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... niet alleen Bosuilen (spotnaam die ze kre-
gen toen ze de muzikanten van Laar voor 
Hondenfretters uitmaakten), maar ook grappen-
makers, die bijgelovigen ’s avonds en ’s nachts 
verkleed en rammelend met kettingen en bellen, 
de schrik op het lijf joegen: de Kleuddedragers. 
Bos, dat was noch Laar, noch Zemst, waar men 
ze ‘varkens in het bos’ noemde, omdat ze enkel 
dachten aan aardse geneugten (toen plezier 
maken, drinken, roken). Eén van de meest legen-
darische figuren van Bos was Guske va Sak 
(Augustinus de Breucker), zo genoemd omdat hij 
altijd zijn gerief in een juten zak over zijn schou-
der droeg. Hij kreeg zelfs een standbeeld aan de 
kapel van de Heilige Familie op het Spilt (op de 
kruising van de Vijfbunderweg en de Spiltstraat).                                                                                                                     

AL

Ondertussen woonden er in Bos...

’t is weer voorbij die 
mooie zomer! En wat een 
geweldige vakantie is het 
geweest! Maar nu moet er 
dus terug gewerkt worden. 
Onze reporters gingen ook 
deze maand weer op pad 
en keerden terug met heel 
wat toffe verhalen!

Extra veel voetbalnieuws deze maand, want 
het seizoen gaat weer van start en er werden 
enkele bekermatchen gespeeld. Maar ook andere 
sporters komen aan bod. Koen zoekt schaak-
maten, Greet en Nancy organiseren opnieuw 
Nightlon en heel wat zwemmers maken zich 
zorgen over het verdwijnen van het zwembad. 
Hoog tijd dus voor een stand van zaken!

Lisa en Laurent zien het ook helemaal zitten, 
want zij zijn de nieuwe eigenaars van Villa Maria. 
Ze maken er ongetwijfeld een gezellige en mooie 
thuis van. Waar je je ook helemaal zen zal voelen, 
is bij B&B Akemi. Het prachtige logeeradres van 
kersvers redactielid Anja. 

Het straatbeeld van Zemst is op slag een pak 
boeiender dankzij de beklede schakelkasten. De 
Semse en de gemeente sloegen de handen in 
elkaar en beplakten de kasten met oude foto’s. 
Maar het kan nog beter. Jammer genoeg  
slingert er nog veel te veel zwerfvuil in onze 
prachtige gemeente(s). Sara en Marijke willen 
daar iets aan doen en zoeken nog 1.075 helpers.

Ook Ferry en zijn dierenopvangcentrum maken 
de wereld elke dag een stukje mooier door kat-
ten en sinds kort ook honden op te vangen. Dat 
en nog veel meer lees je in dit nummer. Vergeet 
je vooral niet in te schrijven voor World Cleanup 
Day. Tot dan!

Ellen
xxx

Schoolreunie Hofstade

Eddy Apers is op zoek naar oude schoolmak-

kers! Ben je tussen 1946 en 1953 in Hofstade 

naar school geweest en vrij op 22 september 

aanstaande? Vanaf 15u is er een schoolreünie in 

het Ontmoetingscentrum (Zemstsesteenweg 15, 

Hofstade). Vooraf inschrijven is niet nodig, en je mag 

ook je echtgeno(o)t(e) meebrengen!

:
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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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In de schiftingswedstrijden won de 
ploeg van voorzitter Rudy Bautmans 
met 6-0 tegen VK Weerde en 1-3 bij 
FC Zemst. SK Laar, een ploeg uit de 
derde recreatie B Antwerpen, won bij FC 
Eppegem U19 (3-4) en speelde gelijk 
tegen Verbr. Hofstade (2-2). In de finale 
was de liefhebbersploeg uit Zemst-Laar 
een maatje te klein voor VV Elewijt en 
verloor met 8-0 cijfers.
“Met de ruggengraat van het voorbije 

seizoen en veel nieuwe spelers is het 
aanpassen tijdens de voorbereiding”, 
vertelde Elewijt-trainer Wim D’Hondt. 
“Het winnen van de begeerde Beker 
van Zemst is de vrucht van een heel 
goede stage in Utrecht. Een fantasti-
sche samenhang van de groep werd 
gecreëerd en dat geeft een boost naar 
de competitie toe. Met deze mentaliteit 
en de werklust van iedereen gaan we 
mooie tijden tegemoet.”

Rudy Bautmans was niet weinig fier over 
zijn groep en kreeg niets dan lof voor 
de feilloze organisatie. “De beker is een 
beloning voor het harde werk van de 
technische en sportieve staf, het bestuur 
en de vele bereidwillige medewerkers, 
die met de club een stapje vooruit wil-
len. De toekomst oogt rooskleurig. Alles 
is positief en daar moeten we dit seizoen 
de vruchten van plukken.”

                     Tekst en foto: Jean Andries

VV Elewijt wint Beker van Groot-Zemst
ELEWIJT - VV Elewijt, reeds in 2004 en 2009 winnaar van de begeerde beker van Zemst, won voor de 

derde keer in zijn bestaan de finale. Dit keer tegen SK Laar. 

Dolle vreugdetaferelen 
in Elewijt.

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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“Schaken is leuker met twee”, valt initi-
atiefnemer Koen Palstermans met de 
deur in huis. “Ik ben zelf een fervent 
schaker en weet als geen ander dat het 
niet altijd eenvoudig is om een spel-
partner te vinden. Vaak wordt de hobby 
opgepikt tijdens leger- of studenten-
tijd, maar wordt daarna verwaarloosd 
omdat er in familie- en vriendenkring 
geen geïnteresseerden meer te vinden 
zijn. Ikzelf schaak vaak tegen een com-
puter of online met een onbekende. 
Maar er gaat niets boven een uitdagend 
potje schaak face-to-face op een ter-
rasje en met een fris pintje in de hand.” 

Initiatieven met impact
Om schaakliefhebbers bij elkaar te krij-
gen deed Koen een oproep op de Public 
Facebookgroep  ‘Zemst Leeft’.  “De 
opkomst is goed, maar het blijft elke 
maandag wel afwachten of er spelers 
zullen opdagen”, vertrouwt  Koen ons 
toe. 
De aanwezige schakers zijn in elk 
geval blij met het initiatief. “Ik zak 
graag af van Leest naar Zemst”, vertelt 
de 14-jarige Timo Lauwers, de junior 
schaker van de avond. “Ik grijp elke 

kans die ik krijg om op de traditionele 
manier te spelen met plezier aan.” En 
ook de twee andere schakers, David De 
Pooter uit Eppegem en Pascal Vanden 
Eede uit Mechelen, spelen liever een 
partijtje schaak op een gezellige ont-
moetingsplek. 
“Je hoeft geen groot schaaktalent te 
zijn om mee te komen spelen, maar 
een basisniveau is wel vereist”, gaat 
Koen verder. “Wij spelen voor het ple-
zier en voor de intellectuele uitdaging. 
Er is geen sprake van competitie of 

enig clubverband. Jong en oud zijn van 
harte welkom en wie een schaakbord 
met stukken heeft, wordt uitgenodigd 
dit mee te brengen. Bij mooi weer wordt 
er buiten gespeeld en na de zomer zal 
er een plekje in het Staminee gezocht 
worden”, besluit Koen. 
Schaak je graag mee? Kom dan een 
kijkje nemen op maandagavond vanaf 
20 uur in het ‘Staminee van de Semse’, 
Schoolstraat 17 te Zemst (aan het Plein 
van de Verdraagzaamheid). 

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Zet je schaakmaat schaakmat
ZEMST – Kleine initiatieven brengen leven in de brouwerij. Wie daar niet van overtuigd is, kan eens komen 

kijken in het ‘Staminee van de Semse’. Daar wordt namelijk op maandagavond naar hartenlust geschaakt. 

Schakers van in en 
buiten Zemst zakken 
af naar de Semse.

info@b-paint.org
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Op de openbare verkoping waren 
minder gegadigden dan gedacht. 
Uiteindelijk werd het art nouveau-pand 
verkocht aan Laurent Peeters en Lisa 
Kurum. Lisa wou graag een woordje 
uitleg kwijt: “Laurent en ik hebben de 
woning gekocht om er zelf te gaan 
wonen. Zeker omdat we heel wat 
authentieke elementen willen behou-
den, is er nog veel verbouwingswerk 
aan. We rekenen op minstens ander-
half jaar. En neen, we gaan er geen 
horecazaak in uitbaten. Mijn man en 
ik hebben onze handen vol met onze 
babykledingzaak Petit Bateau die bin-
nenkort opent in Mechelen aan de 
Steenweg 42 (nvdr. verlengde van de 

I J z e r e n l e e n ) . 
Omdat mijn broer 
kasteel Tivoli in 
Mechelen uitbaat, 
deed het al de 
ronde dat we in 
Villa Maria iets 
met horeca zou-
den gaan doen, 
maar dat is dus 
niet het geval.”

