
geld mee en kijk, 
nu won ze! Ze 
bleek dan nog 
een buurvrouw 
van ondergete-
kende te zijn ook. 
Handig voor snel 
contact. Toch 
even onderstre-
pen: het is en 
blijft puur toeval! 
Ze werd blind 
uitgeloot zoals 
alle andere win-
naars. De foto’s 
met de leeshond 

waren te vinden op bladzijden 8 en 
15, cartoons niet meegerekend.

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

In dit nummer kan je onze leeshond ook terug-
vinden. Zoals altijd op foto’s bij een artikel (niet 
op foto’s van de rubriek ‘onder de mensen’). 
Meld ons de pagina’s met uw telefoonnum-
mer op ons digitaal adres of breng een papie-
ren versie met uw antwoorden binnen in de 
bib(filialen) of bij Vanessa in Laar.
Inzenden tot 15 mei.

KVDW
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Natan zonnebrillen ook te verkrijgen op sterkte.

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


