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Beste Zemstenaar,

S
eptember! Eindelijk kunnen we er weer volop 
tegenaan! Wij begrijpen volkomen dat mensen 
er deugd aan beleven om het een paar weken – 
sommigen zelfs een paar maanden, maar daar 

gaan we het hier niet over hebben –  een beetje rustiger aan 
te doen. Wat luieren hier, paar dagen vakantie daar, quality 
time heet dat dan. Zelf kiezen wij eerder voor noeste arbeid 
met een stevige scheut adrenaline, maar wij beseffen dat 
wij zoiets niet van iedereen mogen verlangen. Laat alleman 
doen, zeggen wij zo. Maar in september komt uiteindelijk 
het onvermijdelijke moment: back to business.

En dan moet een mens er toch een beetje presentabel 
uitzien, niet? U weet hoe dat gaat: splinternieuwe 
boekentas en een paar flashy T-shirts voor de kids, 
even langs het kapsalon en een fleurig hip kleedje voor 
mevrouw – “zeg, ik kan toch niet alle dagen hetzelfde 
dragen!” – en, allez vooruit, ook een modieus hemdje 
voor meneer.

U begrijpt, beste lezer, als alles en iedereen druk bezig is 
zich een nieuwe outfit aan te meten, kan de Zemstenaar 
niet achterblijven. Dat zijn wij aan u en onszelf verplicht. 
Daarom hebben wij, terwijl u van uw welverdiende rust 
genoot, dag en nacht gewerkt aan een nieuwe look voor 
uw vertrouwde glossy magazine. U zal het zo meteen 
merken: een nieuw lettertype, nieuwe titels, alles een stuk 
luchtiger, kortom een fris nieuw voorkomen. Wij hopen 
dat u het leuk vindt.

Wat wij u voorschotelen blijft vanzelfsprekend 
hetzelfde: boeiende verhalen over wie en wat er leeft 
in Zemst. Zo meteen bent u in de ban van de verloren 
ring, van paarden met brandweermannen en jonge 
kampioenenamazones, Caycediaanse Sofrologen, zilveren 
flikken, gesjorde megafietsen, te veel om op te noemen. U 
moest al aan het lezen zijn!

De redactie (PV)
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Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be

Molenveld 45, 1982 Elewijt
Tel.: 0474-93 50 04
E-mail: info@go4color.be
Web: www.go4color.be

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd   1 29/02/12   12:35

dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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B
randweerman zijn en 
daarnaast ook nog hoefsmid, 
het verdient wat tekst en 
uitleg. Beide beroepen 

komen wel eens in jongensdromen voor, 
ze werkelijk allebei uitoefenen is toch 
een ongewone combinatie.

Van jongs af aan wist Laurent dat hij 
zijn beroep wou afstemmen op een 
dier waar hij een enorme fascinatie 
voor heeft, namelijk het paard. Met 
een vader die in het internationale 
jumpingcircuit meedraaide, kreeg hij 
de paardensport mee met de paplepel. 
Maar de keuze om dierenarts of 
hoefsmid te worden, werd thuis niet 
goed onthaald. Hij werd verpleger, 
maar ging uiteindelijk toch nog iets 
anders doen. Bij de brandweer gaan, 
was dat tikkeltje uitdaging meer en 
op die manier kon hij een andere 
jongensdroom, brandweerman 
worden, waarmaken. Afkomstig uit 
Schepdaal kwam hij bij de brandweer 
van Vilvoorde terecht en door de 
woonverplichting was Zemst een optie 
als woonplaats, wat dan ook gebeurde.

Als een echte cowboy
Ook in de sport moest het altijd iets 
steviger zijn. Dressuur rijden, strak in 
het pak, was niet echt aan hem besteed. 
In korte broek en stevige mocassins 
als een echte cowboy rodeo rijden, 
lag hem meer. Van blessures bleef hij 
uiteraard niet gespaard, maar gelukkig 
altijd met goede afloop. Al kwam er 
soms wel wat revalidatie aan te pas. Ook 
in rugby kon hij zijn gading vinden. 

Maar een ploegsport combineren met 
een onregelmatig beroep is niet altijd 
makkelijk. Omdat zijn fascinatie voor 
paarden nooit veraf was, begon hij 
aan een traditionele opleiding voor 
hoefsmid. Nadien kwam er interesse in 
het natuurlijk bekappen van hoeven. 
De term hoefsmid is hierdoor niet 
de correcte beschrijving van wat 
Laurent precies doet. Bij het natuurlijk 
bekappen van paardenhoeven wordt de 

hoef zodanig gekapt dat het paard geen 
hoefijzers nodig heeft. Voor hoefijzers 
kan je dus niet bij Laurent terecht.

Op de dagen dat Laurent niet in de 
brandweerkazerne is of ergens een brand 
te blussen heeft, vind je hem dus op 
een plaats waar hij met evenveel plezier 
werkt: bij de paarden.
Meer info op www.hoefsmidlaurent.be

Tekst: Katia De Vreese, foto’s: Jean Andries

Zemst – Laurent 
Verboeckhoven (31) 

is beroepshalve 
brandweerman, maar 

werd nadien in bijberoep 
hoefsmid. Een niet 

alledaagse combinatie.

Stoere brandweerman
met passie voor paarden

““Twee jongensdromen waarmaken, 
een unieke combinatie!”
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Oktober 1958, bieten, 
koeienvlaaien en 
koeienmagen
“Die periode net na ons huwelijk woonden 
we in bij mijn ouders in de Driesstraat”, 
vertelt Simonne. “Zij hielden wat beesten 
en deden aan landbouw. Toen we met onze 
blote handen in het bietenveld aan het 
werk waren, zag ik dat mijn trouwring niet 
meer rond mijn vinger zat. Met hulp van 
buren en familie hebben we dan gezocht 
en gewoeld...tevergeefs. Hij leek wel in 
rook opgegaan. Er stonden koeien op dat 
stuk grond, dus zelfs de koeienvlaaien 
werden minutieus onderzocht. Er zou 
maar eens een koe die ring hebben 
binnengespeeld. En toen mijn vader zijn 
laatste koe liet slachten, vroeg hij of ze de 

maag van het beest wilden onderzoeken. 
En toen de nieuwe wijk achter onze 
woonst werd aangelegd, vroegen we aan 
de werkmannen om uit te kijken naar de 
ring. Het voorval raakte dan wat op de 
achtergrond en intussen begonnen Pol 
en ik een beenhouwerij in Elewijt. Een 
ongeval met een vrachtwagen die de zaak 
inreed maakte daar een einde aan en dan 

zijn we beide tot aan ons 
pensioen als werknemer 
actief geweest. Sinds de jaren 
zeventig wonen we in de 
Boudewijnlaan.”

Vijfenvijftig jaar later
Vandaag staan er aan de Driesstraat 
108 geen koeien meer en worden er 
geen bieten meer verbouwd. Ann 
Dewallef, medische pedicure, houdt 
er nu praktijk. Zij en haar man Steven 
kochten het huis meer dan vijftien 
jaar geleden van de dochter van 
Simonne. Ze investeerden al heel wat 
in verbouwingen en opknapwerk en nu 
was de tijd rijp om een nieuw terras en 
een oprit aan te leggen, vonden ze. Sam 

en Pieter Verheyden kregen de klus 
toegewezen. Tijdens graafwerken viel 
het arendsoog van Pieter op iets klein 
blinkends bovenop een hoop zand. 
Een ring! Bij nader onderzoek bleken 
in de binnenkant ervan twee namen 
gegraveerd: “Simonne en Leopold”. 
Pieter toonde de ring aan Ann, maar zij 
had geen flauw benul wie die Simonne 

of Leopold dan wel was. “Hou jij 
hem maar, jij hebt hem gevonden”, 
antwoordde ze.

Happy end
Met een drukke praktijk zoals die van 
Ann in een dorp waar iedereen iedereen 
kent, of dan toch de oudere generatie, 
duurde het niet lang tot Simonne en 
Leopold geïdentificeerd werden. Ann 
brengt Pieter op de hoogte en die trekt 
spoorslags naar de Boudewijnlaan, belt 
aan en legt de ring in de hand van de 
verbouwereerde Simonne.
“Die jongen geeft me die ring en ik zeg 
direct: da’s de mijne! Ik stond net als Pol 
perplex en was er van aangedaan. Ik heb 
Pieter achteraf een goeie fles wijn cadeau 
gegeven, toch het minste wat ik kon doen. 
Zo zie je dat er toch nog eerlijke mensen 
zijn. De ring is op een krasje na in perfecte 
staat en past nog precies, maar ik doe hem 
niet meer om. Ik had intussen al een andere. 
Ik berg hem veilig op als dierbaar souvenir. 
Hij is bestemd voor de kleinkinderen, ze 
moeten er maar om loten.”

Tekst en foto’s: Dirk Verdeyen

Elewijt - Bent u ook wel eens iets 
kwijtgespeeld waarvan u denkt het nooit 
meer terug te zien? Wanhoop dan niet, want 
de wonderen zijn de wereld niet uit. Het 
overkwam ook Simonne Pauwels. Ze trouwde 
in augustus 1958 met Pol (den Beenhouwer) 
Peeters. Amper enkele maanden later verloor 
ze haar kostbare trouwring. Nu, vijfenvijftig 
jaar later, belt er een jonge man bij haar 
aan en geeft haar het voorgoed verloren 
gewaande kleinood terug. Hieronder het 
verloop van dit merkwaardig verhaal.

In de ban 

van de ring

“Zelfs de koeienvlaaien werden 
minutieus onderzocht

Sam en Pieter Verheyden, 
schattengravers, pedicure Ann en een blije 

Simonne met haar teruggevonden ring.

De ring past nog perfect.
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40
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Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerKen@sKynet.be

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

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

• 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

C
aycediaanse Sofrologie, 
ik moest even oefenen eer 
ik deze tongtwister van 
formaat kon uitspreken. 

Annick Crab (40) en Jan Liekens (43) 
zetten me op een stoel, laten me aan den 
lijve ondervinden wat Caycediaanse 
Sofrologie is, en wijden me in in deze 
wondere wereld: je bewust worden 
van jezelf. Al de rest volgt vanzelf.
Annick legt Sofrologie uit aan de hand 
van een vergelijking. ‘Je kan op twee 
manieren met een auto rijden. Ofwel haal 
je het maximum eruit, en als hij stilvalt ga 
je op zoek naar een vervangstuk dat het 
probleem hopelijk oplost. Ofwel draag 
je zorg voor je auto, en ga je regelmatig 
naar de garage voor controle, zodat hij 
niet stuk gaat. Zo is het ook voor de mens: 
je gebruikt je lichaam tot het crasht, of je 
zorgt voor jezelf. Je vraagt je af hoe het met 

je lichaam en geest gaat, wat je waarden 
zijn en hoe je wilt leven.’ Waar we in het 
Westen een probleem hebben, gaan we 
op zoek naar de oorzaak en het gevolg, 
met Sofrologie ben je een stapje voor.