Van de inboe-
del die nog in 
Villa Maria achterbleef werd een deel 
aan het archief van de gemeente 
geschonken. Een aantal zaken, zoals 

een mooie schouw in de living en de 
vroegere piano van Flor (zie foto’s), 
mogen door de eerstvragende gratis 
worden afgehaald. De lezers van de 
Zemstenaar mogen daarvoor mailen 
naar laurent@herabenelux.be.

En het standbeeld van Flor?
Johan Jacquemin, voorzitter van vzw 
Chirome, heeft ondertussen samen 
met de gemeente en de Waterweg 
een nieuw plaatsje gevonden voor het 
standbeeld van Flor, dat tot voor de 
verkoop in zijn voortuin stond. Johan 
vertelt: “Remember: op 6 november 
2015 kreeg Flor Van de Sande, bij 
leven, van de jeugd van Zemst een 
bronzen standbeeld ter gelegenheid 

De toekomst van Villa Maria
Zemst - In juli laatstleden werd “Villa Maria”, 

een bijzonder pand aan de Brusselsesteen-

weg in het centrum van Zemst én beschermd 

erfgoed, openbaar verkocht. De goegemeente 

van Zemst is natuurlijk nieuwsgierig naar de 

bestemming van wat iedereen in het dorp kent 

als de woning van wijlen Flor Van de Sande, al-

omgekend en ook op de allereerste cover van 

de Zemstenaar.

Lisa en Laurent: de 
nieuwe eigenaars 

van Villa Maria.

Art nouveau-interieur 
in hartje Zemst.



12

De piano en de schouw van 
Flor in de aanbieding.

van zijn 90ste verjaardag. Hij kreeg 
dit als dank voor zijn levenslange 
inzet en bezieling voor de jeugd van 
Zemst. Dit standbeeld, van de hand 
van Chris De Laet uit Weerde, kreeg 
een plaats op een arduinen sokkel 
vlak voor zijn villa. De erfgenamen 
gingen er mee akkoord om dat beeld 
aan Chirome af te staan. We zijn dan 
op zoek gegaan naar een geschikte 
plaats. In de Hemen zelf prijkt al een 
kopie van het standbeeld. We dachten 
aan een mooie plek op de Zennedijk, 
ongeveer midden tussen de brug 
van de Stationslaan en de brug van 
de Brusselsesteenweg, ter hoogte 
van de Melkerij, met zicht voor Flore 
op de speelterreinen van ‘zijn’ Chiro-
Hemen en op de voetbalterreinen van 
FC Zemst. Maar de Vlaamse Waterweg 
stelde voor om het beeld te plaatsen 
op de hoek van de fietssnelweg en 
de Stationslaan. Zo is het gemak-
kelijker bereikbaar voor onderhoud. 

Daarenboven heeft het een grotere 
zichtbaarheid in het centrum van 
Zemst en ligt het ook vlak bij de chi-
roterreinen van de Flore.”

De gedachtenis en het erfgoed van 
Flor blijven dus op veel manieren 
gekoesterd! 

Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries
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ADIDAS • AMBIORIX • ATELIER CONTENT • ATTILIO GIUSTI • CAMPER • CARHARTT • DES PETITS HAUTS • DL SPORT • ELEMENT • EMPORIO ARMANI 
ELLEN VERBEEK • ESSENTIEL • FIAMME • FLORIS VAN BOMMEL • GABOR • GIGUE • HACKETT • HALMANERA • HUGO BOSS • JHAY • JANET & JANET 
JUST IN CASE • LA FÉE MARABOUTÉE • LIU JO • MARCCAIN • MARIPÉ • MEPHISTO • NATHALIE VLEESCHOUWER • NERO GIARDINI • OCRA
PANTANETTI • PAUL SMITH • POM D’API • PUMA • RALPH LAUREN • REEBOK • RONDINELLA • SAMSØE & SAMSØE • SANTONI • STONES AND BONES 

VEJA• WEEKEND MAX MARA • XANDRES • ZECCHINO D’ORO • ZILTON • ZINDA ...
EEN SELECTIE UIT ONS RUIM AANBOD MERKEN VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN

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

Advertentie_Groen_De Zemstenaar_Carmi_001.indd   1 20/08/18   15:19
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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
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Nu ook voor rijhuizen!



15

Een gewone hoevegevel, zo op het eer-
ste gezicht… Maar eens binnen ontvouwt 
zich een wereld van verschil. “Wauw, 
dit had ik niet vermoed”, is mijn eerste 
reactie. Strakke lijnen en structuren, 
sober decoratief, maar uiterst smaak-
vol aangekleed. Op de bovenverdieping 
wordt mijn wauw-gevoel alleen maar 
versterkt.

NatGeo of Cosmopolitan?
Ik ontdek twee ruime 
kamers van 32 m2, met 
alle denkbaar heden-
daags domotica- en ver-
blijfscomfort. Anja toont 
me eerst de NatGeo: een 
kamer opgevat volgens 
een natuurgetrouw en 
geometrisch concept: 
lichtgekleurd hout, met 
wit, grijs en zwart als 
sobere kleurenbasis. Het 
geheel wordt opgefleurd 
door natuurlijke mate-
rialen en elementen in 
geeltinten. Deze kamer 
bezit ook een volledig 
ingerichte keuken.
Kamer nummer twee 
heet Cosmopolitan. Zij 
dankt haar naam aan de 
wereldse luxueuze inrichting. De hoofd-
kleur is blauw in al haar schakeringen, 
aangevuld met accenten van goud. 
Donker hout, fluweel en leder geven de 
kamer een luxueuze uitstraling.
Eén ding is duidelijk: sfeerontwerpster 

Anja Van Cappellen heeft zich hier ten 
volle kunnen in uitleven. Maar ook haar 
partner Johan Luycx – slimme energie-
specialist en domoticatechneut bij uit-
stek – heeft zich duidelijk laten gaan. 
Door het gebruik van duurzame ener-
gieën is de hele B&B quasi energie-
onafhankelijk. Schakelaars hoef je niet 
al te veel te zoeken: sensoren zorgen 
wel voor licht waar je gaat of staat. Open 
je het raam, schakelt de airco automa-

tisch uit. Ga je douchen, zorgt de spie-
gelverwarming voor een blijvend klare 
kijk. Elke kamer heeft een tablet, zodat 
je zelf naar wens vanuit je luie zetel of 
zalige bed de verwarming, verlichting, tv 
en gordijnen kan bijsturen.

Neem het interieur mee
Akemi is een oase van stilte en rust, 
gelegen te midden van groene velden 
en weiden. Heb je niet genoeg aan rus-
ten, wandelen, fietsen of watersporten (op 
de nabijgelegen Willebroekse vaart), dan 
is er nog het ruime aanbod aan wellnes-
sfaciliteiten: verwarmd buitenzwembad 
met loungehoek, jacuzzi, infraroodsauna, 
Finse sauna. Een groot gamma fitnes-
stoestellen maakt het geheel compleet. 

Ook aan de inwendige mens is gedacht: 
een gevarieerd ontbijt met verse streek-
producten en homemade bereidingen 
staan borg voor een goede start van 
de dag. “En als je bepaalde decoratie-
elementen leuk vindt, kan je ze gewoon 

Akemi, mooie dageraad in Bos
ZEMST-BOS – Ver weg van alle drukte, waar de Vijfbunderweg ophoudt te bestaan en het Zwartland zin-

dert in de zon, ontwaren we, verscholen in een roes van groen, Akemi. Een gloednieuwe Bed & Break-

fast. Akemi is een Japans woord voor ‘mooie dageraad’. In deze B&B kan men zen zijn, tot rust komen 

in balans met de natuur. Onthaasten in duurzame luxe, luidt het credo van Anja, Johan en zoon Jérémy. 

Anja en Johan 
zijn klaar om hun 
eerste gasten te 

ontvangen.
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Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

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

raoul.koekoekx@skynet.be

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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kopen en meenemen”, voegt Anja er met 
de smile aan toe. “Zo kan ik mijn interieur 
blijvend vernieuwen! Alles is te koop!”
Akemi start met twee kamers in de 
eigen woning. Maar de plannen voor 
vier gastenkamers met gemeenschap-
pelijke ruimte in het bijgebouw liggen 

ter tafel. Voor het zover is willen Anja en 
Johan hun gasten ook verwennen met 
enkele niet te versmaden arrangemen-
ten: een champagneontbijt, picknick in 
de omringende velden, fiets-, moun-
tainbike- en quadverhuur… In samen-
werking met derden behoort zelfs  

privémassage tot het verwenpakket.
B&B Akemi mikt op volwassenen die rust 
zoeken in een aangenaam verblijf met 
een persoonlijke aanpak. U vindt Akemi 
aan de Vijfbunderweg 40 in Zemst-Bos. 
Tel 0499/33.65.49; www.akemi-bnb.be.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Akemi

