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Beste Zemstenaar,

N
a honderd nummers krijgen wij stilaan het 
gevoel dat de Zemstenaar iets betekent. Het 
was bijzonder leuk om zien hoe enthousiast 
het jonge volkje kwam opgedoken op het Plein 

van de Verdraagzaamheid, op zoek naar de verborgen schat 
uit ons feestnummer 100. U maakt zo meteen kennis met 
winnares Ellen uit Elewijt. Het was zelfs zo leuk dat wij 
besloten om het niet bij één keer te laten. Dat zal u nog wel 
merken. Wij kregen van u ook heel wat reacties op onze 
oproep om ideeën voor een artikelenreeks in dit glossy 
magazine. Bedankt, Sander, Veerle, R., Sonia, Lies! In één 
van onze volgende nummers herkent u zeker en vast één van 
uw voorstellen.

Aangenaam om vast te stellen ook hoe bruisend het 
verenigingsleven floreert. In deze meidagen is er in 
Zemst overal wel iets te beleven. We zijn nog maar pas 
min of meer bij onze positieven van de zinderende 
Bierfeesten in Weerde, of daar komt al van alles anders 
aangewaaid: Elewijt in harmonie met het circus, Hofstade 
Bruist, percussie in Laar, te veel om op te noemen. 
Hartverwarmend ook om zien hoe mensen voor elkaar 
in de bres springen. Zo dadelijk komt u te weten wat 
de Engelen Beauty Day betekent. Wij kennen een door 
het noodlot getroffen brasserie in Hofstade die met dit 
sympathiek initiatief een bijzonder groot hart onder de 
riem krijgt gestoken.

En dan vergeten we in deze meimaand ook de mama’s niet. 
Grote mama’s, kleine mama’s, jonge mammies, iets oudere 
mammies, grootjes, overgrootjes, in alle maten en gewichten. 
Op onze cover krijgt u al een fraai beeld van al die mooie 
moekes. Maar dat is nog niet alles. de Zemstenaar geeft elk 
van hen een bloemetje. Of toch een blaadje van een bloem. 
De mama’s moeten er wel iets voor doen natuurlijk. Wat? 
U leest het zo meteen in dit eerste nummer van een nieuwe 
reeks van honderd!

De redactie (PV)

5 Een zaak van ideeën
6 Eddy rijdt de ‘Terugtocht’
8 Kampioen zijn is plezant
12 Andersvalidensportdag
15 Swingende percussie-thuismatch 
17 Ellen wint rebus!
18 Hofstade Bruist
20 Na de brand...
23 Karla opent tattooshop
24 Onder de mensen
28 Ione luisterde live naar Obama
32 Geen Rode Kruis zonder stickers
35 Circus met live muziek
36 Meester Leo et er een punt achter
38 G-Coppa Brasil
44 SK Laar kampioen! 
46 Het dak van de wereld
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C
afés gaan dicht, 
slagers sluiten, 
krantenwinkels 
v e r d w i j n e n … 

Gelukkig zijn er nog mensen 
met zin voor initiatief. Met 
een neus voor ondernemen. 
Ook in economisch 
moeilijke tijden. Durven 
doen, het zit bij Martine en 
Thaïs duidelijk in de genen.

Meer dan een 
bloemenwinkel
Martine wijst me 
onmiddellijk op de juiste 
schrijfwijze. “Het is wel 
degelijk Roosemarijn. Een 
naam die niet alleen staat 
voor (de oude schrijfwijze 
van) het welriekende kruid, 
maar ook verwijst naar mijn 
betovergrootvader Henricus 
Roosemarijn. Hij woonde wat verderop 
in de Leopoldstraat, waar hij overleed in 
1925. Toen we brainstormden over de 
naam van onze zaak, lag de keuze dan ook 
voor de hand.”
Moeder en dochter koesteren namelijk 
sinds jaren een gezamenlijke hobby: 
bloemschikken. Op een blauwe maandag 
beslisten zij om er iets meer mee te doen: 
een zaak starten!
Thaïs vult aan: “Maar 
het mocht geen klassieke 
bloemenwinkel worden. 
Er moest een toegevoegde 
waarde zijn. Om ons te 
onderscheiden van de 
anderen. Vandaar dat we 
de klemtoon leggen op 
decoratie. En omdat we hier 
in de Linterpoortenlaan de 
ruimte hebben, besloten we 
er nog een derde dimensie 
aan toe te voegen: ballonnen. 
Altijd goed om een feestje 

mee op te leuken. En 
bovendien nog een 
leemte in (groot) Zemst!”

Speciale koelruimte
Martine en Thaïs gidsen me fier en 
behoedzaam door de zaak. In de afdeling 
Decoratie kan je rustig ideetjes opdoen 
voor je eigen interieur. Of om als cadeau 
te geven. Ben je jong of oud, modern of 
klassiek, je vindt zeker je gading. En, niet 

onbelangrijk: er is wat voor 
ieders beurs!
Achterin is een speciale 
koelruimte voorzien, 
waar snijbloemen op 
de juiste temperatuur 
voortleven. Martine: “Let 
op, dat is geen airco, 
want dat zou nadelig 
zijn voor de bloemen. 
De temperatuurschok 
zou te groot zijn als je 
ermee buitenkomt. In de 
geventileerde koelruimte 
ligt de temperatuur 
constant rond vijftien 

g r a d e n . 
Ideaal voor 
een lange 
levensduur!”
Thaïs voegt 
er graag 
aan toe 

dat er ook 
gevriesdroogde bloemen zijn, waarmee 
je prachtige stukjes en decoratieve 
potjes kan samenstellen. De idee 
trouwens die aan de basis lag van deze 
zaak. Thaïs: “Heb je een feestje en ben 
je op zoek naar originele tafelstukjes 
of versieringselementen, kom gewoon 
even langs. Wij bedienen je creatief op je 
wenken. En zo maak je ook kennis met al 

wat mogelijk is betreffende 
ballonnen. Een communie- 
of verjaardagsfeest krijgt 
er meteen een extra cachet 
door!”

Het enthousiasme van 
beide dames is groot. Bij 
het afscheid nemen wijzen 
ze nog even op de ruime 
parkeermogelijkheden vlak 
voor de deur. Beslist een niet 
onbelangrijke troef.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries.

Een zaak van ideeën
Zemst – Leuke dingetjes voor het interieur, gekke ballonnen voor coole feestjes, sierlijke 

boeketjes of kunstige bloemstukjes… Je vindt het voortaan allemaal onder één dak. Aan de 
Linterpoortenlaan, bij Roosemarijn. Een naam met een ziel. Ontstaan in het brein van Thaïs 

Brems en haar mama Martine. Aangename kennismaking.

