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in dit nummer Beste Zemstenaar, 

Z
emst goes international! U maakt zo meteen kennis 
met Zemstenaars (m/v) die op het punt staan  de 
wereld te veroveren. We beginnen met muziek. Vorige 
week was er al Graspop en terwijl u dit leest staan 

tienduizenden jongeren, wellicht ook die van u, te headbangen 
op Rock Werchter. Daar passeert schoon volk als The National, 
The Kings of Leon en Nick Cave. Maar wie speelde enkele weken 
terug op Groezrock voor 40.000 man de wei plat? Dead End Sin, 
zes jonge hengsten met enkele stevige Zemstse roots! Herman 
Schueremans heeft al een vet contract klaar liggen.

En er is meer, véél meer. Zemstenaar Sander Van Praet trekt 
deze zomer naar Saoedi-Arabië om er jeugdvoetbaltrainer te 
worden bij topclub Al Ahli. Als die jongen over een jaar of twee, 
drie het zand uit zijn kleren klopt, keert hij terug naar België 
met de status van Michel Preud’homme. KBVB-voorzitter Swakiri 
heeft al een vet contract klaar liggen bij de Rode Duivels.
En wat dacht u van zijn zus Suzanne? Die hoeft geen bondscoach 
meer te worden, zij ís het al! Met de nationale jeugdskeelerploeg bolt 
Suzanne deze maand naar Duitsland om er op het EK in Geisingen 
snel een paar gouden medailles mee naar huis te brengen. 

Wacht, het is nog niet gedaan! Vier Zemstse politiemensen, 
Annelize Moerenhout, David Ladangh, Glen Leyers en Kristof De 
Ron vertrekken naar Belfast om er deel te nemen aan de World 
Police & Fire Games. Zowat de Olympische Spelen voor alle 
flikken en pompiers van deze wereld. Op het commissariaat van 
Kastze zijn ze al een glazen kast aan het ineen timmeren om hun 
bekers en medailles tentoon te stellen. En Jacques Rogge heeft 
een vet contract klaar liggen.
U kunt zich voorstellen hoe fier de Amerikaanse ambassadeur 
Howard Gutman zich voelt. Als die mens straks naar de 
USA terugkeert, gaat hij niet beginnen over het Brusselse 
Warandepark. Wél over de laatste gemeente die hij in België 
bezocht: “Ik ben ook in Zemst geweest! U gelooft mij niet? Well, 
lees het in de Zemstenaar, the famous glossy magazine!”

De redactie (PV)
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"Voetbal is voor mij: plezier maken!"

S
ander, van speler bij FC Zemst 
tot jeugdtrainer bij KV Mechelen 
en nu naar Saoedi-Arabië is 
niet niks. Hoe is het allemaal 

begonnen?
“Ik ben al heel mijn leven gefascineerd 
door voetbal. Voetbal is voor mij 
plezier maken en de bal technisch 
kunnen controleren. De laatste jaren 
investeerde ik veel in het voetbal en 
heb ondertussen een aardig netwerk 
opgebouwd. Via Balder Berckmans, 
revalidatiespecialist-fysical coach en 
afkomstig uit Elewijt, kwam ik in contact 
met Jan Van Winckel, ex-Club Brugge 
en Beerschot onder meer. Jan is Head 
of Fysical Development bij Al Ahli, de 
ploeg waar ik Head Coach 
U13 zal worden. Hij heeft 
mijn kandidatuur volledig 
gesteund.
Al Ahli ligt in Jeddah en is 
één van de vier topclubs in 
Saoedi-Arabië. Vorig jaar zat 
er al een Belgische groep 
fysical coaches, nu krijgen zij 
versterking van een aantal 
voetbalcoaches. In totaal 
zijn we met tien Belgische 
coaches en vier Nederlandse. 
Voor de kenners: de eerste 
ploeg is in handen van 
succestrainer Vitor Pereira 
(ex-Porto).”

Je zal er een tijdje moeten 
blijven en je bent zopas in het 
huwelijksbootje gestapt. Niet 
zo simpel om als jonge man 
die beslissing te nemen?
“Klopt, ik ben op 23 juni 
getrouwd met Iris Vankeer en 
wij hebben twee schattige 
dochters, Camille (drie jaar) 
en Rosalie (twee). Dankzij 

mijn vrouw, die bereid is om mee in 
het avontuur te stappen, kan ik deze 
beslissing nemen. Vandaar dat ik 
echt zeker wou zijn dat mijn vrouw 
en kinderen in een goede en veilige 
omgeving terechtkwamen. We wonen 
samen in een Westerse compound, maar 
we zullen ons ook moeten aanpassen 
aan de Arabische wereld. Ik blijf daar in 
principe voor twee seizoenen.”

Wat is er zo specifiek aan jeugdtrainingen 
en waar hecht jij veel belang aan ?
“Ik schaar mij grotendeels achter de 
visie die de KBVB wenst uit te dragen. 
Het belangrijkste voor een jeugdspeler 
is dat hij progressie kan maken op een 

aangename manier. Een belangrijk 
verschil met volwassenenvoetbal 
is dat een trainer/coach vooral 
opleidingsgericht dient te denken en 
niet altijd resultaatgericht. Binnen 
mijn trainingen hecht ik veel belang 
aan de intensiteit van de training, het 
weergeven van een voetbalidee en de 
coaching tussen de spelers onderling.”

Hoe zie je je toekomst?
“Het is altijd mijn ambitie geweest om 
op een professionele manier binnen 
het voetbal te kunnen werken. Deze 
doelstelling heb ik intussen bereikt. 
Ik kom terecht in een topteam met 
andere Belgische toptrainers, maar 

ik wil blijven vooruitgang 
boeken en zal altijd trachten 
de juiste keuzes te maken op 
de momenten dat het kan en 
dat het nodig is. Belangrijk is 
dat mijn gezin centraal staat 
en dat zij zich ook achter deze 
keuzes wil scharen. Sowieso 
is het de bedoeling om terug 
te zijn uiterlijk wanneer de 
kinderen naar de lagere 
school moeten.”

Sander Van Praet jeugdtrainer in Saoedi-Arabië
Weerde – Sander Van Praet is jeugdtrainer bij KV Mechelen en docent voetbal aan de 
Vlaamse Trainersschool. Voor veel voetballiefhebbers uit Zemst een welbekende jongeman 
die zijn ambities in de voetbalwereld, zoals men zegt, een niveauke hoger legt.

Tekst en foto: Karin Andries

•	Resultaat is 
ondergeschikt aan 
de opleiding van de 
spelers. 

•	Voetbalidee: mijn 
teams spelen technisch 
verzorgd voetbal met 
aandacht voor een 
snelle balcirculatie, veel 
onderlinge coaching en 
beweging zonder bal. 

•	Niet te vergeten: FUN 
integreren in elke 
training.

Sanders voetbalvisie
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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

Hoge Buizen 29, 1980 Eppegem

gsm 0475.370.488

WWW.AUTOST-T.BE

“Ma Belle”
Schoonheidsinstituut 

Anne Guérin

Boektsestraat 29 - 1820 Perk
0476.238.916

anneguerin63@gmail.com
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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

 

Garage

LAUWERS
brusselsesteeNweG 497

zemst (eppeGem)
tel 02 251 94 36
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O
p maandag 17 juni was het 
zover: lokale en nationale 
pers hadden zich aan het 
gemeentehuis verzameld. 

Met een kwartier vertraging door een 
brandende vrachtwagen op de E19, 
meldden de ambassadeur en zijn 
echtgenote zich aan. Burgemeester Bart 
Coopman begroette hen in Stanley en 
Livingstone-stijl: “Mister Ambassador, I 
presume?” Terechte vraag: er zijn immers 
drie Amerikaanse ambassadeurs in België: 
één bij de NAVO, één bij de Europese Unie 
en één voor de bilaterale relaties tussen 
België en de Verenigde Staten. Alleen 
de laatste is geen voltijdse functionaris, 
maar krijgt de job als beloning voor zijn 
steun aan de presidentiële campagne. 
Misschien hebben de machtsverhoudingen 
tussen Democraten en Republikeinen 
in het Amerikaanse parlement wel de 

polemiek over het Warandepark gevoed .
Na de officiële verwelkoming en een 
verklaring van Gutman aan de sensatiepers 
werkten het ambassadeurskoppel en 
het schepencollege zich door een strak 
getimed programma.
Lokale specialiteiten als aardbeien en 
pensen werden geruild voor een boek 
over de relaties tussen de VS en België. 
De aanwezige Amerikaanse Zemstenaars 
(of Zemstse Amerikanen?) kregen een 
handdruk en vertelden hoe ze hier 
terecht kwamen. Na werk en basketbal, 
bleek vooral de liefde een belangrijke 
aantrekkingskracht te hebben…

Een gezongen goodbye
Het Elewijts Bachkoor wist met een 
medley van Amerikaanse klassiekers als 
Yellow Rose of Texas en Yankee Doodle 
Dandy niet alleen het hele grondgebied 

van de VS te bestrijken, maar ook 
Howard en Michelle Gutman aan 
het meezingen te krijgen! Spontaan 
ging de ambassadeur de koorleden 
de hand schudden en feliciteren. 
Het koor zwaaide hem dan ook uit 
met een gezongen ‘goodbye’.

Op naar de Snax in Elewijt waar 
het hele gezelschap de onvolprezen 
Big Farmer mocht degusteren. 

Vooral Michele Gutman was er gek op, 
al vroeg ze zich af waarom er niet, zoals 
in haar thuisland, frietjes bij geserveerd 
werden. Kenny en Leentje hadden goeie 
argumenten: de Belgische wetgeving 
verplicht zware investeringen in de keuken- 
en brandveiligheidsinstallatie als je frieten 
wil serveren. “Bovendien”, zeggen ze, “zijn 
de burgers zo groot, dat de klanten de 
frietjes eigenlijk niet missen…”

Krulbollen
Volgende stop was het Sportimonium 
in Hofstade. Een rondleiding op 
olympische snelheid bracht aan het 
licht dat Howard Gutman niet zo’n 
voetbalfan is, maar zijn volwassen zoon 
wel. Die neemt zijn pa geregeld mee 
naar internationale topwedstrijden. De 
ambassadeur zelf is, hoe kan het ook 
anders, supporter van het Amerikaans 
voetbal van de Washington Redskins.
Tenslotte legden de traditionele 
Vlaamse volksspelen in de buitenruimte 
van het Sportimonium nog een andere 
eigenschap van de Gutmans bloot: 
Michele bleek bijzonder competitief in 
het krulbollen, maar Howard bleek na 
enig aandringen de kaas niet van zijn 
brood te laten eten: hij ketste zich een 
weg naar de roos, helaas ten koste van 
zijn eigen ploegmaat!

Amerikaans ambassadeur bezoekt Zemst

Zemst - Bij zijn aantreden als 
ambassadeur van de Verenigde 
Staten beloofde Howard 
Gutman dat hij alle gemeenten 
in België zou bezoeken. Op 
een privébezoekje na, was de 
ambassadeur nog niet in Zemst 
geweest. Dit jaar loopt zijn 
ambtstermijn af en dus moest 
hij zijn missie zien te volmaken. 
Zemst was de laatste gemeente 
die de ambassadeur nog moest 
bezoeken, en natuurlijk was de 
Zemstenaar erbij.

Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Jean Andries

Howard Gutman bezocht de beste 
gemeente als laatste.

Op onze facebookpagina 
vind je meer foto's!