In den beginne
‘We werken beiden graag aan 
onszelf ’, vertelt Jan. ‘Tijdens een 
communicatieworkshop werd een 
oefening uit de Sofrologie gegeven, en 
het had een tsunami-effect op mij: alle 
spanningen kwamen eindelijk los. Ik 
kreeg een prachtig resultaat door veel te 
oefenen, want zonder dat het een doel 
op zich was, merkte ik dat ik veranderde. 
Intussen is Sofrologie een stuk van mijn 
leven geworden en oefen ik dagelijks, 
waardoor ik me beter en beter in mijn 

vel voel.’ Een mens belandt wel eens in 
minder leuke situaties, en kan dan niet 
altijd rustig blijven of afstand nemen. De 
kracht van Sofrologie is je minder te laten 
meeslepen, je te focussen op positieve 
dingen, en stil te staan bij jezelf. En omdat 
je je bewust bent van jezelf, word je meer 
relaxed, krijg je meer zelfvertrouwen, 
enzovoort. Je vergroot je eigen bewustzijn.

Oostelijke invloeden
Dokter Alfonso Caycedo, de man die met 
Sofrologie begon, was neuropsychiater. 
De patiënten werden er onmenselijk 
behandeld met elektrische schokken en 
insuline. ‘Hij kon het niet meer aanzien, 
en trok naar het oosten om te bestuderen 
hoe mensen er met het bewustzijn 
omgaan’, legt Jan uit. ‘De levensstandaard 
lag er lager lag dan in Spanje, en toch 
waren de mensen veel gelukkiger. 

Hij leerde er oefeningen en ging zijn 
ervaringen testen in de universiteit. Via 
hersenactiviteit en bloedwaarden mat hij 
de doeltreffendheid van elke oefening. 
Hij combineerde Westerse technieken 
met die van het Oosten, en creëerde zo 
de Caycediaanse Sofrologie.
‘Er kwam interesse uit de medische 
wereld, na zoveel goede resultaten. En 
zo begon men de Sofrologie op andere 
plaatsen ook toe te passen. Bovendien 
kwam men tot de vaststelling: waarom 
gaan we niet preventief werken? Caycedo 
werkte een eenvoudige methode uit, die 
overal toe te passen is’, aldus Annick. 
‘Waar Sofrologie in België nog niet 
bekend is, heeft quasi elk Frans dorp 
een Sofroloog, en worden de sessies 
terugbetaald door de mutualiteit.’

Relativeren 
Met Caycediaanse Sofrologie word je je onder meer bewust 
van jezelf, leer je omgaan met stress of hoe je een positieve 

houding kan hebben in moeilijke tijden. In andere landen 
is het een booming business, elk Frans dorp heeft een 

Sofroloog. In België is het aan een opmars bezig, en Zemst 
heeft zelfs twee Sofrologen: Annick en Jan.

““Je gebruikt je lichaam tot het 
crasht, of je zorgt voor jezelf”
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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

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektro Solutions 

elektro.solutions@telenet.be 

0476/073648 
 

Elektriciteitswerken 
 

Domotica  
 

Begeleiding voor de 
Doe-het-zelver  

 

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

Oefenreeks Sofrologie (Sofrocay)

Iedere dinsdag van 15 oktober tot 3 

december van 19 tot 22 uur in de Semse,  

87 euro (gratis info-avonden op 1 en 8 oktober)

Meer info: www.viphi-experience.be,  

info@viphi-experience.be

De Caycediaanse Sofrologie valt 
sinds kort onder het kwaliteitslabel 
Sofrocay. Aan die naam herken 
je mensen die met  “echte” 
Caycediaanse Sofrologie bezig 
zijn, of met een eigen interpretatie. 
Het is ook de enige organisatie die 
deze masteropleidingen geeft en 
wetenschappelijk onderzoek doet.

Meester Sofrologen
Het koppel studeerde in 2007 af als master 
in de Caycediaanse Sofrologie, waarbij ze 
ook in het Spaanse Andorra les volgden 
bij de grondlegger. Tijdens die twee laatste 
masterjaren in Andorra kregen ze maar 
weinig theorie en oefeningen op papier, 
en het weinige stond vol afkortingen. 
‘Daarom besloten we de afkortingen op 

te lijsten 
en alle oefeningen uit 

te schrijven, en in boekvorm te gieten. 
Een eerste reeks oefeningen werd ook 
ingesproken in een geluidsstudio’, vertelt 
Jan enthousiast. ‘We kregen onlangs nog 
de toestemming van Sofrocay om nieuwe 
delen uit te schrijven.’

In oktober starten Annick en Jan met een 
oefenreeks Sofrologie, waarbij de twaalf 
graden worden doorgenomen en de 
techniek wordt uitgelegd. Daarna is het 
aan jou om te oefenen, waarbij je tips krijgt 
om Sofrologie in je leven te integreren.

Tekst: Marijke Pots, foto: Jean Andries

kan je leren
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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

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

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
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F
rederik Cnops (Fre) was de 
smid van het dorp en alom 
gekend. Voor het zevende en 
achtste studiejaar, de vierde 

graad, zat hij bij meester Leo, mijn 
grootvader, één van de vier meesters 
van de jongensschool. Er waren dus 
alleen maar graadklassen. Vorig jaar 
vond ik in het oude kippenhok van 
grootvaders tuin op het Zwijnbeer twee 
opstelschriftjes, waarin enkele opstellen 
van Fre Cnops. “Den boek!” verbeterde 
Fre mij, zichtbaar aangedaan die terug 
te zien. Elke week moesten ze een opstel 
schrijven en het beste mocht in den boek, 
een apart schrift van de meester. Aan 
de keurig verzorgde handschriften te 
zien moeten die jongens maar al te trots 
geweest zijn dat ze hun werk, bij wijze 
van bekroning, in ‘den boek’ mochten 
overschrijven. Het is het einde van de 
zomervakantie en mijn oog valt op een 
opstel van de hand van Fre over het 
nieuwe schooljaar in 1940.

Onheilspellende 
tijden
Maar Fre weet niet veel meer te 
vertellen over die onheilspellende 
tijden. Uit zijn schrijven blijkt wel 
wat de kinderen van toen bezig hield, 
al waren ze nog zo jong. Dat oorlog 
geen spel is, maar bittere ernst. 
Ook al zijn Elewijt en zijn inwoners 
relatief goed gespaard gebleven van 
oorlogsgeweld, de overal aanwezige 
dreigende sfeer van zo’n ingrijpend 

gebeuren heeft 
de gevoelige 
k i n d e r h a n d 
van Fre toch 
krachtig weten 
te typeren.
“Alles staat er in 
hé! Wij mochten 
daar niet veel 
over zeggen, 
we moesten 
zwijgen. We 
mochten niet 
zeggen en 
schrijven wat 
we wilden. 
N i e m a n d 
mocht dat, 
kinderen noch 
v o l w a s s e n e n . 
Dat was de sfeer 
toen. Er was veel onzekerheid, maar 
wij begrepen daar niets van. ’t School 
ging zijn gewone gang en dat is altijd 
zo gebleven. Maar onze meester is 
ook even opgepakt. Vrouwelijke (!) 
soldaten lagen verderop in Bergsaa 
en kwamen naar de bals in het dorp 
voor hun ‘plezierkes’. Die hebben 
zich daar uitgeleefd toen, dat weet 
ik nog! Schrik hadden we alleen van 
de V-bommen, maar dat was op het 
einde van de oorlog”, herinnert Fre 
zich.

Kregen jullie altijd een onderwerp 
opgelegd voor een opstel?

“Niet altijd. Soms gingen we een 
wandeling maken en dan moesten 
we daar over schrijven. Zoals toen we 
richting ‘t kasteel van de burggraaf 
van Schiplaken wandelden. ‘k Zie 
ons daar nog zitten op die ijskelder 
in het bos. We moesten stil zijn en 
rondkijken en daar een opstel over 
schrijven. De titel luidde: Een mooi 
hoekje.”
Dat zullen we in de volgende 
editie publiceren, Fre. Eerst jouw 
neergeschreven mijmeringen over het 
begin van het nieuwe schooljaar in 
1940, op de volgende pagina.

Tekst en foto: Kristel Vanden Wyngaerd

Nieuw schooljaar
vroeger en nu

Elewijt – Met enige regelmaat konden 
jullie, beste lezers, in onze vorige 

nummers een opstel lezen van een 
scholier van weleer. Die jongens van toen 
zijn nu tachtigers. Eén van hen, Frederik 

Cnops, liet ik graag weer kennismaken 
met zijn opstel over het nieuwe 

schooljaar. 

Fre Cnops met het opstellenboek uit zijn vierdegraadsklas 
(1939-1941). Het andere opstellenboek is van 1955-1956.
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www.tuinenvanvlasselaer.be

 

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

€ 5 kortin
g 

geldig tot 30 september 2013

Wat brengt ons het nieuwe 
Schooljaar 1940-’41?
Nu wij in deze tijden nooit zeker zijn van de dag van 
morgen is het zeer moeilijk eenige vooruitzichten te 
bepalen voor het nieuwe schooljaar.

Wat zal ons te beurt vallen? Leven we allemaal 
of zien we elkander morgen nog terug? Ja, steeds 
voortdurend loopen we gevaar op gekwetst of 
verminkt te worden, want bij deze gedachte huiver 
ik nog en zij doet me ook denken aan die droeve 
en ellendige Mei-dagen.

Zullen we nog met dezelfde schoolmakkers ter 
prijsuitreiking gaan of zal er dit jaar een plaats 
grijpen?

Zal onze eenige schoolmakker die heden nog in het 
onbezette gebied verblijft en die tracht naar zijn 
haardplaats ons binnen enkele dagen, weken of 
maanden niet komen vergezellen?

Zal het schooljaar eindigen lijk het begonnen is? 
Zullen we onze geliefkoosde vrijheden van vroeger 
mogen behouden en nog schooluitstappen of reisjes 
per fiets mogen blijven afdraaien?

Zullen we met dezelfde onderwijzers ons schooljaar 
zien ten einde loopen of zal er een andere hun 
taak overnemen? Zullen we voorloopig in dezelfde 
schoollokalen mogen gehuisvest blijven of zullen we 

Uit het opstellenboek van 
meester Leo Vanden Wyngaerd 

ergens anders onze tenten mogen opslaan?

En verder, zullen we niet door een 
of ander oorlogstuig ons vel kunnen 
verliezen? Dit alles is moeilijk te 
voorspellen, hoe het zal uitvallen, 
en met de beste wil van de wereld is 
het onmogelijk eenig antwoord te 
kunnen geven op deze vragen en zijn 
wij genoodzaakt  tegen wil of dank, 
met of tegen, ons te schikkken naar de 
verwezenlijking van deze tijden.

Cnops F. , Elewijt
13 jaar oud

30 september 1940
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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  

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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Carmi, je gaat er naar toe 
voor je lievelingsmerk.