BON voor 10% korting
Roosemarijn geeft 10% korting aan de lezers van de Zemstenaar.
Vul deze bon in en krijg 10% korting op het aankoopbedrag.
Deze actie loopt tot 30 juni 2014 en is niet cumuleerbaar met 
andere kortingen of promoties.
De bon kan niet ingeruild worden in speciën. Maximum 1 bon per klant.

Naam en voornaam:  ................................................................
Adres: .....................................................................................
Postcode en plaats:  ..................................................................
Tel of GSM:   ............................................................................
Email:  .....................................................................................



Martine en Thaïs: van 
bloemschikken als 

hobby tot een zaak 
van decoratieartikelen, 
ballonnen en bloemen.

Roosemarijn

Linterpoortenlaan 50 (t.h.v. de voormalige 

dakwerken Brems). 

De winkel is geopend van dinsdag tot en 

met zaterdag, doorlopend van 10 tot 18 u. 

En op zondag van 10 tot 13 uur.
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I
n een historische evocatie trekken 
soldaten te voet, cyclisten, ruiters, 
paardenwagens, veldkeukens en 
geschut in colonne van op het 

slagveld in Halen tot in Dendermonde. 
Een voettocht van 150 km over vijf dagen. 
De colonne trekt ook door Laar en Eddy 
Muyldermans neemt eraan  deel.

Duitse munitiewagen
Zware boerenpaarden zijn de grote 
liefhebberij van Eddy Muyldermans. 
Als menner en hoefsmid neemt hij met 
een paardenspan deel aan de historische 
terugtocht van het Belgisch Leger.
“Voor mij primeert de tocht met de 
boerenpaarden op het historische 
gegeven”, start Eddy zijn verhaal. “Ik 
neem er aan deel met  De Brabander, 
een vereniging van liefhebbers en 
fokkers van het Brabantse trekpaard in 
Nederokkerzeel, waar ik lid van ben. Ik 
kan overweg met een paardenspan en zorg 
zo nodig voor technische ondersteuning 
als hoefsmid. Voor de Terugtocht worden 
de paarden ingespannen in allerlei wagens 
die tijdens de eerste wereldoorlog in 
gebruik waren. “Ons tweespan trekt een 
authentieke munitiewagen, die van Duitse 
oorsprong zou zijn”, weet hij. “Die wagen, 

die geladen was met munitie, zou tijdens 
de eerste wereldoorlog door het verzet uit 
Mechelen gestolen zijn van de Duitsers. 
Door de gevaarlijke lading wou niemand 
hem in zijn buurt hebben en dus werd hij 
verborgen in een wat afgelegen stromijt, 
waar hij jaren onaangeroerd bleef staan. 
De wagen belandde bij de rekwisieten van 
de VRT en uiteindelijk bij ons.” 

Zonder kanon
“Om ons voor te bereiden op de grote trek 
hebben we al enkele tochtjes gereden om 
mogelijke problemen vooraf te kennen.” 
Zo werd er afgestapt van het 
oorspronkelijke idee om een oud kanon 
het hele traject mee te slepen. ”Een kanon 
van een paar ton en zonder rem heeft 
veel te weinig wrijvingsweerstand op het 
lichtlopende asfalt en beton”, zegt Eddy. 
“Vroeger op de aardewegen was dat 
anders. Het onder controle houden is een 
groot risico dat we niet willen nemen.” 

Passie voor paarden
Eddy kreeg de passie voor boerenpaarden 
van thuis uit mee. “Reeds als twaalfjarige 
knaap kon ik overweg met een paardenspan. 
Ik mocht met het paard van mijn grootvader 
het veld bewerken en met de kar rijden. 

Als veertienjarige kreeg ik mijn eerste job 
in de manege Verbrande Brug van Roger 
Janssens in Eppegem. Later sloeg ik een 
andere weg in, maar de kriebels voor 
paarden bleven. Ik behaalde mijn diploma 
van hoefsmid in de smederijschool van 
Anderlecht en dat opende een waaier aan 
contacten met paardenhouders. Als lid 
van de Philomeenvrienden reed ik met de 
paardentram in Grimbergen en toen die 
vereniging er mee stopte sloot ik mij aan 
bij De Brabander, waar we nu acht raseigen 
Brabantse trekpaarden houden. Daarmee 
deelnemen aan de vijfdaagse tocht wordt 
een topmoment.”
De Elewijtse replica van de Minerva 
pantserwagen neemt ook deel aan de 
Terugtocht.  Daarbij doen ze Zemst-Laar 
aan tijdens de dagtocht van 14 augustus van 
Rijmenam over Mechelen naar Imde (Meise).
In Laar is een stopplaats en interactie 
met het publiek voorzien.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Eddy rijdt de ‘Terugtocht’

Elewijt - Op 4 augustus 1914 
viel het Duitse leger België 
binnen. Na enkele weken 
strijd trok het Belgische leger 
zich onder druk van een 
sterkere overmacht terug naar 
de forten rond Antwerpen. 
Deze tocht willen De 
Patrouilleurs, het Koninklijk 
Legermuseum en de vzw De 
Brabander laten herbeleven 
van 12 tot 17 augustus 2014. 

Vzw De Brabander stelt zich 

beschikbaar voor tochtjes 

met huifkarren. Info bij Eddy 

Muyldermans 0479-33.98.80 en 

Frans Van Laerhoven 0473-33.73.80.

100 jaar 
Groote Oorlog 
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be

Huwelijk en portretfotografie
www.yvescollin.be

Steeds op afspraak: 0477 970 759
info@yvescollin.be

Studio: Guldenschaapstraat 27, 1800 Vilvoorde
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V
rouwenvoetbal. De tijd dat 
er minachtend werd op 
neergekeken ligt definitief 
achter ons. Van offside over 

schwalbe tot gescheurde kruisbanden. 
Niets nog is de voetballende vrouw 
vreemd.