8 de Zemstenaar juli 2013 

 verhuurt het materieel 

voor karwei en feest

nu:  

Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

tenten - stoelen - tafels - banken -  
borden - bestek - glazen - enz....

gazonverluchters - hakselaars - 
kliefmachines - freesmachines - enz...

feesten:

tuin:

Nico Vergaelen, BIV 506.573
www.compasvastgoed.be  
www.century21compas.be
info@century21compas.be

Tel: 015 62 16 06

Bel gerust voor 
een gratis 

waardebepaling 
van uw woning!

bvba

FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be



9de Zemstenaar juli 2013 

P
aul, zijn jullie een officiële 
club?
“Neen hoor, we hebben 
zelfs geen naam. (Paul lacht 

geamuseerd) Gedurende het weekend 
en op zonnige weekavonden kan men 
hier een hechte groep vrienden vinden 
die samen hun hobby uitoefenen, 
namelijk het bouwen van en vliegen met 
radiobestuurde vliegtuigen. Het is door 
het initiatief van drie gepassioneerden, 
Ghislain, Paul en Jean-Claude, dat dit 
vliegveldje bestaat. Modelisten van 
het eerste uur, samengebracht door 
hun gezamenlijke passie, zochten naar 
een mogelijkheid om hun hobby te 
beoefenen in hun streek. Een lokale 
landbouwer was bereid om een stuk 
land ter beschikking te stellen en de 
droom werd een realiteit. Met verenigde 
krachten van de nieuwe leden werd dit 
stuk grond geëgaliseerd en ingezaaid, 
met als gevolg een pracht van een 
landingspiste, op schaal weliswaar.”

Welke soorten vliegtuigen bestaan er 
zoal?
“De vliegtuigen die van deze piste 
gebruik maken zijn voorzien van 
elektromotoren die gevoed worden 
door batterijen. Er is met een goede 
reden gekozen om enkel te vliegen 
met elektrotoestellen, deze zijn veel 
milieubewuster en zorgen niet voor 

geluidsoverlast. Hoewel dit modellen 
zijn, zijn de meeste bijna niet te 
onderscheiden van hun grotere broers. 
Tijdens de weekends kan je bijna elk 
type van vliegtuig bewonderen in de 
lucht en op de piste. Van hedendaagse 
acrobatische toestellen tot zwevers, 
met een spanwijdte die varieert van 
60 cm tot 4 m en tot replica’s van 
gevechtsvliegtuigen. Iedere piloot 
heeft zijn specifiek type vliegtuig. 
De vliegtuigen uit hout of speciale 

schuimsoorten moeten, voordat ze in 
het luchtruim kunnen, nog wel gebouwd 
worden. Hierdoor spreken we van 
modelbouwpiloten. Een piloot moet 
niet alleen kunnen vliegen, maar moet 
ook nog zijn model kunnen bouwen. 
De veteranen in de club kennen nog 
de tijd dat men houten plankskes aan 
elkaar moest lijmen met behulp van 
een groot bouwplan. De bouwtijd 
bedroeg dan een hele winter voor de 
normale modellen en verscheidene 
jaren voor de echte schaalmodellen. 
In de beginjaren was het zelfs zo dat 
de modelpiloot zijn afstandsbesturing 
moest samenbouwen. De dag van 
vandaag zijn er ‘bijna-klaar-toestellen’ 
te verkrijgen, zodat we meer tijd op ons 

veldje kunnen doorbrengen en minder 
rond de bouwtafel. Een beginnend 
piloot kan dan veel sneller zijn eerste 
vlieguren maken, natuurlijk bijgestaan 
door de ervaren piloten.”

Blijkbaar hebben jullie echte experten in 
jullie groepje?
“Die zijn zeer zeker aanwezig op ons 
veldje. Er zijn piloten met nationale, 
internationale en wereldtitels op hun 
palmares in verscheidene disciplines. 
Deze ervaring komt natuurlijk ten 
goede aan alle leden, want ervaring en 
kennis is altijd welkom voor zowel de 
beginners als de experten. Dit maakt 
dat de modelluchtvaartsport ook een 
heel sociale sport is, een uitdaging voor 
ieder, van het bouwen tot het vliegen.”

Hoe zien jullie de toekomst?
“Na één jaar is het vliegveldje bijna 
een begrip geworden in Eppegem. 
De ontspannen sfeer die er heerst, 
zorgt ervoor dat passanten graag een 
pauze nemen langs ons veldje om de 
vliegkunsten te bewonderen of om 
gewoon een praatje te maken met de 
piloten. Er valt altijd iets te beleven en 
als er niet gevlogen wordt, dan wordt 
er wel volop gepraat en gedroomd over 
de volgende bouwprojecten. Dit willen 
we zo houden: een groep vrienden die 
samen hun passie kunnen delen.”

Zemst Airport
Eppegem - Misschien was u 
één van de vele wandelaars 
of fietsers langs de Hogebaan 
in Eppegem die opmerkte dat 
er tussen de velden een kort 
gemaaid grasveld met een 
windsok was opgedoken. Het 
ziet eruit als een vliegveld, 
maar is toch merkwaardig 
klein. De eerste indruk is juist, 
alleen zijn de vliegtuigen die 
er landen en opstijgen op 
schaal. de Zemstenaar ging 
een kijkje nemen en sloeg 
een praatje met voorzitter 
Paul Moreels en enkele leden.

Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

"Vandaag de dag zijn er  
bijna-klaar-toestellen"
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W
eg uit Congo stond 
er aanvankelijk 
als werktitel 
boven dit artikel. 

Weinig origineel, als u het VRT-
Congocoryfee Peter Verlinden 
– in een vorig leven zijn we nog 
collega’s geweest – zou vragen. 
Peter, ondertussen zelf trouwens 
de knappe heer van een keurige 
Congolese, had met zijn boek 
andere bedoelingen. Hoewel de 
levensloop van Lyly er nagenoeg 
naadloos op aansluit.

‘Coup de foudre’
Lyly zag het (levens)licht in 
Kinshasa luttele jaren na de 
onafhankelijkheid. Zij groeide 
op met haar vier broers en twee 
zussen, kreeg de kans om te 
studeren en greep die met beide 
handen: middelbaar onderwijs, 
informatica, secretariaat en talen. 
Vooral Frans, want met Lingala 
alleen was er minder uitzicht op 
een job met inhoud. En die job 
met inhoud kwam er. Ruim tien jaar werkte 
ze als management assistant voor de 
CEO van een belangrijk energiebedrijf. Ze 
kon beschikken over een eigen chauffeur 
en woonde in een niet onaardige villa. 
Ondertussen was ze getrouwd en moeder 
geworden van drie kinderen. Ze besloot 
om te stoppen met werken en voorrang te 
geven aan haar gezin.
Tot ze omstreeks de eeuwwisseling zin 
kreeg in wat anders. Samen met haar 
jongste dochter Madeleine, zeven jaar 
toen, kwam ze naar België. Ze vestigde 
zich in Brugge en werkte een tijdje in de 
medische sector. Ondertussen leerde 
ze Nederlands. Tot ze op een mooie 
dag, in mei 2011, een uitstapje maakte 

naar Aalst en er botste op een zekere 
Pierre Smetcoren uit Zemst. Het was 
liefde op het eerste gezicht. Een echte 
coup de foudre, zoals ze in het Frans 
zeggen. Van dan af ging het heel snel. 
Vijf maanden later trouwden ze en werd 
Zemst haar nieuwe woonplaats.

Moambe uit Matongé
Ondertussen woont Lyly dus bijna twee 
jaar in Zemst, waar ze het duidelijk 
naar haar zin heeft. De integratie is 
prima verlopen, mede natuurlijk dankzij 
Pierre. En ook de taal is geen probleem, 
al kostte de omschakeling van het 
Nederlands van Brugge naar dat van 
Zemst toch wel enige moeite!

Lyly: ”Ik probeer mijn 
boodschappen in Zemst steeds in 
het Nederlands te doen. Iedereen 
is hier ook altijd heel behulpzaam. 
Het is leuk wonen in Zemst. Al vind 
ik dat de mensen zoveel binnen 
zitten. Congo was totaal anders. 
Daar leven de mensen meer en 
commune, met elkaar en buiten. In 
Zemst heb ik ook geregeld contact 
met andere Afrikanen. En die zijn 
er hier wel: mensen uit Senegal, 
Burundi, Benin…”
Dat we hier minder buiten leven 
heeft ongetwijfeld te maken met 
het weer. “Oh mon dieu”, zucht ze. 
“En jullie lachen ook zo weinig!”
Hoewel Lyly het best naar haar 
zin heeft in Zemst, geeft ze toe 
wekelijks naar de Matongé-wijk 
in Brussel te trekken. Niet alleen 
voor de sfeer en de gezelligheid, 
maar ook om bepaalde 
voedingswaren aan te kopen. 
“Want”, zo vult Pierre aan, “hier 
wordt nog vaak Congolees 
gekookt. Zalige moambe… 

mmm.” (En hij wrijft even over zijn buikje).

Fotomodel
Als het hen allemaal een beetje te 
grijs en te grauw wordt, zoeken ze wel 
even de zon op in Congo. Een jaarlijks 
bezoek aan de familie in Kinshasa is 
vaste prik. Dat ook dochter Madeleine 
(18 ondertussen) het hier naar haar zin 
heeft, hoeft geen betoog. Zij studeert 
momenteel voor décoratrice interieur, 
zeg maar interieurontwerpster. Want 
reclame en etalage-inrichting zijn 
echt haar ding. Al is ondergetekende 
van mening dat ze met haar hobby 
als gepassioneerd fotomodel geen 
onaardige troeven in huis heeft!

Congolese warmte in hartje Zemst

Zemst – Kinshasa, kolkende Congolese hoofdstad, met de zon altijd in het zenit. Zemst, zomaar 
een dorp aan de Zenne, zonder meer. Een wereld van verschil. Zoveel is zeker. Lyly Tunda heeft er 
geen probleem mee. Wie is ze? Wat dreef haar naar hier? De liefde voor een blanke bwana kitoko? 
Ik besluit om het haar zelf te gaan vragen. Ik bel aan. Een warme Afrikaanse glimlach, gehuld in een 
sierlijk Congolees kleed, is het antwoord. Je zou voor minder bij de Zemstenaar willen zijn.

Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries.

Geen BelG, 

wél Zemstenaar

Lyly poseert 
graag en gewillig 

voor onze 
huisfotograaf. 

Congolese kleren 
maken haar 

verhaal compleet. 
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S
tichting Al-Ikhlaas kocht het 
huis Tervuursesteenweg 7 in 
Hofstade aan, op de grens 
met Mechelen. De stichting, 

een initiatief van een aantal jonge 
moslims van de tweede generatie, 
wilde een positieve boodschap 
brengen door zichzelf te engageren 
om tegemoet te komen aan de noden 
van hun gemeenschap. Bedoeling was 
om in het pand vormingsactiviteiten 
te organiseren, afgestemd op de 
moslimgemeenschap in de Mahatma 
Ghandiwijk en Hofstade.

Het project veroorzaakte heel wat 
deining bij de omwonenden. Meer 
dan tweehonderd buurtbewoners 
ondertekenden een petitie tegen de 
komst van het nieuwe moslimcentrum. 
In de petitie betreurden zij dat er geen 

enkel overleg was met 
de buurtbewoners 
en dat de 
verbouwingswerken 
al volop aan de gang 
waren.

De gemeente Zemst 
volgde de gang van 
zaken nauwgezet op. In de maand 
mei was er al overleg tussen de 
burgemeesters Coopman van Zemst 
en Somers van Mechelen. Ook tijdens 
de jongste gemeenteraadszitting 
werd het dossier besproken. De raad 
én het schepencollege betreurden dat 
de stichting Al-Ikhlaas de gemeente 
voor voldongen feiten stelde en vond 
het wenselijker dat de stichting haar 
activiteiten zou organiseren op Mechels 
grondgebied. 

Begin vorige week nog leek niets 
de komst van het moslimcentrum 
in de weg te kunnen staan. Een 
stedenbouwkundige vergunning was 
namelijk niet nodig en overtredingen 
werden niet vastgesteld. Tot de 
gemeente Zemst besliste om gebruik 
te maken van haar recht op voorkoop, 
op basis van de Vlaamse Wooncode. 
Zemst koopt dus zélf het pand aan 
en gaat er een sociaal woonproject 
realiseren.

Geen moslimcentrum 
in Hofstade

Hofstade – Er komt geen moslimcentrum 
of moskee in Hofstade. Het pand aan de 
Tervuursesteenweg, dat door de stichting  
Al-Ikhlaas was gekocht om het om te bouwen 
tot een vormingscentrum, wordt door de 
gemeente Zemst aangekocht om er een sociaal 
woonproject te realiseren.