Zemst • Brusselsesteenweg 129 - Korbeek-Lo • Tiensesteenweg 8 - www.carmi.be

Kleding: 7 For all mankind • Agua • American Outfi tters • Armani Jeans • Avalanche • Billi Bloom • Brax • Caliban • Caroline Biss • Edith & Ella • Eleven Paris • Enolah • Essentiel • Gigue 
Guess Jeans • Hampton Bays • Hugo Boss Orange label • Kocca • La Fée Maraboutée • Lavand • Liu Jo • Lucy has a secret • Marella • Max Mara Weekend • Mer du nord • Michael Kors
Oakwood • Paul Smith  jeans • Pennyblack • Riverwoods • Terre Bleue • Thelma & Louise • Tommy Hilfi ger
Schoenen: Alberto Fermani • Akua • Angelo Bervicato • Ash • Attilio Giusti • Beoriginal • Brako • Camper • Ciao!Ragazzi • Chie Mihara • Donna Carolina • Essentiel • Fruit
Gidigio • Guglielmo Rotta • Guess • J-hay • Janet & Janet • Kennel & Schmenger • Le Pepe • Maripé • Mjus • Nero Giardini • Noë • Olivier Strelli • Paul Smith • Progetto
Sam Edelman • Scapa • SPM • Strategia • Taoma F. • Think! • Tim Van Steenbergen • Trippen • Uty • Ugg • Vic Matie • Voltan • Zinda

13_DDLO_4037_Carmi adv Zemstenaer_NL.indd   1 21/08/13   10:26
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R
ik Peeters uit Zemst is twintig 
en studeert vrije kunsten aan 
Sint-Lukas in Brussel. Dat is op 
zich al een zeer internationale 

opleiding, maar omdat de begeleiding 
op vele Duitstalige kunstscholen zo hoog 
aangeschreven staat, wil Rik graag een 
semester aan de Akademie der bildenden 
Künste in Wenen op zijn cv kunnen zetten. 
Dat is één van de oudste kunstscholen in 
Europa. Daar heeft 
hij wel wat moeite 
moeten voor doen, 
want de eerste 
aanvraag diende hij 
nog op zijn eigen 
school in. Toen hij 
daar groen licht 
kreeg, moest hij zelf 
zijn aanvraag voor 
Wenen verdedigen. 
Daarvoor schreef hij 
een motivatiebrief en 
stelde een portfolio 
samen met zijn 
meest geslaagde 
kunstwerken tot 
hiertoe. Hij voorzag 
de werken van 
verduideli jkende 
commentaar en liet het 
geheel professioneel 
drukken.

Horizon verbreden
Het heeft gewerkt: op 1 oktober start hij 
met vier maanden studie in Wenen en 
misschien kan hij er nog een semester aan 
vastknopen… Rik ziet de uitwisseling als 
een manier om zijn horizon te verbreden, 
zijn werk te confronteren met andere 
zienswijzen en inspiratie op te doen. Met een 
loopbaan als artiest voor ogen, beseft hij dat 

hij geen enkele kans mag laten liggen om zijn 
reputatie op te bouwen. Rubens en Tuymans 
bleven ook niet onder hun kerktoren!

Culturele uitwisseling
De beide Amerikareizigsters zijn eind juni 
afgestudeerd aan het Sint-Romboutscollege 
in Mechelen. In tegenstelling tot Erasmus, 
gaat hun uitwisseling niet uit van een 
universiteit en krijgen ze geen beurs voor 

hun verblijf. Hun studies tellen ook niet 
mee voor hun uiteindelijke diploma. De 
nadruk ligt op de culturele uitwisseling, 
het zich onderdompelen in de plaatselijke 
gewoonten en opvattingen. Youth for 
Understanding hoopt, net als andere 
gelijkaardige organisaties opgericht in de 
naoorlogse periode, om op deze manier 
de verstandhouding tussen mensen van 
verschillende culturen te bevorderen 

en vaardigheden aan te reiken om met 
culturele verscheidenheid om te gaan.

Ellen gaat in Saint-Louis, Missouri naar 
het St. Louis Community College en volgt 
er Spaans en Italiaans, theater, piano en 
strafrecht. Ze woont bij een professor van 
die school en zijn gezin. Leonie studeert 
in Olney, Illinois en heeft lessen als toneel, 
piano en geschiedenis van Amerika en de 

Amerikaanse muziek 
en woont bij een 
gastgezin met twee 
dochters.
Zowel Leonie als 
Ellen dromen al 
heel lang van hun 
uitwisselingsjaar. 
Leonie ging met haar 
ouders vaak naar het 
vroegere gastgezin 
van haar moeder, die 
zelf ook uitwisselings-
studente is geweest. 
Vorig schooljaar 
was ze de zus van 
Liisika Palu die via 
de Zemstenaar 
lokale roem verwierf. 
Ellen leerde het 

programma kennen door 
iemand op het werk van 
haar mama. Ze wilde zo 

graag weggaan dat ze haar vriend die ze al 
negen jaar kent ervoor achterlaat. Voor de 
achterblijvers is het een dubbel gevoel. “Hoe 
moeilijk het afscheid ook was, ik denk dat 
dit voor Ellen een superervaring zal zijn die 
ze voor de rest van haar leven met zich zal 
meedragen”, zegt Pascale De Munter, mama 
van Ellen. “Dit zal zeker mee de basis leggen 
voor de verdere stappen in haar leven.”

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Zemst zendt zijn 
zonen en dochters uit

Zemst – Onder de meer dan dertig 
uitwisselingsstudenten die YFU-Vlaanderen 
dit jaar uitstuurt naar de hele wereld, zijn er 
heel toevallig twee Zemstse: Ellen Eeckelaert 
en Leonie Vanstappen zijn allebei vertrokken 

om een jaar college te lopen in de Verenigde 
Staten. En via het Erasmusprogramma van 
de Europese Unie vertrekt Rik Peeters eind 
september voor vier maanden naar de 
KünstSchule in Wenen.

“Rubens en Tuymans bleven ook 
niet onder hun kerktoren

Ellen en 
Leonie lopen 

een jaar 
school in de 

USA.
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M
ichel, kan iedereen 
na veertig jaar de 
Zennetrappers nog 
volgen?

“Onze leuze was… en is nog altijd 
‘Samen uit, samen thuis’. Niemand wordt 
achtergelaten. Maar door de tand des 
tijds hebben we ons moeten aanpassen 
en werd er achtereenvolgens in één, twee 
of drie groepen gefietst. Zo’n beetje à la 
carte, zodat iedereen doet wat hij aankan 
en er deugd aan beleeft. Het ledenaantal is 
altijd relatief stabiel kunnen blijven op die 
manier, tussen de 30 en 45 actieve leden.”

Zijn er nog leden bij die al de volle 
veertig jaar actief zijn?
“Nog drie huidige bestuursleden zijn erbij 
sinds de eerste rit: Tony Van Stichelen, nu 
voorzitter, Noël Van Haver en ikzelf. Tony 
heeft een paar jaar terug moeten afhaken 
wegens rugklachten, maar was niettemin 
een ijverige secretaris en sedert drie jaar 
bedreven voorzitter. Noël is nog steeds 
een fervente wielertoerist en schaaft zijn 
conditie bij met wekelijkse wandelingen 
gedurende de wintermaanden. Michel 
fietst nog regelmatig, maar wegens 

gezondheidsproblemen minder samen 
met de club. Ons oudste lid, Georges De 
Coninck, is inmiddels 95 geworden en 
fietste tot voor enkele maanden zeer stipt 
mee, als een echte Flandrien, maar hij 
herstelt nu van gezondheidsproblemen. 
Georges bouwt de conditie terug op, 
zoals hij zelf zegt, door te fietsen op 
de hometrainer. Vooral bergop kan hij 
zijn mannetje staan. Enkele jaren terug 
planden we een rit naar de Muur van 
Geraardsbergen en als voorbereiding een 

rit door het Pajottenland. Georgske trok 
stiekem alleen naar de Muur om te zien hoe 
de makkers hijgend zouden bovenkomen, 
maar de Zennetrappers kwamen niet die 
dag. Ze waren namelijk aan het trainen op 
de Bruine Put en de Alsemberg! Georgske 
keek niet altijd goed naar de informatie 
van het clubblad, hij had twee datums 
door elkaar gehaald. Maar niet getreurd, 
die volgende zondag  ging hij dan toch 
mee met de ganse club naar de Muur.”

Doen jullie wel eens iets anders 
dan fietsen?
“Buiten onze wekelijkse tochten, op zon- 
en feestdagen van maart tot eind oktober, 
organiseerden de Zennetrappers nog 
tal van andere activiteiten: in totaal 65 
wielerwedstrijden, 13 sterritten voor 
wielertoeristen en ook familieuitstappen 
(meerdere malen met meer dan 500 
deelnemers), een jaarlijks teerfeest en 
30 jaarlijkse zomeruitstappen met de 
familie in België, Frankrijk, Luxemburg, 

Nederland… soms tweedaagsen, 
later vervangen door een rit in de 
Vlaamse Ardennen met een groot deel 
van de heuvel- en kasseizone van de 
Ronde van Vlaanderen. Daarnaast 
zijn er nog de jaarlijkse kaartavond 
en winterwandeling en de wekelijkse 
fietstocht op woensdag met de familie 
gedurende de zomermaanden en 
’s winters de bowlingavonden. En 
ondertussen hebben we ook al twintig 

m o s s e l f e e s t e n 
gehad.”
Een hele boterham. 
Wie belang stelt in 
de activiteiten van 
deze springlevende 
club, kan gerust 
contact opnemen 
met een van de 
bestuursleden of 
de voorzitter: Tony 
Van Stichelen 
015/623.130 - 
t.van.stichelen@
telenet.be.

Tekst: Bart Coopman,  
foto’s: Jean Andries

40 jaar Zennetrappers
Eppegem -  Veertig jaar geleden zetten 
in café Bij Flot enkele trouwe klanten een 
babbel op over het eventueel organiseren 
van regelmatige fietstochten. Na een oproep 
in het plaatselijke parochieblad reden de 
eerste zondag van juli al een twintigtal 

dapperen een ritje van 25 km rond Eppegem 
en Zemst. Sommigen op vehikels uit opa’s 
tijd. De Zennetrappers waren geboren. Wij 
legden ons oor te luister bij één van de 
mannen van het eerste uur, Michel Dhont, die 
zevenendertig jaar voorzitter is geweest.

“Samen uit, samen thuis! 
Niemand wordt achtergelaten
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Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

Hoge Buizen 29, 1980 Eppegem

gsm 0475.370.488

WWW.AUTOST-T.BE

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

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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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENCHEQUES 
VOOR AL UW STRIJKWERK

Bij inleveren 
van deze bon: 

GRATIS  
een doos  

Dr. Beckmann 
anti kleurdoor-
loop doekjes

Enkel geldig in de 
maand september 2013
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D
e bekendste Ironman is die 
van Hawaï, maar wereldwijd 
dragen zo’n dertigtal 
triatlons dit label. Voor 

Tim, die nog maar zes jaar aan triatlon 
doet, was het zijn tweede Ironman. 
Sinds 2008 is hij lid van de Mechelse 
triatlonclub SP&O en maakt hij deel uit 
van de triatlonploeg van Defensie. Van 
beroep is hij docent aan de Koninklijke 
Militaire School en hij heeft er het statuut 
van sporter op hoog niveau.
Tim: “Vroeger speelde ik voetbal, maar 
dat was te belastend voor mijn rug en 
knieën. Om toch in conditie te blijven, 
ging ik af en toe lopen of fietsen. Via een 
vriend kwam ik in contact met triatlon, 
en ik had meteen de smaak te pakken. 
Tegenwoordig doe ik mee aan ongeveer 
acht à negen wedstrijden per jaar. Dat zijn 
voornamelijk kwart- en halve triatlons, 
waarmee ik jaarlijks naar een volledige 
toewerk. Dit jaar was dat (opnieuw) een 
Ironman.”