Douchen met de 
jongens
Met een klinkende 11-0 overwinning 
tegen Puurs werd op 12 april op 
indrukwekkende wijze afscheid genomen 
van eerste provinciale. Na enkele minuten 
was het al raak: Anne-Sophie kopt een 
corner onhoudbaar binnen.
Anne-Sophie (Anso voor de intimi, 
studente kiné, bijna 20 en toe aan 
haar vierde seizoen bij KV): “Tot mijn 
vijftiende heb ik meegedaan met de 
jongens van FC Zemst. Op een tornooi in 
Hombeek werd ik gescout door KV. Papa 
was tegen, maar mama zag het helemaal 
zitten. Dus, ik naar de Malinwa!”
Stefanie (24 en turnleerkracht in het 
kleuter- en lager onderwijs) speelde als 
Hofstaadse eerst bij Sporting Mechelen. 
Via Kontich en Heist-op-den-Berg 
belandde zij pas vorig jaar bij KV: 
“Voetbal is bij ons thuis met de paplepel 
ingegeven. Mijn papa was vroeger 
jeugdcoördinator en mijn broer sjot ook.”
Anke uit Elewijt is 21 en heeft al er al 
zeven seizoenen KV opzitten: “Mijn 
papa – Marc – heeft zelf nog in het eerste 
elftal van KV gespeeld. Mijn broer ook 
trouwens. Maar die zit nu bij Eppegem. 
Zelf ben ik ook begonnen bij Sporting 
Mechelen.” 
Op de vraag of zij het niet vervelend 
vonden om als kleine meisjes bij de 
jongens te moeten starten, krijg ik een 
eensgezind – gniffelend - antwoord: 
“Neen, want samen douchen was wel 
leuk!”.

Tot het lichaam ‘neen’ 
zegt
De dames van KV Mechelen speelden 
een verbluffend seizoen. Het verschil 
met de tweede bedroeg maar liefst twaalf 
punten. Met spraakmakende uitslagen als 
16-0 en 11-0. Misschien eerst nog een 
finalematch in de Beker van Antwerpen 
spelen. Maar na de zomer wacht derde 
nationale. Dat wordt andere koek. En 
zonder Anke, want zij stopt er mee. Dat 
betekent: een centrale verdediger weg. 
Anke: “Mijn studies ergotherapie lopen 
ten einde. Dan wordt het werk zoeken. 
Bovendien heb ik vier jaar geleden 

mijn kruisband gescheurd. Het is mooi 
geweest!”
Stefanie, die als aanvallende middenvelder 
maar liefst vierentwintig keer gescoord 
heeft dit seizoen wil doorgaan tot haar 
lichaam ‘neen’ zegt: “Zes jaar geleden 
heb ik de kruisband van mijn rechterknie 
gescheurd. Nu is die van mijn linkerknie 
weer voor de helft afgescheurd. Maar ook 
dat zal wel weer in orde komen.”
Anso wordt meestal als linkerback 

opgesteld maar kan zowat alle posities 
aan, ook aanvallend: “Ik geniet graag 
met volle teugen van het voetbal. Ik zit 
nu in mijn tweede jaar kiné in Leuven en 
vindt het best te combineren. Trouwens, 
je leeft maar één keer, hé. Ik kijk al uit 
naar volgend seizoen! Dat gaat daar 
plezant worden in derde nationale. Meer 
toeschouwers, meer ambiance. Laat maar 
komen!”

De dames genieten duidelijk van 
aandacht en admiratie. Zij kicken nog 
op hun huldiging vóór de match van 
‘de grote Kakkers’ tegen Charleroi. Het 

applaus van tienduizend paar handen 
heeft hen duidelijk deugd gedaan. Andere 
hobby’s zijn niet aan hen besteed. Alleen 
studies of werk en voetbal tellen. Uitgaan, 
festivals of een lief zoeken is (voorlopig) 
niet aan de orde. ’t Is maar dat de jonge 
gasten van groot Zemst het weten. Want 
kampioen zijn is toch zo plezant! Succes 
gewenst, meisjes! Tot volgend seizoen in 
derde nationale! 

Tekst: Alex Lauwens, foto: Kris Lauwers

Kampioen zijn is plezant
Elewijt/Zemst/Hofstade – Doelpuntensaldo: 154 voor, 20 tegen. Matchen 

gewonnen: 24 van de 26. De dames van KV Mechelen legden het voorbije seizoen een 
indrukwekkend parcours af. Meteen goed voor de kampioenstitel. Een ruim aandeel 

daarin was weggelegd voor drie Zemstenaressen: Anke Decoster, Anne-Sophie Nys en 
Stefanie Vos. We troffen het feestende trio voetbalgekke girls aan ten huize Nys in de 

Zemstse Kloosterstraat. Van een chaotisch gesprek gesproken!

Anne-Sophie, Stefanie en Anke: zes handen op één buik, die van KV!
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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

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

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

raoul.koekoekx@skynet.be

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Lenteacties 
tem 30 juni
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Dank u meester 
Wim!
“Mijn dochter Kristina kwam in 
april 2001 vanuit Rusland naar een 
kleine klas in een kleine school in 
een klein dorp”, zo begint Irina 
haar verhaal. Kristina was elf jaar 
en kende geen woord Nederlands 
toen ze in het vijfde leerjaar van 
de Pimpernel in Zemst-Laar 
terechtkwam. “Het was hard, maar 
Kristina heeft keihard gewerkt en 
slaagde net als de rest van de klas in 

juni voor haar examens. 
Een klein wonder. En 
daarom wil ik meester 
Wim Vanmeert graag 
nog eens bedanken. 
Zonder zijn steun en 
extra taallessen – ook 
in de vakanties – was 
dat nooit gelukt.” 
Ook juffrouw Mieke 
en de ondertussen 
overleden meester Fee 
delen mee in Irina’s 
dankbetuigingen.

Amai…
Na veertien jaar 
beschouwt Irina Zemst-
Laar als haar thuis. 
Nederlands is al lang 
geen probleem meer, 
maar toch gaat Irina nog 
altijd naar de les. Om 
bij te leren en omdat het 
leuk is.
Maar wat vindt ze nu 
eigenlijk van onze 

taal? “Jullie hebben van die leuke 
stopwoorden zoals ‘amai’ en ‘ja, 
toch’. Die uitdrukkingen zijn zo 
eigen, daar moet je mee opgegroeid 
zijn. Wat ik echt moeilijk vind zijn de 
lidwoorden, zelfs nu nog. Dat is iets 
wat wij in het Russisch niet kennen. 
En al is mijn Nederlands goed, één 
ding zal ik nooit kunnen, en dat is 
Zemst-Laars. Leuk om te horen, 
maar af en toe heel moeilijk om te 
begrijpen. Maar ik blijf proberen!”

Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries

Nederlands… 
wat een taal!

