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Eindelijk schijnt de zon! En 
daar hoort uiteraard wat 
vrolijke lectuur bij. Ook 
deze maand trok onze 
redactie weer kris kras 
door Zemst op zoek naar 
straffe verhalen. Zo was 
Jean-Marie bij de voor-
stelling van Rudolf Hecke’s nieuwste boek, dat je 
meeneemt op een trip door de Sixties.

Jean ging langs bij een jonge collega die zomaar 
eventjes de Nikon Press Photo Award voor de 
beste sportfoto won! Veerle ging een balletje 
werpen in de nieuwe petanquehal en zelf trok 
ik naar Tinne in Weerde die op zoek is naar de 
boeiendste wetenschapsvragen.

Nog meer sport, Carolien was vol bewondering 
voor het turntalent van Thorho en Excelsior, 
Katia ging vieren bij FC Borneo en redde tussen 
de soep en de patatten ook nog eens iemand 
in nood, Juliaan ging langs bij Kris de valkenier 
en wierp een lijn uit bij de Verenigde Zemstse 
Vissers.

Uiteraard ontbreken ook onze vaste rubrieken 
Onder de Mensen, Scheef Bekeken en Gespot 
niet. Weet je dit weekend niet wat doen? De 
Weerdse Bierfeesten staan weer op het pro-
gramma. Paul ging alvast de sfeer opsnuiven.

Veel leesplezier en schol!

Oep zen Eppegoems…

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Ellen
xxx

Eppegoemmeneirs werden vroeger beschouwd 
als levenslustige lui, die graag dronken en leute 
maakten, in tegenstelling tot Zemseneirs, die 
eerder hebzuchtig en gierig bleken te zijn en be-
zittingen en rijkdom wilden vergaren. Alhoewel, 
hadden ze daar niet ene Neel Mark, die valse 
marken maakte in WO I? En Stront, de melkboer 
wiens kruiken met stront werden aangestreken? 
In contrast met deze figuren liepen er ook iconi-
sche individuen rond met namen als Jef van de 
Metteko, Melle van Bet van ’t Hoekske, Teppe van 
Toine van Pro… Om nog maar te zwijgen van Felix 
de Mollenvanger of Wie van ’t Haverenblok. En dan 
mogen we ook de Rosse Craan, den Duk van de 
Molenhoek en Waar uit de Zwaan niet vergeten. 
Een schier eindeloze lijst. (Bron: A. Ver Elst, 1986).

AL

Escape room
Al van een escape room gehoord? Dit is een 

spel waarbij deelnemers door het oplossen van 

opdrachten en raadsels moeten proberen te ont-

snappen. Alex Bastiaens bouwde een caravan om 

tot escape room, je kan deze game ontdekken op 

20 mei, 2 en 3 juni in de Schranshoeve, telkens 

van 9.30 tot 22 uur.
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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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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55

di. t/m zat. vanaf 9 uur 
liefst na afspraak

ook ‘s avonds na 18 uur
zaterdagnamiddag gesloten

Stationslaan 27 - 1980 Zemst
015 62 00 65

Schoonheidssalon

SHINZO
Specialiteit:

antiaging behandeling gelaat

Nieuw:
• Nannic de perfecte strijd tegen

veroudering
• Huyaluronic behandeling Klapp e.a.     

• Microdermabrasie succes bij
beroemdheden en in de media
• Skinstimulator versterkend

programma voor de gelaatsspieren
• Natuurlijke behandeling Dr. Renaud

bloemen en planten
• Ontharen met was en body sugar

• Hand-en voetverzorging
• Lichaamsverzorging

• Medex kleipakking en massage
• Klapp benenpakking met

mechanische lymfedrainage
• Nannic slim & firm – actief

verwijderen van vet en cellulitis
• Permanente make-up ogen en

wenkbrauwen
• Zonnebank

Producten: Klapp Dr.Renaud Nannic
Gehwohl make-up  Eva Garden
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In de paasvakantie trek ik naar de 
repetitie van het kinderkoor. Niet ieder-
een is aanwezig, want normaal gezien 
wordt er tijdens de schoolvakanties niet 
gerepeteerd. Het is een vrolijke bende 
en één nieuweling wordt door de groep 
meteen warm verwelkomd.

Welke muziekgenres komen er zoal 
aan bod, vraag ik me af. Celine vertelt: 
“We doen allerlei repertoires, klassieke 

muziek maar even goed popsongs of 
musicals, misvieringen. Alles komt 
aan bod. We zoeken zowel jongens 
als meisjes en je hoeft helemaal niet 
te kunnen zingen. Juist zingen kan je 
perfect leren.”

Ze treden regelmatig op, twee of drie 
keer per jaar. En er wordt gedurende 
enkele maanden naar dat concert toe-
gewerkt. Teksten van buiten leren, is niet 

perse nodig en ook notenleer is geen 
vereiste om te kunnen deelnemen. 
Celine: “We zingen vaak in vreemde 
talen, Engels, Frans, Latijn, soms zelfs 
Duits of nog iets anders. Alles wordt 
ingestudeerd tijdens de repetities zodat 
er thuis niet te veel meer moet gedaan 
worden. We begrijpen maar al te goed 
dat iedereen het al druk genoeg heeft 
met school enzo.”

Geïnteresseerd? Instappen kan 
altijd, dus waag je kans! Repeteren 
doen ze elke woensdagavond (uitge-
zonderd schoolvakanties en examen-
periodes) van 19u15 tot 20u15 in de 
Regenboogschool in Elewijt. Wie eens 
een kijkje wil gaan nemen of nog vra-
gen heeft kan terecht bij voorzitter Eric 
Meyvis op het nummer 015/62.38.34 
of via mail: debachanten@gmail.com. 
Behoor je niet tot deze leeftijdsgroep 
en zing je toch graag, dan is ook het 
Elewijts Bachkoor zelf een optie.

Tekst: Ellen Van de Wijgaert,  

foto: Jean Andries

Bachanten zoeken nieuwe stemmen
ELEWIJT – In 2013 besloot het Elewijts Bachkoor een jongerenkoor op te richten. Vijf jaar later zijn er 

een 14-tal geëngageerde jongeren (10 tot 20 jaar) lid van de Bachanten en zoekt dirigente Celine Van 

Looveren nieuw talent om de groep te versterken.

Dit vinden de koorleden zelf!
Roos (15 jaar) speelt piano: “Ik kreeg notenleer van Celine en hoorde via haar van de start van het jongerenkoor. Ik wou het meteen 
eens proberen en ik ben gebleven. Het is een leuke ontspanning op woensdagavond.”
Robbe (14 jaar) speelt gitaar en ook hij hoorde via Celine van de Bachanten: “Het is heel leuk, ik vind het fijn om samen te 
zingen en vooral om nieuwe mensen te leren kennen.”
Sander (15 jaar) kwam erbij via Robbe: “Elke week samenkomen is plezant!”
Jente (12 jaar) was er ook bij vanaf de start, volgt zangles aan de academie en bracht na enkele jaren haar zus Fiene (10 
jaar) mee. Fiene speelt viool. “Wij vinden vooral de leuke liedjes en de thema’s tof. Het is fijn om liedjes te zingen die ik nog 
nooit heb gezongen”, vertelt Fiene. “We hebben een hechte band, onze groep kan het goed met mekaar vinden en we laten 
makkelijk nieuwe koorleden toe”, besluit Jente.
Margot (12 jaar) kwam via een vriendin bij het koor: “Ik kwam twee jaar geleden proberen en ik vind het nog steeds even leuk!”
Arno (9 jaar) kwam voor het eerst: “Ik zing heel graag en daarom zei mijn mama dat ik het hier eens kon komen proberen”, 
vertelt hij enthousiast. “Hij zingt inderdaad van zodra hij zijn ogen opent”, lacht zijn mama.