Zo’n volledige triatlon bestaat 
uit 3,8 km zwemmen in open 
water, 180 km fietsen en dan nog 
een marathon (iets meer dan 42 
km) lopen. Hoe bereid je je in 
godsnaam op zoiets voor?
“Van mijn trainer bij SP&O, Bart Thijs 
uit Elewijt, krijg ik een individueel 
trainingsschema. In de winter zwem ik 
vooral. Ik train dan gemiddeld vijftien 
uur per week. Vanaf het voorjaar begin 
ik loop- en fietskilometers te maken, en 
dan lopen de trainingen soms op tot 
twintig uur per week. In de voorbije 
zes jaar heb ik zo een basisconditie 
opgebouwd voor een volledige triatlon. 
Gelukkig hoef ik me geen zorgen te 
maken om wat ik eet, ik blijf zonder 
moeite op gewicht.”

Is triatlon wel 
goed voor je 
lichaam?
“Ik had meer 
klachten toen ik 
voetbal speelde. 
Doordat ik 
afwisselend zwem, 
loop en fiets, train 
ik steeds andere 
spieren en belast ik 
niet altijd dezelfde 
g e w r i c h t e n . 
Toegegeven, voor 
zo’n Ironman 
pleeg je wel 
roofbouw op je 
lichaam, vooral in 
de laatste zware 
weken voor de 
wedstrijd. Kijk, je 
kunt trainen om 
gewoon de finish 
te halen, wat ook al verdienstelijk is. Maar 
als je echt een tijd wil neerzetten, moet je 
jezelf een beetje pijn doen (lacht).”

Een tijd heb je zeker neergezet. Je 
had ‘maar’ acht uur, 49 minuten en 
53 seconden nodig om de finish 
te halen. Is er nog ruimte voor 
verbetering?
“Ik denk het wel. Zwemmen is mijn zwakste 
onderdeel, en daarin heb ik het voorbije 
jaar veel progressie gemaakt. Bovendien 
heb ik al heel wat ervaring opgedaan, wat 
ontzettend belangrijk is in triatlon. Maar 
elke wedstrijd is anders en vooral het 
fietsparcours speelt daarin een grote rol. 
Ik kan mijn huidige tijd hoogstens nog 
met een half uur verbeteren.”

Triatlon vergt niet alleen 
fysieke inspanningen, kan ik me 

voorstellen…
“Op alle vlakken is triatlon een 
veeleisende sport. Mijn vriendin, Saartje, 
en ik hebben sinds kort een eerste kindje 
en we werken allebei voltijds. Gelukkig 
steunt Saartje me volop. Maar stel dat 
er een tweede kindje komt, dan stop ik 
er waarschijnlijk mee. Ook mijn sociaal 
leven lijdt eronder. Een avondje op café 
met de vrienden lukt zelden. Bovendien 
is het een dure sport: aankoop van een 
koers-en tijdritfiets, het onderhoud, 
sportkledij, de deelnameprijs van de 
wedstrijden zelf (gemiddeld zeker 200 
euro). Triatlon vergt veel van een mens, 
maar het is al die opofferingen waard. 
Zolang Saartje, mijn supporters en mijn 
sponsors me blijven steunen, blijf ik aan 
wedstrijden meedoen. Ik ben hen enorm 
dankbaar dat ze mij die kans geven.”

Tekst: Brecht Put, Foto: Tim Jacobs

Iron Tim!
Weerde - Begin juli zette Weerdenaar 

Tim Jacobs een prachtprestatie neer in de 
Ironman van Frankfurt. Hij kwam er als 

33ste over de meet en werd zo Europees 
kampioen triatlon bij de mannen in de 

leeftijdscategorie 30 tot 34 jaar én Europees 
vice-kampioen bij de niet-profs.

“Als je écht een tijd wil 
neerzetten, moet je jezelf 

een beetje pijn doen”“
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Tervuursesteenweg 358 - 1981 Hofstade
015/62 08 96

www.bugattis.be

adv_Bugattis_sept2013_def.indd   1 12/08/13(w 33)   15:28

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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P
ionieren en woudloperskeuken 
zijn vaardigheden waarin 
de scouts zich van 
andere jeugdbewegingen 

onderscheiden en dat tonen ze ook op de 
tweede editie van hun Pijl.

Mooie constructie
De houten fiets is een constructie van 
ongeveer 6 meter hoog, samengesteld 
uit sjorhout en touwwerk. De leiding 
en Jinners tonen dat ze die technieken 
nog altijd onder de knie hebben. De 
langste balken werden er in verwerkt tot 
een mooi ogende constructie, aan elkaar 
gesjord met 750 meter touw. Alleen voor 
de pedalen werd een beetje toegegeven. 
Die bestaan uit twee rode Cola-bakken. 
De fiets is stevig in de grond verankerd 

en blijft aan het scoutsterrein staan tot 
15 september, de dag dat de Pijl gereden 
wordt.
“We speelden even met het idee om er 
publiciteit mee te vangen tijdens het 
Gordelfestival in het Blosodomein, maar 
hem verplaatsen is vrijwel uitgesloten”, 
zeggen de bouwers, “en hem ontmantelen 
en weer samenstellen zou teveel tijd 
vergen.”

Woudloperskeuken
Het tweede scoutselement is de 
woudloperskeuken met de goulash, die de 
scouts er op hun houtvuren klaarmaken 
en aanbieden. De combinatie van fietsen 
en eten moet een aardige duit opbrengen 
want de noden van de jeugdvereniging 
zijn groot.
“Het doel van de organisatie is een 
beetje bijgesteld”, zeggen coördinator 
Luc De Leener en promotor Kris Van 
Cauwenbergh, van ‘De Vrienden van 
de scouts’. “Waar we vorig jaar stelden 
dat we een nieuwe houten chalet wilden 
bouwen voor de Kapoenen, gaan we 
nu voor een volledige renovatie van alle 
beschikbare lokalen. Er is de financiële 
realiteit. We beseffen dat het jaren zal 
duren om het budget samen te brengen 

voor een nieuwbouwlokaal. 
Daarom gaan we voor renovatie. 
Als de spaarrekening het ooit 
toelaat, blijft een nieuwbouw 
altijd mogelijk.”

Hele dag 
activiteiten
Den Elewijtse Pijl biedt een 
dagprogramma met keuze uit 
vier fietsparcours van 20, 40, 
60 en 100 km met start van 8u 
tot 13u. Om 15u worden de 
leden die naar een andere tak 
(leeftijds-groep) overgaan op 
de levende brug overgegooid. 
Vanaf 16 u is er woudlopers-
keuken waarvoor vooraf moet 
ingeschreven worden.

Meer info op 
www.denelewijtsepijl.be

Tekst en foto:  
Juliaan Deleebeeck

Gesjorde fiets voor  
Den Elewijtse Pijl

Elewijt - Voor de tweede uitgave van hun fietstoertocht sjorden de scouts een grote 
fiets als eyecatcher. Dat ‘monument’ combineert het sportieve opzet van het evenement 

met een typische scoutstechniek.

“ Met de 
opbrengst willen 

we de lokalen 
renoveren

Met sjorhout en 750 meter touw 
bouwden de scouts een reuzefiets
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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

I
k bel aan ten huize Nobels. 
Kindergejoel waait me 
tegemoet. De zesjarige Warre 
zwaait de deur breed open 

en gidst me behoedzaam tussen 
treinsporen door. Met een hink-
stap-sprong die Svetlana Bolshakova 
zou doen blozen, laveer ik eerst 
langs echtgenote Lien. Van daar 
naar Fleur, zeven en met een plaaster 
om haar enkel. Ik bereik veilig 
eindstation Bart. Een hoekje van de 
tafel kan er net af voor uw reporter. 
Fleur trakteert me nog gauw op een 
plasticine-fruitijsje. Wat later volgt 
echte, hete koffie, versgemalen.

Geen klik
Sociaal geëngageerd, ervaring 
in de gemeentepolitiek, 
stemmenkanon over de partijen 
heen… maar je stopt ermee. 
Wat is er gebeurd? Is het een 
definitieve stap terug of neem 
je gewoon een sabbatjaar?

“Het cliché van een 
sabbatjaar wil ik 
niet gebruiken. Ik 
weet wel, zeg nooit 
‘nooit’, maar ik wil 
nu graag even family 
man zijn. Alles 
loslaten. Kwaliteit 
inbouwen en mijn 
kinderen zien 
opgroeien. Niet rap, 
rap, rap een snelle 
hap en van de ene 
vergadering naar 
de andere meeting 

of bijeenkomst hollen, steeds 
weer avond na avond, weekend na 
weekend, maar even een rustpunt 
inbouwen. De twaalf voorbije 
jaren waren zwaar, maar ik deed 
het graag. De laatste zes maanden 
echter voelde ik me steeds meer op 
een burn out afstevenen. Met Pasen 
wou ik al stoppen.”

De functie van OCMW-voorzitter 
was dus niet echt je ding?
“Ik wil alles altijd voor 200% goed 
doen. Bij onderwijs en mobiliteit 
voelde ik me als een vis in het water. 
Bij het OCMW lukte me dat niet. 
De klik kwam er ook niet. Sinds 
begin dit jaar telde iedere dag te 
weinig uren. Ik voelde mezelf in 
de vernieling rijden, hoe groot de 
steun van Lien ook was. Ik kreeg 
steeds minder en minder geduld. 
En ik voelde dat andere mensen 
veel beter voor die taak geschikt 
waren.”(*)

Liefde voor het 
onderwijs
Je stopt dus ook als schepen 
van onderwijs. Ik neem aan dat 
de mensen van je eigen partij 
(CD&V) en je kiezers dat niet 
leuk vinden?
“Helaas kan ik mijn bevoegdheid 
van OCMW-voorzitter niet zomaar 
ruilen voor een andere bevoegdheid 
en daarnaast schepen van onderwijs 
blijven. Want dat laatste deed ik echt 
heel graag. Als ik gewoon schepen 
had kunnen blijven, had ik dat zeker 

OCMW-voorzitter 
herbront

Weerde – “Bart Nobels stopt als OCMW-voorzitter”. 
Het klonk als een donderslag bij heldere hemel, 

die 30ste juli. Na amper zeven maanden. Toch wel 
opmerkelijk voor een gedreven man met ruim 

twaalf jaar schepenervaring. Iedereen vroeg zich af: 
waarom? Wij vroegen het hem zelf. Op de man af.
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RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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 - WIJNS

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

gedaan. Uit de reacties tot nu 
toe blijkt verrassing, maar toch 
ook heel veel begrip voor mijn 
beslissing. Maar het is niet omdat 
ik nu volledig stop met de lokale 
politiek, dat ik mijn maatschappelijk 
engagement ga verloochenen. Ik 
blijf aan de slag bij Tom Dehaene, 
gedeputeerde van Vlaams-Brabant, 
waar ik me bezig houd met de 
mobiliteit in onze provincie. En in 
de gemeente krijgen andere mensen 
nieuwe kansen.”