Wie zich afvraagt hoe Zemst, Weerde, 
Elewijt, Eppegem, Laar en Hofstade er 
50 of 100 jaar geleden uitzagen, welke 
huizen en cafés er stonden en hoe de 
mensen er bijliepen, 
krijgt daar vandaag een 
beter zicht op met een 
erfgoedproject van de 
gemeente en de heem-
kundige kring De Semse. 
“Op heel wat plaatsen in 
de gemeente hebben 
nutsmaatschappijen 
schakelkasten staan, 
die in een neutrale kleur 
geschilderd zijn. We 
hebben hen toestem-
ming gevraagd om die 
kasten op te smukken 
met historische foto’s 
uit de beeldbank”, zegt 
erfgoedschepen Veerle 
Geerinckx. “Eandis, 
Proximus, Telenet en het 
Agentschap Wegen en Verkeer reageer-
den positief. Op de kasten werd een 
grote foto uit de beeldbank gekleefd, 
die de situatie van vroeger weergeeft en 
begeleid wordt door een korte uitleg. Het 
straatbeeld van vroeger is er direct ver-

gelijkbaar met het huidige dorpszicht.”
Zemst stapte in 2008 in het regionale 
project van de beeldbank. Duizenden 
oude foto’s werden al op de website van 

de beeldbank geplaatst. De heemkun-
dige kring heeft er een werkgroep voor 
opgericht om het materiaal in te voeren 
en te duiden. Guy Nys van de heem-
kundige kring heeft er enkele markante 
beelden uit geselecteerd om er de kas-

ten mee te bekleden. In een promo-
tiefolder roept de heemkundige kring 
de hulp in van de inwoners om oude 
foto’s aan te leveren bij de beeldbank. 

Dat kan in het Staminee van de Semse 
in de Schoolstraat of via desemse@
gmail.com. De originele foto’s worden 
na het inscannen terugbezorgd aan de 
eigenaar.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Oude foto’s op nutskasten
ZEMST - Kasten van nutsmaatschappijen worden deze dagen bekleed met een oude foto, die een 

beeld geeft hoe de plaats er in een ver verleden uitzag.

Met de goedkeuring van de 
nutsmaatschappijen werden de kasten 

met foto’s van vroeger bekleed.
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Sara Pieters en Marijke Pots zijn buren 
op de Elewijtsesteenweg in Eppegem. 
“We zijn beiden bezig met ecologisch 
en duurzaam leven. Regelmatig deel-
den we met elkaar wat we nu weer 
zagen rondslingeren tijdens het wan-
delen of joggen”, vertelt Sara. Marijke 
gaat verder: “De organisatie van World 
Cleanup Day Belgium zocht lokale ini-
tiatiefnemers, en wij riepen enthousi-
ast: wij gaan ervoor zorgen dat 5% van 
Zemst mee opruimt met ons!”

Met jouw hulp
“Tien jaar geleden werd in Estland een 
nationale opruimdag georganiseerd” 
zegt Sara. “Met 4% van hun bevolking 
werd op enkele uren tijd 10.000 ton 
afval verzameld. Naar aanleiding van 
dat succes willen de Esten nu de hele 
wereldbevolking engageren om deel 
te nemen aan World Cleanup Day: de 
planeet vrijmaken van zwerfvuil in één 
dag. In 150 landen wordt er enthousiast 
gezocht naar mensen die mee willen 
helpen.” 

Wil jij ook een proper Zemst?
“We krijgen allemaal wel een keer te 
maken met zwerfvuil”, gaat Marijke 
verder. “Onderzoek toont aan dat sen-
sibiliseringscampagnes vaak niet het 
gewenste doel hebben. Het heeft meer 
effect om de waarde van de eigen 
omgeving te tonen en de straten mee 
te helpen schoonmaken. Dat doet 
mensen spontaan nadenken en men is 
minder geneigd een propere omgeving 

vuil te maken.” Op 15 september wordt 
er aandacht gevraagd voor ons milieu 
en het afvalprobleem. “We kunnen daar 

uiteraard elke dag aan werken, maar 
het is goed om dat een keer samen te 
doen, er samen over na te denken en 

Weg met dat zwerfvuil!
ZEMST – Buurvrouwen Sara en Marijke zoeken 1.075 Zemstenaren om op 15 september samen onze 

gemeente vrij te maken van zwerfvuil. Op die dag is het World Cleanup Day, de grootste positieve 

burgeractie ter wereld. De bedoeling is om op één dag met 5% van onze inwoners de Zemstse straten 

vrij te maken van rondslingerend afval. En over de hele wereld doen miljoenen mensen hetzelfde.

World Cleanup Day Zemst: praktisch
• Inschrijven kan via Facebook (World Cleanup Day Zemst) 

of via worldcleanupdayzemst@gmail.com.
• Zemst werd onderverdeeld in 12 zones, en je kan aanduiden in welke zone 

jij op pad gaat.
• Sluit je aan bij een groep of trek er alleen op uit.
• Ook kinderen zijn van harte welkom (wel zeker met een fluohesje en niet 

langs gevaarlijke wegen).
• In elke zone kan je je aansluiten bij een opruimgroep met afspraak om 11 uur 

(later aansluiten kan ook).
• Je kan je ook opgeven om een groep te begeleiden.
• Je kiest zelf hoe lang je helpt.
• Vuilniszakken, handschoenen, grijpers en fluohesjes worden voorzien door de 

gemeente Zemst en Incovo.
• Het slotevenement vindt plaats om 15u30 op het Plein van de 

Verdraagzaamheid.

Gezocht: 1.075 
mooimakers!



19



20

erover te praten”, vindt Sara. “Ook onze 
kinderen kunnen hierbij betrokken wor-
den. Niet ‘ik moet opruimen’, maar ‘ik 
wíl opruimen’, is de gedachte die wij 
willen overbrengen.” 
Sara’s dochter Fleur (7) heeft al hele-
maal de juiste mindset: “Toen ik 
onlangs een meneer een sigaretten-
peuk uit zijn autoraam zag gooien, zei 
ik tegen mama dat iedereen één dag 
de auto aan de kant zou moeten laten 

staan om mee het vuil op de straat op 
te ruimen”. Fleur heeft het alvast begre-
pen: ‘als we allen voor onze eigen deur 
vegen dan is de ganse straat schoon’.

Andermans vuil?
“Rondslingerend afval is niet altijd met 
opzet weggegooid. Denk maar eens aan 
de rekening die gaat vliegen als je een 
terrasje doet”, vertelt Marijke. “Je kan je 
verschuilen achter de uitspraak ‘ik kuis 

andermans vuil niet op’, maar mijn vraag 
is dan ‘wie dan wel?’ Want Moeder Natuur 
kan het niet zelf.” De organisatrices hopen 
dat er voldoende vrijwilligers meedoen en 
dat ook verenigingen, jeugdbewegingen, 
scholen, … zich engageren.  Geen tijd op 
15 september? Dan kan je, net zoals Lut 
Neveux uit Zemst al doet, je steentje bij-
dragen tijdens je dagelijkse wandeling en 
het vuil oprapen dat je tegenkomt.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Yelle Heijensn

“Ik ben Molly en was 16 jaar jong toen ik in 
het dierenopvangcentrum Zemst terecht 
kwam. Ondertussen vond beheerder 
Ferry voor mij een liefdevolle thuis, net 
als voor meer dan 50 van mijn soortge-
nootjes. Mijn verblijf was ruim, met een 
design krabpaal, een berg speeltjes en 
vele schuilplekjes waar ik kattenkwaad 
kon uithalen. Ik kreeg de beste zorgen 
en voeding, aangepast aan mijn gevoe-
lige ingewanden. Regelmatig kwam er 
bezoek, echter zij mochten mij enkel 
op afstand bewonderen, zonder me te 
storen. Alleen mijn adoptanten betraden 
mijn verblijf. Zij werden zorgvuldig gese-
lecteerd, na een persoonlijk gesprek en 
een huisbezoek. Immers, je moet een 
kat een kat noemen: het moet matchen 
tussen een poes en haar toekomstige 
huisgenoten. Soms was het een bees-
tenboel. Vooral in het voor- en najaar. 
Dan worden er veel kittens binnenge-
bracht, dikwijls zonder mama. Of zwan-
gere poezen. Of oudere poezen, zoals 
Singa, doof als een kwartel en blind 
als een mol. Ferry zoekt een geschikt 

opvanggezin voor deze dieren in nesten. 
Deze zomer kwam er een kattenpension 
bij. Wist je dat sommige kattenverblijven 
zelfs met airco uitgerust zijn? Elk diertje 
zijn pleziertje denk ik dan …”
Vanaf 1 september heeft Ferry nog 
meer katjes te geselen. Dan zijn ook 12 
tot 24 honden welkom, afhankelijk van 
ras en grootte. Naast hun kooi binnen, 
beschikken zij over een grote buiten-
ruimte. Voor een hondenpension is het 
nog wachten tot 2021. 
Ferry heeft het dus niet voor de poes. 
De vzw doet dan ook een beroep op vrij-
willigers. Zij zetten zich mee in voor de 
werking van het centrum. Word jij onze 
volgende dierenverzorger, knuffelaar of 
hondenwandelaar?
Het centrum organiseert activiteiten 
om de werking te steunen. Zo geno-
ten tweevoeters op 18 augustus van 
een open bar met drank en veganisti-
sche versnaperingen. Op 14 september 
vindt de eerste editie plaats van “De 
Beestige Quiz” met drankjes en hap-
jes om de menselijke hersencellen 

te stimuleren. Meter Martine Prenen 
zal de avond aan elkaar praten. Op 13 
oktober wordt een plantaardige pasta-
avond georganiseerd. Alle opbrengsten 
gaan integraal naar de werking van 
Dierenopvangcentrum Zemst. Iedereen 
is dus meer dan welkom!
Tot slot een warme oproep. “Mijn verblijf 
was nooit zo goed geweest zonder de 
steunende leden. Dankzij hen kan het 
centrum kwaliteitsvolle voeding aanko-
pen, dieren steriliseren, dierenartsbezoe-
ken betalen, ... Steunen kan op verschil-
lende manieren: donaties, schenkingen, 
de aankoop van steunpaketten, …”
www.dierenopvangcentrumzemst.be.