8

“Al vijf jaar volg ik de topatlete 
op de voet. Mijn passie voor 
atletiek en fotografie leverde 
me een prachtig beeld op”, ver-
telt Jasper. “Sinds 2012 ben ik 
actief als freelance fotograaf. 
Alhoewel ik kinesitherapie heb 
gestudeerd, koos ik voor de 
persfotografie. De foto werd 
genomen tijdens een presti-
gieuze zevenkamp in Gotzis, 
waar Nafi Thiam geschiede-
nis schreef. Ik wist meteen 
dat ik een bijzondere foto had 
gemaakt, uiteraard niet dat 
ik er een prijs mee zou win-
nen. Een fotograaf moet soms 
wat geluk hebben hé, maar in 

dit geval wist ik waar ik moest 
staan.”

“Ik volg de atletiek al lang en 
wist dat er iets op til was. Ik 
wist dat ze emotioneel zou 
reageren, dus heb ik daarvoor  
gekozen in plaats van een 
actiebeeld. Ik ben gespeciali-
seerd in sportfotografie en werk 
vooral voor persagentschap 
Belga. Als fotograaf ben ik vaak 
’s avonds en in het weekend 
weg, wanneer het sociaal leven 
op gang komt. De prijs geeft 
een boost om verder te doen.”

        Tekst: Jean Andries, foto’s: 

Jeroen De Meyer en Belga

Jasper maakt beste sportfoto
ZEMST-LAAR - Jasper Jacobs (28) uit Zemst-Laar heeft op de Nikon Press Photo Awards de prijs voor 

de beste sportfoto gewonnen met een beeld van Nafi Thiam.

Nafi Thiam, één brok emotie, 
vereeuwigd door Jasper Jacobs.

Sportfotograaf, 
een vak apart.
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Het prille begin
Audrey begon met zumbalessen op 
vraag van haar nonkel in zijn fitness-
studio. Wat begon als een wekelijks 
lesmoment, groeide al snel uit tot vijf 
uur per week. Audreys lessen werden 
erg populair. 
Toen Audrey afstudeerde, moest ze 
beslissen of ze verder zou gaan in 
de psychiatrie, wat door de shiften en 
het weekendwerk niet te combineren 
was met de groepslessen op een vast 
moment. Ze besloot om de groeps-
lessen als hoofdberoep uit te oefenen 
en specialiseerde zich verder in yoga, 
massages en pilates. 

Een eigen studio
Na vijf jaar sloot het fitnesscentrum.  
Audrey had intussen een groot 
publiek en ging dus op zoek naar een 
eigen zaal. Die vond ze in Vilvoorde, 
waar ze nu al twee jaar Studio World 

Tree uitbaat. Audrey: “Die beslis-
sing pakte heel goed uit. SWT draait 
geweldig goed.”
Waarom komen mensen zo graag 
naar SWT? Audrey: “Ik denk dat men-
sen zich goed voelen bij ons. De focus 
bij elke therapie en elke groepsles ligt 

op jezelf en je gezondheid. We werken 
erg persoonlijk en zoeken niet naar 
manieren om je er dunner, anders 
of beter te doen uitzien, maar probe-

ren ervoor te 
zorgen dat je 
je goed voelt, 
jezelf kan 
zijn en dat je 
gezond bent. 
Onze zaal 

is gevuld met mensen van allerlei 
maten en gewichten.” 
SWT straalt Audreys levensvisie uit. 
Ze richtte de studio in met natuur-
lijke materialen, een gerecycleerde 
vloer en planten voor de luchtzui-
vering. De focus ligt niet op mate-

riële luxe. Audrey: “Het belangrijkste 
is dat mijn lessen kwalitatief sterk 
zijn. Een les voorbereiden, met veel 
humor brengen en zien dat de men-
sen zichzelf kunnen ontplooien, 
geeft voldoening. Dat mijn studio 
er dan iets rommeliger bij ligt of 
niet de nieuwste materiële snufjes 
heeft, vind ik minder belangrijk. We 
willen mensen in beweging krijgen 
en hen zoveel mogelijk laten spor-
ten. Daarom proberen we ook onder 
de gemiddelde prijs te blijven. We 
beseffen heel goed dat je je niet vier 
keer per week een groepsles van vijf-
tien euro kan veroorloven.” 
Bij SWT merken ze dat mensen veel 
nood hebben om eens, al is het maar 

Een plaats om jezelf te zijn
ZEMST-BOS – Ze is 27, woont in Zemst-Bos en heeft een eigen gezondheids- en sportstudio: Studio 

World Tree in Vilvoorde. Je kan er groepslessen zumba, pilates, yoga en zelfs kinderyoga volgen, maar 

ook privélessen, massages en mindfulness. Audrey Verougstraete is duidelijk een bezige bij en heeft 

al heel wat bereikt. 

"Het is belangrijk dat mensen 
zichzelf kunnen zijn"

Audrey helpt je graag 
ontsnappen aan de 

dagelijkse stress.
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35ste Weerdse Bierfeesten
WEERDE – Het eerste weekend van mei staat 

voor de deur. Al wie niet diep in het Amazo-

negebied woont, weet wat dat betekent: Bier-

feesten in Weerde! Dit jaar al voor de vijfen-

dertigste keer.

Wat brengt het grootste evenement op Zemstse bodem 
dit jaar? We vroegen het aan woordvoerder Brecht Put.
“Eerst en vooral hebben wij groot nieuws vanuit com-
merciële hoek”, vertelt Brecht. “Brouwerij Maes wordt onze 
hoofdsponsor, toch niet onbelangrijk voor feesten waarin 
bier een hoofdrol speelt. Voortaan dus geen Estaminet 
meer op de Bierfeesten, maar ‘echte’ Maes Pils. Met onze 
affiche trekken we op zaterdag opnieuw de kaart van de 
jeugd. Het volleybaltornooi op zaterdagnamiddag blijft 
onze populairste attractie: op minder dan drie weken tijd 
waren de dertig plaatsen volzet (en zoals steeds werken 
we met een wachtlijst). Op ons fuivenprogramma staan 
naar goede gewoonte zowel op vrijdag als zaterdag heel 
wat leuke namen. En met Laurens Raveel, bekend van 
The Band op VTM, hebben we opnieuw een Zemstenaar uit 
Elewijt op de planken staan.”
Alle info is te vinden op de affiche bij dit artikel en op 
www.weerdsebierfeesten.be.

Tekst: Paul Verdoodt

een uurtje per week, te ontsnappen 
aan de dagelijkse stress en op zich-
zelf te focussen. Audrey: “De meeste 
therapieën en lessen vertrekken vanuit 
klachten. Vaak zijn dat rug- of stress-
klachten. Die proberen we te verlichten 
via de massages, maar we proberen 
ook tijdens de groepssessies tips mee 
te geven over je houding om in het 
dagelijkse leven verder te werken aan 
je lichaam.” 