Op de vooravond van je 
veertigste verjaardag twee 
dagen per week werken. Ziet er 
mooi uit! Het leven begint bij 
40?
“Ik laat mijn hart spreken, nu! 
Genieten van de vakantie met mijn 
gezin. Fietsen met mijn kinderen. En 
zoveel meer. Want verloren tijd kan 
je niet inhalen. Wat nadien komt, zijn 
zorgen voor later. Ik zal natuurlijk 
mijn verantwoordelijkheid nemen. 
Misschien eerst wat bijstuderen en 
dan terug naar mijn eerste liefde, het 
onderwijs? Ja, een nieuwe uitdaging 
als zorgleraar of als schooldirecteur 
– tegenwoordig een knelpuntberoep! 
– zie ik op termijn, al heel mijn leven 
eigenlijk, wel zitten. Maar nu moet 

je mij 
excuseren, Alex, want ik 

moet ons Truus (dochter van vier) 
gaan afhalen bij een vriendinnetje.”

Waarbij ik meteen mijn hele interview 
in daden bevestigd krijg. De 
herbronning als feit. 

(*) Kort voor het ter 
perse gaan raakte 
bekend dat Erik 
Moens (CD&V) de 
komende 2,5 jaar de 
taak van OCMW-
voorzitter op zich 
zal nemen. Na twee 
geslaagde interim-
periodes kent Erik, 
beter dan wie ook, 
het spreekwoordelijke 
klappen van de zweep.

Tekst: Alex Lauwens,  
foto: Jean Andries

Family man Bart met 
Fleur (op de arm), Warre 
(links) en Truus (rechts).

Geboren en/of  getogen 

Zemstenaars kennen Bart als: 

- kleuterleider 

- Chirogroepsleider 

- man van ‘Lawaai uit het Kapelleke’ 

- ondervoorzitter Jeugdraad 

- gitaarleraar 

- zanger/gitarist van Fridge (1994-

1999), met legendarisch optreden op 

Maanrock (Mechelen)op de Vismarkt 

in 1995 (voor de 3de en de 4de 

plaats), met dank (?) aan de Mechelse 

voetbalsupporters 
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Onder de   mensen

“Vaart in de buurt” 
begon met een beperkt 
gezellig samenzijn in de 
Witveldstraat. Vijf jaar 
later is het uitgegroeid tot 
het grootste buurtfeest in 
Hofstade. Initiatiefneemster 
is Annie Muyldermans, 
die terecht fier mag zijn op 
het feest. “Met dank aan 
de talrijke bereidwillige 
medewerkers, die zorgen 
voor feilloze organisatie”, 
onderstreept Annie. Op de 
foto de allerkleinsten met 
enkele ouders.

Ere wie ere toekomt. In ons vorig 
magazine werd de naam van de 
uitbaatster van café Richelieu 
verkeerd vermeld. Uiteraard heet 
de sympathieke cafébazin Ingrid 
De Schouwer en niet Yvonne. Een 
zetduiveltje dat we zeker moeten 
goed maken. Met onze excuses.

FC Eppegem won niet zonder moeite de finale voor de Beker van Zemst tegen VV Elewijt. 
Pieter Crabeels scoorde de openingstreffer. Halfweg in de tweede helft was een stunt in de 
maak. Reszczynski bracht zijn ploeg met twee treffers op voorsprong. Nieuwkomers Kurt 
Baetens, Pieter De Wit en Randy zorgden voor de 4-2 eindcijfers. Op de foto de finalisten 
met niets dan tevreden gezichten.

De Krolcup, een organisatie van SK Laar ter nagedachtenis van Alain Krol, was ook dit jaar een 
groot succes. De club probeert van elke categorie volledige ploegen te maken en slaagt daar aardig 

in. Uiteraard was de plaatselijke jeugd talrijk aanwezig en de spelertjes maakten er boeiende 
wedstrijden van. De U8 en U7 werden talrijk aangemoedigd door bestuursleden en ouders en 

wilden graag met hun vedetten in wording op de foto.
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Onder de   mensen Foto’s: Jean Andries

De achttiende barbecue van de Zeevissers 
in Zemst-Bos wordt wellicht laatste. “Tot 
onze grote spijt”, benadrukt erevoorzitter 

Jos Breugelmans. “Na zoveel jaren perfecte 
samenwerking in café Amadeus kijken we 

noodgedwongen uit naar een nieuwe locatie. 
Op de foto de talrijke werkers, die andermaal 

zorgden voor een groot succes.

De Sint-Sebastiaansgilde van Weerde hield haar traditionele Koningschieting. Negentien gildebroeders bekampten elkaar op de staande muitwip. 
Burgemeester Coopman en de aanwezige schepenen schoten de kamp in, gevolgd door drie schoten van de oude Koning, Bart De Ron. Al tijdens 

de elfde ronde schoot Alex 
Wennes zich Koning. Hij werd 
gehuldigd door de Hoofdman, 
baron Christiaan de Meester, 
door ophanging van de breuk, 
en geschenken van de gemeente 
en de gilde. In de namiddag was 
er een puntenschieting op de 
liggende wip voor gildezusters. 
Linda De Wolf, echtgenote van 
de nieuwe Koning Alex, behaalde 
de titel van Prinses. De gilde 
kent een grote bloei met bijna 
honderd leden. De aanwezigen 
vierden de nieuwe Koning en 
Prinses met een Breugeliaans 
feest op de wipweide.

François De Mayer, in 
de volksmond Swakke, 

organiseerde voor zijn vijftigste 
verjaardag een supergezellig 

feest voor maar liefst 180 
personen. Familie, vrienden, 

buren en collega’s konden 
kiezen voor een rustige babbel, 

een dansje op muziek van de 
jaren 70-80-90 of een ritje op 

de stier. Karin Vandenbrande, 
Swakke zijn vrouw en de 

burgemeester gaven samen het 
startschot en het stierevenement 

was onmiddellijk een succes. 
Ambiance verzekerd! Swakke is 
een zeer geliefd persoon in Bos 

en een feestje van Swakke wil 
niemand missen.
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Heemkring De Semse organiseerde aan de hoeve Den 
Halve Steen, bij Paul en Marie-Louise Buelens-Van 
Campenhout in Zemst-Laar een demonstratie ambachtelijk 
broodbakken en beslagen van boerenpaarden. Het was een 
gezellige en leerzame namiddag onder de appelbomen in 
de volle natuur, tussen de kippen, eenden en ganzen.

De tiende initiatiedagen 
van FC Zemst Sp. waren 

andermaal een groot succes. 
Vijftig spelertjes van Zemst 

en omstreken maakten 
kennis met de familieclub 
en kregen van talentvolle 

begeleiders belangrijke 
knepen van het voetbalvak 

aangeleerd. Gedurende 
drie dagen werd er gewerkt 

rond dribbelvaardigheid, 
traptechniek en sociaal 

samenzijn. Iedereen kreeg 
na afloop een diploma en 

een aandenken.

De WTC wielertoeristenclub Zemst-Bos 
doet wekelijks een uitstap. Waar men 
ieder jaar het meest naar uit kijkt zijn de 
Weerdse Bierfeesten. “Dan is het verlof ”, 
gekscheert sponsor Erwin Laeremans. 
Op de foto groep A (100 km - de besten), 
groep B (85 km - kleine tekortkomingen) 
en groep C (75 km - bijna afgeschreven), 
volgens de kenners.

Mali-kanu, een solidariteitsgroep uit Zemst-Laar, nodigde iedereen uit 
op 26 augustus in het Hof van Laar voor een gezellig samenzijn. Zuster 

Bernadette Diarra kwam vertellen over de projecten die aan de gang zijn 
en nog op de planning staan. Via een presentatie toonde zuster Bernadette 

hoe de mensen op Mali leven en waar zij dringend nood aan hebben. 
Ten voordele van Mali-kanu wordt de Mali-tocht georganiseerd op 29 

september, met vertrek in basisschool De Pimpernel te Zemst-Laar.
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Het bakkersteam van Neos, met Louis Van Roost, Roland De 
Pauw, Yvo Drieghe en Francois Andries, schuwde het tropische 
weertje en de hitte aan de toestellen niet. In de zaal d’Oude 
School in Weerde werden hun inspanningen beloond. De vele 
spontane medewerkers en de talrijke aanwezigen maakten van 
het jaarlijkse barbecuefeest andermaal een groot succes.

De tijd gaat snel, dat ervaart ook Wim Verstraeten. De 
hoofdsponsor van FC Eppegem werd 52 lentes jong en 
dat werd gevierd met familieleden en vrienden. Waar was 
dat feestje? Rond en in het zwembad van Tania, Wim, 
Niel en Yentl Verstraeten. En dat het ook leuk was voor de 
allerkleinsten bewijst de foto.

De trouwe supporters van FC 
Zemst Sp., steeds aanwezig bij de 

thuiswedstrijden op hun vertrouwde 
plaats, kijken met vertrouwen uit naar 

het nieuwe seizoen.

De openluchtfilm in Zemst-Laar 
van de cultuurdienst was ook 
dit jaar een groot succes. Met 
ruim vijfonderd bezoekers zat 

de binnenkoer van het Hof van 
Loxem, bij de familie Commers, 

weer afgeladen vol. De mooie 
avond, de schitterende film The 

Broken Circle Breakdown en 
de uitstekende locatie zorgden 
er voor dat de bezoekers rond 

middernacht voldaan huiswaarts 
keerden.
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FABRIKANT VAN METALEN SIERPOORTEN, CARPORTS, HEKWERK EN AUTOMATISATIE

 via onze website

Leopoldstraat 18
1980 Zemst

Tel: 015/61.12.77 Fax: 015/34.71.25
www.deculinairecroon.be

                      • Vers van Bakkerij Van Eeckhout
Tervuursesteenweg 233 • B-1981 Hofstade • GSM: 0496/52 58 03 • lutgart@versbroodnodig.be

www.versbroodnodig.be

 Vers van Bakkerij Van Eeckhout
GSM: 0496/52 58 03 • lutgart@versbroodnodig.be

• Stap 1
• Stap 2
• Stap 3
• Stap 4

muntinworp
keuze makenneem wisselgeldopen luik & neem uw brood

Hoe bedien ik een broodautomaat?
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BROODNODIG IS EEN ZELFBEDIENINGSWINKEL:
• Zeer ruim & overzichtelijk assortiment.
• Dagvers brood en sandwiches.
• Alle dagen open van 05 u. ’s morgens t.e.m. 24 u. ’s avonds.
 U komt dus langs wanneer het u past.
• U staat niet op straat, maar in een echte, verzorgde winkel.
• Eenvoudig in gebruik, uiterst hygiënisch & veilig.
• U koopt een brood in alle rust op max. 30 sec.
• En bovenal…

                ZALIG LEKKER brood!

Wij bakken ‘gezond’ brood met 0% vetstof

BEZOEK NU O
NZE 

BROODNODIG
SHOP 

AAN DE KERK IN
 HOFSTA

DE !!!
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H
oe ben je met paarden-
sport begonnen?
“Niet alleen mijn opa, ook mijn 
mama en haar broers reden 

paard en waren vooral actief in de LRV 
(Landelijke Rijvereniging). Beide grootvaders 
hebben paarden gekweekt, die nu nog 
internationaal lopen. Daar ben ik heel trots op. 
Als je van kindsaf opgroeit in een familie die 
gebeten is door de paardensport rol je daar 
automatisch in. Mij niet mis begrijpen, ik ben 
nooit gepusht geweest om in de paardensport 
te stappen. Het is mijn eigen keuze.”

