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Ben jij ook nog steeds op schema met je goede 
voornemens? Of zijn ze al een tijdje vergeten? 
Arthur en Frans hebben geen goede voornemens 
nodig, sporten zit hen in het bloed. Zij zijn 
respectievelijke het jongste en oudste lid van de 
Heidejoggers die op 4 februari hun winterjogging 
organiseren. Laura liep een rondje mee!

Sportievelingen genoeg in onze gemeente(s). 
Ilse ging een kijkje nemen bij de eerste 
steenlegging van de nieuwe turnhal in Hofstade 
en Kim trok naar The Blue Sky Dancers. De 
kleinste biljartclub van West-Europa ontving 
een bezoekje van Veerle en Carolien ging eens 
luisteren bij Clement, een bijzondere muzikant. 
Ook onze trouwe viervoeters worden niet 
vergeten, zij kregen een nieuwe losloopweide en 
er openen er nog twee in de nabije toekomst.

Annemie vertelt je alles over Stoeien en Bloeien, 
het boek van Willi met tal van tips om je écht 
gezond en gelukkig te voelen. Jean ging een 
glaasje drinken op de vele nieuwjaarsrecepties. 
En Marijke spotte bijzondere dieren.

Naast deze intro lees je voor de laatste keer de 
maandelijkse update van Alex. Geen paniek, 
volgende maand staat hij er alweer met een 
nieuw concept. Spannend… Ook spannend is de 
toekomst van de cafés in Zemst-centrum! Want 
wat is een dorp zonder bier? Paul onderzocht de 
zaak.

Veel leesplezier!

Februari, kort en koud?

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Ellen
xxx

Maand van het grootste aantal Elfstedentochten: 
acht op 15. Grillig geval, niet alleen omdat onder-
getekende uitgerekend één dag na Lichtmis bij 
bittere kou het Laarse levenslicht mocht aan-
schouwen. Die dag in 1954 werd er trouwens 
ook geschaatst in Nederland en was hier de 
Willebroekse vaart dichtgevroren. Maand met 
meestal 28 dagen. Die ons eens in de vier jaar 
opschrikt met een extra dag. Want geef toe, een 
jaar van 365,25 dagen, dat telt wat moeilijk. 
Zoals gezegd ook maand van Lichtmis (2 febru-
ari), precies 40 dagen na de bevalling van Maria. 
De dag waarop ze een lam offerde om zich te 
laten zuiveren (van een onbevlekte ontvange-
nis?). Dag die later herdacht werd in processies 
met brandende kaarsen, als symbool van het 
licht. Licht dat verwijst naar de zon, die er mits 
wat fantasie uitziet als een hete pannenkoek. En 
meteen verklaart waarom we die dag pannen-
koeken eten. Smakelijk!

AL

Februari is de maand van de liefde! Een perfecte  

start voor de nieuwe rubriek van Annick. Zij trekt 

langs de Zemstse scholen op zoek naar de 

leukste quotes. Blader snel verder en geniet van 

dit liefdevolle nummer!
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De kindermond
Met kinderen praten is leuk. Hun observaties zijn vaak raak en hun vragen pertinent. In deze twee-

maandelijkse column leg ik telkens een vraag voor aan een of meerdere klassen van de basisscho-

len in Zemst. Daarna ga ik op zoek naar de historische of wetenschappelijke achtergrond. Het vierde 

leerjaar van basisschool De Regenboog uit Elewijt bijt de spits af met de vraag: Wie of wat is Valentijn? 

Marjolein

Frauke

Stijn

Andres
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Emma

Linus

Gitte
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“RIBS and more”
born in 2017

is een restaurant dat gespecialiseerd is in 
verse sous-vide gekookte ribs, maar waar 
iedereen ook welkom is voor alleen een 

drankje, tapas en desserten!
Relaxen is mogelijk op ons tuinterras. 

Tervuursesteenweg 214, Hofstade
Info: www.ribsandmore.be of 015/65.30.65

Facebook: @ribsandmore1
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In het verlengde van het zwembad en 
de sporthal komt een grote hal exclu-
sief voorbehouden aan de turnsport, 
die tegen de zomer van 2018 klaar zal 
zijn. De gemeente Zemst investeert 1,5 
miljoen euro terwijl Sport Vlaanderen 
de rest van de 2,6 miljoen euro én de 
uitbating op zich neemt.

Waarom is zo’n specifieke, aparte 
gymhal zo belangrijk voor jullie?
Gerda De Smet van Thorho: 
“Tijdswinst! Nu is het zo dat we elke 
les minstens een half uur spenderen 
aan het opbouwen en afbreken van 
de toestellen. Een brug met ongelijke 
leggers (de ‘barre’) van het damestur-
nen vergt heel wat gesleur en opstel-
lingstijd. Bovendien is het ook veiliger 
als zo’n toestel vast geïnstalleerd 
staat. En dan hebben we het nog niet 
over de tientallen lopende meters 
matten die we telkens uitrollen en 
weer oprollen!”
Helga De Vreese van Excelsior vult 
aan: “De veiligheid van onze atleten is 
ook een heel belangrijke overweging: 
rondvliegende ballen terwijl je een 
acrobatische toren aan het bouwen 
bent, of een complexe trampoline-
sprong uitvoert: dat is niet meteen ide-
aal! In de sporthal in Hofstade scheiden 
lange gordijnen de verschillende delen 
van de sporthal, maar in Eppegem zijn 
dat verplaatsbare schermen die niet tot 
het plafond reiken. Als er naast je dan 
baskettraining bezig is, is het wel oplet-
ten geblazen!”

Competitieploegtrainster Marijke 
Van Cauwenberghe van Thorho legt 
uit: “We gaan nu eindelijk ook techni-
sche ondersteuning hebben om meer 
complexe bewegingen beter en veili-
ger te kunnen aanleren. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om katrollensystemen 
en gordels waarmee je het trainen 
van salto’s en een schroefsprong kan 
ondersteunen, maar ook om een valput 
om veilig neer te komen na een sprong. 
Daarmee kunnen we onze competitie-
gymnasten beter voorbereiden op hun 
wedstrijden!”

Plannen, zelfs goedgekeurde, blij-
ven soms steken in één of andere 
lade. Er was een duwtje in de goede 
richting nodig om het dossier weer 
vlot te krijgen vóór de hele finan-
ciering van de Sport Vlaanderen 
domeinen over een andere boeg 
zou gegooid worden. Wat verandert 
er precies?

Waarnemend centrumverantwoor-
delijke Sport Vlaanderen Didier 
L’Homme: ”De gymhal maakt deel 
uit van een visieplan dat van alle 14 
domeinen “Centers of Excellence” wil 
maken. Voor Hofstade komt de focus 
op buitensport en watersport, maar 
dus ook gymnastiek. Verder onthouden 
we dat er ook een hondenweide komt 
langs de straatkant en dat het hele 
gebied, ook buiten, rookvrij zal worden 
gemaakt in samenwerking met Kom 
Op Tegen Kanker.”

Intussen denkt men bij Thorho alweer 
verder: “Nu we een zaal op niveau heb-
ben, zoeken we extra trainers, liefst 
op B-niveau mét diploma, zodat we 
de prestaties van onze getalenteerde 
gymnasten zo optimaal mogelijk kun-
nen ontwikkelen!”

Aan ambitie geen gebrek dus….
Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Jean Andries

Eerste steenlegging turnhal
HOFSTADE - De gymnastiekverenigingen Thorho uit Hofstade en Excelsior uit Eppegem kwamen 

woensdagnamiddag 13 december 2017 met eigen ogen vaststellen dat de werken aan de langver-

wachte turnhal van start zijn gegaan. 