Grootse plannen 
Audrey heeft de studio nu twee jaar, 
maar binnenkort gaat ze verhuizen. 
“De zaal werd te klein voor de groeps-
lessen, parkeren is hier niet zo een-
voudig en ik wou in de zomer graag 
buiten lessen aanbieden. Maar waar 
vind je zo’n locatie? Ze werd me bij 
toeval op het juiste moment voorge-
steld door de Kruitfabriek in Vilvoorde, 
die door de stad omgebouwd wordt. 

Studio World Tree verhuist er naar een 
grotere zaal met tuin, iets verder weg 
van het centrum van de stad en met 
gratis parking.” 
Wil je ook eens een les bijwonen? 
Je mag gewoon aansluiten, zonder 
inschrijving vooraf. Voor info kan je 
terecht op de website: www.studio-
worldtree.be en op de facebookpa-
gina. 

Tekst: Laura Schoevaers, foto: Sam Tang
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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

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
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

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

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS
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“Jeu de boules blijkt immens populair 
te zijn”, weet Marcus Loozen, voorzitter 
van de nieuwe Petanqueclub Zemst 
ons te vertellen. “Sinds de officiële ope-
ning van de nieuwe hal op 13 maart 
hebben wij al zevenentachtig effectieve 
leden mogen verwelkomen en dat op 
nog geen zes weken tijd.” 
Voor de bouw van de hal van start ging, 
werden er door verschillende seniorenver-
enigingen outdoor al heel wat partijtjes ‘jeu 
de boules’ gespeeld in Zemst. De vereni-
ging De Nieuwstraat uit Hofstade ging met 
het idee naar de gemeente om de oude 
Chirolokalen, achter de kerk in Hofstade, 
om te toveren tot een moderne overdekte 
petanquehal. Hierdoor kan nu het hele jaar 
door naar hartelust gespeeld worden en 
het ziet ernaar uit dat vanaf september 
minstens zes van de zeven weekdagen de 
zaal vooral ’s avonds in gebruik zal zijn. Alle 
bestaande petanqueverenigen van Zemst, 
en dat waren er best veel, zijn nu samen-
gevloeid tot één grote club. 
“De hal wordt ook  gebruikt door andere 
clubs die niet over indoorfaciliteiten 
beschikken”, gaat Marcus verder. “Buiten 
onze eigen leden spelen er weke-
lijks nog een zestigtal petanquers van 
andere verenigingen.” 
Het mag gezegd worden: de herbe-
stemming van de oude Chirolokalen is 
een succes. 

Oudemannensport of niet?
“Het is waar”, geeft Marcus toe, “petanque 
wordt vaak aangemerkt als een activiteit 
voor senioren. Het is dan ook een balspel 

waarvoor een minimum aan kracht ver-
eist is. Toch is het een actieve bezigheid 
en er staat geen leeftijd op plezier. Onze 
nestor, Robert, wordt 92 jaar en onze jong-
ste petanquespeler, Nathan, is er twaalf. 
De van origine Franse balsport is een 
sociaal gebeuren geworden en iedereen 
die tijd kan vrijmaken is welkom.” 

Het plezier stopt niet daar!
De hal telt vijf overdekte banen en voor de 
spelers met dorst werd een kleine kan-
tine ingericht. Wie liever een strategisch 
spel met houten blokken speelt, kan ook 
een team samenstellen en komen kub-
ben. Bij kubben is het de bedoeling om 
de houten blokken van het andere team 
zo snel mogelijk omver te gooien. 

Spellekes- 
avond
“Onze vereniging 
maakt ook deel uit 
van het parochie-
comité en wij staan 
geregeld paraat 
achter de tapkast 
in het café van het 
parochiecentrum”, 
gaat Marcus ver-

der. “De verenigingen van het parochie-
centrum hebben de handen in elkaar 
geslagen en elke derde zaterdag van 
de maand wordt er een spellekesavond 
georganiseerd. Er wordt gebiljart, gedart, 
met de kaarten gespeeld, de pitjesbak 
wordt klaargezet, … en iedereen kan zijn 
eigen spelletjesdoos meebrengen. Ook 
zin in een sportieve of gezellige vereni-
gingsavond?  Kom zeker eens langs in de 
petanquehal of het parochiecentrum.” 
De hal kan zowel in de winter als in de zomer 
afgehuurd worden voor evenementen. 
Meer info en reservaties: Francis 
Vandersmissen van vzw Petanqueclub 
Zemst, 0479/30.74.54.
Waar? Ambroossteenweg 2b, Hofstade.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Jeu de boules en spelletjes spelen 
Hofstade – In Hofstade kunnen 

onze inwoners nu ook bij slecht 

weer de zilveren petanqueballe-

tjes laten rollen, want de nieuwe 

overdekte hal is een feit. 

Jeu de boules, voor spelers van 
twaalf (of jonger) tot 92 en ouder.

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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“Iedereen kan een vraag insturen. 
Jong, oud, wetenschapper of abso-
lute leek. Alle vragen zijn welkom! 
Want hoe meer vra-
gen we ontvangen, hoe 
beter het beeld dat we 
kunnen schetsen van 
wat er nu precies leeft 
in onze maatschappij. 
Het FWO roept ook op 
om een eigen ‘Vraag 
voor de wetenschap’-
moment op te zetten. 
Dan kan je bijvoorbeeld 
met je klas of vereni-
ging een brainstorm-
sessie houden om zo 
vragen bij elkaar los te 
weken. Ondersteunend 
materiaal vind je op de 
site www.vraagvoorde-
wetenschap.be . Wij zijn 
alvast heel benieuwd 
naar de allerleukste Zemstse vragen”, 
legt Tinne uit.

Zes weken wetenschap
“Van 17 april tot 27 mei kunnen alle 
Vlamingen – van 9 tot 99 jaar – hun 
vraag voor de wetenschap indienen 
via onze website. Enkele bekende 
gezichten, zoals Lieven Scheire, Staf 
en Mathias Coppens, Jill Peeters, Frank 
De Winne en Maureen van Ketnet, heb-
ben alvast een filmpje opgenomen 
met hun vraag. Door deze filmpjes 
breed online te verspreiden tijdens 
de campagne, hopen we tot in elke 
huiskamer te geraken en iedereen te 

inspireren om zijn/haar vraag voor de 
wetenschap te stellen”, vult Gregory 
aan. “Wetenschap is nu eenmaal een 

zaak van ons allen, dus iedereen moet 
de kans krijgen de vragen te delen die 
hem/haar bezighouden.”

“Gedurende die zes weken worden er 
zowel online als offline acties gedaan. 
Na de campagne worden alle vragen 
gebundeld in clusters door experten 
om zo tot een beperkter aantal over-
koepelende vragen te komen. Tijdens 
Nachten van de Wetenschap in het 
najaar worden onderzoekers, burgers, 
bedrijven en organisaties samenge-
bracht om de overkoepelende vragen 
verder te verrijken. Slotevent is het 
wetenschapsfeest Kennismakers op 

14 december, waarop we de Vlaamse 
Wetenschapsagenda, bedoeld als 
inspiratiebron voor de wetenschap, 

officieel zullen voorstellen”, besluit 
Tinne.

Tekst: Ellen Van de Wijgaert Foto: FWO

Vragen voor de wetenschap gezocht
WEERDE/ZEMST-LAAR – Op welke vraag wil jij dat de wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt? 