Zemst – Nederlands leren. Met een schep inzet en 
een beetje durf lukt het wel. Maar een taal leren 
gaat over meer dan woorden en zinnen. Ook cultuur, 
tradities en gewoonten spelen een rol. En leer je die 
zomaar?  In deze reeks brengen we verhalen van 
ervaringsdeskundigen. De Russische Irina Metjolkina 
uit Zemst-Laar bijt de spits af. 

 

Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497

ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36

 

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

Irina voelt zich thuis in Laar.
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A
nn, wat staat er op het 
programma op zaterdag 
31 mei?
“We beginnen om 

tien uur met hondengewenning, 
paardenverzorging,  rijlesjes in stap en 
eventueel in draf, en ritjes met paard 
en koets. In kleine groepjes genieten 
de kinderen (en volwassenen) van 
de dieren, en schuiven daarna 
door naar de volgende activiteit. 
Ze mogen de paarden borstelen en 
snoepjes voederen. Zelfs voor zij die 
hier al vaak gereden hebben, blijft 
het gevoel van de paardenlippen 
op hun hand iets waar ze best wel 
wat zelfoverwinning voor nodig 
hebben! Om dertien uur krijgen 
alle deelnemers een medaille uit 
de handen van de burgemeester en 
schepenen, en volgt er een receptie.
Eigenlijk is het meer een goed gevulde 
halve dag, lang genoeg om voldoende 

indrukken te vergaren, kort genoeg om 
niet té uitputtend te worden.”

Zo’n programma draag je toch niet 
alleen? Wie steekt je een handje 
toe?
“De mensen van Horse Fun en 
voornamelijk Francine en Jan 
Biesemans. Zonder hen zou het niet 
lukken! De hondengewenning is 
een aanbod van Kringgroep Zemst. 
Dat is een hondenclub voor Duitse 
Herdershonden uit Weerde. Ze komen 
wekelijks speuren op de terreinen van 
de manege en wilden op die manier 
een steentje bijdragen. De ritjes met 
boerenpaard en koets zijn een idee 
van het genootschap ’t Vel over ’t 
Been uit Zemst-Laar. De leden van 
deze culturele en gastronomische 
vereniging, Vellers genaamd, 
verzorgen continu toertjes op de 
buurtwegeltjes rond de manege met 

hun vierpersoonskoets. En natuurlijk 
draaien onze gewone medewerkers die 
dag ook mee!”

Hoe ben je ertoe gekomen om je 
paarden te delen met mensen met 
beperkingen?
“Het allereerste begin was nog in de tijd 
van mijn schoonvader Roger Janssens, 
zo’n dertig jaar geleden. Toen kwam 
hier een meisje met spierspasmen rijles 
nemen. We boekten mooie resultaten: 
door de warmte van het paardenlijf 
ontspanden haar beenspieren en had 
ze minder last. Later kwam Horse Fun 
bij ons terecht. Dat is een vereniging 
van paardrijdende kinderen en 
volwassenen met een beperking. Wij 
stellen wekelijks enkele paarden en de 
ruimte ter beschikking, zij zorgen voor 
de begeleiders, zetten de paarden klaar 
en helpen de ruiters tijdens de les. 
Die duurt maar een half uurtje maar is 
ontzettend leuk voor alle betrokkenen, 
ook voor de andere ruiters en niet in 
het minst door het drankje achteraf in 
het cafetaria. Intussen doen we ook aan 
echte ‘inclusie’: een slechtziend meisje 
is doorgestroomd naar de gewone 
beginnersles! Ze mag altijd op hetzelfde 
paard rijden, en we zetten haar niet op 
kop, maar het geeft veel voldoening! 
Ikzelf word er ontzettend blij van en 
bekijk mijn eigen beslommeringen weer 
met wat meer relativeringsvermogen.”

Waar kunnen geïnteresseerden 
terecht?
“De Andersvalidendag staat open voor 
iedereen met een beperking. Heb je 
speciale vragen, neem dan even contact 

met ons op via 02-
2511212, dan kunnen 
we een aangepaste 
oplossing voorzien.”
Tekst en foto: Ilse Vande Velde

Andersvalidensportdag
Eppegem - Ann Verreth is haar leven lang al gepassioneerd door paarden, en ze wil die 

liefde met zoveel mogelijk mensen delen. Ook wanneer het voor die mensen minder 
vanzelfsprekend is om aan paardrijden te doen. Op 31 mei organiseert ze, met de steun van 
de gemeente, al voor de zesde keer de Andersvalidensportdag in manege Verbrande Brug.

“Het gevoel van paardenlippen op 
hun hand blijft iets waar ze wel wat 
zelfoverwinning voor nodig hebben

Een impressie van de Andersvalidendag van vorig jaar.

Meer info krijg je ook op de Sportdienst van Zemst op 015 61 88 95. 

Inschrijven kan op manege@verbrandebrug.be. Plaats van het 

gebeuren is Grimbergsesteenweg 321, 1980 Eppegem. 
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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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

 

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     

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS
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S
alsa in Zemst-Laar…zwoele dance 
fever onder de kerktoren! Wie er 
niet bij was zal het spijtig genoeg 
nooit kunnen verder vertellen, 

want deze avond was op zijn minst uniek 
te noemen. Een mix van concertwerken en 
zuiderse, exotische salsa was blijkbaar een 
uniek concept, want de zaal was binnen de 
kortste keren uitverkocht.

Zwoele klanken en 
tapas 
In het eerste deel kon het publiek 
genieten van enkele concertwerken 

waarin de orkestleden hun virtuositeit 
ten volle konden aanbieden. Na 
een paar leuke acts met een groot 
‘STOMP’- gehalte, waarin spektakel 
op de eerste plaats kwam, was het 
tijd voor het ‘tapas-gedeelte’ van 
de affiche. Een prachtig staaltje 

kookkunst door eigen topchefs sloeg 
in die mate aan dat alles binnen het 
half uur uitverkocht was.
En dan een tweede deel met 
vuurwerk van begin tot einde: het 
percussie-ensemble werd uitgebreid 
met tien blazers tot een echt salsa-
orkest, zoals we ze enkel in de grote 
salsaclubs kunnen bewonderen. 
Samen met pianist René Jonckeer 
en de Chileense mamboking Freddy 
Flores Kretschmer was iedereen aan 
het dromen van cocktails en witte 
stranden. Wat een sfeer! Spijtig dat 

er zoveel volk was, want de dansvloer 
zou een succesformule geweest zijn. 
Iedereen genoot, en het enthousiasme 
van het podium droop neer in de zaal. 
Op en top genieten! Na het concert 
lag er maar één vraag op ieders tong: 
wanneer doen jullie dat nog een 

keer? “Wel, je mag er zeker van zijn, 
hier komt een vervolg op!”, reageert 
dirigent Nik Goovaerts.