Niets dan blije gezichten bij de 
aanvang van de bouwwerken.
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“Veel geluk en een goede gezondheid”, 
we wensen het elkaar toe als we een 
nieuw kalenderjaar instappen. En voe-
gen er dan verontschuldigend aan toe 
dat we wel beseffen dat dit een cliché 
is.  Maar clichés zijn er niet zomaar 
gekomen… Geluk en gezondheid, we 
zouden er zelfs een ‘=’ kunnen tussen 
zetten.  Daar moeten we 
huisarts Willi Lichtert niet 
van overtuigen. 65 is hij 
nu en hij heeft er een hele 
zoektocht opzitten. Een 
zoektocht die trouwens 
nooit helemaal af is. Hij 
vertrok vanuit de klassieke 
geneeskunde en vulde 
die basis aan met kennis 
over andere geneeswijzen 
en technieken (acupunc-
tuur,  manuele therapie, 
fytotherapie, orthomo-
leculaire geneeskunde, 
voeding, ademhalings-
technieken, …). 
En plots was daar een 
boek. “Inderdaad”, beaamt Willi. “Na al 
die jaren begon ik met een paar bevin-
dingen te noteren en eindigde met een 
boek over gezondheid in de ruime zin, 
waarin ik vooral heel veel tips geef hoe 
we die beroemde Romeinse spreuk 
mens sana in corpore sano (een 
gezonde geest in een gezond lichaam) 
waar kunnen maken.”

Lief voor ons lijf
Waar het begint? “Voor mij begint het 
allemaal met dankbaarheid”, vertelt Willi. 

“Dankbaarheid over ons lichaam dat ons 
elke dag ‘ten dienste staat’. Het is er 
gewoon, we gebruiken het en daar staan 
we eigenlijk nooit bij stil. Het hapert wel 
eens, dat wel. Maar ook dan zouden we 
moeten beseffen dat er heel veel ‘onder-
delen’ wel goed functioneren. Omdat we 
ons lichaam zo nodig hebben, zouden 

we wat meer moeten inzetten op pre-
ventie, vind ik. Onze geneeskunde is zo 
hard gericht op genezen, maar voorko-
men is minstens even belangrijk. En dat 
hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onszelf 
eens verwennen. Voor de ene is dat met 
een massage, yoga of een sauna (zwe-
ten is belangrijk!), voor de ander met een 
stevige wandeling. Bewegen is trouwens 
een absolute must voor iedereen! En 
goed ademen, nog zoiets dat vanzelf-
sprekend lijkt, maar het niet is… Verder is 
het ook belangrijk dat we eens stilstaan 

bij wat we allemaal eten en drinken. 
Over voeding wordt veel verteld, maar er 
zijn toch een paar basisregels over sui-
kers en vetten die voor iedereen gelden.”

Mezelf als proefkonijn
Doorheen het boek vertelt Willi regel-
matig over zijn eigen ervaringen. Een 

bewuste keuze? “Toch wel, 
ik wil de lezer graag laten 
weten wat mij geholpen 
heeft”, antwoordt hij. “Dat 
zijn niet enkel de dingen 
die ik eet of doe, maar ook 
hoe ik anders heb leren 
denken. Mij bijvoorbeeld 
niet meer zo hard ergeren 
aan andere chauffeurs in 
het verkeer. Anders den-
ken heb ik ook geleerd 
dankzij mijn partner 
Greet die ‘life coach’ is en 
op zoek gaat met men-
sen naar wat hen energie 
geeft. Met mijn hand op 
het hart kan ik zeggen dat 

Stoeien en bloeien!
EPPEGEM – Na 40 jaar praktijk weet huisarts Willi Lichtert als geen ander dat gezond zijn meer is dan 

rondlopen met een goed draaiende ‘machine’.  Hij schreef een boek met tal van tips over hoe we ons 

echt goed kunnen voelen.  Stoeien en Bloeien!

Het boek ‘Stoeien en bloeien’ van 
Willi Lichtert wordt uitgegeven door 
Paris Books en kost 20 euro.
Nu hij met pensioen is, blijft Willi  
verder ter  beschikking voor gezond-
heidsadvies en begeleiding. Waar 
mogelijk in samenwerking met zijn 
partner Greet Selderslaghs, voor het 
emotionele en mentale luik. Ze plan-
nen samen workshops te geven, en 
Willi geeft ook lezingen op basis van 
zijn boek. www.artofgoodliving.eu. 

Willi en Greet stellen 
‘Stoeien en Bloeien’ voor.
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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

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

 

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

ik een minder 
strenge persoon 
ben geworden. 
En daar voel ik 
mij veel beter bij. 
Ik ben zelf het 
levende bewijs 
dat gezondheid 
veel meer is 
dan een goed 
functionerend 
lichaam. Dus ja, 
je kan wel zeg-
gen dat ik mijn 
eigen proefko-
nijn ben…”

Het moet plezant blijven
“Dat is ook wat ik wil uitdragen met de titel ‘Stoeien en 
bloeien’. Stoeien betekent: het mag allemaal nog plezant 
blijven. Om gezond te zijn, moeten we aandacht hebben voor 
onze manier van leven, maar we mogen gerust eens frieten 
of chocolade eten!  Bloeien staat dan weer voor opengaan, 
ontplooien, ontwikkelen. Er zit meer in ons dan we denken.”

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Godfried De Groe
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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

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

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

Textiel          Kleding        Lingerie
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Die danstent grenst aan 
de Black Jack Saloon, hun 
clubhuis in Zemst-Laar. 
Het is er nog frisjes als 
Corina en ik er binnen-
stappen. “De kachel staat 
nog maar net aan, maar 
het hoeft hier eigenlijk niet 
zo warm te zijn, als onze 
dansers straks volop bezig 
zijn.” Corina Schoreels 
heeft 22 jaar ervaring 
met linedance en voerde 
dan ook onmiddellijk dit 
noodplan uit. “We hebben 
alle zalen in Zemst afge-
beld, maar er bleek geen 
enkele ruimte meer vrij op 
dinsdag- en vrijdagavond.” 
Dat zijn immers de vaste 
dansavonden van The Blue 
Sky Dancers. “Het is mis-
schien niet de ideale oplossing, maar 
het is eigenlijk wel plezant. De vrouwen 
dansen in de danstent en de mannen 
maken het zich gezellig in het club-
huis. Ja, inderdaad, het zijn nog steeds 
overwegend de vrouwen die dansen. 
Wat extra mannen op de dansvloer zou 
welkom zijn!”

Corina legt de nadruk op het woord 
‘clubhuis’: “Het is hier geen café, het 
is een clubhuis. Enkel clubleden zijn 
welkom.” Want een club, dat zijn ze wel, 
die Blue Sky Dancers. “De jongste is 
32 jaar en de oudste is er 78. We heb-
ben momenteel 103 clubleden. Maar er 

kunnen er nog altijd bij. Iedereen mag 
de eerste keer gratis komen meedan-
sen.” Geïnteresseerden kunnen Corina 
steeds contacteren via corinascho-
reels@hotmail.com.

Het clubhuis draaiende houden, de 
danslessen voorbereiden én geven, 
alle evenementen organiseren… “Er 
kruipt ongelooflijk veel tijd en ener-
gie in. Gelukkig kan ik ook rekenen op 
mijn man en schoonfamilie en ook op 
twee goeie helpers, die de dansers bij-
staan. Ik ga ondertussen nog werken, 
dus ik vraag aan mijn dansers in ruil 
wat inzet. Een beetje discipline mag 

dan ook wel.” Ze lijkt een tikkeltje 
kordaat, maar ze doet het vooral 
voor het amusement, voor het 
samenzijn en voor het afschui-
men van de countrybals. “Bij ons 
primeert het plezier. Iedereen 

doet zijn eigen ding. Wil je dansen, 
dan dans je mee. Geen zin, dan kan je 
gerust iets gaan drinken in de saloon. 
Maar als je wil deelnemen aan wed-
strijden, dan moet je uitkijken naar 
een andere dansgroep.”

Als je zelf eens wil zien hoe The Blue Sky 
Dancers er in hun cluboutfit uitzien en 
de keet op stelten zetten, dan kan je op 
zaterdag 28 april terecht op hun 11de 
Countrybal in het Ontmoetingscentrum 
in Hofstade. Met gastoptredens, hopen 
ambiance en, uiteraard, veel line-
dance…

Tekst en foto: Kim Willems

Linedancen in Laar
ZEMST-LAAR - In oktober vorig jaar kregen The Blue Sky Dancers een opdoffer van formaat te verwer-

ken. Van de ene dag op de andere konden zij, samen met andere verenigingen, niet langer terecht 

in de zaal van café Prins Leopold in Zemst. Er bleek geen andere zaal meer vrij te zijn en dus bracht 

de drijvende kracht achter deze dansgroep, Corina Schoreels, haar leden noodgedwongen onder bij 

haar thuis. Ze installeerde dan maar een heuse danstent in haar eigen achtertuin…

“Wat extra mannen op de 
dansvloer zou welkom zijn!”