Dat is het onderwerp van een campagne die de Vlaamse overheid op 17 april lanceerde. Tinne Jacobs 

en Gregory Absillis, respectievelijk adviseur en beleidsmedewerker internationale aangelegenheden 

bij het Fond Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), vertellen er ons alles over!

Heb je zelf een leuke vraag 
voor de wetenschap? 
Je kan je vraag stellen via  
www.vraagvoordewetenschap.be. 
Het kan ook via Facebook of Twitter. 
Ben je van plan om zelf een ‘Vraag 
voor de wetenschap’-moment te 
organiseren? Laat het dan zeker 
weten via wetenschapsagenda@
fwo.be. (En dan kan Tinne ‘stoefen’ 
hoe geëngageerd haar gemeente 
wel is!)
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THORHO
Turnkring Thorho telt maar liefst 350 
leden en focust zich vooral op toestel-
turnen. Marijke Van Cauwenberge ver-
telt: “Tot en met de lagere school wordt 
er getraind volgens het programma 
Gymstars. Dit is een programma dat 
zich richt op een kwaliteitsvolle en één-
vormige jeugdopleiding in Vlaanderen. 
De oudere gymnasten trainen vooral op 
de trampoline en airtrack. Tijdens het 
jaarlijkse turnfeest kunnen de gym-
nasten laten zien wat ze geleerd heb-
ben. Zowel turnen als dans komen aan 
bod.”

Competitie
Een droom van vele jonge gymnasten 
is deelnemen aan wedstrijden. Thorho 
heeft 24 leden die op wedstrijdniveau 
aan toestelturnen doen. Tijdens de voor-
rondes kunnen ze een selectie voor het 
Vlaams kampioenschap (VK) verdienen. 
Op het VK kunnen ze dan een selectie 
voor het Belgisch Kampioenschap (BK) 
verkrijgen. “Wij organiseerden op 28 en 
29 april de derde voorronde van het VK 
toestelturnen bij ons in Hofstade.” 

Freerunning
“Vanaf september willen wij graag star-
ten met een nieuwe discipline binnen 
het turnen: freerunning.” De freerunner 
verplaatst zich en overwint verschil-
lende obstakels aan de hand van aller-
lei trucjes. Hij gaat op zoek naar zijn 
eigen grenzen en nieuwe uitdagingen.

Topsport
“Onze club werkt samen met de regio-
club in Mechelen. Beloftevolle gym-
nasten worden opgevolgd om hen 
eventueel na een zeer strenge selec-
tieprocedure te laten instappen in top-

sport waarbij ze vanaf het vierde leer-
jaar 15 uur trainen en vanaf het vijfde 
leerjaar zelfs 20 uur per week.
De voorbije jaren hadden we reeds 
enkele gymnasten die geselecteerd 
werden na een eerste selectieronde, 
maar niemand stapte in bij Topsport. 
Tot nu!! Marie De Smedt had reeds een 
eerste intakegesprek. Zij zal vanaf sep-
tember van school veranderen om de 
overstap te maken naar Topsport. Ze zal 
dan tijdens de schooluren vrijgesteld 
worden om te turnen en ook meteen 
na school gaat ze richting turnzaal. We 
wensen haar natuurlijk alle succes toe!”

EXCELSIOR
Excelsior Eppegem telt met zijn 288 
actieve leden minder leden dan Thorho, 
maar hier wordt wel ingezet op meer-
dere disciplines.

Recrea
Ilse De Booser licht toe: “Onze wedstrijd-
gymnasten zijn onderverdeeld in drie 
verschillende disciplines: toestelturnen 

Talent op de turnmat
EPPEGEM/HOFSTADE - Turntalent in overvloed vinden we bij turnkring Thorho in Hofstade en turnkring 

Excelsior in Eppegem. Van één uur tot tien uur per week, recreatief of competitief? Wij blikken kort 

terug op het afgelopen turnjaar en kijken vooruit naar wat er nog komt in dit seizoen.

De jongste turntalenten van Thorho op wedstrijdniveau. Centraal 
staat Marie De Smedt, die de overstap naar Topsport maakt.

Spektakel op de gymhappening van Excelsior.
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(23 leden), trampoline (24 leden) en 
acro (27 leden).
De gymnasten die in onze selectiegroep 
toestelturnen trainen, hebben dit jaar twee 
wedstrijden op hun planning staan. Dit zijn 
recreawedstrijden.  Bij recreawedstrijden 
krijgt iedere gymnast die deelneemt een 
medaille. De behaalde punten bepalen 
welke medaille de deelnemer ontvangt. 
Zo verdient iedereen telkens een gouden, 
zilveren of bronzen medaille. Zij trainen 
tweeëneenhalf uur per week.

Ook bij trampoline en acro zijn er 
een aantal leden die deelnemen aan  
recreawedstrijden. Zij verdienen ook 
allen een medaille bij iedere deelname.”

Competitie
“Daarnaast zijn er bij trampoline en 
acro heel wat gymnasten die nog wat 
uurtjes meer in de turnzaal door-
brengen en op jacht gaan naar een 
medaille op competitieniveau. Ook hier 
wordt in voorrondes gestreden om een 
plaats op het VK en nadien eventueel 
op het BK. Bij acro hebben vijf duo’s en 
één trio mogen deelnemen aan het VK. 
Van de trampolinegymnasten hebben 
intussen al twee leden hun VK mogen 
springen op 28 april. De andere vijf 
geplaatste gymnasten strijden op 5 
mei naar een medaille op het VK."
Meer info, neem een kijkje op de web-
site of Facebookpagina van beide clubs.

Tekst: Carolien De Cuyper, foto's: Herman 

Desmet Photography, Jean Andries

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

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

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

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

GSM 0475/869 163

Bij Excelsior 
wordt ingezet 
op meerdere 
disciplines.
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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
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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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Op 8 mei staat met 
Vele hemels boven 
de zevende de eerste 
Vlaamse film op de affiche 
van de Filmerij. Meer weten 
over deze verfilming van 

de succesroman van Griet 
Op De Beeck?  Neem de 
Zemstenaar van april erbij 
of neem een kijkje op de 
website van de Melkerij.
Onder het motto “ken je klas-
siekers” tonen we op 22 mei 

de laatste remake van Murder on the 
Orient Express, een van de beste en 
bekendste verhalen van Agatha Christie.
Wat begint als een extravagante treinreis 
van Istanboel naar Parijs mondt uit in een 
stijlvolle en spannende whodunit. Op de 
trein vindt een gruwelijke moord plaats 
en één van de passagiers moet de schul-
dige zijn. Iedereen heeft echter een alibi.
De film biedt een fenomenale cast met 
Judi Dench, Johnny Depp en Michelle 
Pfeiffer. Maar ook jonger talent (Daisy 
Ridley, bekend uit Star Wars: The Force 
Awakens) houdt zich prima staande tus-
sen de oudere Hollywoodsterren. Regisseur 

Kenneth Branagh neemt ook de rol van 
detective Hercule Poirot voor zijn rekening.
Prachtige decors en kostuums, 
sublieme cinematografie: kom genie-
ten van deze vermakelijke nostalgische 
reis naar het verleden!
Op 5 juni sluiten we het filmseizoen af 
met één van de beste films van het afge-
lopen jaar: Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri. Meer hierover in de 
juni-editie van de Zemstenaar.