Zangtalent gezocht
Op zondag 19 oktober 2014  is er 
weer kermis in Laar.  “Dan is het 
overal gezelligheid troef en hier gaan 
we dit jaar nog een schepje bovenop 
doen”, verklapt Goovaerts. “Op 
zondag om 17 uur speelt ons groot 
fanfareorkest een miniconcert, gratis 
aangeboden aan iedereen. Vermits de 
kermis ook op onze parking staat is de 
drempel laag genoeg om even binnen 
te wippen in onze zaal. Het wordt 
een leuk programma met muziek van 
alle tijden. Tijdens dit concert is er 
ook plaats voor vijf zangtalenten die 
een nummertje willen zingen met ons 
groot orkest. Je wordt begeleid en een 
professionele zanginstallatie zal je 
stem versterken.
Denkt u: ‘mmm, dit is mijn kans om 
eens met een groot orkest te zingen’, 
wel dan is dit hét moment. Het genre 
kan van rock, pop, klassiek, jazz tot 
dance gaan. Er wordt een repetitie 
afgesproken waarbij je door een 
professionele zanger bijgeschaafd 
kan worden als dat nodig is. Laat 
deze kans niet liggen want wie er 
vorig jaar bij was weet dat de zaal 
nokvol zat en er ongelooflijk veel 
ambiance was. Schrijf je in via wik.be 
of nancy.wik@telenet.be. De  eerste 
vijf inschrijvingen hebben prijs en we 
bellen je dan op voor een afspraak. 
Alles in een heel gemoedelijke sfeer 
natuurlijk.”

Tekst en foto: Karin Andries

Swingende 
percussie-thuismatch 

Zemst-Laar - Ook al staat de WIK- cultuurhal er al bijna twintig jaar, toch speelde het 
percussie-ensemble WIK uit Zemst-Laar nu pas hun eerste concert in hun thuishaven. Na 
optredens in heel België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken en 

Portugal, nu toch eindelijk eens een concert op eigen bodem. WIK gaat ook op zoek naar 
zangtalent voor een optreden in het najaar.
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Dit was de oplossing van 
de rebus uit ons vorig nummer – nummer 
100, voor wie dat moest ontgaan zijn. 
De honderdste dag van dit jaar viel op 10 
april en dat hadden ijverige puzzelaars 
goed uitgedokterd en onthouden. Ze 
waren die dag al voor 18 uur op post om 
de verborgen schat te vinden. Na een klein 
half uur nam moeder Caroline dochter 
Ellen Rosschaert op de schouders, 
die met één haal een rood zakje wist te 
bemachtigen waarin dé sleutel zat.

Sleutel
De sleutel voor de vindplaats van de schat 
waren de lidwoorden die hier en daar 
ontbraken in de tekst. Het ging namelijk niet 

om dé ingang van de bib, wel 
om het bord met ‘ingang’ dat tegen de gevel 
hangt, vlakbij het straatnaambord ‘Plein van 
de Verdraagzaamheid’. Vandaar niet ‘het’ 
plein van… De sleutel hing achter het grote 
zeil ‘De bib’, op ongeveer drie meter van de 
grond, aan de gevel van het gebouw. 
Daarmee kon Ellen de deur openen voor 
het prachtig de Zemstenaar-cadeau: 
in een mand met paassnoepgoed en 
allerhande benodigdheden lag het kunstig 
geschilderd echte struisvogelei dat op de 
cover van ons nummer 100 prijkte met 
het sierlijke ’100 de Zemstenaar’. Rita 
Van Coninckxloo uit Hofstade hanteerde 
voor dit monnikenwerk diamantpunten 
zoals u in nummer 100 kon lezen. 
Na afloop kregen alle zoekers een gratis 

drankje aangeboden door 
de 100-nummer-jarige de Zemstenaar, 
in het gezellige staminee van heemkring 
De Semse. Zelfs even voor afsluittijd 
waren nog naarstige Zemstenaars naar 
het cadeau op zoek, zoals Milena en Eleni 
Liebert met hun moeder uit Hofstade.    

Wie zoekt die vindt
Deze rebus en zoekopdracht naar een 
schat is een proevertje geweest dat 
duidelijk in de smaak viel bij jullie, 
aandachtige lezers. Daarom willen 
we dat nog eens organiseren. Pluis de 
volgende edities maar zorgvuldig uit, er 
zal binnenkort wel weer iets verrassends 
tussen zitten. Wij verstoppen alvast een 
volgende schat!

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto's: Jean Andries

Ellen wint rebus!
Wie de sleutel vindt op de honderdste dag van dit 

jaar achter de bib op 150 cm van ingang en de 

helft dichter bij Plein van de Verdraagzaamheid en 

‘t dubbele van de grond, kan de deur openen voor 

een uniek geschenk enkel tussen 18u en 20u. Ellen Rosschaert uit Elewijt, de trotse winnares van de 

rebus, met de andere zoekers op de achtergrond.
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Waar, wat en 
waarom?
Chiroleiders Silke 
Van Campenhout en 

Sven Vandendael, volwassen begeleider 
Werner Keersmaekers en lid van de 
Vriendenkring Johan Lobijn (beter 
bekend als Mijnheer Eekhoorntje) 
vertellen meer over hun plannen…

Waarom een Dorpsfeest, en 
waarom op 10 mei?
“In het verleden was er een 
Dorpsfeest onder impuls van de lokale 
handelaarsvereniging VHVH. Dat 
groeide op korte tijd zo sterk, dat het 
de oorspronkelijke bezielers boven het 
hoofd groeide en stopte. Daarna is er nog 
enkele keren een braderij geweest, maar 
veel inwoners misten een ruimer feest. 
We kozen 10 mei, het weekend na de 
Bierfeesten in Weerde, en nog ver genoeg 
van de examens van de studenten, omdat 
dan ook het schoolfeest van Ter Berken 
plaatsvindt. In het verleden is gebleken 
dat dit een winnende combinatie is: de 
schoolomgeving is dan verkeersvrij, leuk 
voor de kinderen en geruststellend voor 
de ouders. Veel volk doet het dorpsfeest 
én het schoolfeest aan, en voor beiden 
brengt dat op! Voor de Chiro is het ook 

de ultieme fundraiser voor het bekostigen 
van de eindspurt van de nieuwe lokalen. 
Die zouden normaal in september, tegen 
het nieuwe werkjaar, moeten klaar zijn!”