In de danstent studeren Corina Schoreels (midden) en haar Blue 
Sky Dancers wekelijks nieuwe choreografieën in.
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Een hondenlosloopzone? 
Een hondenlosloopzone is een 
omheinde zone waar honden, onder het 
waakzame oog van hun baasjes, in alle 
veiligheid kunnen rondlopen en spelen 
zonder anderen te hinderen. 
De vijver van Weerde is nu al voor wan-
delaars, al dan niet met hond, een 
aantrekkelijk gebied, vlakbij de Zenne. 
Veel wandelaars en joggers maken 
gebruik van het wandelpad rondom de 
vijver, waarbij ook het knuppelpad een 
mooi paadje is. Veel vissers kennen het 
gebied ook door de mooi aangelegde 
visplaatsen. 
Ook hondenliefhebbers maken nu 
al vaak gebruik van dit gebied, om 
er heel geregeld hun vaste wande-
ling te maken. “We merken vanuit het 
Agentschap voor Natuur en Bos dat 
de honden niet altijd aangelijnd zijn. 
Geregeld krijgen we daar klachten over, 
van bijvoorbeeld lopers of mensen met 
kleine kinderen. Ook voor de natuur 
vormen die loslopende honden soms 
een verstoring, denk maar aan een 
groepje watervogels die opgeschrikt 
worden, of een haas of ree die achterna 
gezeten wordt”, zegt regiobeheerder 
Wim De Maeyer van het Agentschap 
voor Natuur en Bos. “Om tegemoet te 
komen aan de noden van de honden 
om eens helemaal vrij rond te lopen, 
is er recent een hondenlosloopzone 
aangelegd. In die zone mag je hond 
vrij loslopen, spelen, graven, en zelfs 
even in het water plonsen! De honden-
losloopzone grenst immers aan de 
vijver waardoor we hopen dat ze een 

waar paradijs voor honden wordt. Let 
wel, iedere eigenaar moet zijn trouwe 
viervoeter onder controle kunnen hou-
den en blijft verantwoordelijk voor zijn 
daden. Om het voor iedereen aange-
naam te houden, vragen we ook om 
de hondenpoep net als elders op te 
rapen, en in de geplaatste vuilbakjes 
te deponeren”, voegt milieuschepen 
Koen Vandermeiren eraan toe. 
Je kan de losloopzone vinden aan de 
vijver. Vanaf de nieuwe parking volg je 
het pad naar de vijver en dan volg je de 
rondweg naar links. Na enkele honder-
den meters herken je de afgebakende 
zone aan de houten paaltjes.

Ook Hofstade en Eppegem
In het voorjaar van 2018 komt er 
nog een hondenlosloopweide in 
het domein Sport Vlaanderen. 
Verantwoordelijke Didier L'Homme: 
“We hebben beslist om zo’n zone te 

omheinen voor loslopende honden ter 
hoogte van de ingang van het domein 
Sport Vlaanderen rechtover het zwem-
bad. Die komt er zeer binnenkort. Dan 
kunnen we de eigenaars van loslo-
pende honden naar daar verwijzen….”
Ook in Eppegem zijn er plannen, maar 
die zijn voor later. In samenspraak met 
de gemeente plant Agentschap Natuur 
en Bos in de Dorent, tegen volgend jaar, 
ter gelegenheid van de Sigmawerken in 
het natuurgebied, ook de aanleg  van 
een omheinde hondenweide. Die zal 
bereikbaar zijn ter hoogte van het kruis-
punt Rekelstraat/Dorentstraat.  

Elders aan de leiband ….
In de rest van de domeinen en natuur-
gebieden in Zemst zijn onze viervoetige 
vrienden welkom, maar moeten ze aan 
de leiband. Dat staat trouwens ook in 
het politiereglement van Zemst. 

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Laat je hond eens de vrije loop
WEERDE - Het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Zemst hebben op 26 december vorig jaar, 

samen met de burgemeester en de schepenen, voor de gelegenheid vergezeld van hun eigen viervoe-

ters, een hondenlosloopzone geopend aan de Weerdse visvijvers. Hondeneigenaars kunnen daar hun 

lievelingsdier voluit de vrije loop geven. In Hofstade en Eppegem zijn trouwens gelijklopende plannen.

De losloopzone is duidelijk  
afgebakend met houten paaltjes.
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
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Elitesport van weleer
Enkele decennia geleden had bijna nog 
elk zichzelf respecterend dorpscafé 
een biljarttafel. De kunst van het car-
ambolen werd doorgegeven van vader 
op zoon en ook de notabelen van het 
dorp stootten na de zondagsmis vaak 
een balletje. In het parochiecentrum, 
het zaaltje, in Hofstade zijn de twee 
biljarttafels nog prominent aanwezig 
en op vrijdagavond zijn die uitsluitend 
voorbehouden voor de tien nog actieve 
én enthousiaste leden van biljartclub 
Centrum Hofstade. 
Wij wilden wel eens weten wat het 
klassieke biljarten te bieden heeft en 
spraken daarom met Marc De Smet, 
nieuwe voorzitter en spelleider, en Luc 
Severs, nieuwe ondervoorzitter en pen-
ningmeester van de club. 
“Tijdens onze gloriedagen telde de club 
meer dan veertig leden van alle leeftijden 
én uit alle lagen van de bevolking”, vertelt 
Luc ons met de nodige nostalgie. We zijn 
gestart op 23 januari 1973 en onze tafels 
werden ingewijd door de grootmeester 
aller tijden: Raymond Ceulemans.”

Sport, kunst en cultuur
“Carambole was in Vlaanderen lang de 
meest beoefende vorm van biljarten”, 
gaat Marc verder. “Ik heb het in de jaren 
‘70 van mijn vader geleerd. Pool- en  
snookertafels waren toen nauwelijks te 
vinden. Tot begin jaren ’80 de BBC in de 
Vlaamse ether kwam met live snooker-
wedstrijden. Zo wist deze variant van bil-
jarten de aandacht naar zich toe te trek-
ken. Door de veelheid aan alternatieven 

is carambole als cafésport op sterven 
na dood. Ook met onze club ging het sti-
laan bergaf. ’t Is jammer, want biljarten 
is sport, kunst en cultuur tegelijk, ... Het is 
ook iets heel anders dan pool of snooker. 
Iemand die bedreven is in de kunst van 
carambole-biljarten, kan daarom niet 
snookeren en omgekeerd. Om goed te 
biljarten moet de speler ook in fysieke 
topconditie verkeren”, knipoogt Marc. 
“Onze club was vorig jaar bijna opgedoekt. 
Dat heeft echt niet veel gescheeld. Maar, 
neen, wij willen de handdoek zeker nog 
niet in de ring gooien”, vertelt Luc ons. “Wij 
doen er alles aan om onze sport levendig 
en actueel te houden. De competitie (vrij 
spel, bandstoten en drieband) gaan wij 
niet uit de weg en ook ons jaarlijks teer-
feest blijft iets om naar uit te kijken. De win-
naar van ons eigen clubkampioenschap  
krijgt nog steeds een eervolle plaats in 
ons ‘Boek der Kampioenen’.
Biljarten is technisch moeilijk. Het afs-

toten van de bal, de zogeheten coup de 
keu, vraagt veel behendigheid.  Onze twee 
jeugdige spelers, Gilles en Thomas, zijn 
nog in opleiding. Wij stomen hen klaar 
voor de competitie van de wisselbeker.” 