Tekst: Paul Verdoodt , foto: Jean Andries

In dit pand wilde Tijani Bounaana met de stichting  
Al-Ikhlaas een vormingscentrum uitbouwen in Hofstade.
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ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

 

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
Outdoor living - Vliegramen

Zonnewering  -  Buitenschrijnwerk

 

Steurs  Consultancy Bvba
        ° Btw advies
        ° Personenbelasting  – Vennootschapsbelasting 
        ° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
        ° Interim- management

Eddy Steurs 
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool 

Hofstraat 4               tel : 0478/647 232
1982 Elewijt        eddy.steurs@telenet.be
                                       Btw : BE 0844 533 072     

O
p het moment dat de 
Zemstenaar de weg 
naar jullie postbus 
heeft gevonden, is Rock 

Werchter aan de gang, de hoogmis 
van de Belgische festivalzomer. Het 
startschot van het festivalseizoen 

wordt traditioneel 
enkele weken eerder 
in het Kempische 
Meerhout gegeven. 
Daar vond eind april 
de 22e editie van 
Groezrock plaats, 
een festival voor 
liefhebbers van 
punk, hardcore 
en aanverwante 
genres. Voor flink wat 
Zemstse jongeren 
is het evenement 
uitgegroeid tot een 

jaarlijkse traditie. En zeker dit jaar, 
want zij wilden het optreden van 
Dead End Sin absoluut niet missen!
Dead End Sin is een vijfkoppige 
hardcoreband die zo’n vier jaar geleden 
werd opgericht door Pieter Ackerman 
(28), geboren en getogen in Zemst, 
maar nu uitgeweken naar Mechelen. 
Tijdens ons gesprek hebben we het al 
gauw over de Zemstse wortels van de 
groep.

Jullie spelen hardcore, een hardere 
en agressievere variant van punk, 
een genre dat voor de meeste 
mensen niet zo toegankelijk is. Hoe 
ben jij daarbij terecht gekomen?
Pieter: “Dead End Sin is ontstaan 
na het uiteenvallen van Orcus, een 
Zemsts punkrockgroepje dat we 
met een groep vrienden hadden 
oprgericht toen we 12 à 14 jaar 

Dead End Sin op Groezrock!
Dit jaar had Groezrock, een tweedaags festival voor 
punk- en hardcoreliefhebbers in Meerhout, extra 
aantrekking voor Zemstse jongeren. Eén van de groepen 
die er optraden was Dead End Sin, een band met een 
rijk Zemsts verleden.

Tekst: Brecht Put, foto: Dead End Sin
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Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

waren. Naarmate we ouder werden, 
veranderde onze muzieksmaak en 
speelden we meer en meer hardcore. 
Je moet weten dat punk en hardcore 
toen heel populair waren bij een 
groot deel van de jongeren in de 
gemeente. Er bestonden enorm veel 
punk- en hardcoregroepjes, we 
luisterden allemaal naar dezelfde 
muziek en we konden bijna wekelijks 
naar optredens gaan in de Jeppe of 
Tramalant. Het leefde enorm toen, 
zodat je zelfs kon spreken van een 

heuse scene. Twee jaar nadat we 
een punt achter Orcus hadden gezet, 
ben ik met enkele ex-leden opnieuw 
muziek beginnen maken, en zo is Dead 
End Sin ontstaan. Ondertussen zijn er 
enkele vervangingen gebeurd en zijn 
we vier jaar verder. En kijk, we hebben 
zelfs al op Groezrock gespeeld!”

Voor onze lezers die Groezrock niet 
kennen, het is een van de grootste 
festivals van Europa in het genre 
met bijna 40.000 bezoekers. Best 
wel een big deal dus. Hoe hebben 
jullie daar een plaatsje op de 
affiche kunnen bemachtigen?
“Jaarlijks wordt er een wedstrijd 
uitgeschreven door Macbeth, een 
Amerikaans kledingmerk en sponsor van 
het festival, om minder bekende bands 
de kans te geven om te kunnen spelen 
op Groezrock. Op aandringen van onze 
gitarist, die vond dat we het moesten 
proberen, schreven we ons in. Ik dacht: 
‘We winnen toch niet, maar we verliezen 
er ook niks mee’, en lange tijd hebben 
we er ook niets meer van gehoord. Tot  
men ons toch contacteerde en bleek dat 
we door een jury van drie professionals 
geselecteerd waren uit meer dan 400 
bands uit heel Europa! We bleven nog 
met dertig groepen over, waaronder 
naast ons nog een andere Belgische 
band (Cheap Drugs, red.). Het kwam er 
toen enkel nog op aan om de meeste 
stemmen te halen via Facebook. Daar 

zijn we uiteraard volop voor gegaan.”

Na enkele ongetwijfeld spannende 
weken breekt dan het moment van de 
waarheid aan. Ging het optreden goed?
“De dag voor het optreden hielden 
we nog  een repetitie, en die was 
heel slecht. We waren allemaal heel 
zenuwachtig. ‘Gaat het materiaal ons 
niet in de steek laten? Zal iedereen 
op tijd zijn? Niets vergeten?’ We 
wilden op alles voorbereid zijn, en dat 
bracht wel wat stress met zich mee. 
Maar het optreden zelf ging super. 
We hadden ons voorgenomen om 
te doen wat we ook zouden doen in 
een café met vijftien toeschouwers. 
Zonder overdrijven kan ik zeggen 
dat het misschien wel ons beste 
optreden ooit was. Nadien hebben 
we trouwens ook heel veel positieve 
reacties gehad.”

Da’s mooi. Hoe kijk je nu terug op het 
hele Groezrock-verhaal?
“Spelen op Groezrock was voor velen 
van ons echt een droom, en nog 
steeds blijven we het irreëel vinden. 
We gaan er zelf al jaren heen, dus op 
zich was dat al speciaal. Bovendien is 
het optreden ook nog eens voor 100% 
gegaan zoals we wilden. Maar wat 
me nog het langst zal bijblijven, is de 
massale steun die we van iedereen 
gekregen hebben tijdens de wedstrijd 
en van de vele bekende gezichten voor 
het podium tijdens het optreden. Dat 
doet iedereen van de band enorm veel 
plezier.”

Zijn er nog plannen 
voor de toekomst?
“Binnenkort duiken 
we de studio in om 
nieuw materiaal 
op te nemen, en 
voor de rest staan 
er nog wel wat 
optredens voor de 
deur. Trouwens, wat 
ik zeker nog eens wil 
doen, is optreden in 
Tramalant. Zet dat er 
maar in (knipoog)!”

"Zonder overdrijven: 
ons beste 

optreden ooit"
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N
a de Olympische zomerspelen 
zijn de World Police & 
Fire Games het grootste 
sportevenement ter wereld. 

Zo’n 60 team- en individuele sporten 
staan er op het programma en er worden 
10.000 atleten verwacht. De Belgische 
delegatie bestaat uit 120 deelnemers.
Voor triatlonadept Glen Leyers zijn het 
niet zijn eerste spelen. In Barcelona 
2003 was hij er ook bij. “De sfeer is 
fantastisch. Net als bij de Olympische 
Spelen is er een fantastische 
openingsshow, de atleten defileren 
achter hun politievlag en de vlam 
wordt aangestoken. Onbeschrijflijk 
gewoon.”

Intensieve voorbereiding
Onze vier Zemstenaren nemen hun 
voorbereiding heel serieus. Al hun vrije 
tijd gaat eraan op.
Spurtster Annelize heeft onregelmatige 
uren en traint daarom dikwijls alleen. 
“Soms is het echt puzzelen. Gelukkig 
heb ik toffe collega’s die niet moeilijk 
doen als ik van shift wil wisselen.”
Ook tafeltennisser David is constant met 
zijn sport bezig. “Sommige tafeltennissers 
hebben een topsportstatuut. Dat 
voordeel heb ik niet. Trainen gebeurt 
buiten de werkuren.”
Kwarttriatlonman Glen wil nu vooral 
wedstrijdritme opdoen. “Daarom doe 
ik in juli nog mee aan de kwarttriatlons 
van Antwerpen en Kapelle-op-den-Bos. 
De resultaten die ik daar behaal, geven 
een goed idee van mijn niveau.”
Ook hun verblijf hebben de vier atleten 
zelf geregeld. “We zijn er al een jaar 
mee bezig. Gelukkig hebben we vrij snel 
een appartement gevonden. Misschien 
moeten we het supermarktje in de buurt 
vragen extra pasta in te slaan”, grapt 
halve marathonloper Kristof.

Op naar de Olympische Spelen!

Elewijt – Voor Annelize Moerenhout, David Ladangh, Glen Leyers en Kristof De Ron is het bijna 
zover. Eind juli vertrekken ze met vijf andere atleten van politiezone Vilvoorde-Machelen naar het 
Noord-Ierse Belfast om deel te nemen aan de tweejaarlijkse World Police & Fire Games 2013. 

Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries

Glen

Annelize

David

Kristof

Winning spirit
De winning spirit zit er zeker in bij onze atleten. De spelen zijn een unieke 
gelegenheid om te laten zien wat ze in hun mars hebben.

Glen Leyers, Elewijt
Disciplines: Kwarttriatlon, biatlon, 
wielrennen, 10 km cross
Training: 1 tot 2 x per dag 
Prestaties: Belgisch kampioen marathon 
bij de politie en tweevoudig Belgisch 
kampioen triatlon bij de politie
Verwachtingen: “Top 20 is haalbaar. 
Het enige minpunt is dat ik in 
de triatlon de oudste ben in mijn 
leeftijdscategorie 35-39 jaar. Ik ben 
39 en dit zal me toch parten spelen 
in deze snelle discipline, maar ik ga 
ervoor.”

Annelize Moerenhout, Weerde
Discipline: 100 en 200 meter sprint, 
biatlon
Training: 3 x per week 
Verwachtingen: “Ik heb acht jaar geen 
wedstrijden meer gelopen, dus ik ga 
me niet vastpinnen op de tijden die ik 
toen liep. Ik heb hard getraind en ben 
gewoon benieuwd naar de resultaten.”

David Ladangh, Weerde
Discipline: tafeltennis
Training: 2 x per week 
Prestaties: Belgisch kampioen 
tafeltennis bij de politie
Verwachtingen: “Ik behoor tot de top 
vijf in België bij de politie en ook op 
Europees niveau kan ik goed mee, 
maar hier is de wereldtop aan het werk. 
Ik hoop op een goede loting in het 
enkelspel en een goede partner in het 
dubbel. Het feit dat ik mijn partners niet 
ken, maakt het extra spannend.”

Kristof De Ron, Eppegem
Discipline: halve marathon
Training: 5 x per week
Verwachtingen: “De 20 km van 
Brussel liep ik in 1.19. Dit geeft me 
vertrouwen. De Kenianen zullen de 
wedstrijd naar hun hand zetten, dus ik 
ga gewoon genieten en een zo goed 
mogelijke tijd lopen. Een persoonlijk 
record op de spelen zou mooi zijn.”
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www.wasseriJDrooGkuisPrisma.Be

ook wiJ aanvaarDen Dienstencheques 
voor al uw striJkwerkZowel voor bedrijf als particulier

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54 
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be 

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK

Tervuursesteenweg 257

1981 Hofstade (Zemst)

Tel 015/61 66 98

Info@jsdheylen.be

www.jsdheylen.be

De verzekeringsspecialist 
voor particulier en kleine KMO

 

Bankservice op uw maat 
en persoonlijk advies

Uw 
verzekeringsspecialist  
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E
llen, Arno en Julie maken 
deel uit van de Nationale 
Jeugdskeelerploeg. Trainen 
doen ze vooral in hun eigen 

club Reko Roller Club Zemst. Nationaal 
coach Suzanne Van Praet, afkomstig uit 
Eppegem, staat in voor hun krachttraining, 
die wordt uitgevoerd bij kinesist Christof 
Beullens in Weerde. Suzanne is niet de 
eerste de beste. Ze heeft een master in 
LO en bewegingswetenschappen en is 
gespecialiseerd in training en coaching 
in individuele sporten. In haar laatste 
jaar aan de KU Leuven ging ze naar de 
VS waar ze zich verder verdiepte in het 
skaten, want zo wordt de sport ook wel 
genoemd. 