Wanneer begon je wedstrijden te 
rijden? 
“Zo’n zes jaar geleden zijn wij in LRV 
beginnen te rijden. We konden deelnemen 
aan zowel dressuur als springen. Maar mijn 
tweelingzus Karen en ik hebben twee à drie 
jaar alleen dressuur gereden. Toen wilden 
we toch eens een sprongetje wagen. Zo 
behaalden we een aantal jaren later geweldige 
resultaten! Yanne, mijn andere  zus (11) werd 
provinciaal kampioen in het stijlrijden bij de 
b-pony’s in de klasse licht (sprongen van 
80cm hoog). Ik werd provinciaal kampioen 
in de hoogste reeks en vierde op nationaal 
niveau met mijn pony, Amber. Met mijn 
andere pony, Moosje, eindigde ik tweede in 
de lichte reeks (sprongen van 1m) provinciaal 
en nationaal behaalde ik de kampioenstitel. 
Twee grote titels op één winterseizoen, ja dat 
was een fantastisch seizoen.”

Hoeveel keer train je per week?
“Ik probeer elke dag te rijden, zaterdag op 
wedstrijd gaan en zondag een dagje rust. Maar 
met mijn studies is het niet altijd even evident 
om elke dag te rijden. Ik krijg vooral les van 

mijn opa Roger en deze 
zomer ben ik op stage 
geweest.”  

Ben je al eens van 
je paard gevallen? 
Gewond geweest?
“Wees maar gerust, ik ben 
er al vaak afgevallen, zeker 
in het begin. Een paard 
is iets onvoorspelbaars 
en je vertrouwt dus iets 
dat je nauwelijks kan 
inschatten.  Zo ben ik op 
30 maart van mijn pony, 
Vosje, gevallen. Resultaat: 
mijn ribben gekneusd, 
een ruggenwervel 
gebroken en eentje gebarsten. Met als gevolg 
zeven weken geen paardrijden, dat was 
het ergste van heel het verhaal. Heel mijn 
zomerseizoen naar de maan.”

Wat ging er door je hoofd toen je 
kampioen werd?
“De mooiste anekdote is die van het 
provinciaal kampioenschap. Ik reed 
de basisronde foutloos en mocht dus 
aantreden in de barrage. Mijn motto was: ik 
ben hier geraakt en dat is al super. Mijn vake 
zei: ‘Doe je best! Rustig en foutloos rijden is 
voor mij echt voldoende.’ Met die gedachte 
begon ik eraan. Ik galoppeerde naar de 
eerste sprong en dacht ‘komaan, dit moet 
ook snel lukken!’  Ik reed snel en draaide 
kort en ja hoor, gelukt! Ik was voorlopig de 
snelste en mijn hart bonsde van geluk, maar 
de besten moesten nog komen. De spanning 
was te snijden. Ik was bij mijn pony aan het 
uitblazen toen mijn tweelingzus met tranen 

in haar ogen de inrijpiste binnenstormde en 
riep: ‘Zusje, je bent provinciaal kampioen!’ 
Dat was echt een moment om nooit meer 
te vergeten. (Lotte pinkt een traantje weg) 
Mijn kleine zus in de voormiddag een titel 
op het provinciaal kampioenschap en ik 
kampioen in de hoogste reeks!”

Wat is je doelstelling in functie 
van de wedstrijden? Nationaal, 
misschien internationaal?
“Ik probeer elke wedstrijd bij te leren. 
Winnen is niet zo belangrijk, er moet vooral 
plezier gemaakt worden. Zoals mijn oma 
altijd zegt: ‘Lotteke, verliezen staat dichterbij 
dan winnen. En vergeet niet dat het je 
hobby is!’ Ik kijk gewoon van dag tot dag. 
Zo’n internationale jumping  staat op het 
verlanglijstje, maar daarvoor moet ik nog 
heel wat trainen en verbeteren. Ik hoop daar 
vroeg of laat te kunnen aan deelnemen.”

Tekst en foto: Karin Andries

kampioene 
stijlrijden 

en jumping

Zemst-Laar - Lotte Schaerlaeken (15) uit 
Zemst-Laar werd provinciaal kampioene 

jumping en nationaal kampioene stijlrijden. 
Opa Roger Schaerlaeken is geen onbekende in 
de paardenwereld en had meer dan ruimte om 

de paardjes van zijn kleinkinderen te stallen.  
de Zemstenaar zag Lotte aan het werk.

Lotte
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Schaliënhoevedreef 20F - 2800 Mechelen

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

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

 TV  Zemst U kijkt toch ook?
Misschien nog een korte Indian Summer en dan is hij weer voorbij, die mooie 
zomer. Met dank aan de zon die ons al eens een blozend blije blik gunde op 
toploze meisjes. Een zomer ook waarin de proefbuisburger het levenslicht zag. 
Die fameuze prefab-hap ofte kweeksteak. De zomer die ons leerde kennismaken 
met een nieuw werkwoord: twerken. De perfecte heupcontrole tot je gat eraf valt, 
om het maar eens met de woorden van onze medewerkster Ilke te zeggen. Maar 
wees niet bevreesd, wij brengen dat niet in beeld bij TV Zemst. Dat zijn zaken 
die achter de schermen druk geoefend worden door onze vrouwelijke collega’s. 
Maar niet geschikt zijn voor het oog van de camera. En nog minder voor gevoelige 
kijkers, zoals u. De Hellebouting, tot daar aan toe.

De zomer ook waarin ik al eens de indruk kreeg dat ik, modale doordeweekse 
hetero zijnde, niet meer normaal was. Gay-parades, prides en party’s t’ allen kant, 
outings allerhande, tot in de voetbalsport toe. Refs en spelers, overal kwam er 
wel iemand – gelukkig geen lijk - uit de spreekwoordelijke kast getotterd. Geen 
probleem met holebi’s. Mag. Moet kunnen. Maar hou het een beetje discreet. 
Elkaar lopen af te lebberen in’t openbaar, moet dat nu zo nodig? Een GAS-boete 
loert om het hoekje.

Het is niet omdat we nu allemaal een streelfoon hebben, dat we overal moeten 
liggen of staan swaffelen. Of omdat de Deense filosoof Kierkegaard ooit geponeerd 
heeft: het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen. Een 
stelling die Herman Brusselmans maar wat te graag letterlijk huldigt, als u begrijpt 
wat ik bedoel, liefste kijkbuisvolwassenen, van welk kunnen ook.

Drie nieuwe krachten: v.l.n.r. Sander Van Keer, Jef Ceuppens 
en Koen Lecluyse. (foto: Paul Van Welden)

Even ernstig nu. Na dat rijk gevulde zomerreces is het weer tijd voor wat nieuws. 
Op 4 september is er alweer een nieuwe uitzending tot leven gewekt. Met een 
selectie van het belangrijkste vakantienieuws uit Zemst dat u heeft gemist omdat 
u met vakantie was! Een vruchtbare periode zowaar. Ook voor onze ploeg 
medewerkers die alweer met drie (mannelijke) leden is gegroeid. Sinds enkele 
weken maken nu ook Sander Van Keer, Jef Ceuppens en Koen Lecluyse onze 
gemeente onveilig. Als cameraman en ook als monteur.
TV Zemst, dat is www.tvzemst.be. Of gewoon via de site van de gemeente. 
Iets moois te melden? Mailen of bellen is de boodschap. Naar alex.lauwens@
telenet.be; 0474/056 001.
TV Zemst, U kijkt toch ook?

AL
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Zowel 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

Uw persoonlijke reisconsulente: 
Linda VEKEMANS

Grensstraat 11 - 1981 Hofstade
015 33 19 62 - 0499 71 12 54

linda.v@travel-experts.be
www.travel-experts.be/linda-vekemans

Wij bieden alle reizen aan van 
alle kwalitatieve touroperators 

zoals Jetair, VIP Selection, 
Thomas Cook, Pegase, 

Club Med …

Vakantie reserveren? 
Even uw Travel 

Expert consulteren!
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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”

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

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

Ons Tehuis Brabant (OTB) bestaat 
vandaag 31 jaar. Het woon-en 
dagcentrum was oorspronkelijk het 
initiatief van een aantal ouders van 
matig tot ernstig mentaal gehandicapte 
personen die vaststelden dat er in 
de streek tussen Leuven en Brussel 
onvoldoende opvangmogelijkheden 
waren voor hun volwassen kinderen. 
Intussen zijn er 90 permanente 
bewoners en 30 gasten die er, zoals 
Trudy, overdag naartoe gaan.
Thuis in Elewijt worden we verwelkomd 

door een heel enthousiaste Trudy. Ze praat 
met haar hele lijf en dat is ook letterlijk 
zo, want – zo leren we van haar vader - zij 
gebruikt Smog-taal, en die is absoluut 
niet mistig. Smog staat voor Spreken Met 
Ondersteuning van Gebaren. Het is een 
complete taal die zich bedient van gebaren, 
klankwoorden en prenten. Voor ons is het 
duidelijk: Trudy heeft er zin in!

Trudy is trouwens altijd heel uitgelaten, 

vertellen haar ouders, Jan en Francine. 
Pas vrij recent hebben ze vernomen 
dat dit ‘over’enthousiasme eigenlijk 
een vorm van autisme is. Hoe dan ook, 
Trudy is heel sociaalvaardig. Maar hoe 
druk ze ook kan zijn, als ze bezig is met 
klei of een ander materiaal, wordt ze heel 
rustig. In OTB kan ze zich dan ook ten 
volle uitleven. Er zijn tien ateliers die 
allerlei creatieve activiteiten bieden: 
naaien, breien, sjaals en hoeden maken, 
groenten kweken, schilderen, tot werken 
in een houtatelier, waar oude meubeltjes 

een nieuw leven krijgen. 
Er is ook een bakkerij, 
waar vers brood wordt 
gebakken dat de ouders 
of omwonenden kunnen 

bestellen. Sommige van de kunstwerkjes 
kan je uitlenen in de artoteek. Het is eens 
wat anders dan een boek.

Vrijwilligers
Een woon-en dagcentrum zoals Ons 
Tehuis Brabant biedt een kwalitatieve 
opvang voor mentaal mindervalide 
volwassenen. Hiervoor zijn uiteraard vele 
handen en serieus wat inkomsten nodig. 
Gelukkig zijn er heel wat vrijwilligers die 

Oktoberfeesten in
Elewijt – Trudy Biesemans woont met haar ouders in 
Elewijt. Overdag is ze - samen met een aantal andere 

Zemstenaars - één van de gasten van Ons Tehuis Brabant, 
een woon- en dagcentrum voor mentaal gehandicapte 

volwassenen in Kampenhout. Om naast de gewone zorg 
een aantal extraatjes mogelijk te maken, zijn er heel wat 
inkomsten nodig. Daar wordt al feestend voor gezorgd!