Tegenstanders, meld u!
“Graag zouden wij ook nog spelen 
tegen bevriende clubs uit onze eigen 
gemeente, maar voor zover onze ken-
nis draagt, is BC Centrum Hofstade nog 
de enige actieve carambolebiljartclub in 
groot Zemst. Daarom een warme oproep 
aan de voor ons onbekende biljartclubs 
uit Zemst. Dat ze zich maar melden.”
Wie van actieve gezelligheid wil  
genieten en het nieuwe elan van de club 
wil gewaarworden, is elke vrijdagavond 
van harte welkom in het parochiecen-
trum van Hofstade. Meespelen kan ook. 
Actieve leden betalen 25 euro lidgeld 
per jaar en 20 eurocent per 12 minuten. 

Tekst en foto:  Veerle Mollekens

Biljarten springlevend in Hofstade
HOFSTADE – De eens zo populaire cafésport carambolebiljart op sterven na dood, zegt u? Alleszins 

niet in Hofstade. Want de naar eigen zeggen ‘kleinste biljartclub van West-Europa: BC Centrum Hof-

stade’, heeft een nieuw, enthousiast bestuur.

V.l.n.r. Frans De Smet, Çois Doms, Freddy De 
Roover, Luc Severs, Francis Vandersmissen , 

Marc De Smet, Gilles en Thomas.
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Rond zijn elfde startte Clement met 
notenleer, samen met een achttal vrien-
den. Dit eerder om thuis eens weg te zijn. 
“De dag van vandaag kunnen kinderen 
uit 1001 hobby’s kiezen. Dat was niet zo in 
1949. Uiteindelijk bleef ik alleen over, ook 
mijn tweelingbroer stopte met muziek om 
zijn tijd en energie in voetbal te steken.”

Na één jaar notenleer koos Clement 
bugel als instrument. Vanaf 1952 
speelde hij mee in de fanfare.  Hij her-
innert zich zijn eerste repetities nog 
heel goed. “We speelden Les Trois 
Gants, ik kon niet volgen en zat nog 
maar in de helft terwijl de anderen 
het einde al speelden. Gelukkig werd 

ik toen bijgewerkt 
en geholpen door 
George Perremans. 
Hij leerde mij de 
finesse. Op feeste-
lijkheden speelden  
de muzikanten uit 
het hoofd, muziek 
op papier was toen 
nog niet voorhanden. 
Bij ieder feest hoorde 
muziek van een 
fanfare. Optreden 
op bijvoorbeeld een 
kermisbal was altijd 
feest en plezier.”

Clement speelt ook 
nog bij twee andere 
fanfares in Beigem en 
Grimbergen. Overal 

met respect voor de dirigent. “Met veel 
respect keek ik altijd op naar de diri-
genten die mij gevormd hebben tot een 
volwaardig muzikant. Ook onze huidige 
dirigent bij Hoop in de Toekomst, Geert 
Van Looy, haalt er het beste uit.” Clement 
kijkt uit naar de jaarlijkse evenementen 
zoals een lenteconcert of de eetdagen 
waar hij al 26 jaar aan de afwas staat.

“Mooie muziek kan ontroerend zijn, het 
is een manier om gevoelens te uiten”, 
vertrouwt Clement me toe. De ‘moderne 
muziek’ kan hem echter niet bekoren. 
Clement kiest resoluut voor klassiek. Zijn 
jarenlange inzet werd dit jaar beloond 
met een medaille en diploma voor 65 
jaar muzikant. Van een passie gespro-
ken! Als het aan Clement ligt, kunnen 
daar nog een aantal jaartjes bij. Al is hij 
bang voor wat de toekomst gaat bren-
gen. De vaste repetitieplaats in het vroe-
ger zaaltje van het Rubenshof is wegge-
vallen. “Jammer, want ook het napraten, 
het sociale weefsel gaat zo verloren.”

Wat brengt de toekomst voor Hoop in de 
Toekomst?

Tekst en foto: Carolien De Cuyper

65 jaar muzikant Hoop in de Toekomst 
EPPEGEM - In 1938 werd Clement Van Hoof geboren. Dat Clement een schitterende muzikant zou wor-

den, had niemand verwacht. Muziek zat niet in de familie Van Hoof. “Al konden mijn mama en meter 

wel enorm mooi zingen”, aldus Clement. Clement verdiende zijn kost in de autowereld: koetswerk-

hersteller. Nu vult hij zijn dagen hoofdzakelijk met lezen en muziek.  

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

Clement en zijn 
onafscheidelijke bugel.
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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

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be
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6 februari: Lady Macbeth
Een jonge vrouw wordt uitgehuwelijkt 
aan een oudere rijke man. Na een 
affaire met de stalknecht verandert 
ze van een lijdzaam lammetje in een 
wraakengel.
Unieke cocktail van seksuele drift en 
moordzucht op het 19de eeuwse plat-
teland.
Laat u  verrassen door dit kinky kos-
tuumdrama!

20 februari: Otez-moi d'un doute
Een 45 jaar oude weduwnaar ontdekt dat 
de man die hem heeft opgevoed niet zijn 
biologische vader is. Tijdens de zoektocht 
naar zijn echte vader valt hij voor de char-

mes van een ongrijpbare vrouw.
Nog wat last van winterblues? 
Kom dan genieten van deze 
intelligente Franse komedie!

Ook in de krokusvakantie stel-
len we twee kinderfilms voor, 
telkens om 14u30. We hebben gekozen 

voor Horton op 13/2 (een 20th Century 
Fox animatiefilm van de makers van 
Ice Age) en Gruwelijk Rijmen op 15/2. De 
verfilming van Roald Dahls boek brengt 
een hele parade sprookjesfiguren bij 
elkaar in een ingenieus verhaal voor 
alle leeftijden. Even hilarisch als poë-
tisch, vol ondeugende twists en verras-
sende ontknopingen. 
En mocht de Zemstenaar voor 6 maart 
in je bus vallen, geven we mee dat op 

6 maart Blade Runner 
2049 vertoond wordt. 

Maar er is ook muziek. 
Voor de fijnproevers! 
De Melkerij nodigt op 
zaterdag 24 februari 

Sarah Gillespie & band uit. Haar muziek 

is een smaakvolle mix van roots, blues 
en jazz. Haar platen krijgen steevast 
vier, of zelfs de volle vijf sterren mee 
in de gerespecteerde muziekbladen. 
Live speelt ze met een supercombo. 
Speciaal voor de Melkerij komt ze afge-
zakt (onder pré-Brexit voorwaarden 
weliswaar) en speelt ze voor België een 
uniek concert hier! 
Meer info via www.sarahgillespie.com

Tekst: JMB

Films in februari: 
Brits drama en Franse humor

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Otez-moi d'un doute
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De voorstelling van wielerclub De Dijlespurters in de nieuwe 

accommodatie van Alupoort was een groot succes. “De alge-

mene missie van de vernieuwde club kan vertaald worden in 

vier kerntaken”, zei hoofdsponsor Willy Brems: “Bijdragen tot de 

promotie en de bloei van de wielersport in Vlaanderen. Jeugd-

opleiding vanaf miniemen (8-11 jaar) tot en met junioren (17-

18 jaar). Naast de jeugdopleiding nieuwelingen (15—16 jaar) en 

junioren (17-18 jaar). En vanuit het beleid een gezonde club 

zijn.” Hoofdsponsors: Kachels Cloetens, Alupoort Guy Gevaers 

en Dakwerken Willy Brems.

Onder begeleiding van trainer Greg Vanderidt was de jaarlijkse stage Numero Uno een groot succes. Met 45 

deelnemers van 6 tot 16 jaar werd er veel gewerkt op de juiste techniek en groepsgeest. “Ik heb veel talent 

gezien en vooral in de Penalty Cup”, zegt Greg Vanderidt. Jari Muyldermans uit Hofstade speelde de finale 

en gaf zijn visitekaartje af.
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Koninklijke Fanfare Hoop in de toekomst uit Eppegem, met 

medewerking van Willen is Kunnen Berlaar, organiseerde op za-

terdag 23 december “Concert for Life” onder leiding van dirigent 

Geert Van Looy. Het concert was ten voordele van Zemst for Life 

en bracht 1.450 euro op. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van VK Weerde onderstreepte bestuurslid Koen Van Impe de positieve werking van de club. Lofwoorden waren er voor de spelers, sportieve staf, de steun van de spontane vrijwilligers en de trouwe supporters. “De club gaat investeren in nieuwe verlichting rond het veld en in het clubhuis”, weet Koen. 