Talent, inzet en ambitie
Suzanne traint de nationale 
jeugdselectie voor het EJK en zij 
heeft er alvast alle vertrouwen in. 
“Skeeleren is een kleine sport in 
België, maar we presteren op niveau. 
Wij strijden tegen landen als Italië en 
Duitsland waar deze sport  groot is.” 
Suzanne is opgetogen dat er bij ons 
genoeg talent rondloopt waarmee zij 
mag werken. “Het is geen kwestie van 
geluk. Het is ons bittere ernst en we 
weten waar we mee bezig zijn. We 
hopen zelfs op goud in Geisingen. 
Met Ellen uit Weerde en Stien uit 

Zandvoorde maken we zeker een kans. 
Het talent, de inzet en ambitie zijn er. 
Met de nodige dosis geluk kan het 

in ons voordeel uitpakken, maar dat 
weet je nooit op voorhand natuurlijk. 
De trainingen in de regionale clubs 
blijven het belangrijkste, maar samen 
trainen voor het EJK is een noodzaak. 
De geselecteerde atleten tillen 
elkaar naar een hoger niveau”, weet 
Suzanne. 

Dankzij de Zemstse sportweek
 “Ik ben ongeveer tien jaar geleden 
met de sport in contact gekomen 
door deel te nemen aan de Zemstse 
sportweek”, vertelt Ellen, onze 
Zemste hoop op goud. Ook Julie en 
Arno uit Eppegem maakten kennis met 
rolschaatsen door deel te nemen aan 
de sportweek. “Mijn broer en ik zijn net 
als Ellen gestart op recreatief niveau”, 
blikt Julie terug. “Maar al gauw zijn 
wij overgegaan naar competitie. We 
trainen hard, maar maken ook veel 
plezier.”

Op rolletjes in Duitsland

Eppegem - Drie jeugdige atleten uit Zemst vertegenwoordigen van 11 tot 13 juli onze 
Belgische driekleur op het jeugdkampioenschap skeeleren in Geisingen. Wij treffen Ellen 
Van de Catseye, Arno en Julie Bailly, hun coach en tevens nationaal trainer Suzanne Van 
Praet op de laatste voorbereidende nationale training in Mechelen.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

De Belgische skeelerbond reist met 
vijf rijders en coach Suzanne Van Praet 
naar Geisingen voor het Europees 
jeugdkampioenschap. 

V.l.n.r. Stijn Desmet, Arno Bailly, coach Suzanne 
van Praet, Julie Bailly en Ellen Van de Catsye.

Bij Reko Roller Club Zemst in 
Eppegem wordt vanaf de leeftijd 
van vijf jaar het inline skaten 
aangeleerd. De lessen vinden 
iedere woensdag en vrijdag plaats 
van 18.15u tot 19.30u. Voor info 
kan je terecht op de website: www.
rekozemst.be of bij voorzitter Walter 
Keuleers op 0495 265470.

Zin in skeeleren?
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“H
et wordt 
w e n n e n , 
want ik 
stond altijd 

ter beschikking van de 
burgers”, vertelt Jacky. “Dat 
werd altijd geapprecieerd, 
maar ik kijk er zeker naar 
uit om meer tijd te maken 
voor mijn gezin. Vooral 
dan de extra tijd die ik 
kan doorbrengen met mijn 
kleinzoon Kyan.”
Het was Jacky’s ultieme 
jongensdroom om bij de 
marine te gaan, maar dit 
stuitte op groot protest 
van zijn ouders. “Wij 
waren een boerengezin uit 
Limburg met elf kinderen 
en op mijn vijftiende 
werd ik fabrieksarbeider. 
Ik wilde echter mensen 
helpen en droomde van 
een job in uniform. Op mijn 
zeventiende heb ik daarom 
deelgenomen aan een 
toelatingsexamen voor 
de Rijkswacht. Er waren 
vierduizend kandidaten 
voor driehonderdzestig 
plaatsen en ik was erbij.”

Trouw aan zijn aard
Toen hij trouwde kwam 
Jacky bij de Rijkswacht van Hofstade. 
Hij woonde verschillende jaren met 
zijn gezin in de kantoren aan de 
Tervuursesteenweg. In die tijd was 
dat normaal. “Ik ben mijn vrouw naar 
hier gevolgd. In Hofstade hadden wij 
een grote moestuin en ook schapen, 
konijnen, kippen en varkentjes. Als 
boerenzoon blijf ik trouw aan mijn aard. 
Dat zit er gewoon in. Ook nu heb ik 

nog een grote groentetuin en dieren, 
waaronder een paard Basil.”

Geweldsbeheersing
Als specialist in de geweldsbeheersing 
en schietmonitor deed Jacky  in 1980 
al aan slachtofferhulp. Ook in 2001, bij 
de overgang van de Rijkswacht naar 
de federale politie, bleef hij die taken 
waarnemen. Pas drie jaar geleden 

kwam er opvolging. “Ik heb 
mijn job altijd met veel 
plezier gedaan, maar er 
zijn ook mindere momenten 
geweest”, herinnert 
Jacky zich. “Zo heb ik het 
Heizeldrama van dichtbij 
meegemaakt. Ik zat daar 
middenin en iedereen 
was erg aangeslagen. 
Het was het begin van de 
ingrijpende hervormingen 
bij de politiediensten 
en de demilitarisering 
van de Rijkswacht. In de 
achtendertig jaar dat ik de 
functie heb uitgeoefend, 
heb ik heel wat zien 
veranderen”, blikt Jacky 
terug. “We hebben ons 
moeten aanpassen, maar 
het nieuwe systeem heeft 
zeker zijn voordelen. Mijn 
kepie van de Rijkswacht 
echter, die gaat nooit weg 
(lacht).”

Wijkagent
In 2002, na de hervormingen, 
werd Jacky wijkagent. Heel 
wat mensen uit Eppegem 

weten dat hij met pensioen 
gaat en ze vinden dat 
spijtig. “Jacky hielp waar hij 
kon en het zal niet makkelijk 

zijn om in zijn voetsporen te treden”, 
klinkt het bij de inwoners. Maar Jacky 
heeft er alle vertrouwen in. Hij wordt als 
wijkagent opgevolgd door Vicky Kero. 
“Een wijkagent is een aanspreekpunt, 
moet kunnen bemiddelen en 
probleemoplossend tewerk gaan. Vicky 
heeft die kwaliteiten en is heel sociaal 
aangelegd. Wij delen dezelfde visie”, 
besluit Jacky.

Wijkagent Jacky met pensioen

Eppegem - Op 27 juni stond inspecteur en wijkagent Jacky Jacobs uit Eppegem voor het 
laatst op post. Achtendertig jaar lang droeg Jacky zijn uniform. Hij startte zijn carrière bij 
de Rijkswacht en maakte de overgang mee naar de federale politie. Een terugblik.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Wijkagent Jacky Jacobs geeft de 
scepter door aan zijn opvolger Vicky 
Kero, na achtendertig jaar dienst.

"Mijn kepie van de Rijkswacht, 
die gaat nooit weg"
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Wij hechten veel belang aan een persoonlijke, verzorgde en kwalitatieve dienstverlening.
In ons funerarium geven wij u de gelegenheid om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbare.

 Het drukwerk is in eigen beheer.
Voor verdere inlichtingen kan u vrijblijvend onze vernieuwde website raadplegen: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.

“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”

 

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

320

 

Pess men’s fashion
actuele mannenmoDe
Jeans & vriJetiJDskleDinG

BrusselsesteenweG 418
1980 ePPeGem - Zemst
tel.: 015/61.15.91
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Bezoek onze toonzaal van > 350 m2
dinsdag tot vrijdag van 9 - 17.30

zaterdag van 10 - 17h

Hoge Buizen 33 1980 Eppegem tel. 015 / 34 26 08
(evenwijdig met Brusselsesteenweg : grote baan Mechelen - Vilvoorde)

info@alplacart.be                        www.alplacart.be

Schuifdeurkasten en dressings op maat

speciale voorwaarden bij afgifte van deze bon

Fabrikant
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I
n het weekeinde van 22 en 23 juni 
wordt in Estland het belangrijkste 
feest na kerst gevierd: Sint-Jansdag 
of Jaanipäev. Dat is zowat de 

samenvoeging van de zomerzonnewende, 
die in alle Scandinavische en Baltische 
landen rond 21 juni wordt gevierd, en het 
overwinningsfeest van de Esten op de 
Duitsers in de Onafhankelijkheidsoorlog 
van 1919 (Võidupüha of Victory Day, 23 
juni).

Vóór de Sovjetbezetting bestond de 
traditie dat de president van Estland 
op Sint-Jansdag ‘s ochtends een vuur 
aanstak. De vlam werd dan over het hele 
land gebracht om overal vreugdevuren 
mee aan te steken. Die gewoonte is een 
tijdje geleden in ere hersteld, maar wij 
steken gewoon zelf een groot vuur aan 
en springen erover om geluk te brengen. 
Het vuur schrikt kwade geesten af en 
garandeert de boeren een goede oogst. 
Als je geen vuur aansteekt, zou je huis 
wel eens kunnen afbranden!

Er wordt gezegd dat die vuren verwijzen 
naar de Kaali meteoriet die op het 
eiland Saaremaa zou neergekomen zijn 
tussen vierduizend en zevenduizend jaar 
geleden. Hij maakte daar negen ronde 
kraters en veroorzaakte grote branden. 
Dat zou de vele Scandinavische en 
Baltische legendes verklaren over 
de zon die op aarde landt, en de 
folkloristische gebruiken rond vuur.

We vlechten ook bloemenkransen van 
margrieten en andere veldbloemetjes 
voor in onze haren. Meestal houden we 
een picknick of barbecue met familie 
en vrienden, we drinken en dansen en 
genieten van het zonnetje.

De dag ervoor is midzomer en de kortste 
nacht van het jaar. Dat is een favoriete 
nacht voor verliefden: ze gaan samen 
op zoek naar glimwormpjes, of naar de 
bloem van de varen, waarvan gezegd 
wordt dat ze alleen op midzomernacht 
zou bloeien. Alleenstaanden moeten 
die nacht een hele reeks bloemen 
plukken in een bepaalde volgorde, om 
te ontdekken met wie ze gaan trouwen. 

Naar het schijnt, ligt een verhaal uit 
de Estse folklore aan de basis van 
deze rituelen. Twee geliefden, Koit, 
het ochtendgloren en Hämarik, de 
schemering ontmoeten elkaar één keer 
per jaar in de kortste nacht en wisselen 
de kortste kus ooit uit. Romantisch hé?

Vanavond zijn we naar de diploma-
uitreiking van mijn gastzus geweest. 
Wat een serieuze aangelegenheid zeg! 
Diploma-uitreiking is in Estland een 

feest waarop heel de gemeenschap 
welkom is, niet alleen de ouders en 
familie van de afgestudeerden. Bij ons 
reikt de burgemeester de diploma’s uit 
en je krijgt van iedereen bloemen. Je 
studeert twee keer af: na je negen jaar 
leerplichtonderwijs, en dan nog eens 
na je twaalfde schooljaar. We doen ook 
alleen maar echte, gestandaardiseerde 
examens in die schooljaren, en dan nog 
maar van enkele vakken: wiskunde, 
Ests, eventueel wetenschappen en een 
vreemde taal zoals Engels of Russisch. 
De andere jaren hebben we natuurlijk 
wel grote toetsen. 
Mijn eigen rapport van mijn Vlaamse 
school zal ik niet meer zelf kunnen 
meenemen! Dat moet ik afhalen op 
vrijdagochtend, maar ik vertrek al op 
donderdagavond naar een Europese 
bijeenkomst van wel vijfhonderd 
uitwisselingsstudenten in Duitsland. 
Vandaar ga ik per bus naar Estland, nog 
zesendertig uur rijden! Vaarwel Zemst… 
Ik kom zeker nog eens terug!

Nägemist, Zemst!

Het einde van haar uitwisselingsjaar is aangebroken: wanneer jullie dit lezen, zit Liisika 
Palu terug onder de Estse hemel, te bekomen van haar tijd in Zemst. Van augustus tot eind 
juni deelde ze lief en leed en haar Estse cultuur met het gezin Vanstappen uit Hofstade en 
met jullie, lezers van de Zemstenaar. Hier lees je haar laatste observaties…

Tekst: Liisika Palu, vertaling en foto: Ilse Van de Velde

"Tot ziens, Zemst!"
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Op 23 juni vond in Zemst-Laar de tweede 
motorcross voor alle reeksen van de VMCF en 
jeugdpiloten plaats. Heel wat plaatselijke 
Zemstenaren kwamen supporteren voor onze 
plaatselijke crosser, Indy Meysmans. En het 
wierp zijn vruchten af: Indy behaalde de eerste 
plaats bij de jeugdpiloten.