Tekst en foto: Anja Van Cappellen

Niet zomaar een asiel!
ZEMST – Dierenopvangcentrum Zemst is onderdeel van Stop Die-

renmishandeling vzw. Dierenwelzijn staat voorop!

Ferry Heikoop, dieren-
liefhebber pur sang.
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Bram Luyten, verantwoordelijke voor het 
domein Sport Vlaanderen legt uit: “Sport 
Vlaanderen heeft op initiatief van onze 
dienst infrastructuur begin dit jaar de 
opdracht gegeven om een onderzoek uit 
te voeren naar de mogelijkheden om het 
zwembad in Hofstade structureel in orde 
te houden en nog een paar jaar open te 
houden. Ondanks een aantal manke-
menten hadden we er een goed oog in. 
Maar het rapport en de veiligheidsrond-
gang brachten, ook voor ons nogal onver-
wachts, aan het licht dat het zwembad 
qua technieken, compartimentering en 
verwarming, niet meer aan de huidige 
regelgeving voldoet. Omdat deze regel-
geving pas onlangs verstrengd werd, 
kwamen deze conclusies als een verras-
sing! Om het zwembad de komende drie 
jaar alleen al maar operationeel te hou-
den, zou een investering van 4.500.000 
euro (sic) nodig geweest zijn. Het besluit 
van Sport Vlaanderen - na overleg met de 
gemeente Zemst - was dan ook: het bad 
moet, noodgedwongen, dicht.” 

Schoolzwemmen?
Schepen van onderwijs Koen 
Vandermeiren weet meer: “Na het 
onverwachte nieuws over de sluiting per 
1 januari 2019 was onze eerste reflex: 
hoe gaan we dit daarna oplossen voor 
de kinderen van onze scholen? In de 
lagere school is het volgens de eindter-
men verplicht om de kinderen te leren 
zwemmen. We bleven niet bij de pakken 
zitten en deden in juni en juli onmid-
dellijk een rondvraag bij alle zwemba-
den in de buurt. Dankzij goed overleg 
met het Autonoom Gemeentebedrijf 

van Mechelen en deze alerte aanpak 
– met dank aan onze sportfunctiona-
ris Marcus - kunnen alle acht Zemstse 
scholen (gemeente-, vrije - en gemeen-
schapsscholen) alvast rekenen op 
plaats in het nabije Mechelse zwembad 
Geerdegemvaart; dat blijft trouwens 
nog een paar jaar open en zeker tot 
Plopsaqua Mechelen opent. Op vraag 
van en op kosten van de gemeente 
Zemst zal de stad Mechelen extra 
kleedruimten voor de Zemstse school-
kinderen plaatsen. De busdiensten van-
uit onze scholen worden herbekeken en 
waar nodig zal de gemeente ook hier de 
nodige inspanningen doen.”

De toekomst
de Zemstenaar vernam dat er al een 
hele tijd sprake is van de bouw van een 
nieuw zwembad binnen in het Domein 
Sport Vlaanderen.  
De zwemmers en de verenigingen (bvb. 
zwemvereniging Hofstade en Gezinsbond 
Weerde en Elewijt) zijn natuurlijk in blijde 
verwachting van een zo snel mogelijke 

oplossing. Martine Goossens, die zich 
zowat opgeworpen heeft als de spreek-
buis van zwemmers en zwemverenigin-
gen in Zemst: “Wij zwemmers vinden dit 
uiteraard spijtig en zullen ‘ons’ zwembad, 
dat een uniek karakter heeft (neutraal, 
niet-commercieel, ligging naast het 
domein, gemakkelijke toegankelijkheid, 
rustgevende infrastructuur, ozon...) zeker 
missen. We hadden gehoopt dat we mooi 
de overstap hadden kunnen maken naar 
een nieuw zwembad in het domein van 
Hofstade, maar dat is helaas niet zo. Er is 
sprake van een studie naar de haalbaar-
heid van dit project, maar dit biedt geen 
garantie dat dit nieuw zwembad er komt.  
En áls het er komt, spreken we sowieso 
van een meerjarenproject. Het is duidelijk 
dat de gemeente Zemst sport belang-
rijk vindt en hierin investeert (uitbreiding 
sporthal Hofstade, Curling Club Zemst, 
…..)  Dat is fijn!  Wij zwemmers zouden 
ons niet graag aan de kant gezet voe-
len. Hopelijk wordt er achter de coulissen 
gewerkt aan een mooi ‘zwem’alternatief 
binnen de gemeente?” 

Zwembad Hofstade: wat nu?
HOFSTADE - De geruchten gingen al een tijdje de ronde over een aantal mankementen aan het dertig 

jaar oude zwembad van Sport Vlaanderen (bij velen beter gekend als Bloso) in Hofstade, maar een 

dikke maand geleden viel de hakbijl: het zwembad gaat dicht tegen eind december 2018.  

Het zwembad sluit 
definitief zijn deuren.
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EIGEN HERSTELDIENST

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

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

bvba
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Gunter Vercammen van de vzw 
Sportsminded vindt de sluiting van het 
bad een serieus verlies: “Onze zwem-
school heeft tot doel om jonge kinderen 
op een plezierige manier veilig te leren 
zwemmen. Een nieuw onderkomen zoe-
ken loopt echter niet van een leien dakje. 
Het ziet er naar uit dat wij voor onze 250 
leden geen oplossing zullen vinden en 
dat onze zwemschool voor onbepaalde 
tijd moet sluiten. Het is jammer dat ik 
binnenkort de kinderen uit Zemst niet 
langer in een zwembad 
in onze gemeente de 
basisvaardigheden zal 
kunnen aanleren. Ik zal 
ook met mijn eigen kin-
deren moeten uitwijken.” 
En ook Eva Nelen, 
Arne Declerck en 
Ans Lowet, van de 
Gezinsbond Weerde, 
vertolken de ontgoo-
cheling van hun leden 
over de sluiting van het 
zwembad: “Ons 90-tal kindjes die de 
vrijdagavond – in twee shiften - kwamen 
zwemmen in Sport Vlaanderen, kunnen 
voorlopig nergens meer terecht. Dat is 
zeer spijtig. Een plaatsje in een ander 
dichtbij gelegen zwembad hebben we 
voorlopig nog niet en een verplaatsing 
naar een andere gemeente zou van de 
ouders een extra inspanning vragen. Ook 
het uurtje keuvelen in de kantine naast 
het zwembad op vrijdagavond zullen de 
ouders missen. Momenteel is onze les-
senreeks van sep-
tember ook tevens 
onze laatste en dit 
met pijn in het hart. 
Hopelijk komt er 
snel een oplossing 
uit de bus.”
Ludo Vanaerschot 
die als vrijwilliger 

ruim 20 jaar de zwemactiviteiten van de 
Gezinsbond Elewijt coördineert, vreest dat 
het gordijn ook voor hen onherroepelijk 
zal vallen. “Er wordt kennelijk door Sport 
Vlaanderen aan een alternatief sportpro-
gramma gewerkt voor extra sportactivitei-
ten in het domein. Dit biedt uiteraard een 
meerwaarde, maar het is geen oplossing 
voor onze zwemmertjes. Wij organiseren 
twee lessenreeksen per schooljaar waar 
ongeveer 100 kinderen per reeks aan 
deelnemen. Wij moeten nu op zoek naar 

een ander zwembad om onze kinderen 
te leren zwemmen. Er is  echter niet veel 
hoop dat wij een alternatief vinden. De 
zwembaden in de omliggende omgeving 
hebben helaas die capaciteit niet. Het ziet 
er dan ook naar uit dat wij na meer dan 
100 lessenreeksen nu abrupt moeten 
stoppen”, besluit Ludo.