De leden van hondenschool KACEZ Elewijt waren talrijk aanwezig tijdens de jaarlijkse nieuw-

jaarsreceptie. Een groepsfoto met hun troeteldiertjes mocht uiteraard niet ontbreken. 
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Met een feestelijk etentje op zaterdag in Laar en een winterwandeling op zondag in Hofstade zijn de leden van Pasar dit weekend een nieuw werkjaar ingestapt. “We leggen de focus op netto vrije tijd en bieden kansen om bewust die vrije tijd te beleven”, zegt voorzitster Elisabeth Kozloski. ”Iedere maand is er een activiteit en in juni gaan we op vierdaags fietsweekend in Heeze, Nederland. Foto: JD

In oktober organiseerde Groen Zemst een fiets- en 

wandeltocht in Eppegem. De opbrengst van 650 euro 

werd zaterdag aan Natuurpunt Zemst geschonken. Groen 

koos voor Natuurpunt omdat de organisatie niet alleen 

landelijk zorgt voor natuurbeheer, maar ook op lokaal vlak 

de bakens verzet. Het Wormelaarbos in Zemst werd door 

Natuurpunt aangekocht en is sindsdien toegankelijk voor 

het publiek. Foto: JD

Voor het tweede jaar organiseerde het Sportimonium 

de KUBB-CUP op het strand van Hofstade. Er schre-

ven 20 teams in met 120 deelnemers. ‘De Van Den 

Abeeles’ namen deel in gezinsverband.  Ze wonnen 

het tornooi niet, maar Mona, Bert, Tom, Mattias, Sas-

kia en Piet beleefden een heerlijk gezinsmoment. 

De KUBB beker ging voor de tweede maal naar ‘Ne 

Kubb Saté’ voor de Pirates off the Kubbibian en De 

Ronny’s. Foto: JD

FC Zemst kan terugblikken op een goede eerste ronde van de competitie. In een gezonde sfeer met goed op-geleide trainers beleefden 350 jeugdspelers voetbalple-zier in Zemst. De club wil die positieve lijn doortrekken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie niets dan tevreden gezich-ten. De toekomst oogt mooi voor FC Zemst.
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De lunch van de “Leige Portemonee” van KCVV Elewijt was een groot 
succes. Tachtig inschrijvingen maakten er een gezellige smulpartij 
van. Het bezoek van de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus, die drie-
koningen kwamen zingen, maakte het feest volledig. 

Na het beëindigen van een lessenreeks PC mochten de aanwezige 

deelnemers van de basiscursus en gevorderden een getuigschrift in 

ontvangst nemen. En dat ze er fier over zijn, bewijst de foto.

De KMO-stuurgroep en het gemeentebestuur organiseerden traditioneel een nieuwjaarsreceptie. Collega-onderne-
mers en zelfstandigen klinken op het voorbije en het komende jaar. Het was tevens de gelegenheid om kennis te 
maken met de leden van de KMO-stuurgroep.  
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Meer dan 150 aanwezigen hebben op 12 januari in “d’Oude School” geklonken op het nieuwe jaar bij Neos Zemst. Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen betuigde met haar aanwezigheid haar sympathie voor Neos. Het homogeen goed werkend bestuur verzamelde graag 
voor een foto.

Europees kampioen tijdrijden Victor Campenaerts was te gast tijdens de opleiding van de miniemen en aspiranten van 

de Vlaamse Wielerschool in het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade. De talrijke rennertjes werden heel wat nut-

tige fietstips verstrekt. Elke renner tussen zeven en veertien jaar die zin heeft in wekelijks fietsplezier met permanente 

opleidingen met de MTB, crossfiets en koersfiets, is welkom op zaterdagvoormiddag in Hofstade. Ook voor de categorieën 

vanaf nieuweling organiseert de VWS afdeling Vlaams-Brabant winter-, weg- en pistetrainingen, gecombineerd met 

persoonlijke wielerbegeleiding in de vorm van individuele trainingsschema’s op maat. Info: Ingrid.mekers@fros.be of 

0477/308.470 

FC Eppegem kleurt meer en meer groen-wit. Trouwe supporters Gaston Vandertrappen en zoon Erwin missen geen thuiswedstrijd van RC Mechelen en kregen gezel-schap van algemeen coördinator Marc Roufflaer. RCM won van Kontich (2-0). De Eppegemnaren waren opge-togen over de prestatie van het jong Racingtalent Sacha Fontaine. Moeder Sandra was niet weinig fier. 
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Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

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

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

Alle gyprocwerken
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Mark Van Steenwinkel

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

Alle natuursteen-, vloer- en 
tegelwerken

Brusselsesteenweg 471

1980 Eppegem-Zemst

02/251 22 33

info@hechi.be

Dinsdag - zaterdag 11:30 - 14:30

Dinsdag - donderdag 17:30 - 22:30

Vrijdag 17:30 - 23:00

Zaterdag 17:00 - 23:00

Zon- en feestdagen 11:30 - 23:00
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Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz? 
My friends all drive Porsches, I must make amends. 
Worked hard all my lifetime, no help from my friends, 

So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz…
Angeliek beschouwde haar auto als het grootste noodzakelijk kwaad op 
aarde. Haar vriend bezoeken in het UZ Jette kon echter niet anders. In de 
onvermijdelijke file draaide ze de volumeknop van haar Missiebussie – want 
zo noemde zij haar aftandse derdehandse Japanner – op maximum. Zong 
ze de laatste Janis Joplin-hit uit 1970 uit volle borst mee, de raampjes open. 
Zoals haar blauwe denim blouse. Iedereen rond haar, van uiterst rechts tot 
uiterst links (gesproken in termen van rijstroken) mocht het horen… en zien. 
Helaas, de file op de Brusselse ring ter hoogte van Grimbergen werd er 
geen meter korter op. Wel draaglijker. Gisteren kon je hier nog koffiegeuren 
opsnuiven. Nu enkel stinkende uitlaatgassen. Duizenden blinkende kar-
ren braafjes in het gelid, op weg naar nog meer zinloos mobiel verderf op 
de Heizel. Tussen muren van halflege mastodonten met Oost-Europese 
nummerplaten. Aan het stuur hedendaagse slaven, immer onderweg. Nu 
eens op een gewestweg om de tolheffing te omzeilen, dan toch maar weer 
op de snelweg. Het UZ van Jette was vlakbij. Doch haast onbereikbaar. Met 
een blaas die op springen stond, vond ze verder soelaas bij Janis. …A color 
TV… A night on the town… Ze hoefde het allemaal niet. Alleen haar fietsende 
vriend, overhoop gereden aan de brug over de Leuvense Vaart in Hever. 
Door een malloot in een zware zwarte bolide op hoge poten met alleen 
liefde voor het gaspedaal en wie weet voor een dringend triootje in den 
Trianon? Het was Wim zijn eerste trainingsritje dit jaar, richting Leuven en 
het Hageland. Met zijn nieuwe carbonnen Eddy Merckx. Brutaal afgebro-
ken. De rinkelende bel, het licht op rood, slagbomen die begonnen neer 
te komen… Auto’s stonden al stil. Behalve één, die uit het niets nog gauw 
de overzijde wou halen. Vluchten kon gelukkig niet meer. Flink wat alco-
hol bij een zakenlunch, zo bleek achteraf… Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi 
Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Patrick Schools (Nacht und Nebel)…
Allemaal hun idolen, allemaal dood op 27. Het zou toch niet? Paniek sloeg 
haar om het hart! Wim ook 27… Hoewel ze hoogdringend moest, spurtte 
ze naar zijn kamer. Naar haar Wim. Net uit coma ontwaakt. Hij knipoogde. 
Enkele breuken en inwendige scheuren. Maar niet levensbedreigend. Dan 
toch maar die kleuren tv, dat nachtje samen in een hotel in de stad? 

   Alex Lauwens

bekeken
Scheef

Fo
to

: J
ea

n 
An

dr
ie

s

31

 

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34

E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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Zemst heeft een landelijk karakter, en dat zorgt er ook voor dat er 

veel dieren te spotten zijn in de gemeente. In deze nieuwe reeks 

tonen we graag welke "bijzondere" dieren in Zemst werden gespot!