De supportersclub van KV Mechelen Geel Rood Hofstade, vierde op 15 
juni haar tienjarig bestaan met een lekkere barbecue en een gezellige 
dansavond. De 90 aanwezigen vierden tot in de vroege uurtjes. De 
club telt jaarlijks een 130-tal leden. Het Malinwa-parcours en de 
jaarlijkse initiatieven van de supportersclub ogen zeer mooi. Wil jij 
ook lid worden van deze leuke supportersclub? Contacteer dan Dirk 
Van Roey via 0478 53 00 23 of dirk.vanroey@zemst.be

De sportraad huldigde haar 
kampioenen en reikte de 
trofeeën van sportverdienste 
uit. Tom Van Ingelgom 
(mountainbike) behaalde 17 
keer goud en éénmaal brons, 
en Leo Vantroyen (paardrijden), 
clubkampioen veteranen 
en winnaar Landelijke 
Rijvereniging, werd laureaat. 
Een veertigtal sportkampioen 
kregen ook een trofee.

Voor de vijfde keer had de andersvalidendag Manege Verbande Brug 
plaats. De andersvaliden rijden wekelijks paard, verzorgen, poetsen, 
opzadelen en rijden zelfs in draf. Een rondleiding rond de manege met 
paard en koets, gevolgd door een medaille-uitreiking uit de handen van 
burgemeester Coopman en de schepenen en een hapje, verzorgd door 
de Sportraad, waren de hoogtepunten van een andermaal geslaagde 
organisatie. Iedere andersvalide kreeg een medaille en een aandenken.
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Onder de   mensen
Foto’s: Jean Andries
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Biken voor Mali is een jaarlijkse 
recreatieve veldtoertocht in Laar. De 
700 inschrijvingen bewijzen dat het 
succes steeds groter wordt. Behalve de 
kidstoer konden er parcours afgelegd 
worden van 28, 36, 48 of 62km. De 
grootste afstand had nauwelijks beton 
of asfalt onder de wielen. Een gratis 
tombola, pechverhelping onderweg, 
een bewaakte fietsparking, een 
afspuitstand, douches… waren 
eveneens ter beschikking. Op de foto 
een aantal Zemstenaren die na hun 
prestatie een pintje verdienden.

Na een schitterend seizoen promoveert zaalvoetbalclub Tramalant (foto links) naar de eerste reeks. Om het seizoen af te 
sluiten werd een galamatch georganiseerd in de Fons Arena tegen de krijgers van de Trameleirs (foto rechts). Uiteraard hoorde 
er een pintje bij. Een gratis vat en veel plezier maakten het feest volledig.

Ontmoetingsdag met alle nieuwkomers is Zemst. De groep kreeg eerst een rondgang in het gemeentehuis 
en werd nadien langs verschillende bezienswaardigheden in de gemeente rondgereden in de autobussen. 
Traditioneel eindigde de dag met een receptie die bol staat van de streekproducten.  (LH)
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Zondag 16 juni, een unicum in de Kroeg in Zemst. Edward Beullens werd die dag 86 jaar. De Warre was tot bij zijn pensioen 
een gekende landbouwer in ’t Schoem. Op 7 juli viert hij samen met zijn vrouwtje Angele Van der Elst hun 65-jarig huwelijk. 
De aanwezige Sofie Brassine werd op dezelfde dag 24 jaar, dat werd aan de toog gevierd met vrienden. En van een toeval 
gesproken, Roger Van den Eynden had ook zin in een pintje, hij werd 60 lentes jong en maakte het jarige trio volledig.

De Kaboutertuin bouwt een nieuw 
kinderdagverblijf in Weerde. Samen met de 
betrokken partijen en de inwoners van de 
Pastorijstraat werd er getoost op de start 
van de bouw. Burgemeester Coopman legde 
symbolisch de eerste steen en dat werd 
door de talrijk aanwezigen met applaus 
onthaald. Hiermee liet De Kaboutertuin zien 
dat het project toekomst heeft. Volgende 
zomer heeft de officiële opening plaats van 
het kinderverblijf. De nieuwe kribbe voorziet 
plaats voor 56 kinderopvangplaatsen, 
die men zo snel mogelijk wil invullen na 
toewijzing van Kind en Gezin. Rechts: 
de raad van bestuur, leden van de vzw, 
vrijwilligers en kindjes.

Biljartclub Centrum Hofstade organiseert jaarlijks een 
kampioenschap vrijspel, bandstoten en driebanden. 
De laureaten van de drie bekerwedstrijden Freddy De 
Roover, Rik Andriessens en Johny Smets mochten van 
burgemeester Bart Coopman een beker in ontvangst 
nemen. Gilbert Malfait werd kampioen vrijspel en 
bandstoten. Rik Andriessens werd kampioen driebanden. 
Op de foto de winnaars met hun trofeeën



27de Zemstenaar juli 2013 de Zemstenaar juli 2013 27

Met een mooi seizoen en een 
schitterende eindronde werden 
de verwachtingen meer dan 
ingelost. In de finale tegen FC 
Pepingen werd een unieke kans 
gemist om naar vierde klasse te 
gaan. Met steile verwachtingen 
wordt uitgekeken naar volgend 
seizoen.
Voor de finale tegen FC Pepingen 
waren er 1800 toeschouwers, een 
unicum in Groot-Zemst

Tijdens de kinderhoogdag in de Schoolstraat in Zemst 
beleefden de kinderen een topdag. Onder het motto 
“cultuur op elke straathoek”, konden ze proeven 
van cultuur. Elk kind tussen drie en twaalf jaar kon, 
vergezeld van ouders of grootouders, genieten van 
originele voorstellingen, of zelf aan de slag gaan in 
een van de vele workshops of verwonderd worden 
door de vele straattheateracts. En dat de kinderen 
het leuk vonden bewijst de foto.

Het voetbalveld van FC Eppegem wordt vijf meter 
verbreed. Op die manier voldoet de club aan de vereisten 
om in de nationale reeksen te mogen spelen. Clubs die 
in vierde klasse en hoger aantreden moeten volgens de 
reglementen van de Belgische voetbalbond over een veld 
beschikken dat minstens 60 meter breed is, het veld van 
FC Eppegem is 55 meter breed. De werken begonnen 
begin juni. Het gras werd zo snel mogelijk gezaaid, zodat 
alles klaar is tegen 19 juli, wanneer de trainingen voor 
het nieuwe seizoen starten.

Enkele ouders en grootouders volgden een cursus 
knuffelturnen met kleuters in de turnzaal van basisschool 
De Zonnewijzer in Weerde. Een licentiate kinesitherapie 
leidde de workshop. Knuffelturnen heeft als doel zowel 
het kind als de volwassene te laten ontspannen en 
genieten.
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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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

De afgevaardigden van de jeugdploegen worden gewaardeerd bij FC Eppegem. 
Tijdens de rust van Belgie - Servië werden de weldoeners beloond met een fles 
champagne en kregen zij niets dan dank- en lofwoorden van het jeugdbestuur 
en ontslagnemend voorzitter Pol Panis, die zich verdienstelijk zal maken in de 
financiële cel. Van het jeugdbestuur kreeg bij een waardebon om zijn hobby 
(vissen) nog meer uitstraling te geven. Voetbalkenner Patrick Deswarte wordt 
de nieuwe voorzitter. De foto zegt genoeg: een geslaagd huwelijk. (foto 
boven). Belgie – Servië leefde ook in Zemst. Voor aanvang van de wedstrijd 
was de opwarming compleet op het terras van de Kroeg (foto onder).
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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

Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

In ons salon wordt er enkel 
gekleurd op basis van 100% 
bio-kleuren, met aloë vera en 
etherische olieën

 

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM
UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS

VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN

Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u
zaterdag 8u - 18u

zon- en feestdagen gesloten
Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14

commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10
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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

café
't steen
bij chris en Alain
rubenslaan 2 - elewijt
Alle dagen open vanaf 10 uur - 
GROOT ZONNETERRAS

De Beste Pint van De streek !
specialiteit : echte trappist

elke zondagavond : voetBaluitslaGen

David teniersstraat 26 - Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Rioleringswerken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen

ontstoPPinGswerken

GEERT LUYCX

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

A
nsje, wat voor filmpje 
hebben jullie ingezonden?
“We laten een hele resem 
doelpunten zien van de 

Rode Duivels en hoe ze die dan 
vieren op het veld. Wij spelen dat na, 

tenminste het vieren, 
op het voetbalveld 
van Zemst. We 
hebben er echt 
werk van gemaakt 
en die moeite heeft 
geloond.”

Waren jullie tevoren 
al voetbalfans?
“Enkelen van ons 
wel, anderen 
gingen mee voor de 
sfeer. En die sfeer 
was fantastisch. 

Voor de wedstrijd konden we onze 
tickets afhalen en kregen we een 
gratis drankje. Ook werden er foto’s 
genomen. Tijdens de match kwamen 
we in beeld en na afloop kwamen 
de spelers ons uitvoerig groeten 
en bouwden een feestje voor onze 
tribune. Opvallend: velen, bij ons 
ook, zijn vooral fan van Vincent 
Kompany en Thibaut Courtois.”

Voor herhaling vatbaar, hebben we 
begrepen.
“Zeker weten! Ik ben alleszins 
verkocht. We opperden zelfs al om 
naar Brazilië te gaan, maar dat was 
in de roes van het moment. Dat zal 
wel bij dromen blijven, denk ik.”

Je kan het filmje van onze duivelinnen 
bekijken via onze Facebookpagina.

Duivelse dames

Zemst - De vijfde uitdaging van de Rode Duivels, een 
volledig vak vullen met exclusief vrouwelijke fans, was 
opnieuw een schot in de roos. Ook in Zemst lieten de 
deernes zich niet onbetuigd. Ansje en Ilke Brassine, Helene 
Heyman, Celine Coppens, Fiene Jacquemin en Jasmine 
en Pascale Bioui zonden een zelfgemaakt filmpje in en 
werden uit duizenden mededingsters geselecteerd om de 
thuiswedstrijd tegen Servië (betalend) bij te wonen.

Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Jean-Marie Brassine
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Bauvall trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport
Eppegemsestw 18
1982 Elewijt 
Tel.: 015/61.60.87
Fax: 015/61.66.12
bauvalltrans@skynet.be

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

•	Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
•	Dakvernieuwing:	leien,	pannen,	kwaliteitsrofing	(resitrix)
•	Dakgootbekleding in PVC
•	Gootreparaties
•	Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•	Gevelbekleding in diverse materialen

Dakwerken De DonDer
Daalstraat 159

1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

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

GSM 0475/869 163

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektro Solutions 

elektro.solutions@telenet.be 

0476/073648 
 

Elektriciteitswerken 
 

Domotica  
 

Begeleiding voor de 
Doe-het-zelver  

Vrijwilligheidshalve pleegt ondergetekende nog al eens in contact te 
komen met mensen van gevorderde leeftijd. Los van de kritiek dat TV 
Zemst soms een beetje complex zoekwerk vergt om op de klassieke 
beeldbuis te worden bekeken – de betrokken generatie meestal 
computerloos zijnde – blijkt enige nuchtere logica hen veelal niet vreemd. 
Met vragen in de zin van: zou je één niet als eerste ‘post’ op mijn tv 
kunnen zetten? Nu staat dat op twee. En 2BE op twee? En Vier op vier, 
enz. “Dat zou toch makkelijk zijn. Ons geheugen is al zo goed niet meer, 
zie je”, blijkt daarbij het Leidmotief te zijn. Alle begrip daarvoor. Maar 
voeg daar nog Vijf en Acht aan toe – hoewel geschreven cijfers - en we 
zijn uitgepraat. En wat dan met vtm, Canvas en andere Ring TV’s van 
deze wereld? Alfabetisch dan maar, als geheugentraining? TV Zemst aan 
’t staartje, als klein broertje? Tja, waarom ook niet? Iedereen moet zijn 
plaats kennen in deze wereld.