Burgemeester Bart 
Coopman rea-
geert: “Na de toch 

nog onverwachte sluiting van het Bloso-
zwembad door Sport Vlaanderen is een 
nieuw zwembad bouwen niet op een 
twee drie geregeld en het is een enorme 
investering; met tien of vijftien miljoen 
euro kom je niet toe.  Het gaat in elk geval 
om een bedrag dat de gemeente norma-
liter niet zelf en alleen kan dragen. Zemst 
is, eventueel samen met enkele andere 
gemeenten uit de regio, alleszins bereid 
tot een partnership als Sport Vlaanderen 
en de zwemsportfederatie, liefst zo vlug 

mogelijk, een nieuw overdekt zwembad 
in het domein bouwen. Andere scenario’s 
onderzoekt de gemeente ook. Net zoals 
de zwemmers van Zemst zijn wij natuur-
lijk vragende partij voor de Hofstaadse 
locatie en ik heb er héél goede hoop op 
dat in de toekomst een mooi samenwer-
kingsproject kan worden opgestart.”

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

 

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
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Naar jaarlijkse gewoonte werd de laatste 
week van juli een voetbalstage georga-
niseerd door de jeugdwerking van FC 
Zemst. Tijdens de voorlopige heetste 
week van de zomervakantie hebben 
ruim vijftig kinderen hun kunstjes kun-
nen tonen op het voetbalveld. Dankzij 
professionele trainers en veel vrijwilligers 
om de kinderen van voldoende eten 
en drinken te voorzien werd het zoals 
elke editie een geslaagde voetbalstage 
(boven).
De werkers in de keuken maakten graag 
een minuutje vrij om te poseren aan het 
bord. “FC Zemst da’s tof sjotten”, zeiden 
ze in koor (onder).

Toen de nieuwe truitjes van FC Eppegem gekozen werden, 

kwamen het bestuur en coach Greg Vanderidt met het idee een 

eerbetoon te doen aan de overleden voorzitter Jan Van Asbroeck. 

Onderaan de truitjes werd een lijn ingegraveerd  ‘Memorial Jan 

Van Asbroeck 5/12/2017’. De voorstelling van het truitje werd door 

zijn zoon Tom ten zeerste gewaardeerd. “Voortaan speelt de 

ploeg met 12 tegen 11”, zegden de initiatiefnemers in koor. Fo
to
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Eind juli was het in WZC Releghem samen-
komst voor alle bewoners voor “Releghem 
zingt”. Hilde De Broeck zorgde andermaal 
voor animatie met liedjes van de tijd van 
toen, uitzonderlijk en vrijwillig bijgestaan 
met gitarist Erwin van “Zakdoek”.

Op dinsdag 7 augustus waren het weer Halvesteenfeesten in Zemst-Laar. Broodbakken 

op ambachtelijke wijze in de rustieke oven, schieten op de liggende wip, pannenkoeken, 

kantklossen en groenten rechtstreeks van het veld, van dat alles kon je genieten in de 

tuin van Paul en Marie-Louise. Bij valavond was er de openluchtfilm FC De Kampioenen 3: 

Forever.
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Voor de 23e keer op rij organiseerden de Egleghemse Zeevissers een barbecue. In 
tegenstelling tot de voorbije jaren begon de club om 12 uur in plaats van 14 uur. 
De talrijke opkomst verliep gespreider. Europa zorgde voor een andere wetgeving 
met andere gespecialiseerde gerechten en de club opteerde voor zelf gevangen 
zeebaars. Dat alles was een groot succes. Een groepsfoto met bestuur en werkers 
mocht uiteraard niet ontbreken.

De zomerstage van KFC Eppegem was voor de derde keer een groot succes. Een vijftigtal jongeren tussen 6 tot 12 jaar 

hadden van 6 tot 12 augustus voetbalplezier. De trainers leerden op een leuke manier de eerste voetbalstappen, voor de 

ouderen was een een ideale voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Discipline en respect voor de trainers en medespe-

lers werden in de verf gezet. Na afloop kregen de spelertjes een diploma, een medaille en een receptie met drank en 

snoepjes.
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Op 24 juni organiseerde ’t Haverenhof vzw zijn jaarlijkse leden dag onder het thema “Paardrijden-Play Unified”. “Samen hebben ruiters met en zonder beperking van deze gezellige dag kunnen genieten. Families, vrienden en sup-porters hebben de mooie prestaties van de ruiters kunnen bewonderen. Iedereen kijkt uit naar de volgende editie”, zei Donatienne.

Op het Europees kampioenschap skeeleren in Oostende 
reden drie leden van Reko Zemst in de kijker. Op de piste 
behaalde Anke Vos maar liefst 3 medailles. Ze behaalde 
een individuele bronzen medaille op de 500 meter 
sprint. In teamverband won ze samen met Sandrine Tas 
en Stien Vanhoutte de Europese titel op de 3 km aflos-
sing. Op het nieuwe onderdeel (500 meter teamsprint – 
duo met Sandrine) sleepte ze de zilveren medaille in de 
wacht. Anke reed eveneens een verdienstelijk wegtoer-
nooi met een mooie 5e plaats op de One Lap en een 8e 
plaats op de 10 km puntenkoers.
Nymphe Keuleers reed op de 300 meter een persoonlijk 
record (27,389 sec.) waarmee ze uiteindelijk achtste 
werd. Op de 20 km afvalling reed ze naar een 18e 
plaats.
Ellen Van de Catseye stond telkens aan de start in de 
lang afstanden. Zowel op de 10 km puntenafvalling 
(piste) als op de 10 km puntenkoers (weg) werd ze 11e. 
Op de afvallingskoersen (15 km piste en 20 km weg) 
werd ze respectievelijk 14e en 13e. Op de afsluitende 
marathon behaalde ze de 29e plaats. De dames van 
Reko Zemst mogen terugblikken naar een mooi EK. 

Giant Football Team uit China wilde graag een tweeweekse 

stage in Belgie. KV Mechelen was volgens de club uit de 

Chinese voetbalacademie de ideale ploeg voor opvang van 

de trainers en U9 en 10. De samenwerking KV Mechelen en 

FC Eppegem is positief en KV-jeugdcoordinator Bart Devaere 

had een positief gesprek met hoofdcoach Greg Vanderidt en 

TVJO Walter De Kok om te oefenen op het synthetisch van FC 

Eppegem. Een foto mocht uiteraard niet ontbreken. 
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Tervuursestwg 319
1981 Hofstade 

* boek nu uw shoot 
en ontvang 
GRATIS  
1 poster (60-80 cm)
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PARTICULIER                    zwangerschap - newborn - familie - reportage - event  
PASFOTO’S              studio en op locatie
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We zijn op zoek naar studenten 
voor de vakantieperiodes en flexie voor het ganse jaar.
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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

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

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

Stijn Streuvelslaan 92 - 1980 Eppegem
Tel. 015 62 34 71 - Fax 015 62 34 72

E. info@de-schranshoeve.be
www.de-schranshoeve.be

Openingsuren
Maandag & dinsdag gesloten

Woensdag - donderdag - vrijdag & 
zondag vanaf 12.00u
Zaterdag vanaf 17.00u
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De zomer was precies verlopen zoals Gunther het zich had voorgesteld: 
heet en lang…zaam. Geen stressbeladen vliegreis of oververhitte, file-
zwangere autovakantie. Fiets en trein des te meer. Slow travelling. 

Hij had zichzelf getrakteerd op een state of the art-fiets met aangehechte 
kar, goed voor bijna 20 kilo tent & co. Op de kaart van Europa had hij vijf 
bestemmingen in de buurlanden aangeduid op maximum 300 km van 
Zemst: Hastings, Amiens, Luxemburg, Koblenz en Den Helder. Fiets en kar 
de trein op – niet altijd even evident! – en dan telkens al fietsend terug. Een 
strak plan en toch ook weer niet. Alleen de kampeerplaatsen op zijn route 
had hij genoteerd. Zonder tijdsdruk, wegens niemand die op hem wachtte… 
Engeland was zijn ding niet: links rijden, fish and chips… Gelukkig niet lang 
en dankzij de ferry-overtocht min of meer memorabel. Mede door Engelse 
dames die elkaar uitdaagden om Duvels binnen te gieten zoals zij gewoon 
waren om hun pints of lager door te zwelgen. De eerste dagen aan de 
Normandische kust daarentegen… Oh la la, magnifique! De hitte zinderde 
nog na toen Gunther zijn tentje gooide in Le Crotoy, in de Baie de la Somme. 
Nog een plons in het zwembad, dan een stevige schotel fruits de mer en tot 
slot un petit Calva. Hij had zich nog maar net in slaapzak gewenteld toen hij 
op de vrije plek naast zijn tent stemmen hoorde. Merde, laatkomers, vloekte 
hij in zijn binnenste! Omdat het gestommel maar niet ophield, knipte hij zijn 
zaklamp aan en stak zijn hoofd buiten. Twee vermoeide fiets-Françaises 
probeerden in het schemerduister hun slaaphutje op te trekken. Gunther kon 
hun gesukkel niet aanzien en duwde zijn zaklamp in hun handen. Nog geen 
vijf minuten later stond het hele geval recht. Na een “oh merci monsieur, 
c’est bien gentil de votre part, bonne nuit et à demain”, werd het stil. Met een 
“bonjour monsieur, le café est prêt”, werd Gunther de volgende ochtend wak-
ker. Droomde hij? Neen dus. Vers stokbrood en croissants, dampende koffie, 
zelfgemaakte confituur, een blauwe lucht, een heerlijk zonnetje en twee 
dankbare dames… Er zijn dagen die slechter beginnen. Het ontbijt duurde 
tot de middag. Annemarie en Sandrine waren beiden uit Biarritz en onder-
namen een fietstocht naar Amsterdam, helemaal langs de kust. Kaarten 
met fietsroutes en kampeerinfo werden bestudeerd. Plannen werden bijge-
stuurd. Met hun drietjes eerst tot Zemst en dan hop naar Amsterdam. Den 
Helder paste nog net in het plaatje. Luxemburg en Koblenz konden Gunther 
gestolen worden. Annemarie en Sandrine niet! Van Den Helder ging het nog 
onverwacht naar Texel. En what happened at Texel, stayed at Texel!                                                                                                          