Wat staat er zoal op het 
programma?
“De dag begint in alle vroegte met 
een rommelmarkt, die loopt van 8 tot 
18u. Daar staan ook lokale handelaars 
en verenigingen met een kraampje, 
en de Chiro serveert spek met eieren 
als ontbijt. Om 9 uur worden op het 
kerkplein een vijtiental oldtimers 
tentoongesteld door hun eigenaars: 
een blikvanger zo aan het begin van de 
verkeersvrije straat! Tot 15 uur staan 
ze daar, dan ruimen ze de baan voor 
een bruiloft. Intussen hoeft niemand 
honger of dorst te lijden, en kan je 
ook altijd een blikje gaan werpen op 
het schoolfeest van Ter Berken en 
de demonstraties van de Elewijtse 
hondenclub KACEZ bijwonen op 
het pleintje voor de school. Er is zelfs 
een heuse kunstgalerij van plaatselijke 
artieste Carine Van Hee bij het 
ijsjeskraam van Het Eekhoorntje! Na 
het afsluiten van de rommelmarkt is 
het tijd voor gratis optredens, op het 
pleintje voor het parochiecentrum en 

Hofstade Bruist
Zemstse jeugdbewegingen kunnen het blijkbaar niet 

laten om sfeer te brengen in hun dorp. De Weerdse 
Bierfeesten zijn opgezet door de lokale chirojongens, de 
kerstmarkt van Zemst vond haar oorsprong bij de lokale 
chiroleiding, het stond dus in de sterren geschreven dat 

ook de chiroleden van  Hofstade hun dorp wat leven 
ging inblazen… Op 10 mei is het zover!

V.l.n.r.: Sven, Werner, Silke en Johan van Chiro Hofstade.

 

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
Carport - Pergola

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

Café
Schoonzicht

bij Dirk
aan de kerk 
 in Weerde

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
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Hofstade Bruist

de oude chirolokalen. De ‘zuipkaarten’ 
waarmee je je drank betaalt, kunnen je 
een gratis surfvakantie opleveren, dus 
zeker niet vergeten om ze ingevuld in 
de urne te steken!”

Eerste optreden 
van The Dead Beat 
Society!
Bruisen zal het, maar rocken evenzeer, 
want vanaf 18 u staan een paar stomende 
optredens gepland. Pink Cadillac 
met rock-and-roll en rockabilly en de 
Elewijtse coverband Silicon Carne. 
Maar de aftrap wordt gegeven door het 
kwartet van The Dead Beat Society. 
Vier jonge kerels die hun allereerste 
grote optreden geven!

What’s in a name?
Robbe Keersmaekers, Robbe 
Lheureux, Michiel Los (alledrie uit 
Hofstade) en Senne De Wachter 
(uit Hombeek, dus ook een bijna 
Zemstenaar) vormen nog niet zo lang 
de groep The Dead Beat Society. Een 
vreemde naam toch wel? Het doet mij 
meteen denken aan de film Dead poets 
society over de begeesterende leraar 
op een jongensinternaat in Vermont.  
“Daar komt de naam ook wel min of 
meer vandaan”, vertelt Michiel. “Je 
moet daar niet teveel over nadenken. 
Plots was hij er, wij vonden het goed 
klinken en dat was het.”
Eigenlijk spelen ze nog niet zo lang 
samen. Vorige zomer waren de Robbes 
(Keersmaekers en Lheureux) nog wat 
gitaar aan het tokkelen bij het kampvuur 
(de ene Robbe heeft de andere leren 
spelen), toen ze plots een sms’je kregen 
van Michiel ‘of ze geen zin hadden om 
een groep te vormen’? Een groep? Of 
eerder een grap? Maar al gauw bleek 
het voor serieus te zijn. Zeker sinds 

Senne in oktober het trio vervoegde 
als drummer, klinken ze zoals ze willen 
klinken. Hun drummer hebben ze 
trouwens aan een ‘test’ onderworpen in 
een muziekwinkel, waar ze deden alsof 
ze een nieuw drumstel zochten.   

Eigen geluid
En hebben ze ook een eigen geluid of 
spelen ze vooral covers? “Beiden” is het 
antwoord. De eigen nummers worden 
bedacht door Michiel, die tekst én muziek 
schrijft, maar gaandeweg brengt iedereen 
wel iets bij zodat het eindresultaat van 
hun alle vier is.  Allemaal in het rock-
genre. “Laat ons zeggen, stevige rock of je 
zou het ook indierock kunnen noemen”, 
zegt Michiel. “Als ik met een bestaande 
groep vergelijk vind ik dat onze muziek 
het dichtst aanleunt bij The Strokes”, 
vindt Robbe L.

Klaar voor 10 mei?
“We repeteren nog volop en ja, we hebben 
wel wat zenuwen”, geven ze toe. Zo’n 
eerste keer op een podium voor bekend 
(en onbekend) volk is ook niet niks! En de 
verdere plannen? Rustig verder doen en 
af en toe eens optreden. In ’t Groot Licht 
bijvoorbeeld, het café in de Befferstraat 
in Mechelen waar ze 
op de eerste verdieping 
repeteren. En dan ook 
deelnemen aan de 
Maanrockrally volgend 
jaar, een wedstrijd voor 
beginnende groepen 
waarvan de winnaar 
een podiumplaats op 
(het nieuwe) Maanrock 
krijgt. Kortom… een 
rockende toekomst 
tegemoet!                 
Tekst en foto’s: Ilse van de Velde 

en Annemie Goddefroy 

V.l.n.r.: Senne, Michiel, Robbe en Robbe van The Dead Beat Society: 
klaar voor hun eerste optreden!

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

ma en di
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E
en schouwbrand lag aan de basis 
van het vuur dat verwoestend 
toesloeg. Van het hoofdgebouw 
waarin het restaurant gehuisvest 

was, staan alleen de muren nog recht. Het 
is nu aan de experten om de exacte reden 
voor de brand te detecteren. De gemeente, 
eigenaar van het gebouw, heeft in elk geval 
de intentie om de Gasthuishoeve zo vlug 
mogelijk terug op te bouwen.