Het tv-landschap evolueert. Het leeft, zoals taal en sociale media. Kwetteraars 
onder ons gebruiken te pas en te onpas hashtags. Je weet wel, zo’n hekje (#), 
ook wel kardinaalsteken genoemd. Je plaatst dat vóór het woord en vermijdt 
aldus dat je dat gebruikte begrip nog eens moet gaan uitleggen. Een soort 
uitlegkruisje dus, als je wil. Een uitlegkruisje als kardinaalsteken? Taal kan 
leuk zijn, toch?

 TV  Zemst  U kijkt toch ook?

Foto: Paul Van Welden

www.tuinenvanvlasselaer.be

TV kan ook leuk zijn. Hoewel niet alle onderwerpen zich daar toe lenen. 
Maar je kunt ook moeite doen om ze leuk te brengen. Geen makkelijke 
opgave, geloof me vrij. Daarom geachte, lezende kijker van TV Zemst, doen 
we graag een oproep in deze nieuwsarme zomerse vakantiemaanden. 
Kweekt je buurman 
komkommer en kwel, meld 
het aan zender Zemst. Of 
steekt je buurvrouw soms 
eierstokken in de wielen, 
laat het ons weten. Wij 
kijken er alvast naar uit, 
onderwijl u een vrolijke 
vakantie wensend.
TV Zemst, U kijkt toch ook!
 AL
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Samen met Manu (links) 
verwelkomt Myriam ons 
in hun ‘Huis’. Alleen 
wonen ze daar niet, 
maar werken ze er en 
dat doen deze dames 
duidelijk met hart en 
ziel. Ze beginnen alvast 
met een misverstand uit 
de weg te ruimen: het 
Huis van het Nederlands 
biedt zelf geen 
cursussen aan, maar 
verwijst anderstalige 
burgers door naar scholen waar zij wél die 
taallessen kunnen vinden.

Drie troeven 
Wat is dan de meerwaarde van het 
Huis? Manu licht toe: “Het Huis van het 
Nederlands heeft drie grote troeven: 
wij beschikken  over het aanbod van 
alle scholen die erkende cursussen 
Nederlands aanbieden. Zo worden 
kandidaten meteen naar de juiste 

school gestuurd. Als iemand ons vertelt 
dat hij of zij bepaalde dagen niet vrij 
is om lessen te volgen,  zoeken wij een 
school waar dat op andere dagen kan. 
Het maakt niet uit waar iemand start, 
zolang het maar het meest gepaste 
aanbod is voor de kandidaat. Wij zijn 
geen ‘concurrentie’ van de scholen maar 
werken juist samen.”
Myriam vult aan: “Onze rol bestaat vooral 
uit het geven van informatie en advies. Het 
is niet altijd gemakkelijk om de mensen 
in de juiste cursus te plaatsen, rekening 
houdend met hun leervaardigheid en 
niveau Nederlands.”

Intakegesprek
“Hoe we dat aanpakken? We beginnen 
altijd met een intakegesprek. Hoewel een 
‘gesprek’ met de anderstalige zelf soms 
moeilijk is. 80% spreekt helemaal geen 
Nederlands. Als er geen contacttaal (Engels, 
Frans,..)  mogelijk is, doen we beroep op een 
tolk. Er bestaat ook een telefonische tolk , 
met de toepasselijke naam Babel, maar die 
hebben we nog niet vaak ingeschakeld.  
Niet iedereen heeft dezelfde achtergrond 
of dezelfde kansen op onderwijs gehad. 
Op basis van verschillende parameters 
richten we de mensen naar de centra voor 
volwassenonderwijs of naar de centra voor 
basiseducatie.”

Mond-aan-mond
Hoe komen anderstaligen terecht bij 
het Huis van het Nederlands? Dat 
kan op allerlei manieren, vertellen 
Myriam en Manu. “Soms via het 
OCMW, stadsdiensten, inburgering, 
werkgever, VDAB, maar even vaak via 
de school van de kinderen. Mond-aan-
mondreclame dus! Wij zijn een schakel 
in het inburgeringstraject, waarvan 
taallessen een belangrijk onderdeel 
uitmaken. En verder voeren we jaarlijks 
in samenwerking met vzw De Rand en 
de provincie een promotiecampagne in 
augustus.”

Op vrijdag 30 augustus 
is er van 17 tot 19u een 
infomoment in GC De 
Corren , Van Frachenlaan 
24A, Steenokkerzeel.
En we mogen ook Café 
Combinne niet vergeten, 
een initiatief van 
Vormingplus. Het is een 
intercultureel praatcafé 
waar Nederlands 
gesproken wordt. 
Hier vind je geduldige 
en geïnteresseerde 

gesprekpartners om je Nederlands te 
oefenen ( Café Combinne, Dienstencentrum 
De Pallieter, Parkstraat 34, 1800 Vilvoorde, 
elke vrijdag van 19.30 tot 22 u ).

Acht Huizen
Het Huis van het Nederlands is een Vlaams 
initiatief. Er is een Huis in elke Vlaamse 
provincie en één in Antwerpen, Gent 
en Brussel. Voor Zemstenaars ligt het 
dichtstbijzijnde Huis in Vilvoorde. “Vorig jaar 
hebben we 43 anderstalige Zemstenaars 
verder geholpen. En dit jaar heb ik ook 
al veel dorpsgenoten naar hun eerste 
woordjes Nederlands geleid”, lacht Myriam.
Zouden zij ‘Zemst’ een leuk woord 
vinden? Tot hier toe werden al ‘genieten’, 
‘appelblauwzeegroen’ en ‘flierefluiter’ 
gekozen als mooiste Nederlandse 
woorden (verkiezing georganiseerd 
door Bru-taal, het Brussels netwerk voor 
Nederlandse taalstimulering). Volgende 
keer zullen Manu en Myriam dit zeker 
vragen!

Welkom in het Huis van het Nederlands!

Eppegem – Myriam Peeters woont in Eppegem en werkt in Vilvoorde. Daar is zij één van 
de medewerksters van het Vlaams-Brabantse Huis van het Nederlands. Een plek die ook 
anderstalige Zemstenaars de weg wijst naar een gepaste cursus Nederlands.

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

VDAB-gebouw, Witherenstraat 19, 
Vilvoorde
Open: maandag, woensdag en 
donderdag: 9 – 12u; dinsdag: 
13u30 – 18u30
Gratis nummer: 0800 123 00

Huis van het Nederlands

"Wij zijn een 
belangrijke 

schakel in het 
inburgeringstraject"
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Leireke 38 - 1880 Ramsdonk - GSM 0487 253 316
E-mail: vastgoedstylinghuyberechts@gmail.com

www.vastgoedstylinghuyberechts.be

KLUSDIENST

 Algemene schilderwerken
   Behangwerken
 Laminaat
 Leegmaken van panden
 Algemene klusdienst 

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

€ 5 kortin
g 

geldig tot 31 juli 2013

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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leNte-
prOmOtIes
verlengd 

tot 31 juli 2013

www.nauwelaerts 
enzoon.be

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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I
n Elewijt
KVLV Elewijt, toen nog 
Boerinnenbond, werd gesticht op 
13 april 1913. Na een plechtige 

dankmis op zondag 14 april, gevolgd 
door een ludieke wandeling gingen de 
feestelijkheden van start. De vroegere 
Boerinnenbond veranderde in de jaren 
‘70 in KVLV en werd
Katholiek Vormingswerk van en voor 
Landelijke Vrouwen’. Vandaag staat 
KVLV simpelweg voor ‘Vrouwen 
met vaart’. Samen met andere 
vrouwenorganisaties ijverde KVLV voor 
de rechten van de vrouw. Zo verkregen 
de vrouwen stemrecht, mochten ze een 
eigen loopbaan uitbouwen, en werd 
er gestreefd naar hetzelfde loon voor 
gelijk werk. De gelijkheid man/vrouw 
werd in de grondwet verankerd als een 
basisrecht. Het vormingswerk bestond 
en bestaat nog steeds uit het aanleren 
van vaardigheden. Wie kent er niet 
Ons Kookboek en recent Ons Breiboek. 
Maar ook modernere technieken worden 
aangeboden. En ook de geest wordt 
niet verwaarloosd, want er worden 
regelmatig lezingen en allerhande 
voordrachten georganiseerd. KVLV-
Elewijt zet heel wat activiteiten op 

het programma, zoals bloemschikken, 
yoga, met power tex knutselen, leuke 
uitstappen, ... 
Ook nu nog zijn alle vrouwen, jong en 
oud, van harte welkom in de KVLV! 
Contactpersoon: Veronique Van Lier, 
015/34 87 38 - 0474/84 09 34 of 
veronique.van.lier@roularta.be

In Zemst-Laar
KVLV Zemst-Laar vertelt: “Op 12 
oktober 1913 zag KVLV Zemst-Laar het 
levenslicht. Het maandblad heette De 
Boerin, maandschrift van den Belgischen 
Boerinnenbond en het lidgeld bedroeg 
0,60 frank per jaar. 2013 is voor ons 
een feestjaar. We vieren het hele jaar 
feest. De officiële viering vindt plaats 
op zaterdag 21 september 2013. We 
starten met een jubileumviering in 
onze parochiekerk om 18u00. Daarna 
volgt een academische zitting met 
gastsprekers en een receptie in ons 
parochiecentrum. Op de officiële viering 
verwachten we onze leden, genodigden 
en geïnteresseerden. Op zondag 22 
september volgt een feestelijk diner 
in ons parochiecentrum met optreden 
van De Boektons, talent van eigen 
bodem. Ook onze bestuursploeg zal 

die namiddag opvrolijken met een 
toneeltje. Alle leden en hun partner 
worden hierop uitgenodigd.”

Hoe het allemaal begon
“Honderd jaar geleden zochten 
vrouwen hun plaats in de maatschappij. 
Onze vereniging, toen heette ze ‘de 
boerinnenbond’ is ontstaan uit de 
boerenbond. Tijdens de bijeenkomsten 
kwamen vele actuele onderwerpen 
al aan bod: zuinigheid, goede 
zeden, gezondheidszorg, medicatie, 
sierlijkheid, bevalligheid, mode, 
opvoeding, voeding…
Een echtgenote was begin vorige 
eeuw onderdanig aan haar man. De 
boerinnenbond vormde voor vele 
mannen een bedreiging voor hun 
echtelijk gezag. Vele vrouwen mochten 
dan ook geen lid worden en werden 
pas lid toen hun man overleden 
was. Vandaag zijn de mannen mee 
geëmancipeerd met hun vrouwen. Elk 
heeft zijn hobby en probeert ‘quality 
time’ te maken voor zichzelf, de partner 
en het gezin.
De pastoor en de kloosterzusters van de 
plaatselijke school speelden een grote 
rol in heel het gebeuren. De pastoor zat 

KVLV Elewijt en Zemst-Laar 
blazen honderd kaarsjes uit

Laar - Elewijt  - 
Iedereen kent of heeft 
al wel eens van de KVLV 
of ‘den boerinnenbond’ 
gehoord. Vooral de 
dames en meisjes onder 
ons zijn waarschijnlijk 
al naar één of ander 
evenement van de KVLV 
geweest. de Zemstenaar 
was aanwezig bij de 
pe rsvoo rs te l l i ngen 
naar aanleiding van de 
honderdste verjaardag.
Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

Honderd jaar Elewijt...
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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

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

E-mail: denijsj@telenet.be

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

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

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

OnderhOud & 
plAAtsen vAn cv, 
sAnitAir- & 
gAsinstAllAties

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

bvba

ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82

GSM 0496/55 70 82

FEESTZAAL - TRAITEUR

Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten - 

Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 140 personen

E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be
Maandag en donderdag gesloten

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS
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ruBenshof
BiJ lieve

carDiJnstraat, ePPeGem
tel 015 64 07 13

vanaf nu
café in een nieuw kleeDJe

maanDaG rustDaG

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden

de bestuursvergadering voor en was 
de baas. De bestuursleden mochten 
alleen knikken, een eigen inbreng 
hadden ze niet. Nu is elk bestuurslid 
een schakel in het geheel, elk heeft 
haar eigen talenten die zij kan 
benutten en ten dienste stellen van 
de vereniging. Eind jaren zestig 
werd er al geturnd in Zemst-Laar. 
Mannen lagen in het dakvenster aan 
de overkant van de straat op de loer 
om een glimp op te vangen van de 
actieve vrouwen.
Kookboeken zijn een hot item in 
deze tijd, maar de boerinnen waren 
hun tijd ver vooruit. ‘Ons kookboek’ 
van KVLV is de kookbijbel geworden 
van heel Vlaanderen. De allereerste 
versie dateert van 1927. Toen al 

werden recepten 
u i t g e b r a c h t 
zoals: macaroni, 
risotto, macarons, 
s c h i l d p a d s a u s , 
m a d e i r a s a u s , 
mousselinesaus…”

Grootste Vlaamse 
vrouwenbeweging
“KVLV is 
u i t g e g r o e i d 
tot de grootste 
vrouwenbeweging 
in Vlaanderen. 