   Alex Lauwens
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b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

info@printwinkel.com

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen 
gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138
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Bij de eerste editie vorig jaar daagden 550 
deelnemers op. Dankzij de organisatoren 
en de ruim 100 vrijwilligers kon de vzw 
Oxevents 7.500 euro schenken aan de 
Mucovereniging, een vzw van en voor men-
sen met mucoviscidose en hun families. 
Voor alle duidelijkheid: muco is nog steeds 
de meest voorkomende levensbedrei-
gende erfelijke ziekte in ons land.

Meer beleving
Een kidsrun, 6 kilometer stap-
pen, 5 of 10 kilometer lopen,  
35 kilometer moun-
tainbiken. Allemaal 
in de maneschijn. 
Het concept werd 
gesmaakt door de 
Zemstenaars en heeft 
de organisatoren zo 
mogelijk nog enthou-
siaster gemaakt.

Wat zijn jullie 
ambities dit jaar?
Nancy Goris: “Het is 
onze droom om alles-
zins beter te doen dan 
vorig jaar. Wij mikken 
nu op 750 deelne-
mers en een cheque 
van 10.000 euro voor 
de mucovereniging. 
De huidige stand van 
zaken laat alvast het 
beste verhopen.“

Blijft alles hetzelfde of zijn er ver-
anderingen?
Greet De Grave: “Het concept blijft het-

zelfde. We hebben wel geleerd uit de 
eerste editie en een aantal dingen 
bijgestuurd. Zo willen we meer sfeer 
brengen, o.a. door start en aankomst te 
centraliseren voor het  strandgebouw. 
We leggen tevens een actieve link met 
muco: elke deelnemer moet na zijn 
inspanning een ballon opblazen. We 
verzamelen ze en maken zo de link 
tussen zuurstof, als bron van leven, en 
muco duidelijk.“
Nancy: ”Dit jaar willen we ook meer klem-
toon leggen op beleving, door animatie 

te brengen naast het wandelparcours. 
In samenwerking met Heirweg 1 (de 
Romeins geïnspireerde vereniging met 
o.a. aandacht voor cultuur en onze lan-

delijke omgeving) wordt een interactieve, 
geanimeerde wandeling uitgewerkt.”

Vooraf inschrijven
De inschrijvingstarieven zijn voor elke 
discipline dezelfde als vorig jaar: 9 euro 
voor 6 kilometer wandelen/stappen, 10 
euro voor 5 of 10 kilometer lopen in en 
buiten het domein; 35 km mountain-
biken kost 12 euro. De kids lopen hun 
moonrun op de Finse piste van het 
domein voor 6 euro. Bedrijven kunnen 
een steunticket kopen van 250 euro 

(voor max. 10 deelne-
mers). Wie er niet kan 
bij zijn, maar toch zijn 
steuntje wil bijdragen, 
kan altijd een vrije gift 
doen (fiscaal attest 
vanaf 40 euro). 
De respectievelijke 
echtgenoten van 
Nancy en Greet – 
Lee Yudhira en Yves 
Letot – benadrukken 
dat vooraf inschrij-
ven noodzakelijk is. 
Dat kan je doen op  
www.nightlon.org 
waar je tevens alle 
praktische info vindt 
en ook dat kwalita-
tief hoogwaardige 
en uiterst stijlvolle 
Nightlon T-shirt voor 
11 euro kunt bestel-

len. Afspraak op zaterdag 20 oktober in 
Sport Vlaanderen Hofstade. Starttijden 
vanaf 18.30 uur tot 23 uur. Be there!

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Nightlon 2.0
ZEMST – Walk, run, ride en een kids moonrun. Op zaterdag 20 oktober zal het Sport Vlaanderen Domein in 

Hofstade opnieuw the place to be zijn voor al wie zich de longen uit het lijf wil sporten ten voordele van muco.

Greet, Nancy, Yves en Lee zijn 
helemaal klaar voor hun tweede 
editie van Nightlon.
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Benny haelwaeters
terrassen - opritten - tuinafwerking

rioleringswerken 
=> ontkoppelen regenwater/afvalwater

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

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

 

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

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

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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De dames van FC Zemst amuseerden zich ook in Laar. “Na 
ontspanning volgt de voorbereiding van een nieuw seizoen, 
waar we ons andermaal willen doen gelden met een nieuwe 
titel er bovenop”, zegt Marijke Duverger. Op de foto: Cato 
Peeters, Tine Sels, Ines Van de Voorde, Dagmar Van Dam, 
Wassila Nassif, Marine Patesson, Sofie Van der Borght, 
Kirsten Grauwels, Elien De Jaeger en Marijke Duverger.

Krol-Cup en Laar-Cup waren top
ZEMST-LAAR  - SK Laar kan terugblikken op een schitterende tweedaagse. Tijdens de Krol-Cup en de 

SK Laar-Cup was de weermaker van de partij, telkens gekleurd met veel voetballiefhebbers, schoon 

volk en sympathisanten. Bovendien toonden de voetbalploegen zich van hun beste zijde met spek-

takelwedstrijden er bovenop.

De U10 van FC Eppegem waren de besten in 
de Krol-Cup en dat werd na afloop gevierd 
met een feestje. Op de foto: Flor Dupont, 
Arnaud Spitzel, Vincent De Poortel, Jarno 

Heylen, Daan De Doncker, Thomas Van 
Oevelen, Fien Derocdel en Fons Trekels.

Tijdens de SK Laar-Cup trok Manege Verbrande Brug aan 
het langste eind, maar na afloop gaven ze graag toe: 
“Resultaten zijn niet belangrijk, voetballen is toch iets 
anders dan paardrijden.” Op de foto: Jurgen De Neys, 
Nico De Corte, Pieter Verhoest, Ignace Janssens, Anne-
Lore Jadin, Koen Vandermeiren, Devloo-Delva Frederick, 
Jan Van Acher en Sil Bets.

Voor de Eppie Chicks van FC Eppegem was plezier 
maken prioriteit tijdens de SK Laar-Cup. Discipline 

bijbrengen en er een homogeen geheel van maken 
naar de competitie toe is de opdracht. Op de 
foto: Dorien De Ketelaere, Peggie Berckmans, 

Liesbeth Lacante, Evi Panneels, Nancy Sterckx, Ellen 
Vandommele, Lies De Backer, Danny Van Engeland, 

Vanessa Grammet en Maarten Weber.

 Tekst en foto’s: Jean Andries
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Onze specialiteiten zijn:
• gevelisolatie en afwerking met geplastificeerde crepi 

(meer dan 300 kleuren)
• stukadoorwerken
• opritten en terrassen
• chapewerken
• gyproc wand & vals plafond

Vraag gratis uw offerte aan

info@cvm-renovatie.be - 0477 26 29 77 - 0495 38 22 16 - www.cvm-renovaties.be

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
info@laeremansramen.be
www.laeremansramen.be
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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'.

Coördinatie: Marijke Pots

Tijdens een fietstochtje op 
weg naar een van onze 
geocachen die niet meer 
gevonden werd, reden we 
over de brug van de Zenne 
en zagen plots een bever 
zonnebaden! We lieten nog 
enkele andere voorbijgangers 
mee genieten van deze 
verrassing, iedereen was blij 
om een dergelijk dier in onze 
Zenne te kunnen zien! En de 
geocache, die lag nog op de 
juiste plaats. Beter zoeken!

Jos De Ron

Gespot bij Atelier 
ScHePSeLS in de 
Bosstraat in Zemst-Bos: 
de populierpijlstaart. Een 
prachtige nachtvlinder.

Karine Lauwers
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Zemst heeft niet enkel een gemeente-
raad en college, er zijn ook een aantal 
adviesraden, die suggesties doen aan 
het beleid. Eén daarvan is de GROZ, die 
advies geeft over het beleid voor ontwik-
kelingssamenwerking en internationale 
solidariteit.  De naam ‘GROZ’ blijft mis-
schien wat onder de radar, maar dat is 
zeker niet zo voor de organisaties die de 
raad groepeert. De GROZ is samengesteld 
uit verenigingen en vrijwilligers uit Zemst 
met een project in het Zuiden en/of actief 
rond internationale solidariteit: Oxfam 
Wereldwinkel, Mali-Kanu, AZIZ, de lokale 
groep 11.11.11, Plan International België, 
Xaritoo, Missiekring Zemst en andere vrij-
willigers.  Allemaal geëngageerde men-
sen met een hart voor wie het minder 
goed heeft, waar ook ter wereld. 