“Trudy praat letterlijk 
met haar hele lijf
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Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

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

De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

 

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

de handen uit de mouwen steken. Jan en 
Francine horen daar zeker bij. Francine is 
‘leesmoeder’ voor volwassenen met een 
leesniveau eerste of tweede leerjaar. Op 
vrijdag gaat ze mee wandelen. Jan zet mee 
zijn schouders onder het solidariteits-
fonds, een groep van externe vrijwilligers 
die voor OTB een aantal activiteiten 
organiseren die geld in het laatje brengen. 
Met die extra inkomsten worden onder 
andere de uitstapjes en de vakantie-
verblijven gefinancierd of kan er voor 

eigen busjes gezorgd 
worden.

Oktober-
feesten
De belangrijkste 
activiteit is 
ongetwijfeld de 
Oktoberfeesten, die 
dit jaar plaatsvinden 
op 5 en 6 oktober. 
Op zaterdag kan 
je van 12u tot 22u 
komen genieten van 
lekkere mosselen. Op 
zondag beginnen de 
festiviteiten met een 
aperitiefconcert met  
acapellagroep Sjakosj 
en muziekensemble 
Crooniek. Er 
zullen dan ook 
doorlopende eet-en 
dessertstanden zijn, 
met o.a. Showcooking 
met Kurt Dekoninck, 

wereldkampioen barbecue. Daar 
kunnen we zeker nog iets van leren! 
Er wordt ook voor kinder-en muzikale 
animatie gezorgd (volksspelen, 
schminkstand,…). Kortom, voor elk 
wat wils. En niet te vergeten: je kan 
telkens ook een kunstwerkje kopen.
Zo kan er al feestend voor die extra’s 
gezorgd worden, waardoor de 
bewoners en gasten nét dat tikkeltje 
meer (levens)kwaliteit krijgen.

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries  

Ons Tehuis Brabant
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Reclame Zemstenaar cont2 2013 kl.indd   1 18/12/12   17:58

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
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Elewijt - De tweejaarlijkse World Police 
& Fire Games in het Noord-Ierse Belfast 
waren voor onze Zemstse deelnemers een 
groot succes. David Ladangh uit Weerde 
won zilver in het tafeltennis heren. Kristof 
De Ron uit Eppegem behaalde zilver 
in de halve marathon en brons in de 10 
km cross country. Annelize Moerenhout 
uit Weerde won zilver op de 100 en 200 
meter atletiek. Glen Leyers uit Elewijt 
behaalde zilver in de triatlon en zilver in 
de biatlon (lopen-schieten).

Glen Leyers was bijzonder blij met 
zijn zilver op de kwart triatlon (1500 m 

zwemmen – 40 km fietsen – 10.5 m. lopen). 
“In 70ste positie kwam ik uit het water. Op 
de fiets kwam ik goed in de wedstrijd en 
schoof langzaam naar voor. In 32ste positie 
kon ik beginnen lopen en knokte me in de 
top tien. In de laatste km liep ik vierde maar 
kon de Spanjaard voorbij en won de spurt 
voor het zilver tegen een Brit. Dit maakt de 
medaille nog mooier.”
 
“We hebben onszelf verbaasd 
gedurende tien bijzondere, maar 
vermoeiende dagen”, zeggen de 
atleten in koor. 

JA

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur

 

Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497

ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36

Vier keer zilver op 
World Police & 
Fire Games

David, Glen, Annelize en Kristof 
met hun medailles.

Glen Leyers was 
sneller in de spurt 
dan een Brit en 
won zilver
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KFC EPPEGEM
Voorzitter Jan Van Asbroeck
1. We zijn al jaren bezig met een sterke 

structuur en verbeteren daar nog 
regelmatig aan. Iedereen in het 
clubbestuur heeft een taak en een 
verantwoordelijkheid en we kunnen 
telkens weer rekenen op een grote 
enthousiaste groep medewerkers. 
Zonder deze groep is elke andere 
troef waardeloos. We krijgen steeds 
meer supporters en dat is natuurlijk 
een opsteker voor de spelers en voor 
de hard werkende vrijwilligers.

2. We willen naar vierde klasse, maar het is 
geen drama als daar meerdere jaren over 
gaan. We werken aan een A-kern waarin 
een goede mix zit van aangetrokken 
spelers en eigen jeugd. In de huidige 
kern van 24 spelers komen er maar liefst 
twaalf uit onze jeugd. Toekomstgericht 
moet dat nog meer worden. Een stap 
naar vierde klasse zou de aantrekking 
van jongeren uit het omliggende nog 
aantrekkelijker moeten maken. Wij 

doen alles om dit te bereiken, maar altijd 
en in eerste instantie met een gezonde 
financiële toestand.

3. Verwachten doet men steeds alles, dus 
ook promoveren, maar voetbal zit zo 
niet in elkaar. Er zijn zoveel factoren 
die meespelen om dit te bereiken 
en niet in het minst de factor geluk. 
Een titel bestelt men niet, maar als 
er hard gewerkt wordt bij bestuur, 
technische staf en spelers zijn de 
basisvoorwaarden al vervuld. Sfeer in 
de groep is een must en daar hebben 
we de juiste entourage voor. Een topvijf 
plaats ligt in de mogelijkheden.

4. FC Eppegem heeft alles om de ambitie 
waar te maken. Een goed seizoen ligt 

in de lijn van de verwachtingen. Derde 
plaats en deelname aan de eindronde.

FC ZEMST SP.
Manager Jurgen Deman
1. De basis van vorig seizoen is gebleven en 

met enkele gerichte versterkingen hebben 
we een homogeen geheel met een goede 
sfeer. De groep komt in handen van een 
nieuwe trainer, Bart Van Winckel, een 
man met de nodige ervaring en vista. 
“Iedereen begint vanaf nul en krijgt zijn 
kans, ook kernspelers kunnen uit de boot 
vallen”, benadrukt de trainer.

2. Ambitie? Dat is een groot woord, 
maar zoals vorig seizoen is het de 
bedoeling om rustig mee te draaien 
in de linkerkolom, met een plaats 
in de topvijf. Niets moet, alles mag. 
Allez, toch bijna alles, hé (lacht).

3. Mooi en verzorgd voetbal brengen. 
Uiteraard ook met resultaat, zodat 
ook de supporters tevreden zijn. 
Eigen jongeren klaarstomen voor 
het grotere werk, maar vooral ook 
plezier beleven aan het spelletje.

4. Topvijf vinden we een bescheiden 
mening van de Jukke. De ploeg heeft 
een goede trainer en is serieus versterkt. 
Tweede plaats.

Voetbalseizoen 
2013-2014 van start

Zemst – De eerste wedstrijd van de competitie is al voorbij. Wat zijn de verwachtingen 
van het nieuwe seizoen bij onze voetbalclubs? KFC Eppegem wil de positieve lijn van vorig 
seizoen in eerste provinciale verder zetten. KCVV Elewijt, FC Zemst Sp. en VK Weerde zijn 
sterker dan het voorbije seizoen, bij het jonge Verbr. Hofstade waait een nieuwe wind en 

SK Laar heeft gezonde ambities. de Zemstenaar deed een korte rondvraag.

1. Wat zijn jullie troeven?
2. Welke ambitie heeft de club?
3. Wat zijn de verwachtingen?
4. Onze prognose

KFC Eppegem

FC Zemst SP
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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

 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!
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KC VV ELEWIJT
Voorzitter Rudy Bautmans
1. De sterkhouders zijn gebleven, de 

kern is versterkt in de breedte en de 
jeugd is rijper geworden.

2. We lonken naar de topvijf, en als het 
kan nog beter.

3. We verwachten veel van Reszczynski, 
Dautzen en nieuwkomer Van Ostaede. 
Goede uitslagen in de derby’s en 
de positieve lijn doortrekken met 
de samenwerking met de jeugd 
van Hofstade en Zemst. De goede 
reserveploeg speelt op vrijdagavond, 
dat is ook positief voor de sfeer.

4. Elewijt en Weerde hebben zich goed 
versterkt. Beiden lonken naar een 
vijfde plaats. Elewijt speelde de finale 
van de beker van Zemst en hield een 
half uur gelijke tred met Eppegem. 
We geven de groenwitte club het 
voordeel van de twijfel: vijfde plaats.

VK WEERDE
Manager Johan Schellemans
1. We hebben momenteel de kern 

vooral versterkt in de breedte. 
Iedereen zal moeten werken voor 
zijn plaats in het elftal. In elke linie 
hebben we ervaring gekoppeld aan 
jeugdig talent dat staat te springen 
om zich te tonen. De sfeer binnen de 
groep is zeer goed, wat de sportieve 
prestaties zeker moet bevorderen.

2. Een stabiele middenmoter zijn in 
derde provinciale. We willen ook 

tegen de zogenaamde topploegen 
ons visitekaartje afleveren.

3. Een rustig seizoen, waarbij we zo 
vlug mogelijk in de linkerkolom 
staan. We kijken vooral uit naar de 
derby’s met veel volk, goede sfeer en 
een gezonde rivaliteit.

4. In de voorbereiding liet de ploeg een 
goede indruk. Zesde plaats.

VERBR. HOFSTADE
Trainer Patrick Peetermans
1. Een gezonde mix van ervaren 

spelers, die het huis van Hofstade 
door en door kennen, aangevuld met 
enthousiasme van eigen jeugd.

2. Langere termijnvisie, om de eigen 
jeugd kansen te geven om zich in te 
werken in het eerste elftal.

3. Een rustig seizoen en ons handhaven 
in derde provinciale.

4. Met een homogene enthousiaste 
groep, die voor elkaar door het vuur 
gaan, zal de ploeg voldoende punten 
behalen. Twaalfde plaats.

SK LAAR
Jan Emmeregs
1. Grotere kern, een vijftal juniores zijn 

klaar voor het grotere werk, twee 
goede doelwachters Steve Van Erp 
en Kris Krakowczyk en een jongere 
generatie staat op. 

2. Vorig jaar eindigden we derde, dit 
seizoen willen we bevestigen.

3. Inzet van de spelers, zonder enige 
vergoeding, dat dragen we hoog in 
ons vaandel.

          Tekst en foto’s: Jean Andries

VV Elewijt

VK Weerde

Verbr. Hofstade

SK Laar
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Juwelier

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

Sa t’sam, Alternatieve Praktijk voor Balans in 
Lichaam en Geest 

Manuele- en gesprekstechnieken uit oa:

Osteopathie
Shiatsu - Acupressuur

Kinesiologie - Energietherapie 

U kan bij ons ook terecht voor workshops of de 
Professionele Shiatsu Opleiding, erkend door de BSF

gsm : 0475/919498
Kreupelstraat 62a 1980 Eppegem

satsam@live.be 
www.satsam.be

OPENINGSUREN: Ma-Vr 9u-12u & 14u-19u

ELEWIJTSESTEENWEG 10 - 1980 EPPEGEM (ZEMST)

Za 9u-12u & 14u-18u

TEL: 015/62.33.36   GSM: 0476/77.70.36
E-mail: info@gjmusicworld.be

WWW.GJMUSICWORLD.BE

BLAASINSTRUMENTEN

MUZIEKBOEKEN &
LESMETHODES

Aan Parking achterkant STATION EPPEGEM 

ACCESSOIRES & MUSIC GIFTS, ...