Ook iets gespot?
Welk "bijzonder" dier heb jij 
onlangs gespot in Zemst? 
Mail je foto en wat uitleg naar 
info@dezemstenaar.com  

Vorige zomer kwamen 3 jonge ransuilen enkele weken 
spontaan in onze tuin logeren. Overdag zaten ze rustig 
in de bomen.  's Nachts gingen ze op zoek naar muizen, 
wat gepaard ging met het nodige ge-'wiieehh' dat ons wel 
eens wakker hield. Ze lieten zich welwillend fotograferen, 
zolang we maar niet te dicht kwamen of recht in hun 
ogen keken. Hopelijk zien we ze dit jaar terug!

Familie Sanchez, Leiweg

Ik maakte deze foto op 14 
december 2017 ter hoogte van 
de Leiweg. In een veld zag ik deze 
reiger staan toen ik daar voorbij 
wandelde. Onlangs passeerde ik er 
terug en stond hij daar weer.

Bruno Van Hemelrijck

Deze foto is genomen tijdens 
één van mijn dagelijkse loop-
jes, op 29 oktober 2017 in 
de Steenvaartdreef (wegje 
van het Rubenskasteel naar 
de Weerdse Molen).

Mario Meerschaut Coördinatie: Marijke Pots
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Liefde is... 
voor elkaar een jacuzzi huren!

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

DENK TIJDIG AAN 
UW WINTERNAZICHT
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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De Heidejoggers 
“Mensen van alle leeftijdscatego-
rieën, die tweemaal per week joggen 
in groepsverband. Iedereen loopt zijn 
eigen tempo, maar niemand wordt in de 
steek gelaten.” Dat staat te lezen op de 
website van joggingclub Heidejoggers. 
Wanneer ze op zondagochtend klaar 
staan voor vertrek, blijkt dit helemaal 
te kloppen. “De nadruk in onze club ligt 
op het sociaal gebeuren. We houden 
van de diversiteit in onze groep, zo is 
er altijd iemand met jouw tempo,” zegt 
bestuurslid Mario. 

Jong en oud 
Van die diversiteit getuigen Frans 
(75) en Arthur (10), beide lid van de 
Heidejoggers. Frans loopt al sinds hij 
vijftien jaar oud is en is nog steeds top 
in zijn leeftijdscategorie. Op wedstrij-
den eindigt hij 
meestal als 
eerste en ook 
op de trainin-
gen hoort hij bij 
het fitste deel 
van de groep. 
Arthur begon er 
iets vroeger aan dan Frans. Hij loopt 
intussen al vier jaar. Zijn passie is tri-
atlon, maar lopen vindt hij het leukst. 
Dat is niet erg gek, Arthur komt uit een 
sportieve familie. “Ook papa Robert en 
broer Seppe liepen vorig jaar mooie 
tijden op de Winterjogging van de 

Heidejoggers en broertje Bas doet bin-
nenkort ook mee,” vertelt zijn mama. 

Winterjogging 
De twee lopers verschillen 64 jaar, maar 
toch staan ze binnenkort samen weer 

aan de start 
van de achtste 
Winterjogging, 
een evene-
ment dat de 
Heidejoggers op 
zondag 4 febru-
ari organiseren 

op het domein van Sport Vlaanderen in 
Hofstade. Jong, oud, snel, traag of tussenin 
kunnen die dag meelopen met de kidsrun, 
de tocht van 5 kilometer of die van 10. Alle 
deelnemers krijgen een prijzenpakket en 
zowel supporters als deelnemers kunnen 
achteraf in het Strandcafé nog iets drinken 

en eten. De organisatoren mikken niet op 
competitie, wel op het sociale en op een 
grote opkomst. 

Loop-je-fit 
Durf je je nog niet meteen wagen 
aan een tocht van vijf kilometer op de 
Winterjogging? De Heidejoggers orga-
niseren ook jaarlijks Loop-je-fit. Vanaf 
zondag vier maart kunnen beginnende 
lopers deelnemen aan deze loopiniti-
atie van tien weken. Tijdens die weken 
brengen de Heidejoggers je van 0 
naar 5 kilometer volgens een gezapig 
loopschema, driemaal per week een 
training. De voorbije jaren hebben de 
Heidejoggers op die manier 800 men-
sen aangezet tot lopen. Geweldig, toch?! 

Meer info? www.heidejoggers.be 
Tekst en foto: Laura Schoevaers

Joggen op de Heide
HOFSTADE – Terwijl velen onder ons het goede voornemen om te beginnen joggen alweer vergeten 

zijn, houden de Heidejoggers in Hofstade zich er intussen al twaalf jaar lang aan. Tweemaal per week 

gaan ze samen joggen. Nieuwsgierig? Wij ook! 

Het team van de Winterjogging is er klaar voor. Arthur 
(10) en Frans (75) staan vooraan naast elkaar.

"Jong, oud, snel, traag 
of tussenin, iedereen 

kan meelopen! "
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Tervuursesteenweg 257 – Hofstade (Zemst) – 
Tel 015/61 66 98 – m: info@jsdheylen.be – www.jsdheylen.be
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Er zijn mensen die in het leven genoeg 
hebben aan een huisje, tuintje en 
tv. En daar is wellicht niks mis mee. 
Maar er wonen in Zemst ook mensen 
die graag eens buiten komen, die het 
leuk vinden om onder vrienden wat 
los te kletsen over van alles en nog 
wat. En zoiets kan nergens beter dan 
in een lekker dorpscafé. In Elewijt, 
Eppegem, Hofstade, Weerde, Bos en 
Laar staan ze daar niet bij stil, daar 
is er keuze te over. In Zemst-centrum 
weten ze sinds kort wat het betekent 
om haast nergens meer naartoe te 
kunnen. Hoe erg is het gesteld met 
de cafés in Zemst? En is er nog een 
toekomst? Wij staken ons licht op 
bij de vier laatsten der Mohikanen: 
de Normandie, de Prins Leopold, de 
Kroeg en Van Noyen.

De Normandie: onder de sloophamer

De laatste uitbater van taverne-feest-
zaal de Normandie was Roger Goethals, 
beter bekend als Jeeke. Sinds hij in 
2015 de Normandie inruilde voor de 
Prins Leopold, staat het pand aan de 
Hoogstraat te verkommeren. De kans 

dat hier vroeg of laat opnieuw een 
horecazaak komt, is onbestaande. Er 
werd al een stedenbouwkundige aan-
vraag ingediend om het pand te slo-
pen en er een appartementsgebouw 
te zetten. Einde verhaal dus voor de 
Normandie.

Prins Leopold: bowlingzaal? Of 
waterpijpbar?

Café-feestzaal Prins Leopold zit al 
geruime tijd in de hoek waar de klap-
pen vallen. Na een aantal jaren van 
steeds wisselende uitbaters, sloot een 
gerechtsdeurwaarder in 2011 de deu-
ren. Daarna was er sprake van een 
overname door Armeense investeer-
ders, maar uiteindelijk was het Jeeke 
die in 2015 de Normandie liet voor wat 
het was en de nieuwe uitbater werd van 
de Leopold. Lang duurde zijn verhaal 
niet: vorig najaar ging de zaak opnieuw 
dicht. En op 16 januari werd de zaak 
door de rechtbank van Brussel failliet 
verklaard.
Maar in tegenstelling tot de Normandie 

betekent dit wellicht niet het einde van 
de Prins Leopold. Tim Van der Sande, 
bekend als uitbater van krantenwinkel 
Chabo in Zemst, deed een steden-
bouwkundige aanvraag om het pand 
om te bouwen tot een bowlingzaal 
met binnenspeeltuin. Hij kreeg hier-
voor zelfs al een principieel akkoord, al 
blijven er wel enkele hindernissen: het 
voorkomen van geluidshinder voor de 
omwonenden en de torenhoge inves-
teringskosten voor de brandveiligheid.
Maar of er van een bowlingzaal veel zal 
in huis komen, hangt in de eerste plaats 
af van brouwerij AB Inbev, eigenaar van 
het pand. AB Inbev lijkt eerder de voor-
keur te geven aan een shisha bar. Een 
wat? Een shisha bar is een Arabisch 
theehuisje waar mensen lekker kun-
nen zitten lurken aan een waterpijp. 
Ondanks herhaalde oproepen, was er 
bij AB Inbev niemand bereid om wat 
meer tekst en uitleg te geven. Het ver-
haal wordt dus zonder twijfel vervolgd.