Krachten bundelen
De GROZ-verenigingen bundelen vaak 
hun krachten. Dat doen ze niet enkel 
door de gemeente te adviseren, bijvoor-
beeld over subsidies die elke Zemstenaar 
met een project in het Zuiden (inleefreis, 
stage, of ontwikkelingsproject) kan aan-
vragen, maar ook door samen een en 
ander op poten te zetten. Zo organise-
ren ze elk jaar een informatieve avond 
over een relevant thema en zetten ze 
samen hun schouders onder Verrekijker 
(het vroegere Wereldfeest) dat dit jaar 
plaatsvindt op zaterdag 8 september 
vanaf 14u aan de Schranshoeve.  

Nieuw memorandum
Met de gemeenteraadsverkiezingen in 
het vooruitzicht  stelde de GROZ een 
nieuw memorandum op voor de poli-

tieke partijen en kandidaat-gemeen-
teraadsleden. Daarin staat onder 
meer hun (relatief) nieuwe visie op de 
Noord-Zuidverhoudingen en de rol die 
een gemeente daarin kan spelen. Jan, 
Josée, Mia, Godelieve en Maddy  - alle-
maal GROZ-leden - geven graag een 
woordje uitleg.
“Vandaag hebben we een globale, mon-
diale visie op ontwikkelingssamenwer-
king. De wereld hangt samen. Wat er hier 
gebeurt, heeft een invloed op het Zuiden 
en omgekeerd.  Stoten wij massaal CO2 
uit, dan heeft dat een impact elders in 
de wereld. Armoede en conflicten ver 
weg drijven migratie aan.  Met de ontwik-
kelingsdoelen kijken we vandaag veel 
breder naar ongelijkheid, economie, eco-
logie, armoede, onderwijs, milieu, vrede 
en veiligheid… We moeten samen naar 
een oplossing zoeken.  Die geïntegreerde 

visie willen wij graag aan ons toekomstig 
gemeentebestuur voorleggen.”

Wat kan de gemeente doen?
“Onze gemeente doet het zeker al niet 
slecht op het vlak van ontwikkelings-
samenwerking”, gaat het vijftal verder.  
“Maar er is nog werk aan de winkel en 
de problemen die we in het Zuiden 
aanwijzen, bestaan hier ook: armoede, 
ongelijkheid, afbouw van sociale grond-
rechten, ... Daar kan een gemeente echt 
wel veel aan doen via haar woon- en 
integratiebeleid, haar klimaatplan, 
enzovoort. We willen een mondiale 
gemeente zijn die sensibiliseert over 
internationale onrechtvaardigheid en 
het belang van duurzame ontwikke-
ling. Dat kunnen we onder meer doen 
via een duurzaam en ethisch aankoop-
beleid. Zo willen we samen werken aan 
een mondiaal lokaal beleid.”
Wie graag de integrale tekst van het memo-
randum leest, vindt die op www.11.be.  
Kijk op wat doet 11.11.11, lokaal beleid, 
gemeentelijke memoranda. 

Tekst en foto: Annemie Goddefroy

Nieuwe kijk op ontwikkelingssamenwerking
ZEMST – Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht stelde de GROZ - de Gemeentelijke 

Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zemst – een aantal nieuwe doelen voor aan ons toekom-

stig gemeentebestuur.

GROZ-leden Mia, Josée, 
Godelieve, Maddy en Jan 

rond de tafel. 
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE
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Tweede amateurs A
KFC Eppegem
Trainer Greg Vanderidt
1. De ruggengraat is gebleven en een 

zestal nieuwkomers brengen allen 
een meerwaarde. Elke plaats is dub-
bel bezet.

2. We moeten realistisch zijn, uit de 
gevarenzone blijven zou een suc-
ces zijn. Er zijn kosten noch moeite 
gespaard door een hard werkend 
bestuur en de sportieve staf om 
een brede en goede kern bij elkaar 
te krijgen. Ons recept is hetzelfde 
als de voorbije jaren: hard werken, 
nederigheid, teamgeest en een 
geweldige wedstrijdmentaliteit. Met 
dit alles komen we niet in de pro-
blemen.

3. Een groot voordeel is dat negentig 
procent van de groep is gebleven 
en serieus werd versterkt. Het eerste 
doel is in tweede amateurklasse te 
blijven. Maar de supporters moeten 
realistisch zijn. We gaan meer moe-
ten omgaan met verlies. Er wordt 

goed gewerkt en we gaan in stij-
gende lijn. Begin september zullen 
we er staan.

4. Met een competitiestart tegen SK 
Londerzeel, naar Dikkelvenne en 
thuis tegen Tempo Overijse weet 
FC Eppegem snel of het over het 
spelersmateriaal beschikt om in 
tweede amateurklasse een goed 
figuur te slaan. De Brabantse ploe-
gen Londerzeel, Tempo Overijse, 
Wijgmaal en Diegem eerst thuis in 
de heenronde zijn een voordeel en 
financieel voor de club een goede 
zaak. 10e plaats

Derde provinciale C
FC Zemst
Manager Jurgen Deman
1. Voor het zoveelste jaar op rij vertrekt 

geen enkele basisspeler naar een 
andere club. Enkel onze doelwachter 
Bart De Doncker (39) hangt na een 
zeer mooie carrière de handschoe-
nen aan de haak, maar blijft aange-
sloten en beschikbaar in geval van 
nood. Bart is waardig vervangen door 
Christophe De Spriet. Samen met de 
fitte Niels Dotromont beschikken we 
over twee goede keepers. Dezelfde 
kern en sportieve staf, aangevuld 

Voetbalseizoen 2018-2019 van start
ZEMST - De eerste wedstrijd van de competitie is al voorbij. Wat zijn de verwachtingen? de Zem-

stenaar deed een korte rondvraag.

1. Wat zijn jullie troeven?

2. Welke ambitie heeft de club?

3. Wat zijn de verwachtingen?

4. Onze visie

KFC Eppegem

FC Zemst
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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met enkele talentvolle jongeren, zorgt 
ervoor dat het eerder fine tunen is 
van het geleverde werk. De sportieve 
leiding blijft voor het zesde jaar in de 
goede handen van Bart Van Winckel, 
geassisteerd door Sven Haeck en 
Peter Cordemans. Onze belangrijk-
ste troef is dan ook de samenhang 
en de gedrevenheid van de groep, 
alsook een gezonde mix van jonge-
ren en anciens, en een schitterende 
jeugdwerking. Op enkele spelers na is 
de volledige kern en volledige techni-
sche staf woonachtig of afkomstig uit 
Groot-Zemst. En daar zijn we fier op!

2. FC Zemst wijkt niet af van de gezonde 
ambitie om zowel mooi als goed 
voetbal te brengen, met een door-
stroming van eigen jeugdproducten. 
We hebben met succes een postfor-
matie opgericht, die in de toekomst 
zijn vruchten zal afwerpen. Vorig sei-
zoen was onze ambitie een stabiele 
derdeprovincialer zijn en meedoen 
voor een top vijf plaats, waar we met 
succes in geslaagd zijn met een 
mooie gedeelde derde plaats. Voor dit 
seizoen blijft de ambitie dezelfde, een 
evenaring zou wel eens kunnen (vijf 
nederlagen in 30 wedstrijden, waar-
van één thuis tegen de kampioen).

3. We kiezen reeds enkele jaren bewust 
voor een niet al te grote kern, een 
goede mix van spelers uit de regio en 

een fantastische sfeer. Als iedereen 
fit is, heeft de coach positieve selec-
tieproblemen. We kunnen in elke lijn 
een vervanging doorvoeren zonder 
dat het niveau naar beneden gaat. De 
verwachtingen zijn dus verder doen 
zoals we bezig zijn. Onze leuze is niet 
voor niets “FC Zemst, da’s tof sjotten.”

4. FC Zemst wil de stabiliteit behouden 
die het vorig seizoen verwierf. Zeker 
ook gezien de mooie reeks, titelkan-
didaat KCVV Elewijt en andere top-
ploegen die zich goed versterkt heb-
ben. Maar we geloven in de goede 
werking van de club. 4e plaats

KCVV Elewijt
Voorzitter Rudy Bautmans
1. De ruggengraat van de ploeg is 

gebleven en serieus versterkt met 
goede voetballers van een hoger 
niveau.

2. Linkerkolom. In de derby’s en tegen 
topploegen moeten we ons van onze 
beste zijde tonen met attractief voet-
bal en goede resultaten.