KEYBOARDSSTARTERPACKS & GITAREN

SLAGWERK & DRUMS
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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

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

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

320

 

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     

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

 

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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D
e duiventoren van Eppegem, 
die bij de pachthoeve Het 
Cattenhuys hoorde en 
gedateerd wordt in het begin 

van 1600, ligt al 39 jaar in Bokrijk te wachten 
op zijn heropbouw. Onder impuls van de 
Werkgroep Leefmilieu Eppegem en dokter 
Ubregts, schonken de eigenaars de toren aan 
het openluchtmuseum om hem te behoeden 
voor verval. Toenmalig conservator Jozef 
Wijns (+) beloofde een snelle heropbouw. Die 
startte, maar het metselwerk werd stopgezet 
op manshoogte. ”Wisselende visies over 
de projecten die prioriteit kregen zorgden 
mee voor het uitstel”, zegt medewerkster 
Elke Braeckmans. “De heropbouw startte in 
samenwerking met technische scholen om 
leerlingen praktijkervaring te laten opdoen, 
maar het resultaat voldeed niet. We proberen 
elk gebouw ook een functionele invulling 
te geven en voor de duiventoren geraken 
we er niet uit, waardoor het project in het 
diepvriesvak belandde.”

Waarom duurt het zo lang?
Leden van de heemkundige kring De Semse 
ondernamen al vaker pogingen om het 
project uit het slop te halen. “Men zegt ons 
dat de Eppegemse duiventoren een uniek 
monument is. Met een binnen-doormeter 

van 5,37 meter 
en een hoogte 
van 16 meter 
konden er tot 
1100 koppels 
duiven in 
n e s t e l e n . 
Ook de 
dakconstructie blijkt speciaal te zijn. Hoevetjes 
staan er veel in Bokrijk, maar een grote 
duiventoren zoals die van Eppegem vind je 
er niet. Waarom wordt er dan getalmd?”, wil 
Roger De Broeck van De Semse weten.
“Alles draait rond het goed besteden van de 
beperkte beschikbare middelen”, reageert 
Elke Braeckmans. “Er moeten keuzes 

gemaakt worden. De 115 gebouwen op 
het domein vergen veel onderhoud en de 
inpassing en heropbouw van nieuwe moet 
goed overwogen worden. De onderbouw 
werd opgetrokken op een perceel weiland 
en een foto verwijst daar ook naar het 
origineel. We willen de duiventoren zeker 
niet doodzwijgen.”

De toren terugvragen?
In 2004 ging een delegatie van de 
heemkring zich in Bokrijk zelf vergewissen 
van de situatie. Ze keerden ontgoocheld 
terug. De heemkring suggereerde toen aan 
het schepencollege om de toren terug te 
halen naar Eppegem en herop te bouwen 
aan de Schranshoeve. Het schepencollege 
stond daar niet weigerachtig tegenover. 
“De toren teruggeven is ook geen optie”, 
zegt Elke Braeckmans. “Gegeven is 
gegeven, maar niet alles wat we willen kan 
op korte termijn gerealiseerd worden.”
Volgens de jongste informatie wordt 
er momenteel gewerkt aan een nieuw 
beleidsplan voor het openluchtmuseum. 
“Daarin laten we ons bijstaan door een 
onafhankelijk adviesbureau, dat een studie 
maakt en advies geeft over mogelijke 
projecten. Als de toren daarin kadert, is er 
weer hoop voor de heropbouw.”

Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto: Beeldbank Zemst

Hoop voor duiventoren
Eppegem - Sinds 1975 liggen alle 

bouwelementen van de Eppegemse 
duiventoren in het openluchtmuseum 

van Bokrijk opgestapeld voor heropbouw. 
De bouw werd gestart, maar weer 

stopgezet. Toch is er weer hoop.

Een foto van 1969 met 
de duiventoren naast het 
Cattenhuys in Eppegem.

““De toren 
teruggeven is 

ook geen optie”
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R
oger Van Kerckhoven begint 
met zijn geschiedenis al in 
1880, bij de bouw van de 
vrije jongensschool op de 

hoek van de Stationsstraat en de huidige 
Schoolstraat. Zijn publicatie haalt een 
interessant item naar boven, want vele 
Zemstenaren hebben natuurlijk in dit 
gebouw hun eerste broeken versleten (nvdr 
onze hoofdredacteur is er zelfs geboren) en 
dit verhaal zal bij hen ongetwijfeld vele 
herinneringen doen opborrelen. Roger 
heeft er dan ook zijn werk van gemaakt. 
Hij is vele archieven ingedoken, op zoek 
gegaan naar plannen en foto’s, kent vele 
trivia en dat alles maakt dit boek een 
plezier om lezen. Hij beperkt zich niet tot 
het gebouw zelf, maar laat het tot leven 
komen door verhalen te vertellen over de 
bewoners, schetst een mooi beeld hoe 
mensen vroeger naar school gingen en is erg 
gedetailleerd in al zijn geschiedschrijving. 
De vele weetjes, de rijke anekdotes, de 
misvattingen die hij rechtzet , dragen 
er allemaal toe bij dat dit geen saaie 
geschiedschrijving 

is geworden, maar een prettig verhaal 
over het gebouw en de mensen die het 
bevolkten.

Weetjes
Hieronder enkele weetjes uit het boek 
om jullie nieuwsgierig te maken :
De eerste gemeenteschool van Zemst 
werd opgericht in 1797.
Het gemeentehuis aan De Griet bevatte 
rond 1890 niet alleen gemeentekamers, 
maar ook de school, zonder speelplaats, 
een gevangenis en de tuin van de 
hoofdonderwijzer.
De temperatuur in de winter was 
berekend op een 
gemiddelde van 
14 tot 16 graden! 
De kachels werden 
aangestoken door 
het schoolhoofd, 
wiens vrouw 
de klassen 
onderhield.
Het schooljaar 

1914-1915 ging niet van start omdat 
Meester Smets gevangen zat in Soltau en 
de gevluchte  Meester Van Crombruggen 
les aan het geven was aan landgenoten in 
Engeland. In die verwarde tijden konden 
geen vervangers gevonden worden.

Oproep
De heemkring De Semse hoopt dat deze 
uitgave een eerste is in een reeks over 
de geschiedenis en cultuur van Zemst. 
Ze doet daarbij een oproep aan mensen 
die, in eigen stijl, willen vertellen over het 
verleden van Zemst in al zijn facetten.

Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

Zemst – In 2012 
werd de oude 

gemeenteschool 
gerenoveerd en 
omgedoopt tot 

De Semse. Roger 
Van Kerckhoven, 

lid van deze 
heemkundekring 

en zelf onderwijzer 
geweest in Zemst, 
schreef een boek 

over de geschiedenis 
van dit gebouw. 

Op Louis Smets na 
heeft hij van alle 

hoofdonderwijzers 
les gekregen.

Op zaterdag 7 september is er een receptie in De Semse waar 

het boek wordt voorgesteld. 

Op Open Monumentendag, de dag nadien, kan je de 

tentoonstelling bezoeken en het boek kopen voor 10 euro. 

Van jongensschool 

tot heemhuis
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

bvba   
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Brecht, ben je nog steeds 
leider bij de chirojongens?
“Nee, ik ben vijf jaar 
chiroleider geweest, tot 
ik afstudeerde. Ik heb dat 
altijd heel graag gedaan, 
deze zomer was de eerste 
keer dat ik niet meeging op 
kamp en ik moet zeggen: 
het pikte een beetje. 
Maar ondertussen zit ik bij 
de WOL (Weerdse Oud-
Leiders) en dat is ook 
heel plezant, en zo ben ik 
toch nog mee op nakamp 
geweest. En ik ben ook 
één van de leden van het 
Bierfeestencomité, dus ik 
hoor er nog steeds een 
beetje bij (lacht).”

Naar ’t schijnt ben je ook 
één van de leden van The 
Geraldines, klopt dat?
“Dat is inderdaad 
mijn nieuwste band. 
Eerst is daar een tijdje 
over gepraat en sinds 
september vorig jaar 
zijn we écht gestart. 
We schrijven zelf onze 
nummers, iemand komt 
met een idee en dan gaan 

we daarmee aan de slag. 
Iedereen krijgt de kans 
om zijn zegje te doen. 
Het genre muziek dat we 
brengen, valt moeilijk te 
zeggen: het is een beetje 
rock, stevige rock, beetje 
punk, niet te alternatief...”

Waarover gaan jullie 
liedjes meestal?
“Dat is eigenlijk grappig, 
ze gaan niet echt over 
iets. Onze zanger slaat 
regelmatig flarden tekst op 
in zijn gsm, soms gebeurt 
dat al eens op een avond 
dat er wat gedronken is 
(lacht). En dan breien we 
daar stukjes tekst aan 
tot we een nieuwe song 
hebben.”

Aangezien muziek je passie 
is, is voor jou de zomer 
zeker en vast ook het 
festivalseizoen bij uitstek?
“Sinds mijn zestiende 
ga ik naar de Belgische 
festivals, ik ben jaren naar 
Pukkelpop geweest en ook 
enkele jaren naar Werchter. 
Samen met enkele vrienden 

trokken we deze zomer naar 
Duitsland voor het Hurricane 
Festival. De Belgische 
festivals hebben we nu wel 
gezien. Het plan is om vanaf 
nu elk jaar een buitenlands 
festival te bezoeken. Dat 
heeft iets speciaals en is 
vaak ook goedkoper dan bij 
ons.”

Vertel eens, wat is je 
favoriete reisbestemming?
“Goh, er zijn vooral nog 
veel landen die ik wil zien. 
Ik heb nog niet zo heel 
veel gereisd. Vorig jaar 
trok ik samen met mijn 
vriendin gedurende drie 
weken door Griekenland. 
Dat was geweldig, we 
hadden een weekje Athene 
geboekt en voor de rest 
gingen we ginder wel 
zien. We hebben toen ook 
enkele dagen in een tentje 
gelogeerd.”

Is er iets wat je niet lust?
“Spruiten. En augurken, 
dat is iets wat ik écht 
bweik vind. Ik probeer 
dingen te leren eten, zoals 

bv. ketchup. Dat lustte ik 
vroeger absoluut niet, maar 
ik vond dat zo dom want 
ik at wel tomaten. Dus 
ondertussen lust ik dat wel. 
Ik ben een makkelijkere eter 
geworden dan vroeger.”

Om af te sluiten: 
welke plaat moet elke 
Zemstenaar absoluut 
gehoord hebben?
“Ik ben een échte superfan 
van The Gaslight Anthem, 
ik probeer elk optreden 
van hen mee te pikken 
als ze in België zijn. Hun 
muziek is ... (denkt lang na) 
ik kan dat niet uitleggen 
(lacht). Al hun platen zijn 
goed, er eentje kiezen is 
moeilijk (denkt weer lang 
na).  Neem dan maar The 
59 Sound, dat is de plaat 
waarmee ik ze heb leren 
kennen en hiermee zijn 
ze ook doorgebroken. Er 
zijn zoveel platen die je 
absoluut moet gehoord 
hebben, maar als je mij 
beter wil leren kennen, 
moet je deze zeker gehoord 
hebben!”

Aan den toog met Ellen
Op een regenachtige zomerzondag heb ik afgesproken met Brecht Put in zijn stamkroeg De Rut. Brecht ken je 
van de chirojongens van Weerde of misschien als drummer van de Mechelse rockband The Geraldines.

Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries

en Brecht
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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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