Tekst: Herman Jacquemin

De film beter dan het boek?
Meestal is het omgekeerd: voor wie een goed boek las, valt de ver-

filmde versie ervan vaak tegen. Toch durven wij de verfilming van 

de volgende twee succesromans aanbevelen!

 

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

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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In de school Wonderwijs, Bovenweg in Zemst, organiseerde vzw Sportsminded van 3 tot 6 april een Kleuter-,  Omni- en Creakamp. Voor ongeveer 150 kinderen was het vier dagen leute en plezier. Het afsluitmoment ging gepaard met een dansje en een groepsfoto.  

Reko Zemst sleepte drie eerste plaatsen op het provinciaal kampioenschap in de wacht: Maité Vermeir (pupillen meisjes), 

Sietse Troost (scholieren jongens) en Jorun Geerts (cadetten meisjes). (foto links)

Ook alle andere Reko-renners gaven het beste van zichzelf waardoor er nog heel veel andere podiumplaatsen waren 

(foto rechts). “Er is een mooie sportieve toekomst weggelegd voor Reko Zemst, waarbij alle dank gaat naar de talrijke 

vrijwilligers, organisatoren en de vele handelaars die de Zemstse skeelerclub in hun hart dragen”, zei Anja Decoster. 
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Meisjes tussen 5 en 12 jaar konden al spelend hun voetbal-

kunsten laten zien bij FC Eppegem. Ze konden in een su-

percoole sfeer deelnemen aan technische circuits, penalty’s 

trappen, ludieke voetbalspelletjes en wedstrijden. 

Met “Den Toog” (vroeger “De Wip”) met uitbaters Gonda en Kenny, opende op dinsdag 17 april  een nieuwe café in Elewijt. Maandag gesloten. “Een zonnig terras en goede bediening zijn onze troeven’, zegt Gonda. De 
eerste bezoekers aan de toog vonden het alvast leuk en wilden graag op de foto.

Derde amateurklasser FC Eppegem organiseerde van 9 tot 13 april voor de derde keer een paasstage. Ruim hon-
derd jongeren maakten kennis met de club en kregen de knepen van het voetbalvak aangeleerd. Gedurende vier 
dagen werd er met trainers en begeleiders gewerkt rond de bal- en dribbelvaardigheid, traptechniek en sociaal 
samenzijn.
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In Basisschool de Tuimeling was het woensdag 28 maart beweegdag. Heel 
de dag geen lessen, maar bewegen voor de kleuters en de lagere school. Het 
synthetisch veld van FC Zemst was ideaal om te sporten en zich te vermaken 
met leuke spelletjes. Boven: het zesde leerjaar. Onder: het vijfde leerjaar.

Op zaterdag 21 april konden de kinderen en hun ouders die in en 
om de Jef Denijnlaan wonen het nieuw speelpleintje in hun straat 
beplanten. Enkele werklieden en schepenen staken hen daarbij 
een handje toe. 
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Veteranen SK Laar na 15jaar terug kampioen!  Met vlag en wimpel behaalde zij de overwinning. Voor Bruno Van Eeckhout, 

Ivo Leemans, Patrick Van Steenwinkel, Fons De Mayer en Wim Commers, ook sponsors van de ploeg, zij mochten de 

overwinning voor de tweede maal meemaken.  Jaja, zoals men zegt: “die oude rotten waren er nog bij”.  Met het zonnetje 

op het bolletje stonden heel wat fans aan de zijlijn om te supporteren en nadien de overwinning te vieren. Een dikke 

proficiat aan dit geweldig team!

De U21 van FC Eppegem wonnen met 3-2 tegen Haasrode. Met een 34 op 36 na nieuwjaar konden de belovende jongeren na afloop de champagneflessen ontkurken. 

Verbroedering Hofstade kan terugblikken op een uitstekend seizoen, verzilverd met een derde plaats. Sinds 2007 kende 
de club zo’n weelde niet. Met acht overwinningen op rij, waaronder derby’s tegen VK Weerde en VV Elewijt B, ging de ploeg 
op bezoek bij FC Eppegem B. De thuisploeg was de beste ploeg en verdiende de overwinning. In de slotminuut lukte 
Verbr. Hofstade de gelijkmaker. 
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Op de laatste schooldag voor de Paasvakantie kregen de 
kinderen van de Gemeentelijke Basisschool  De Regenboog 
een aanschouwelijke geschiedenisles op de bouwwerf voor 
een nieuwe verkaveling. Bij graafwerken werd daar een 
stuk van 30 meter Romeinse heirbaan blootgelegd en ook 
scherven van potten. Elewijt is gekend om de aanwezigheid 
van Romeinen, maar deze geschiedenisles was wel heel 
boeiend.  (foto:JD)

Met wafels en pannenkoeken, die het keukenteam 

bakte, ijs en een pallet aan taarten verleidde Okra de 

snoepers op haar dessertendag. Dat maakt het de 

penningmeester gemakkelijker om de vele activiteiten 

voor de 120 senioren te ondersteunen. Hoogtepunt is 

een vijfdaags verblijf aan zee waarvoor de bestuurs-

ploeg met Marie-Claire, Odette, Sonia, Gaston en Jean 

het programma schrijft. (foto:JD)

Tennisclub De Wehzel heeft een derde padelterrein in gebruik genomen. De kandidaten voor dat balspel stonden te drummen waardoor de club, met investeringssubsidie van de gemeente, een derde veldje aanlegde.  “TC De Wehzel telt meer dan 500 leden waarvan 150 padelspelers.  75 daarvan zijn nieuwkomers.  “Padel is een succes omdat het veel minder techniek vraagt dan tennis, een grote toegankelijk heeft en een hoge amusementswaarde ”, zegt voorzitter Rik Van den Bempt. (foto:JD)

 Het had bij FC Zemst een mooie afsluiter van een schitterende carrière moeten worden, maar doelwachter Bart De Doncker (39) neemt in mineur afscheid met een polsbreuk. 
“Een beetje ongelukkig”, sakkert Bart. “In de wedstrijd bij Beigem kwam ik na een half uur in duel met mijn hand tegen de bal, met fatale gevolgen. Dit is meteen het einde van mijn voetbalcarri-ère, besefte ik. Eén troost: na dit seizoen ging ik er sowieso definitief een streep onder trekken.”
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LENTEACTIES t.e.m. 30 juni!

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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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
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Rosalynna voelde zich de jongste tijd niet goed in haar vel. Kinderen 
weg, job kwijt. Gelukkig een goede echtgenoot. Veel uithuizig, dat wel. 
Maar altijd voor de goede zaak. Haar cholesterol was om ‘U’ tegen te 