Ze brengt vrouwen samen - jong 
en minder jong - en zorgt voor een 
waaier aan activiteiten. KVLV heeft 
altijd een belangrijke rol gespeeld in 
het leven van onze parochie. In een 
tijd dat ontmoeting weer belangrijk 
wordt is het duidelijk dat onze 
vereniging op heel wat waardering 
kan rekenen. Vrouwen zoeken bij 
ons leuke vriendinnen waarmee ze 
eens goed kunnen babbelen, samen 
informatie opdoen en uitwisselen, 
samen op stap gaan, hun creatieve 
vaardigheden ontwikkelen, lekker 
koken en proeven, samen sporten… 
We trachten een jaarprogramma op 
ieders maat samen te stellen. We 
brengen verschillende generaties 
samen van 18 tot 92 jaar (oudste 
lid). In ons jaarprogramma vind je 
zeker een activiteit die jou op het lijf 
geschreven is: cultuur, ontspanning, 
leuke reisjes, creatieve vaardigheden 
- zoals bloemschikken, knutselen - 
beter bewegen en kookworkshops. 
Tijdens onze bijeenkomsten trachten 
we onze leden even de stress van 
elke dag te doen vergeten. Er zijn 
zelfs al 2 x 2 generaties in onze 
bestuursploeg!

Inlichtingen bij Magda Olbrechts, 
015/61 23 18 - 0476/59 08 41 of 
magdaolbrechts@telenet.be 

Bosontginning
willems b.v.b.a.

Zenneweg 37 - 1980 Eppegem
www.bosontginning-willems.be

Tel.: 015/61 32 69
GSM: 0478/26 20 52

Fax: 015/62 05 04
* Kappen en slepen van bomen

* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken

* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen

* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrie-

en privaat gronden

... en honderd jaar Laar.
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bij inleveren 
van deze bon: 
Aankoopbon 

van 10€ bij 
aankoop van 

minimum 100€

enkel geldig in de 
maand juli 2013

Brusselsesteenweg 174, 1980 Zemst

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

Proficiat Ellen en Tom!
Zien ze er niet beeldig uit, onze eindredactrice Ellen en haar kersverse man Tom?
Het koppel was zo lief om een cavabar voor het gemeentehuis neer te planten, én 
ons uit te nodigen. Dat lieten wij ons uiteraard geen twee keer zeggen... want kijk 
eens wat een delegatie aan redactieleden er aanwezig was! We lieten het ons 
smaken, en maakten gelukkig een foto vooraleer we de ober lieten bijvullen. 
Vanwege de hele redactie wensen we ‘Mr Right’ en ‘Mrs Always Right’ veel mooie 

momenten toe, en een lang en gelukkig leven samen! De redactie (MP)
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W
oensdagochtend - en 
warempel de barometer 
staat goed -  trekken 
we er vanuit Hofstade 

op uit. Na een gezellige autorit en 
volop bijgekletst te hebben, komen 
we aan in Blankenberge. Gewapend 
met de pen, want jaja, we zijn hier 
om te werken, betreden we hotel-
restaurant De Viertorre. We worden 
warm welkom geheten door geboren 
en getogen Zemstenares Irmgard 
De Wael en haar vriend Luc. Dertig 
jaar geleden volgde Irmgard de 
liefde tot aan de kust en kwam zo in 
Blankenberge terecht. De passie voor 
horeca zit in haar bloed, zo blijkt, want 
haar ouders, Jean en Gisèle, stonden 
jaren achter de tap van  dorpscafé ’t 
Schoonzicht in Eppegem.

We worden getrakteerd op koffie 
met iets lekkers uit de eigen keuken. 
De vernieuwde restaurantruimte is 
licht en smaakvol ingericht (net als 
de kamers trouwens, die we allemaal 
te zien krijgen). Het vakantiegevoel 
is compleet. Van een West-Vlaamse 
tongval is na een tijdje bij Irmgard geen 
sprake meer. Onze eigen streektaal, 
dát wordt er met ons gesproken in De 
Viertorre.

Irmgard: “Vijftien jaar baat ik 
ondertussen De Viertorre uit. 
Zemstenaars komen hier vaak over de 
vloer. We ontvangen ze in feite meer 
dan de locals. Elk weekend komen 
mijn ouders, die nog steeds in Zemst 
wonen, mij helpen in de zaak.”
Luc: “Irmgard staat achter het fornuis. 

Ze volgde cursussen in de bekende 
hotelschool Spermalie. Al het eten 
wordt vers en à la minute bereid en 
aankopen doen we zelf. Broodjes, 
koffiekoeken, het wordt allemaal hier 
gebakken. Komt er twee man binnen, 
dan snijden we voor twee man friet. Zo 
gaat dat hier.”

Irmgard: “Onze frieten snijden we 
inderdaad nog met de hand en de 
patatjes hiervoor komen uit Eppegem 
(lacht). Die brengt mijn vader elke 
week mee. En de pompoenen voor 
de soep ook. Die komen uit zijn 
moestuin.”

Luc: “We doorlopen op dit moment 
een kwaliteitstraject om het  Q-label 
te krijgen. Dit label staat voor 
Quality Service bij toeristische 
ondernemers aan de Vlaamse 
Kust. Dat heeft veel te doen met 
cijfertjes en boekhouding. Maar ons 
hoofddoel is niet veranderd. Wij 
maken dat de mensen tevreden zijn 
en dus ook terug komen, dat is het 
belangrijkste!”

Patatten uit Eppegem!
De Viertorre, waar Zemstenaars thuis zijn

Blankenberge - Op anderhalf uur rijden van onze gemeente, aan de Belgische kust, ligt 
het sfeervol hotelletje “De Viertorre”. So what, horen wij u al zeggen. Dat is toch geen 
onderwerp voor de Zemstenaar? Laat ons, redactrices van uw favoriete maandblad, u 
overtuigen van het tegendeel.

Tekst: Veerle Mollekens en Annemie Goddefroy, foto: Annemie Goddefroy

Wat? De Viertorre, een gezellig 
familiehotel met restaurant in 
Blankenberge. Rustig gelegen en 
toch overal dichtbij.
Waar? Vlakbij het Leopoldpark, 
op veertig meter van de zee 
en vijfenzeventig meter van de 
marinehaven. Vlakbij is er een 
tramhalte van de kusttram die de 
ganse Belgische kustlijn aandoet 
van Knokke tot De Panne.
Info: Hotel-Restaurant De Viertorre 
- Vanderstichelenstraat 13 - 8370 
Blankenberge België
Tel.: 050 42 69 01 - Gsm: 0473 28 
73 46 -  hotel.deviertorre@skynet.be 
 of neem een kijkje op de website: 
www.hotel-deviertorre.be

De Viertorre

Speciaal voor de lezers van 
de Zemstenaar doet Irmgard 
graag een geste. Bij afgifte 
van deze bon ontvangt u bij 
bestelling van het ‘Menu Viertorre’ 
(Viergangenmenu aan 35 euro) 
een gratis glas cava als aperitief. 
Actie geldig tot en met 30 juni 
2014.

Gratis glas cava

Bij Irmgard en Luc in Blankenberge 
voelen Zemstenaars zich thuis.
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Hofstade: "Het groepsgevoel is het leukste"

W
ij polsten bij Ruben 
(Zemst), Oona (Laar), 
Dorien en Thomas 
(Weerde), Jesse 

(Eppegem) en zes Hofstaadse 
Chiroleid(st)ers waar het schoentje 
wringt. We publiceren hieronder 
een verkorte versie. Het volledige 
interviews kan je lezen op onze 
website.

We beginnen met het goede nieuws: 

Chiro Eppegem heeft geen problemen 
met leiding of het vinden van mensen 
die tot de leiding willen toetreden. 
“Omdat het een plezante vereniging 
is”, stelt Jesse. “Er zijn ooit wel eens 
mindere jaren geweest. Maar nadat de 
volwassen leiding veranderde , ging 
het opnieuw beter. Als leiding kunnen 
we rekenen op zeventien jongeren en 
twee volwassenen.”
Dat is soms toch even anders in de 
overige deelgemeentes.

Overaanbod aan hobby’s, de lokroep 
van een betaalde weekendjob,…
Ruben: “Volgens mij ligt de grootste 
oorzaak van het leidingtekort bij het 
overaanbod aan hobby’s en de grotere 
druk op kinderen om altijd goed te 
presteren. Soms moet de Chiro dan 
het onderspit delven. We zien in ieder 
geval dat kinderen sneller dan vroeger 
afhaken wanneer ze in het middelbaar 
komen. Een tweede oorzaak is de 
huidige gewoonte van jongeren om 
vaker én vooral duurder uit te gaan, 
verre reizen te ondernemen en andere 
activiteiten die ouders niet willen 
financieren via het zakgeld. En dan 
wordt er al sneller voor een betaalde 
weekendjob gekozen dan voor 
onbaatzuchtige inzet voor het plezier 
van anderen. Ook verliezen we vaak 
aspiranten die geen leiding worden om 
bij de eerste ploeg te gaan voetballen of 
zoiets. Een derde oorzaak is de vicieuze 
cirkel van een leidingtekort. Die kan je 
maar doorbreken als je het geluk hebt 
om met een generatie van emotioneel 
sterke jongens en meisjes te kunnen 
werken die langer blijven dan voorzien. 
Een vierde oorzaak is de steeds groter 
wordende bemoedering vanuit de 
ouders ten opzichte van de leiding, 
wat zeer demotiverend werkt. In deze 
tijd van mails en sociale media kruipen 
ouders makkelijker achter hun computer, 
waarbij ze woorden in de mond nemen 
die ze face-to-face nooit zouden durven 
gebruiken. Deze discussies leiden tot 
grote verontwaardiging bij de leiding 

Jeugdverenigingen 
kampen met leidingtekort

Zemst - Is het een teken des tijds? Een samenloop van omstandigheden? In ieder geval is 
het opmerkelijk dat verschillende jeugdverenigingen in onze deelgemeentes kampen met 
een structureel tekort aan leiding. Leid(st)ers staan nog altijd elke zondagnamiddag, van 
de verniet, aan het onthaal om jongeren de namiddag van hun week te laten beleven. 

Tekst: Karin Andries, Jean-Marie Brassine, Katia  De Vreese,  Annemie Goddefroy, Dirk Verdeyen Foto’s: Sanne De Ron en Ella De Ridder
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Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be

IMMO ADVICE
is een vastgoedkantoor dat geniet van
een uitzonderlijke ligging te Eppegem.

Reeds meer dan 11 jaar bezit IMMO ADVICE over
commerciële ervaring op het gebied van:

Brusselsesteenweg 420
1980 Eppegem (Zemst)
T. 0473 333 000
Zaakvoerder Steven Vluymans
www.immo-advice.be
steven@immo-advice.be

Open: di-wo-do: 10u-12u30 / di-avond: 17u-19u
Buiten kantooruren: steeds bereikbaar
voor verdere afspraak !

Steeds in vertrouwen en met de beste zorgen.

✓ in- en verkoop
✓ verhuur
✓ realistische schatting

V A S T G O E D K A N T O O R

Dankzij een menselijke- en eerlijke aanpak
zal het kantoor een gevestigde waarde zijn

voor de ganse regio Eppegem en omstreken.