De Hofstadenaars zijn blijkbaar een solidair 
volkje, zoals al bleek uit acties bij branden 
in het verleden en voor de frietchinees. De 
eerste blijken van solidariteit kwamen ook nu 
meteen naar boven. Tom Berkvens, en zijn 
echtgenote Anke Rectem, uitbaatster van 
een plaatselijk beauty salon, bleven niet bij 
de pakken zitten en namen het initiatief. Op 
29 mei wordt in het Ontmoetingscentrum 
de Engelen Beauty Day georganiseerd. Het 
wordt een dag waarop iedereen uit het dorp 
(en omstreken) zich kan laten verwennen 
of mooi maken voor een zacht prijsje. Een 
hapje en een drankje zal er uiteraard ook 
zijn.  Meer info op facebook, zoekterm 
benefietactie Engelentijne.
Uitbater Patrick Van Campen is 
ondertussen op zoek naar mogelijkheden 
om zijn zaak en zijn vijftien  
personeelsleden elders onderdak te 
bieden, liefst in Zemst.  

Tom Berkvens en Anke Rectem van hun 
kant zijn volop bezig met het op touw 

zetten van de Engelen Beauty Day. 
“De benefiet vindt plaats in het 
Ontmoetings-centrum Hofstade 
op 29 mei 2014 en start rond 11 
uur”, vertelt Tom. “Wat valt er te 
beleven? Schoonheidsverzorgingen 
en hairstyling voor vrouwen, 
mannen en kinderen, kindergrim, 
eten en drinken, een veiling onder 
begeleiding van een veilingmeester, 
een super grote tombola, optredens, 
enzovoort, enzovoort. Wil jij deel 
uitmaken van dit verhaal? Wil jij 
je solidair opstellen en meewerken aan de 
Engelen Beauty Day? Elke handelaar kan 
ongetwijfeld op zijn of haar manier een 

steentje bijdragen. 
Alle voorstellen 
zijn welkom! Van 
activiteiten tot 
helpende handen 
tot sponsoring, 
alles is welkom. Wat 
we zeker al nodig 

hebben zijn opplooibare massagetafels, 
grote en bij voorkeur staande spiegels, hoge 
krukjes, decoratiemateriaal zoals planten, 
bloemen (bij voorkeur rond het  thema 
Engelen of beauty). En uiteraard ook heel 
veel vrijwilligers voor de bediening, de 
catering, het klaarzetten en opruimen van de 
zaal, het ronddragen van flyers, enzovoort.”
Tekst: Bart Coopman en Paul Verdoodt, foto’s: Jean Andries

Hofstade -  Brasserie Engelentijne, ondertussen al twee jaar open, was een geliefde 
stek geworden voor de  Zemstenaar die zich in een culinair kader wou laten verwennen. 
Zonder reservatie kon je daar op de weekenddagen niet meer terecht.  Op 15 april 2014 

sloeg het noodlot echter toe voor Engelentijne en uitbater Patrick Van Campen. Een brand 
verwoestte de populaire brasserie volledig. Alleen de veranda en het bijgebouw met 

keuken zijn nog enigszins  gespaard gebleven.

Bij inleveren van 
deze bon: 

GRATIS 
een doos  

Dr. Beckmann 
anti-kleurdoorloop 

doekjes
*bij aankoop van min. 15€

Enkel geldig in de 
maand mei 2014

Na de brand...

Anke en Tom doen een warme oproep naar alle handelaars en 

lezers van de Zemstenaar: “Heb je iets van de opgesomde 

zaken of wil je je opgeven als helper? Geef ons dan gewoon 

een seintje. Wij danken jullie alvast voor jullie respons en gaan 

er ongetwijfeld een groot succes van maken!” 

Reacties zijn welkom op 0471-197319 en 0485-870510 of op 

info@ablush.be en info@24makeup.be. 
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

www.jsdheylen.be

Vlaanderenstraat 57
1800 Vilvoorde
Tel. 02/251 28 45
ritskebr@hotmail.com
www.doopsuikerrits.be

maandag 13.30 > 18.00
dinsdag tot vrijdag 09.30 > 12.00 & 13.30 > 18.00

zaterdag 10.00 > 12.00 & 13.30 > 17.00
zon- en feestdagen gesloten

Wij drukken ook huwelijks- 

en geboortekaartjes
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W
elke Zemstenaar is 
nooit eens bij Karla 
binnengevallen voor 
wat weekbladen, een 

wenskaartje, schoolmateriaal, een pakje 
shag en wat nog allemaal? Velen zullen 
het missen intussen. Wie nu nog een 
stapel bruine vuilzakken op voorraad 
heeft, kan gouden zaken doen met een 
huis-aan-huisverkoop ervan. Mensen 
die wekelijks hun geld vergooiden aan 
kansspelen hebben er inmiddels weer een 
pak zakgeld bij. Zoals Cruyff het zo mooi 
vertelde: elk nadeel hebbe zijn voordeel. 
Of was het andersom?

Haar hart gevolgd
Maar goed, gedane zaken nemen geen 
keer en zie, Karla heeft Zemst niet 
echt verlaten. Onlangs opende ze op 
de Brusselsesteenweg, in het gebouw 
naast onze trouwe immobiliënsponsor, 
haar eigenste tattoo  shop. Als echte 
autodidact was Karla al van jongs af aan 
bezig met tekenen en het heeft haar nooit 
los gelaten. Ook niet tijdens de jaren dat 
ze de krantenwinkel openhield. Toen 
waren de artistieke creaties wel beperkter, 

deels door de vele uren in 
de winkel, deels uiteraard 
door de opvoeding van haar 
kinderen. Eenmaal de kaap 
van de veertig voorbij besliste 
Karla dat het tijd was om haar 
hart te volgen en volop te 
gaan voor de kunstenares in 
zich. Via Syntra volgde ze nog 
extra cursussen en behaalde 
ze het diploma. Nu kan ze volop aan de 
slag met eigen voorstellen maar ook andere 
prints en tekeningen injecteert ze met veel 
verve (haha) en vakmanschap op je lijf.

Creatief en eigenwijs
En niet alleen de tattoos zijn belangrijk. 
Als je binnenstapt word je hartelijk 
verwelkomd met een drankje en vertelt ze 
met veel enthousiasme over haar nieuwe 
werk. Bovendien is ook het interieur op 
zich een leuke en bonte verzameling van 
vintage meubelen en design. Haar werk 
is creatief en eigenwijs. Omdat ze alles 
zelf heeft geleerd met veel oefenen en 
aanhoudend verbeteren, ontwikkelde ze 
een eigen stijl, die weliswaar wat geënt is op 
de fantasiewereld, maar toch voldoende 

eigenheid en expressie heeft om boeiend 
te zijn. En daar draait het tenslotte om als 
je naar het kunstenaarschap  streeft.  