zeggen en haar bloeddruk vertoonde Olympische allures. De witte wijntjes, 
gin-tonicjes en cavatjes met de vriendinnen waren er de voorbije maan-
den iets te gewillig ingelopen. Bewogen had ze des te minder. Ze lag wat te 
soezen in de sofa, het ene oog op haar smartphone gericht, het andere op 
het zoveelste nutteloze reality tv-programma. Ze gleed met haar mollige 
vingers over haar buik, betaste haar dijen. Haar poignées d’amour had-
den proporties aangenomen waarmee keepershandschoenen flink gevuld 
zouden zijn. Tram vijf, goed en wel, maar zo kon het niet verder. Rond mid-
dernacht sleepte ze zich naar boven, om weer eens wakker te liggen tot ze 
de sleutel in het slot van de voordeur hoorde… Tegen zijn gewoonte in kwam 
William al na een kwartiertje bij onder het echtelijke dons gedoken. “Hoe 
was de vergadering van het FietsInformatieNetwerk?” vroeg ze. Verbaasd 
dat ze nog wakker was, begon hij enthousiast te vertellen. Over de vorde-
ringen aan de F1-fietssnelweg en andere fietsvriendelijke voorstellen. Tot 
zijn en haar eigen grote verbazing ging ze helemaal mee in het verhaal. Zo 
vroeg ze zich af waarom de Armstraat geen fietsstraat kon worden… en ook 
de Vredelaan tussen de Heidestraat en het Kleinveld, het deel onder de drie 
bruggen dus… en of Zemst in alle dorpscentra geen zone 30 kon invoeren. 
Ze knipte het licht aan en ging rechtop zitten. “Ik wil best fietsen. Maar vooral 
veilig. Geen harakiri plegen op één of andere okerstrook. En die F1, goed en 
wel, maar wat met die oversteken aan de Geerdegemstraat, de Heidestraat, 
de Stationslaan, de Damstraat? Gaan daar versmallingen komen, lichten 
met oordeelkundig geplaatste drukknoppen? Snelheidsbeperkingen voor 
de auto’s? Voorrang voor de fietsers?“ William wist niet waar hij het had! 
Rosalynna fietste wel eens van Zemst naar Laar en Mechelen en beklaagde 
zich over het racegedrag van auto’s in de Linterpoortenlaan, de Spiltstraat 
en de Humbeeksebaan… de onveiligheid aan de Passade en de Q8. Ze blies 
William zowaar van zijn zweetsokken. “Ik dacht dat je gewoon veilig naar 
Mechelen wou fietsen, zonder conflictpunten”, zei William. Maar Rosalynna 
wou meer. Geen goedkoop gepruts. Het werd een korte nacht. Ze droomde 
al van een koersfiets en zo’n lycrapakje. De volgende ochtend stonden ze 
in de fietswinkel. Voor een echte Eddy Merckx. Dat glitterpakje zou voor later 
zijn, nu eerst die opzichtige love handles wegwerken… 

   Alex Lauwens
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Benny haelwaeters
terrassen - opritten - tuinafwerking

rioleringswerken 
=> ontkoppelen regenwater/afvalwater

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
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In het weekend van 23 maart 2018 
was er het jaarlijkse steakrestaurant 
van KFC Eppegem. Voor de familie 
Lauwers uit de Grimbergsesteenweg 
in Eppegem, Gilbert Lauwers (pepé) en 
Germaine Devinck (bobonne) op kop, is 
het stilaan een traditie om jaarlijks met 
zowat gans de familie een culinair uit-
stapje te doen.

Het resto kende dit jaar bijna een dra-
matische afloop… Bij het verorberen 
van een mals stukje biefstuk verslikte 
Gilbert zich in een hap vlees dat op de 
verkeerde plaats in de keel terecht-

kwam. Aan de familietafel was het 
even paniek toen pepé Gilbert plots 
alle kleuren uitsloeg. De familieleden 
snelden ter hulp met een kommetje 
om het vlees uit te spuwen of pepé te 
laten hoesten. Dat hielp niet meteen 
waardoor de graad van paniek steeg, 
zeker toen pepé ernstige verstikkings-
verschijnselen vertoonde. 

Katia bleef er koel-
bloedig bij. Met de 
hulp van een aan-
tal familieleden 
en omstaanders 
probeerde ze eerst 
pepé te helpen 
met de “Heimlich-
methode” (nvdr. 
In essentie wordt 
daarbij een borst-
stoot gebruikt). 
Toen dat niet het 
gewenste resultaat 
opleverde, werd 

alvast een reanimatie met hartmas-
sage aangevat. Het gebruik van de juiste 
techniek leidde tot de nodige ontspan-
ning van de spieren waardoor Katia, 
die al die tijd haar kalmte, maar ook 

haar vastberadenheid bewaarde, erin 
slaagde om het stukje vlees manueel 
uit de keel van pepé te halen. Gilbert 
kreeg terug zuurstof en verstikking werd 
voorkomen. Na enkele minuten kwam 
ook de inderhaast opgeroepen MUG 
aan…. Pepé moest mee ter observatie, 
maar kon ’s anderendaags heelhuids 
en zonder complicaties terug naar huis. 
Iedereen slaakte een zucht van verlich-
ting.
Katia is een bescheiden meid en zal 
zelf niet veel poeha verkopen over haar 
heldendaad. Maar de redactie van de 
Zemstenaar vond het toch de moeite 
waard om haar heroïsche actie even in 
de kijker te zetten.

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries 

“Onze” heldin Katia redt levens
EPPEGEM - Iedereen in Eppegem en Elewijt kent dierenarts Katia De Vreese. Ze is onder meer heel 

actief in KFC Eppegem en is ook een gewaardeerd redactielid van de Zemstenaar, tussen al haar 

drukke bezigheden door. Wat minder geweten is, is dat “onze” Katia ook levens redt… en niet alleen 

in haar dierenartsenpraktijk!

 

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

Pepé is blij 
dat hij het 

nog kan 
navertellen.

Katia, 
onbevreesd.
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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

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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“Den Borneo werd opgericht in 1977 en 
voetbalde in het AVVV, Antwerpse Vereniging 
Voor Vriendenclubs, in de Brabantse afde-
ling. Frans Vercammen en de betreurde 
Jan Van Asbroeck maakten deel uit van 
die beginperiode van FC Borneo en namen 
in 1988 met hun toenmalig bestuur het 
zwalpende FC Eppegem over. Vanaf dan 
werden voor beide teams de ploegkleu-
ren rood, wit en groen. Vanaf 1995 spelen 
zowel KFC Eppegem als FC Borneo aan de 
Waterleest, in een prachtig nieuwe infra-
structuur, na jarenlang aanmodderen ‘in 
de put’ (aan de Brusselsesteenweg recht-
over het station). 
Met als devies ‘Wherever you go, go Borneo’ 
heeft de club doorheen zijn geschiedenis 
nooit problemen gehad om seizoen na 
seizoen voor het nodige plezier te zorgen, 
zowel bij spelers als bij sympathisanten. 
Een overwinning wordt gevierd alsof de 
Champions League behaald wordt en 
bij verlies luidt ‘volgende keer beter’ in 

de rangen. Hans Vandermeiren (Hanske),  
trouwe KV-supporter en jarenlang kapi-
tein van FC Borneo, is de laatste jaren het 
betrouwbaar sluitstuk in het doel. Heel 
wat goede voetballers vonden er een stek 
na hun carrière in hogere regionen of 

werden weggeplukt om door te breken in 
provinciale reeksen. Is het spel niet altijd 
oogstrelend, soms wel tenenkrommend, 
het blijft een bijzonder leutig schouwspel. 

Onder leiding van trainer-speler Diego 
Cooreman slaagden ze er dit seizoen 
alweer in om met de gewonnen mat-
chen een puntenaantal te sprokkelen dat 
voor sponsors en sympathisanten goed 
is voor een aantal vaatjes bier.” 
En laat de Borneanen het hart op de 
juiste plek hebben, met heel wat in 
petto voor de viering van hun veertig-
ste jaargang en waarvan de opbrengst 
integraal naar Chiro Eppegem gaat voor 
de bouw van hun nieuwe lokalen. Op de 
terreinen van VK Weerde vierden ze met 
een galamatch tussen oud-spelers en 
de spelers van het huidige FC Borneo. 
Spijs en drank voor honger en dorst 
en ambiance met Katastroof, C-man, 
Rochke en 2 Many Thieles. Nog vele 
zaterdagnamiddagen vol ouderwets 
voetbalplezier, gelach en gezever en ‘de 
derde helft is van ons’. Wat kan menig 
supporter nog meer wensen?