Kroeg blijft kroeg

Tijdens de gloriejaren onder Wim en 
Claudia was de Kroeg the place to be in 
Zemst. Daarna bleef het café nog enkele 

Dorp zonder café?
ZEMST – Een café zonder bier, dat is een drama. Maar wat dan met een dorp zonder café? Een horror-

scenario bedreigt Zemst: voor het eerst sinds mensenheugenis riskeert Zemst-centrum het te moeten 

stellen zonder dorpscafé. De voorbije jaren sloten één na één de cafés de Normandie, Prins Leopold en 

de Kroeg de deuren. En café Van Noyen zit in zware moeilijkheden. Wacht Zemst het zielloze bestaan 

van dorp zonder café? Of is er licht aan het einde van de tunnel? de Zemstenaar trok op onderzoek.
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jaren open, tot de zaak vorige zomer 
de deuren sloot. Van de maanden die 
volgden maakten de eigenaars gebruik 
om het interieur helemaal op te frissen 
en op zoek te gaan naar een geschikte 
uitbater. Marina Verhaegen geeft een 

woordje uitleg: “Wij willen het succesver-
haal van de Kroeg gewoon verderzetten. 
Het concept blijft dus een lekker gezellig 
café voor elke leeftijd. Het interieur is in 
een nieuw kleedje gestoken en alles is 
klaar tegen februari. Een geschikte uit-

bater, die bereid is er met hart en ziel 
tegenaan te gaan, krijgt op deze top-
locatie de kans om zijn droom waar te 
maken. Gewoon even contact opnemen 
met roelma.vilvoorde@gmail.com.”

Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Jean Andries

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

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

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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

 

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

Verdeler Solero parasols - www.parasols.nl

Van Noyen vecht tegen bierkaai
Zemst - Rita Verdickt dreigt haar café 
Van Noyen in de Hoogstraat te moe-
ten sluiten. Daarmee verdwijnt dan het 
laatste dorpscafé uit Zemst-centrum. 
“Mijn huurcontract is ontbonden en ik 
kan de betekening ieder moment krij-
gen”, vertelt Rita. “Ik heb de kracht en het 
geld niet meer om dat aan te vechten.”

Overhoop
Rita ligt al jaren overhoop met haar 
drankenleverancier. “Tien jaar geleden 
werd ik verplicht dranken af te nemen 
van een nieuwe leverancier, die het 
café aan mij onderverhuurt. Dat liep 
meteen goed mis. De huur schoot steil 
omhoog van 580 euro naar 987 euro 
en ik moest van brouwerij veranderen 

met een opgelegde volume-afname 
die ik nooit verkocht kreeg. Ik kreeg 
gelijk van de rechtbank, maar nu ziet 
een rechter dat anders, waardoor ik 
bijna zeker uit het café word gezet.”
Drankenhandelaar Luc Laeremans 
reageert op de aantijgingen: “De café-
houdster beweert dat ze achterstal-
lige schulden betaald heeft, maar een 
minnelijke schikking met haar bleek 
niet mogelijk. Er is nu een vonnis van 
het Hof van Cassatie en dat betekent 
wellicht het einde.”

Onzekerheid
Rita houdt al 22 jaar het café open. Ze 
stamt uit een familie van caféhouders 
in Ramsdonk, Mechelen en Hombeek. 
Toen het met café Van Noyen bergaf 

ging, zorgde haar komst voor een her-
opleving. “Ik zou graag verder doen”, 
zegt ze, “maar met goede en duide-
lijke condities. De onzekerheid waarin 
ik nu leef houdt mij al nachten wakker. 
Ik wil graag duidelijkheid.”

Tekst: Paul Verdoodt
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Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN 
CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

015/61 71 22 - 0475/83 40 36
info@verbestel.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

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

 

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
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Het gaat hier over valkerij en jij staat hier 
met een buizerd: hoe zit dat ineen?
“Valkerij is eigenlijk een jachtvorm, de 
kunst om met een afgerichte roofvogel  
aan natuurbeheer te doen en wilde 
prooien te vangen in hun natuurlijk leef-
gebied. Het gaat dus over dagroofvogels 
en daarin zijn de havikachtigen (zoals de 
buizerd) en de valkachtigen de meest 
gebruikte soorten. Elke soort heeft ook 
specifieke vaardigheden die haar meer 
of minder geschikt maken voor bepaalde 
taken of terreinen: een torenvalk vangt 
muizen en geen konijnen, een havik jaagt 
in bossen, terwijl een valk vooral op gras-
land kan werken. De meeste roofvogels  
jagen alleen, maar de woestijnbuizerd 
kan in groep jagen.”

Hoe gaat dat jagen in zijn werk?
“De vogel moet er zin in hebben. Meer dan 
wat ook wordt zijn jachtlust gestuurd door 
zijn eetlust. De vogel ‘slaat’ de prooi, maar 

hij kan ze moeilijk apporteren zoals een 
jachthond dat doet. De valkenier moet de 
prooi op tijd overnemen en de vogel belo-
nen. Hij moet dus zijn pupil goed volgen. 
Vroeger droeg de valk belletjes die rinkel-
den terwijl hij de prooi in bedwang hield, 
tegenwoordig is er gps-technologie. Als 
je roofvogel zelf zijn prooi eet, verliest hij 
zijn belangstelling voor de jacht en leert 
hij ook dat hij jou niet nodig heeft om te 
overleven! Dat is dus cruciaal!”

Wat maakt valkerij tot cultureel erfgoed?
“Valkerij is niet alleen al 4.000 jaar oud, 
ze wordt ook wereldwijd beoefend. Vanuit 
de steppen van Centraal-Azië verspreid-
den de technieken zich naar China en 
via de handelsroutes en de kruisvaar-
ten naar Europa. Hier in Vlaanderen 
kennen de Kempen een lange traditie. 
Kempische valkeniers dienden in de 
middeleeuwen aan alle Europese hoven. 
De valkerij was lang een statussymbool 

voor de adel. Het mooie is dat de eeu-
wenoude technieken nog steeds wor-
den gebruikt en van ouders op kinderen 
doorgegeven, en dat zowel in Mongolië, 
het Midden-Oosten als hier in Europa.”

Wat doe je in deze moderne tijd 
met een valk?
“In sommige steden worden ze gebruikt 
voor de bestrijding van overlast door dui-
ven. De Belgische luchtmacht en lucht-
havens wereldwijd zetten roofvogels in 
om vogels te verjagen, zodat ze niet in 
de motoren van aanvliegende toestel-
len terechtkomen. Op sites van petro-
chemische bedrijven is het niet mogelijk 
om overlast van konijnen of vogels met 
vuurwapens te bestrijden, dus is de inzet 
van roofvogels een veilig alternatief.”

Meer weten over de valkerij? www.valke-
niers.be, kris.ulens@valkeniers.be

Tekst en foto's: Ilse Van de Velde

Roofvogels en cultureel erfgoed
ZEMST/ELEWIJT - Kris Ulens is voorzitter van de Belgische Valkerij Federatie en lichtelijk bezeten van 

roofvogels én van alle tradities en geschiedenis daarrond. Dat mondde in 2009 uit in de erkenning van 

valkerij als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Amper een jaar later bestempelde de UNESCO het 

jagen met roofvogels als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid – mede dankzij de inzet van 

Kris. Wij botsten op Kris en zijn lievelingsbuizerd in de lokalen van heemkundige kring De Semse…

Partnerschap tussen 
vogel en man om 

makkelijker te 
overleven!
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“Het jaar 2017 bracht ons veel spor-
tieve vreugde, maar ook op mense-
lijk vlak immens verdriet. We verloren 
onze supporter nummer één Yentl’ke 
en onze kapitein: voorzitter Jan Van 
Asbroeck. Enerzijds heeft Jan de club 
een degelijke structuur en een stuk 
erfenis achtergelaten. Het schip voort-
stuwen en verder bouwen is ons doel. 
• We hebben een ploeg in derde 

amateurklasse die het buiten ver-
wachtingen doet.