✓ verkavelingen & projecten
✓ vakkennis
✓ persoonlijke opvolging
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en demotiveert hen om 
te blijven voortdoen. Een 
laatste oorzaak ligt bij het 
steeds slinkende budget 
dat jeugdbewegingen 
toegewezen krijgen vanuit 
de gemeente omwille van 
de crisis. Dit zorgt ervoor 
dat de leiding meer en 
meer activiteiten moet 
organiseren om geld in ‘t 
laatje te brengen.”

Ook bij de andere 
Chirogroepen wordt er 
serieus wat georganiseerd. 
In Hofstade is er bijvoorbeeld 
– naast andere activiteiten 
– het traditionele 
mosselweekend. En in 
Zemst-Laar gaat het als 
volgt: 
Oona: “Om geld in het laatje te 
brengen organiseren we ons grootste 
evenement, TD VERNIET en de barbecue 
op 14 en 15 augustus. We organiseren 
ook een car wash, bloemenverkoop, 
ouderavond, spaghettiavond, en twee 
keer per jaar doen we een alternatieve 
vergadering. Dit wil zeggen dat 
we dan iets speciaals doen met de 
leidingploeg.”

Te weinig doorstroming
Chiro Hofstade: “Onze chirogroep heeft 
dit jaar een enorme klap gehad. Onze 
medeleider en vriend, Viktor, is overleden. 
Dit verlies weegt heel zwaar, zowel voor 
de leden als voor onze leidingploeg. 
Sinds een paar maanden hebben we 
bij de leiding versterking gekregen van 
vier mensen. Silke en Margot zijn terug 
van weggeweest en Jonathan en Sven 
maken er voor het eerst deel van uit, 
maar zijn al helemaal geïntegreerd. Het 
probleem is dat de doorstroming niet 
altijd goed verloopt. De huidige ploeg zit 
al een paar jaar samen in de leiding. Als 
deze generatie samen stopt, wat vaak 
gebeurt, kan er wel een serieus tekort 
ontstaan. Vooral omdat er groepen zijn 
die maar weinig leden tellen. Weinig 
leden vandaag betekent weinig leiding 
later, dat is nu eenmaal zo. En verder 

stapt niet iedereen in de leiding, maar 
gelukkig de meesten wel. Dit jaar 
hebben we een 70-tal leden en we zijn 
momenteel met 17 leiders/leidsters, wat 
niet te weinig is. Maar dat was niet zo in 
het begin van het Chirojaar. Toen waren 
we met veertien en dat was onvoldoende 
om de negen groepen elk minstens van 
twee leid(st)ers te voorzien. Daarom 
hebben we beslist om twee groepen 
jongens en meisjes samen te voegen. Dit 
jaar zijn zowel de kerels en tiptiens als de 
aspi’s gemengde groepen, wat normaal 
niet zo is vanaf 12 jaar.”

Ook in Zemst-Laar kampen ze met dit 
probleem van doorstroming.
Oona: “Momenteel zijn er drie leiders 
en negen leidsters. Er komen volgend 
jaar geen nieuwe leiders of leidsters, 
aangezien we geen aspi’s hebben. En 
enkelen van de leiding stoppen ermee, 
dus is extra leiding zeer welkom! We 
hebben 135 leden en normaal zijn er 
zes groepen, maar dit jaar zijn er maar 
twee aspi’s, dus zijn zij keti gebleven. 
Onze twee jongste groepen zijn het 
grootst. Onze aspi -periode bestaat 
ook maar uit één jaar, ik denk dat dit bij 
de meeste Chiro’s twee jaar is.”

Bij de Weerdse chiromeisjes lukt het 

meestal wel om een leidingploeg te 
vormen, al hebben ze ook wel eens 
problemen gekend.
Dorien: “Bij problemen worden dan de 
twee oudste groepen samengezet of 
schakelen we de aspi’s een jaartje eerder 
in. Wij constateren dat de groepen steeds 
kleiner worden naarmate ze ouder worden 
en dan kan het wel eens gebeuren dat er 
te weinig opvolging is. Leidsters in spe 
worden gedurende het jaar en op bivak 
al eens ingezet bij de jongste groepen 
om te oefenen. Ze kunnen ook op cursus, 
maar dat is op vrijwillige basis. Leidsters 
blijven bij ons gemiddeld ongeveer vier à 
vijf jaar actief.”

Bij de Chirojongens in Weerde is 
voldoende leiders inzetten niet echt 
een probleem.
Thomas: “De meesten combineren 
vlot de chiro-activiteiten met studies, 
werk en hobby’s. Bovendien kunnen 
we in periodes waar er weinig leiders 
aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld 
door examens) altijd terugvallen op 
een geëngageerde oud-leiding (WOL) 
die met plezier hun uniform nog eens 
van onder het stof halen. Negentig 
procent van de aspiranten wordt leider, 
toch best veel. Gemiddeld blijven ze 
dit drie à vier jaar doen, voldoende om 

Weerde: "Leidsters in spe worden al eens  
ingezet om te oefenen"
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Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur
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Schaliënhoevedreef 20F - 2800 Mechelen

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

een generatiewissel te garanderen. 
De eerstejaars nemen deel aan een 
inleidingscursus van Chiro Nationaal. 
Uiteraard worden ze ook verder 
begeleid door ervaren leiders.”

Aspi-jaren koesteren
Aspiranten vroeger leid(st)er laten 
worden, proberen ze in Zemst liever 
te vermijden. Ruben: “Bij de aspi’s 
beleef je de mooiste jaren van je 
Chirocarrière! Vroeger werd leiding van 
buitenaf eerder geweerd omdat men 
toen vond dat je een voorgeschiedenis 
moest hebben bij Chiro Tijl Zemst. Ik zie 
dit vandaag de dag helemaal niet zo, 
aangezien de leiding, die we extern 
hebben kunnen aantrekken, stuk voor 
stuk goede leid(st)ers zijn geweest. Ik 
hoop ik dat we er zo nog veel mogen 
verwelkomen.”

Groepsgevoel
Chiro Hofstade breekt ten slotte een 
lans voor de  jeugdbeweging: “Het 
groepsgevoel is het leukste als je in 

een jeugdbeweging bent. En ook: we 
zijn samen ‘opgegroeid’ in de Chiro. De 
meesten van ons kennen elkaar van 
sinds we zes zijn. Dat wil echter niet 
zeggen dat nieuwkomers niet welkom 
zouden zijn in onze leidingploeg, wel 
integendeel! In de Chiro doe je dingen 
die je nergens anders doet. Alleen al 
het kamp, dat zijn tien unieke dagen. 
Het is toch anders dan een sportclub 
bijvoorbeeld, waar het spel gespeeld 
wordt om te winnen. Wij spelen om 
ons te amuseren. En je zit op zondag 
niet achter je computer! Leid(st)er zijn 
is ook een prachtige leerschool op 
allerlei vlakken: omgaan met kinderen, 
een groep animeren, vergaderen, 
dingen organiseren (de eerste keer 
sta je versteld wat er allemaal bij komt 
kijken) en soms ook eens hard werken! 

Anouk vat samen: “Mensen die in 
een jeugdbeweging gezeten hebben 
pik je er zo uit!”

Dat laatste kan tellen!

 

     

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem

Tel. 02-751 50 14
Sierschouwen: stijl - modern - klassiek

in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas 

Inox buizen: enkel- en dubbelwanden
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Juliaan, ben jij eigenlijk 
een geboren en getogen 
Zemstenaar?
“Nee, ik heb mijn jeugd in 
Schiplaken (Boortmeerbeek) 
doorgebracht. Ik was er bij 
het Jong Davidsfonds en 
de scouts. Het is dankzij 
die laatste dat ik in Zemst 
terechtgekomen ben. Wij 
moesten een leidersbrevet 
halen en daar hoorde ook 
een stage bij in een andere 
groep. Mijn stage was in 
Elewijt en zo leerde ik Lieve 
kennen. Na onze trouw 
zijn we in Elewijt  gaan 
wonen en wij zijn gebleven 
(lacht).”

Was journalist worden 
jouw grote kinderdroom?
“Nee, niet echt. Ik ben 
eigenlijk technisch 
tekenaar van opleiding. 
Maar het journalistieke 
heeft wel altijd in mij 
gezeten. Bij de scouts 
was het de gewoonte 
van een logboek bij te 

houden, na elke activiteit 
moest iemand om beurt 
een verslag schrijven. 
Ik deed dat zo graag, 
dat ik ze bijna allemaal 
schreef en er dan soms 
een andere naam onder 
plakte (lacht). Dat logboek 
heb ik nog steeds. Ook 
opstellen schrijven deed 
ik graag, ik heb er zelfs 
prijzen van het Davidsfonds 
mee gewonnen... Tijdens 
een Milacavond (de 
vroegere katholieke 
vormingsbeweging van het 
leger) vroeg men mij om 
een foto te nemen voor 
dagblad Het Volk. Daar 
hoorde ook  een tekstje bij 
en zo is dat dan allemaal 
begonnen. Ondertussen 
heb ik zowat overal voor 
geschreven en werk ik al 
43 jaar voor de Gazet 
van Antwerpen/Mechelen. 
Als ik aan iets begin, kan 
ik er nogal moeilijk mee 
stoppen (lacht). Wat ik 
zo boeiend vind aan de 

journalistiek, is dat je 
veel in contact komt met 
mensen. Je krijgt een 
kijk op heel wat nieuwe 
dingen, waar je anders 
niets van weet. Dat maakt 
het fijn.”

Volgens mij ben je ook een 
loper, hé Juliaan?
“Nee, niet meer. Ik heb 
vroeger wel aan atletiek 
gedaan bij Sparta Elewijt. 
Maar wij organiseren, 
samen met een team, al 
39 jaar de Halve Marathon 
van Elewijt, ook al heb ik 
er zelf nog nooit eentje 
gelopen. ‘Den Elewijtse 
Halve’ is een evenement 
dat een halve dag duurt, 
maar er gaan weken 
voorbereiding aan vooraf 
en ook achteraf zijn we er 
nog mee bezig. We zouden 
daarbij nog wel wat hulp 
kunnen gebruiken. Bij deze 
dan ook een warme oproep 
aan eventuele vrijwilligers. 
De Halve Marathon van 

Elewijt is de tweede 
oudste marathon van 
België en daar zijn we fier 
op. Die van Nijlen is maar 
één jaartje ouder.”

Vertel mij eens iets wat ik 
nog niet weet!
“Ik hou schapen, wist je 
dat? Wij teelden vroeger 
thuis witloof en toen mijn 
vader stierf, moesten 
die gronden verder 
onderhouden worden. We  
besloten om daar schapen 
op te zetten, en die lopen 
er nu nog. Ondertussen 
doe ik dat ook al heel wat 
jaren hoor, van in ’69. Daar 
kruipt toch redelijk wat tijd 
in. De jaarlijkse scheerbeurt 
is een heel karwei. En 
ook in hun wintervoeding 
voorzien we zelf. Bieten 
zaaien en wieden, allemaal 
handwerk zonder gebruik 
van pesticiden en dus bio, 
hé Ellen. Eigenlijk ben ik 
een beetje een hobbyboer 
(lacht)!”

Aan den toog met Ellen
Deze maand is het de beurt aan Juliaan, redactielid van in het prille begin en medestichter van de 
Zemstenaar. Jammer genoeg op een regenachtige dag, dus een terrasje is ons niet gegund. Dan maar 
aan mijn ondertussen welbekende plekje: den toog! Op redactievergaderingen is Juliaan een eerder 
rustig type, maar one on one blijkt hij een goedlachs en geanimeerd spreker te zijn!

Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries
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en Juliaan

•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

•  Gepatenteerde gelaste scharnier-
systemen in aluminium met 
roestvrije (INOX) scharnieren 

•  Alle RAL kleuren of zelf- 
reinigend krasvrije structuurlak-
ken 

Exclusief in kwaliteit

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst 
tel. 015 41 41 42  - fax 015 41 41 44

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 
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Totaalservice in optiek

•

•
•
•

 ogentest: opmeten van de sterkte
van uw glazen
 aanpassing van contactlenzen
 uiterst verzorgde montage in eigen atelier
 snelle en onberispelijke service

Twee ervaren opticiens tot uw dienst

Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck

Optiek De Boeck
Brusselsesteenweg 108 • Zemst

tel. 015 61 65 80 • fax 015 61 20 04 • www.optiekdeboeck.be
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