3. Alleszins een beter seizoen dan de 
voorbije jaren. En belangrijk: altijd 
positieve commentaren in de pers!

4. Het spelersmateriaal dat voorhan-
den is, staat in verhouding tot de 
hoge verwachtingen die voorzitter 
Rudy Bautmans koestert. Een pres-
tigezaak met FC Zemst, met inzet de 
tweede plaats, kan men verwach-
ten. In de Beker van Zemst gaf KCVV 
Elewijt zijn visitekaartje af. 1e plaats

Vierde provinciale D
VK Weerde
Manager Johan Schellemans
1. Ruime, verjongde kern. Een aantal 

jongens, nu met enkele jaren meer 
ervaring op de teller, heeft de weg 
teruggevonden naar de club. De spe-
lersgroep straalt veel enthousiasme 
uit, net als onze nieuwe trainer Davy 
Deck.

2. Beter doen dan vorig jaar. Afgelopen 
seizoen wisselden we zeer goede 
resultaten af met enorm zwakke. De 
bedoeling is om meer regelmaat in 
onze prestaties te leggen. 

3. We hopen vooral op een goede start. 
Als we gespaard blijven van blessu-

KCVV Elewijt

VK Weerde
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Centrum voor gezond 
afslanken, spierversteviging 

en conditietraining 

 

Boek NU jouw GRATIS 
Proefbeurt ! 

Maak een afspraak via 
een telefoontje of 

mail.. 

 

Meer Info? 

 www.infra-moov.be 
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 1981 Hofstade 

015/77.02.87 

info@infra-moov.be 
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res, moeten we in de top vijf kunnen 
meedraaien.

4. Het is koffiedik kijken waar VV Weerde 
zal eindigen, omdat het niet duidelijk 
is wat de jonge kern en de spelers 
die terugkomen waard zijn in een 
reeks met veel B-ploegen. Het zal 
voor de nieuwe trainer Davy Deck 
ook zaak zijn om evenwicht te vin-
den tussen oudere en jonge spelers. 
De beste ploeg van Groot-Zemst in 
vierde D is de uitdaging. 7e plaats

Verbr. Hofstade
Sportief verantw. Eddy Vande Weghe
1. Werken aan de uitstraling van Verbr. 

Hofstade met meer vrijwilligers. Er 
wordt gewerkt aan de verlichting in 
en rond de accommodatie.

2. Vorig seizoen eindigden we derde. 
FC Hever en Steenokkerzeel promo-
veerden, beter doen zal moeilijk zijn, 
maar we gaan het toch proberen.

3. We willen op termijn, met een maxi-
mum van drie jaar, terug naar derde 
provinciale, met derby’s tegen Zemst 
en Elewijt. Daaraan wordt gewerkt.

4. Verbr. Hofstade moet de stabiliteit 
kunnen behouden die het vorig sei-
zoen verwierf met een derde plaats. 
Versterkt met aanvallers El Attabi en 
Faysal zou de club wel eens voor de 
verrassing kunnen zorgen. 3e plaats.

FC Eppegem B
Trainer Rudy Van Hemelrijck
1. Bijna alle spelers, in samenwer-

king met verantwoordelijke Patrick 
Deswarte, bleven in de kern, aan-
gevuld met gerichte versterkingen. 
Gertjan Peeters, omwille van werk-
verplichtingen, deed de overstap 
van de A- naar de B-ploeg. Een zeer 
jeugdige kern is zeker een troef. 

Kapitein Keule(mans) en een stage-
dag zorgen voor een leuke sfeer.

2. Gezien de hoge vlucht die de club 
nam, is onze ploeg het regionale 
alternatief. Verschillende generaties 
jeugdspelers vinden elkaar weer 
in deze ploeg, waarmee we al een 
eerste doel bereiken. Ook sportief 
willen we met onze tweede ploeg 
hogerop.

3. We willen verder groeien, een eerste 
stap is dus een competitief team op 
de been te brengen. Streefdoel is wat 
plaatsen te stijgen t.o.v. het voorbije 
seizoen.

4. De nieuwe trainer Rudy Van Hemelrijck 
beschikt over jonge en leergierige 
spelers met veel potentieel die zich 
verder kunnen ontwikkelen. Tegen 
FC Zemst in de Beker van Zemst liet 
de ploeg al zien wat ze waard is. Een 
mooi seizoen in de subtop ligt in de 
lijn van de verwachtingen. 5e plaats.

KCVV Elewijt B
Manager John De Ron
1. Jeugdig enthousiasme en de jonge-

ren terug halen uit de buurtploegen. 
Werken aan de toekomst is ons doel.

2. Beter doen dan de dertiende plaats 
van vorig seizoen, de jongens verdie-
nen dat.

3. Bovenaan de rechterkolom.
4. Een geheel met veel nieuwkomers, 

dat nog op elkaar moet ingespeeld 
raken. Met de goede sfeer die in de 

Verbr. Hofstade

FC Eppegem B

KCVV Elewijt B
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club heerst kan de ploeg voor aan-
gename verrassingen zorgen in de 
middenmoot. 10e plaats

SK Laar
Voorzitter Jan Emmeregs
1. SK Laar probeert voetbal familiaal te 

verankeren en zodoende leren de 
Larenaars mekaar beter kennen. 

2. We gaan trachten om met onze 
jeugd ons mannetje te staan in 
Vlaams-Brabant.

3. Kampioen spelen met ons eerste 
elftal.

4. In de finalewedstrijden voor de Beker 
van Groot-Zemst toonde de club uit 
Laar wat ze kunnen en dat ze niet zou-

den misstaan in de Belgische Bond. 
Toch maar de knoop doorhakken, Jan!

Tekst en foto’s: Jean Andries

SK Laar

De Filmerij start een nieuw seizoen
Op dinsdag 25 september start het 
nieuwe seizoen van de Filmerij met de 
meest recente 
Oscarwinnaar 
voor de Beste 
Film: The shape 
of water.
Deze film is 
een visueel 
betoverend science-fictionsprookje dat 
draait om een naar liefde hunkerende 
doofstomme schoonmaakster, die in 
een militair onderzoekscentrum een 
zeewezen ontmoet in wie ze een ver-
wante ziel aantreft. Regisseur Del Toro 
tovert een tot in de puntjes verzorgd 
sprookjesuniversum op het scherm. De 
film is zowel een romance, maar ook 
een Koude Oorlogthriller, een mon-
sterfilm én een gevangenisdrama. 
Kom genieten, van deze nostalgische, 
warme fantasyprent met een hoekje af!

Op 9 oktober volgt Lady bird, een pure 
en doorleefde film over de relatie van 
een tienermeisje met haar moeder 

en met haar eerste liefdes. Moeder én 
dochter werden voor hun verbluffende 
acteerprestaties terecht genomineerd 
voor een Oscar.
Het script is briljant, 
vol geloofwaardige 
woordenwisselingen 
en geestige woord-
spelingen.  Er komen 
zoveel thema’s aan 
bod dat elke kijker, 
zowel jong, oud, m/v/x 
en iedereen daar tus-
senin, met deze film 
zal kunnen meeleven.
Wij hebben zelden zo’n 
‘naturel’ gespeelde 
film gezien, en bij het 
terugdenken aan de 
film komt er spon-
taan een smile op 
ons gezicht. Perfectie 
bestaat niet, maar 
deze prent komt er 
wel heel dicht bij.
Ook de komende 

maanden houden we jullie op de 
hoogte van culturele activiteiten aller-
hande in onze Melkerij. 
Tekst: Herman Jacquemin en Jean-Marie Brassine 
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Terug van vakantie!
De leeshond is terug! Na een deugd-
doende zomervakantie duikt de lees-
hond in deze editie weer op in de 
foto’s. Hij snuffelt en zoekt tot hij een 
geschikt plaatsje heeft gevonden om 
de Zemstenaar te lezen. Heb jij hem al 
gespot? Mail dan als de bliksem je ant-
woord naar onze redactie! 
Waar kan je hem zoeken? Op alle foto’s 
die verschijnen in de Zemstenaar, 
behalve de foto’s van de rubriek ‘Onder 
de Mensen’ of de cartoons. Soms zit er 
slechts eentje verstopt in een nummer, 
soms wel twee of drie! En op welke 
pagina(‘s) zit hij? Het is aan de lezers 
om dat uit te zoeken. 
Om te winnen, moet je het antwoord 
met de paginanummers waarop de 

leeshond te zien is, naar ons 
mailadres sturen: leeshond@
dezemstenaar.com of een 
geschreven antwoord afgeven op 
het gemeentehuis, in een bibfili-
aal of in het Hof van Laar. Vergeet 
niet om steeds je naam en tele-
foonnummer te vermelden zodat 
we je snel kunnen bereiken voor 
een foto in onze volgende editie. 
Deze maand moeten de ant-
woorden vóór 16 september inge-
stuurd worden. Een onschuldige 
hand op onze redactie loot dan 
één winnaar uit de juiste ant-
woorden. Die winnaar krijgt een 
bezoekje van een redactielid, Z-cheques 
ter waarde van 25 euro en een foto in 

ons volgend nummer. Veel zoekplezier! 
Tekst: LS

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

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

GSM 0475/869 163

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

Ogentest

Aanpassen van contactlenzen

Montage & herstelling in eigen atelier

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