• Een uitstekende jeugdwerking die 
een goed uitzicht heeft op een vier 
sterrenlabel, wat betekent dat we 
volgend seizoen interprovinciaal 
kunnen voetballen. 

• Een goed onderhouden infrastruc-
tuur, een prachtige feestzaal, drie 
grote velden waaronder een syn-
thetisch en een terrein voor de 
allerkleinsten. 

• Een schat aan vrijwilligers.
• Een supportersclub “Rood-Groen” 

die voor ambiance zorgt.
• Ook op commercieel vlak gaat de 

club vooruit. Dit seizoen hebben we 
talrijke nieuwe sponsors, waaronder 
drie cosponsors en de publiwall aan 
de kant van de straat is een groot 
succes. Alle hoofdsponsors heb-
ben hun medewerking voor volgend 
seizoen bevestigd en met enkelen 
hebben we een meerjarige overeen-
komst. De toekomst oogt mooi.”

“Ook in 2018 staan opleiding en opvoe-
ding op de eerste plaats. Het beste van 
jezelf geven en vooruitgang boeken, is 
voor alle jeugdspelers hun eigen taak. 
Voor de eerste ploeg is een periodetitel 
binnen en de behaalde punten geven 
ons geruststelling en stabiliteit voor de 
rest van het seizoen. We werden niet 
aanzien als een titelkandidaat en heb-
ben ook die ambitie niet. Maar als de 
kans zich voordoet om te promoveren, 
waarom niet? 

Verschillende spelers hebben hun 
verbintenis voor 2018-19 onderschre-
ven. Een ander doel is onze sociale 
taak en doorstroming van jeugdspe-
lers. En een primeur: we zijn volop 
bezig om tegen volgend seizoen een 
nieuwe veldverlichting te plaatsen 
(minder verbruik, betere trainings-
omstandigheden, een kleine ecolo-
gische voetafdruk). 

Bij deze gelegenheid wil ik een oproep 
doen naar de bestuursleden, spelers, 
sponsors, vrijwilligers en supporters:  
laten we samenwerken en van 2018 
een succesjaar maken”, zo besluit de 
nieuwe voorzitter.

Tekst en foto's: Jean Andries

Hugo De Leeuw zet het werk voort
EPPEGEM - Het bestuur van KFC Eppegem heeft Hugo De Leeuw aangesteld als nieuwe voorzitter. “Het 

opvolgen van Jan Van Asbroeck is geen sinecure, maar het zal met veel inzet en passie zijn”, bena-

drukte hij tijdens de nieuwjaarsreceptie. 

"De toekomst 
oogt mooi”

Eén en al aandacht voor de toespraak 
van de nieuwe voorzitter.
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www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61 
info@uitvaartzorg-verheyden.be

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.beinfo@b-paint.org

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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De sikse in Laar
De boerderij van Louis Clement 
Slachmuylders, geboren in 1927, en zijn 
echtgenote Maria Leonia Scheers, vijf jaar 
jonger, in de Spiltstraat 297 bezit nog 
zo een bijzondere waterput. Boerderij 
Scheers komt al voort van Maria haar 
ouders; Louis is ‘ingetrouwd’. De dochter 
Josée Slachmuylders, ook goed gekend 
in Laar, heeft naast de oude boerde-
rij gebouwd. De boerderij bezit nog alle 
gebouwen zoals het vroeger op een 
boerderij was: stallen, karhuis, ovenhuis, 
varkensstallen, vrijstaand ‘huske’, en 
waterput met ‘sikse’, een grote ijzeren 
pomp bij de beerput enzovoort.
De waterput werd door de bewoners 
zelf gebouwd in september 1956. 
September was de ideale maand 
omdat de grondwateraders dan ‘geslo-
ten’ zijn. In een betonnen ronde ring 
van 1,2 meter hoogte werd de grond 
uitgegraven, zodat deze ring mee in de 
grond zakte en de buitengrond stutte 
en beschutte voor het invallen van de 
put en zo zijn gravers te beschermen.  
Zo werden er drie betonnen ringen op 
elkaar ingegraven, waardoor men aan 
een diepte van bijna vier meter kwam. 
Een vierde ring werd er bovengronds 
opgezet.
Deze put bevatte proper grondwater, 
dat de mensen heel  het jaar door 
gebruikten om te drinken. De put is in 
de laatste zeventig jaar nooit zonder 
water gevallen. Ook voor de dieren werd 
het gebruikt. Na het melken werden 
de melkkruiken ook in het water gela-
ten om de melk vers te houden tot de 

melkophaler langs kwam. In de zomer 
werd ook het bier hierin gekoeld.
Vroeger, en nu nog bij de boerderij 
Slachmuylders, stond er een ‘sikse’ bij 
de put. Dit is een driedelig, uit sterk hout 
gemaakt ophaalsysteem:  één sterke 
paal in de grond, op de top van die paal 
werd dwars een beweegbare schuine 
paal bevestigd, en op het uiteinde van 
de tweede paal een kleinere/dunnere 
stok met haak om een emmer aan te 
hangen. Door de derde paal omlaag te 
duwen zakte de derde stok in de put 
om het water te scheppen. En maar 
zien dat je de emmer niet verloor in 
het water. Aan de andere kant van de 
tweede (dwars)paal was een tegenge-
wicht bevestigd om het ophalen van de 

volle emmer te vergemakkelijken.
Waar dergelijke putten nog bestaan, 
zijn ze nu gewoonlijk uitgerust met een 
elektrische pomp om het water op te 
halen. Maar op dit plekje in Laar is de 
tijd even blijven stil staan.

Tekst: Bart Coopman, met dank aan  

De Semse (Paul en Louis), fotografie  

en -bewerking: Gilbert

Nostalgie aan de bornput
ZEMST-LAAR - Waterputten om grondwater te gebruiken voor mens en dier, zie je niet veel meer. Zeker 

niet met een ‘sikse’ erbovenop, een soort driehoekig houten bouwsel om het water op te halen aan 

een emmer. In Zemst-Laar vind je er wel nog een. 

Deze nog zeldzame 
houten constructie 
was heemkring De 
Semse opgevallen. 
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De leeshond op vakantie 

Oeps, liefste leeshondzoekers, er sloop 
een foutje in ons vorige nummer! We 
kondigden vol verwachting de nieuwe 
leeshondwedstrijd aan, jullie gingen 
massaal op zoek, jullie doorplozen elke 
foto en elk hoekje van de Zemstenaar 
van januari, maar jullie vonden hem niet. 
Had onze leeshond zich dan zó goed ver-
stopt? Neen, hij was stiekem op vakantie, 
maar had het ons niet laten weten! Wat 
een deugniet! Waar hij heeft gezeten, blijft 
ook voor ons een raadsel, we vermoeden 

dat hij in de Alpen heeft genoten 
van een welverdiende skivakantie. Want 
je altijd maar verstoppen, daar wordt een 
hond na een tijdje wel moe van. 
Wat we wél zeker weten, is dat hij intus-
sen terug is. Hij verstopte zich ook deze 
maand weer op een aantal foto’s. Wie 
hem vindt, maakt kans op een mooie prijs: 
een Z-cheque van 25 euro! Zoek de foto’s 
waarop de leeshond zich verstopt heeft. 
Dat kunnen er één, twee, drie of meer zijn. 
Je moet hem niet zoeken op de cartoons 

of op de foto’s van de rubriek ‘Onder de 
Mensen’, want die tellen niet mee. 
Stuur de pagina’s waarop onze leeshond 
deze maand te zien is naar leeshond@
dezemstenaar.com of geef een geschre-
ven antwoord af op het gemeentehuis, 
in een bibfiliaal of in het Hof van Laar. 
Vemeld je naam en telefoonnummer 
zodat we je snel kunnen bereiken voor 
een interview en foto. Stuur je inzending 
in voor 14 februari. Tekst: Laura Schoevaerts

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

info@printwinkel.com

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

GSM 0475/869 163
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