Tekst: Katia De Vreese, foto: Jean Andries

FC Borneo 40 jaar
EPPEGEM - FC Borneo vierde op maandag 30 april zijn veertigjarig bestaan. Pascal Vandenbranden, 

alias ScallyMix en notoir Borneosupporter, doet voor ons de geschiedenis van deze vriendenclub uit 

de doeken.

Smaakmakers 
Hans en Pascal.

Wherever you go, go Borneo!
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Zemst heeft een landelijk karakter, en dat zorgt er ook voor dat er 

veel dieren te zien zijn in de gemeente. In deze reeks tonen we 

graag welke "bijzondere" dieren in Zemst werden gespot!

Ook iets gespot?
Stuur je foto, een korte uitleg, je naam en de plaats waar je het dier 
spotte naar info@dezemstenaar.com met als onderwerp 'gespot'.

Wij verbergen al 
ongeveer anderhalf jaar 
dagelijks een okkernoot 
in één van de potten op 
ons terras, en elke dag 
komt deze eekhoorn de 
noot halen. We gaven 
"onze" eekhoorn de naam 
Huppel. Soms zien we 
het diertje, soms niet. 
Maar de noot is steeds 
verdwenen!

Etienne Vandepitte

Coördinatie: Marijke Pots

Tijdens een lentewandeling 
in ‘de Plage’ op 10 april 
kwamen we deze exotische 
beestenboel tegen! Niet 
vier, maar zes op een rij…
De schildpadden namen 
een verkwikkend 
zonnebad!
Het toont natuurlijk ook 
aan dat mensen hun 
‘favoriete huisdier’ al eens 
durven dumpen...

Wesley Muyldermans



37

“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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Zemst Brusselsesteenweg 129 · T 015 627 373  I  Korbeek-Lo Tiensesteenweg 8 · T 016 468 468  I  www.carmi.be

AGL · ATELIER CONTENT · CATWALK · ELLEN VERBEEK · GUGLIELMO ROTTA · SANTONI · THIRON ...
EEN SELECTIE UIT ONS RUIM AANBOD MERKEN VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN
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Zes jaar geleden kocht de gemeente 
Zemst forellenvijvers op het Molenveld in 
Elewijt. Daarmee kwam ze tegemoet aan 
de wens van hengelaars om over een 
eigen viswater te beschikken. De tussen-
dijken van enkele kleinere vijvers werden 
uitgegraven zodat een grote vijver voor 
wedstrijdvissen en enkele kweekputten 
overbleven. Een tiental kleine forellenvij-
vers werd ongemoeid gelaten als biotoop 
voor amfibieën en natuurvijver voor vissen.

Oeverversterking nodig
Daarmee konden de Verenigde Zemstse 
Vissers aan de slag. De stevigheid van 
de oevers liet echter te wensen over. Er 
waren verzakkingen en uitspoelingen en 
versterkingswerken werden noodzake-
lijk. ”Om de halve meter werd een zware 
hardhouten paal in de oever geheid. 
720 in totaal”, zegt voorzitter Erwin Van 
den Eynde. “Daartegen werd een hou-
ten beschoeiing van planken van 3 cm 
dik aangebracht. Achter de beschoeiing 

werd de oever ver-
stevigd met ste-
nen. ”De totale kost 
voor deze werken 
bedraagt 56.000 
euro, btw inbe-
grepen en wordt 
door de gemeente 
betaald.”
Om de werken te 
kunnen uitvoeren, 
werd het waterpeil 
verlaagd en zoveel 
mogelijk vissen 
gevangen en in 
een aanpalende vijver gezet. Ook de 
grote populieren zijn gekapt omdat die 
voor veel bladval zorgden en droge tak-
ken een gevaar vormden voor  vissers 
en wandelaars. Een trage voetweg door 
het domein werd omgelegd.

Viswater stabiliseren
“De vijver kan zich nu terug stabiliseren, 

vissen worden terug overgezet en nieuwe 
uitgezet, maar het is nog onzeker of er 
dit hengelseizoen op gevist wordt”, denkt 
Erwin. ”Onze wedstrijden kunnen we tijde-
lijk organiseren op een tweede middel-
grote vijver. Vorig seizoen kregen we hier 
1.650 vissers op bezoek in 80 wedstrijden.”
Hengelaars moeten alle gevangen vis 
terug zetten, maar de club meent dat 
er soms ook gestroopt wordt en ook de 
aalscholvers pikken geregeld een visje 
mee. “Vroeger hadden ‘Oostblokkers’ 
het vooral op onze karper gemunt die in 
Polen een delicatesse is. Buren houden 
mee toezicht, maar toch vinden we nog 
achtergelaten visgerief aan de vijvers.”

Groter clublokaal
De vissersclub verbouwde eerder het 
oude pomphuis tot clublokaal met 
een terras, maar die accommodatie is 
ontoereikend. Twee houten chalets en 
een verruiming van de kantine moeten 
het tekort opvangen.  

Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

Veiliger vijver door sterkere oever
ELEWIJT - De Verenigde Zemstse Vissers starten het hengelseizoen met vernieuwde accommodaties. 

De oeverbeschoeiing van de grote karpervijver werd vernieuwd en aan een uitbreiding van het club-

huis wordt gewerkt. 

De 85 leden gooien graag hun lijntje uit in de clubvijvers.

De karpervijver kreeg een 
stevige beschoeiing.
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Aansluitend op een lezing gaf de 
Belgische Valkerij Federatie op een 
terrein in Elewijt een demonstratie 
hoe roofvogels afgericht worden voor 
de jacht. De beroepsopleiding tot val-
kenier vormt een unieke cursus van 
Syntra. Elewijtenaar Kris Ulens is voor-
zitter van de federatie en specialist. 
De valkerij staat sinds 2010 op de lijst 
van Immaterieel Cultureel Erfgoed en 
is erkend als Unesco-werelderfgoed. 
Ulens heeft destijds het dossier daar-
voor opgestart.

Spectaculaire vluchten
Geregeld en alleen binnen het jacht-
seizoen en met toestemming van de 
landeigenaar, trekt Kris met zijn havik, 
woestijnbuizerd of roodstaartbuizerd 
het veld in om een stukje wild te ver-
schalken.

Dat lukt ongeveer in drie pogingen op 
tien. “Bij deze manier van jagen heeft 
het wild dan ook veel meer overlevings-
kansen dan bij de jacht met vuurwa-
pens”, argumenteert hij.  ”En wij bezor-
gen de buurt ook geen overlast. Het 
is ons niet te doen om een ‘tableau’ 
aan wild te verzamelen. Als onze vogel 
één prooi vangt, stoppen we ermee. 
Wij genieten vooral van de actie, de 
spectaculaire jachtvluchten en van de 
unieke relatie die we met de vogel heb-
ben opgebouwd.”

Van de 280 soorten dagroofvogels zijn 
er maar een handvol die in aanmerking 
komen als valkeniersvogel.

Stress bij eerste vrije vlucht
De roofvogels die bij de valkerij inge-
zet worden zijn allemaal opgekweekt 
in gevangenschap. Op een menu van 
muizen en dagkuikens groeien ze 
tot topatleten.  De prijzen die er voor 

betaald worden variëren van een paar 
honderd euro tot veel oliedollars die 
sjeiks er voor over hebben.
De jonge vogel blijft nog een hele tijd bij 
zijn ouder waarvan hij de echte gedra-
gingen en technieken tot roofvogel 
overneemt. Daarna volgt nog een lange 
opleiding om een sterk partnerschap 

op te bouwen met de valkenier. De ver-
zorging en training van de vogel wordt 
in een logboek bijgehouden. “De eerste 
vrije vlucht waarbij de vogel niet aan-
gelijnd is, is voor iedere valkenier een 
stressmoment”, weet Kris. ”Hij draagt 

dan wel een zendertje zodat we hem 
gemakkelijk kunnen lokaliseren als hij 
even zijn vrijheid neemt.”

Unieke opleiding
De Syntra opleiding tot valkenier is uit-
gesmeerd over twee cursusjaren. De 
opleiding en erkenning is uniek in de 

Valkenier word je met passie
ELEWIJT - Kris Ulens heeft een passie voor roofvogels. Hij jaagt er mee en mag zich valkenier noe-

men. “Dat mag alleen iemand die met een roofvogel ook effectief de jacht beoefent. Liefhebbers die 

roofvogels in een show opvoeren, zijn geen valkeniers”, zegt Ulens.

“Wij genieten vooral van de actie,  
de spectaculaire jachtvluchten  

en de unieke relatie met de vogel”
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info@b-paint.org

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61 
info@uitvaartzorg-verheyden.be

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.

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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wereld. Wie daarna de proeven met 
goed gevolg afwerkt, krijgt het erkend 
getuigschrift voor het beroep van val-
kenier. “Die kunnen dan met hun roof-
vogel aan de slag voor de jacht of in 
demonstratievluchten. Vaak worden 
we ook gevraagd voor het bestrijden 
van overlast door meeuwen, duiven, 
eksters en kraaien in bedrijven en aan 
de haven, maar ook in de landbouw 
en in de fruitsector. De vlucht van een 
grote roofvogel op die sites is al snel 
voldoende om hen te verjagen.”

Tekst en foto's: Juliaan Deleebeeck

Cursisten  demonstreerden 
met hun roofvogels de 

opleiding en een jachtvlucht

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64 

ALGEMENE 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

info@printwinkel.com
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Dat die periode nog altijd de gemoederen 
doet oplaaien, merkt men aan de vele 
uitgaves, essays, interviews die vandaag 
gepubliceerd worden. Knarren als Paul 
Goossens moeten 
zich nog steeds 
verantwoorden en 
worden, heden ten 
dage nog meer 
dan vroeger, graag 
op de rooster 
gelegd.   
Komt het dus 
handig uit dat er 
met De Sixties, 
het nieuwe non-
fictie boek van 
Rudolf Hecke, een 
mooi overzicht 
van die periode 
wordt uitge-
schreven dat veel 
verder gaat dan 
‘Leuven Vlaams’ 
en ‘Walen buiten’. Rudolf schrijft over de 
grenzen heen en wijst erop dat het om 
meer ging dan kasseien smijten naar de 
flikken. Overal in de wereldsteden werd 
de ‘seks, drugs en rock&rollrevolutie’ op 
zeer harde wijze aangepakt. Iets wat mij 
totaal ontgaan was, maar ik ben dan 

ook van 1961, hetzelfde geboortejaar als 
Rudolf. Dat maakt dat Rudolf en ik de 
late sixties natuurlijk niet hebben kun-
nen beleven in hun topjaren, maar je 

kan wel stellen dat de seventies in België 
toch erg goed aansloten op die periode 
en dat we zodoende van de vibes, de 
muziek en het onafhankelijke meer dan 
voldoende hebben kunnen proeven. 
Maar bon, het boek zelf is een aange-
name trip down memory lane. Veel 

nieuwe informatie heb ik niet opgesto-
ken, maar voor de jongere lezer is dit een 
pluspunt, want hij krijgt in één uitgave 
politieke achtergrondgeschiedenis, een 

lesje in muziek, sappige verhalen en ook 
ontluisterende passages over de don-
kere kant van die periode. Dat bekende 
artiesten als Boudewijn de Groot, Roland 
en Wim T. Schippers meewerkten aan 
dit boek is zeker een meerwaarde.  
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

Back to the sixties met Rudolf
HOFSTADE - Het is dit jaar op de kop af vijftig jaar geleden dat de wereld dooreen werd geschud met 

een nouvelle vague die sindsdien zijn gelijke niet meer gekend heeft. 1968 was een kernjaar in wat 

men de culturele (r)evolutie is gaan noemen. 

Rudolf Hecke gaat in De Sixties 
veel verder dan 'Leuven Vlaams' 

en 'Walen buiten'.

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959



45



46

Van de eerste keer prijs!
Kristel, Joeri en hun kinderen Ian, 
Michelle en Matthew stuurden vorige 
maand voor de eerste keer hun ant-
woord in en wonnen al meteen. 
Wanneer we hun prijs gaan overhandi-
gen, zitten ze op hun terras te genieten 
van het zonnetje op een mooie april-
dag. 
Het gezin woont al twaalf jaar graag in 
Eppegem. Ze vinden het er leuk wonen 
in een rustige, groene buurt, vlak bij de 

fietsostrade. De kinderen zijn 
actief in verschillende Zemstse 
verenigingen. Ian (13) speelt 
voetbal in Zemst, Michelle (11) 
danst bij Impuls in de Melkerij en 
Matthew (4) volgde zwemlessen 
bij Sportsminded. 
Het gezin Deswarte-Desmedt 
vond drie leeshonden in ons 
aprilnummer. Op pagina drie 
stond hij als twaalfde man te 

blinken bij 
de Elewijtse 
v o e t b a l -
ploeg, op 
pagina twintig 
volgde hij mee 
les in de klas in 
Rwanda en op 
pagina 35 zat 
hij verstopt in 
de kader aan de 
muur. Onze lees-
hond had erg zijn 
best gedaan, want 
niet veel mensen 
vonden hem drie 
keer. 
Wil jij ook mee 
zoeken? Onze 
leeshond ver-

stopt zich elke maand op foto’s in de 
Zemstenaar. De foto’s van de rubriek 
‘Onder de Mensen’ tellen niet mee, ook 
de cartoons niet. 
Als je ook wil winnen, stuur dan je ant-
woord met de pagina(‘s) waarop onze 
leeshond deze maand te zien is, naar 
ons mailadres (leeshond@dezemste-
naar.com) of geef een geschreven ant-
woord af op het gemeentehuis, in een 
bibfiliaal of in het Hof van Laar. Vermeld 
ook steeds je naam en telefoonnum-
mer zodat we je snel kunnen bereiken 
voor een foto in onze volgende editie. 
Inzenden vóór 16 mei. 

Tekst en foto: LS 

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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen
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De nieuwe collectie zonnebrillen  
is reeds binnen.

Geniet van de lenteactie :  
'zonneglazen op sterkte, 
dit voor zowel enkelzicht als multifocaal'.

Wij adviseren u graag verder in de winkel.

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