Airbrush
Karla doet er ook nog airbrush bij. 
Terwijl ik eerder dacht aan het opstijven 
van permanentes voor pin ups, blijkt 
het te gaan over een schildersstijl, 
verwant met de graffitispuiters, die veel 
gebruikt wordt voor het bewerken van 
bijvoorbeeld auto’s, kledij, illustraties en 
zelfs handvaten van wapens.
En zo leren we alle dagen iets bij. Niet te 
geloven. 
Meer info via haar facebook: www.
facebook.com/TattooRiminie

Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

Karla opent 
tattooshop
Zemst -  Misschien doet de naam Karla niet bij 

iedereen een belletje rinkelen. Maar als we zeggen 
dat we het hebben over ‘Karla van de gazettenwinkel’,  
zal er bij velen wel een lichtje branden. Kranten kan je 
niet meer bij haar kopen, een tattoo laten zetten wel!  

Met veel verve injecteert 
Karla prints en tekeningen.
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Onder de   mensen

De damesploeg van FC Zemst speelde 
de halve finale van de Redavo Cup 

tegen FC Meise. Een 0-2 achterstand 
zetten de Zemstse meisjes om in een 3-2 

voorsprong. Cato Peeters (twee keer) 
en Dagmar Van Dam zorgden voor de 

doelpunten. In de slotminuten kwamen 
de bezoekers langszij en strafschoppen 

moesten beslissen. Lieve Baert, Eline De 
Jaeger, Cato Peeters, Tessa Francis en 

Lisa Vanhaelen troffen raak. FC Meise 
deed net iets beter. Met opgeheven hoofd 

mochten de meisjes van FC Zemst het 
veld verlaten.

Op zaterdag 29 maart ging het 
skeelerseizoen van start in het 
Arnold Decosterstadion in 
Eppegem. Reko Roller Club 
Zemst mag op heel wat nieuw 
talent rekenen dit seizoen bij 
de preminiemen en miniemen. 
De eerste wedstrijd was meteen 
het provinciaal kampioenschap 
Vlaams-Brabant. Een groot 
deel van de medailles werd 
gewonnen door Rekorenners  
(5 x goud, 6 x zilver en 3 x 
brons).

HZ 93 is aan het derde seizoen bezig met een 
bewegingsschool, waar de kleinsten (vanaf 6 
jaar) lopen, springen en aan balgewenning doen. 
Uit deze lichting werd een eerste gemengde 
competitieploeg (U11 – 8, 9 en 10 jaar) 
samengebracht, die een tweede keer trainen in de 
sporthal van Hofstade. Op de foto de spelertjes 
van de bewegingsschool en van de U11. V.l.n.r. 
Emma, Inez, Gilke, Ayko, Lien, Arthur, Seppe, 
Elias, Kaat, Emke, Mathis, Lara, Déborah, Kobe, 
Ceanna en Arthur Nathan met hun begeleiders 
Nick en Ward.
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Foto’s: Jean AndriesOnder de   mensen

Het Blosodomein van Hofstade werd op 2 april omgetoverd 
tot één groot sport- en speelparadijs in het kader van de 
Buitenspeldag. Op en rond de speeltuin konden tientallen 
kinderen ravotten in springkastelen en werden volksspelen 
georganiseerd. De Buitenspeeldag werd georganiseerd door 
de sport- en jeugddienst van de gemeente Zemst, Bloso en 
het Sportimonium. (Foto Anke Van Haesendonck)

De U7 van SK Laar speelden een oefenwedstrijd bij KFC Eppegem 
en konden met opgeheven hoofd het veld verlaten. Een pluim 
voor de jeugdwerking van SK Laar. Op de foto Xander Muys, 
Kobe Poelmans, Viktor Spoelders, Viktor Van der Aerschot, 
Ilian Lauwers, Natan Lebacq, Tienne Van Heuverbeke en Lukas 
Steenbekkers met hun trainers Peter Spoelders en Geert Lauwers.

De Paasstage van FC Eppegem was andermaal een groot succes. 
Van 14 tot 17 april waren er voor de jongeren van U6 tot U12 

voetbalpret, leuke spelletjes met de bal en amusement op en 
rond het veld. Een bezoek werd gebracht aan eredivisieclub 

Roda JC, een rondleiding van het stadion en de training (met 
David De Beule) waren indrukwekkend. Tijdens de stage kregen 

de deelnemers het bezoek van KV Mechelenspelers Obradovic, 
Kasanovic, Van Dam, Kamavuaka en Bateau. De basisspelers 

van de eersteklasser wilden graag mee op de foto.

Het jaarlijks voorjaarsrestaurant van de Koninklijke 
Fanfare Willen is Kunnen Zemst-Laar was andermaal een 

groot succes. Zowel twee dagen in de goed gevulde zaal als 
in de keuken was het werken. En dat het met de glimlach 

werd gedaan bewijst de foto.
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De eerste quiz van Neos Zemst was voor herhaling vatbaar. 
Een tiental tafels met vier personen zorgden in de Semse 
voor een boeiende quiz en gezellig samenzijn. Leuke 
antwoorden, die achteraf in de cafetaria nog wat discussies 
meebrachten, maakten het nog leuker. Neo’s Fieten (85 
punten) waren uiteindelijk de winnaars. Govert De Wolf, 
Magda Vandenbroucke, Jeannine Le Blanc en Dangelle 
Cornelis mogen gratis deelnemen aan de barbecue van Neos 
in Augustus. (foto boven) De Heemkringers (79 punten) met 
Louis Van Releghem, Lydia Van Boxem, Jeannine De Baeck 
en Francois Andries werden eervol tweede. (foto links)

De beloften (6-7 j.) van Turnkring Excelsior Eppegem 
namen op de provinciale recrea in Sint-Pieters-Leeuw 

voor het eerst deel aan een wedstrijd toestelturnen. Tessa 
De Raes, Roos Goovaerts en Lore Fortan behaalde elk een 

zilveren medaille. Bronze medailles waren er voor Pia De 
Neys, Rhode Vanbesien, Yana Michiels en Maud Collaerts. 

Een puike prestatie van de meisjes en hun trainer Geert 
Tonnelier.

De kleutertjes van Turnkring Excelsior Eppegem zetten 
elke zaterdagvoormiddag in de sporthal Waterleest hun 
eerste stappen sierlijk turnen. Aan enthousiasme geen 
gebrek bij de vierjarigen.
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de Zemstenaar richt zich tot alle inwoners 
van Zemst. Maar ook buiten Zemst hebben 
wij fans. En als mensen in nood uit de 
omliggende gemeenten een beroep doen op 
ons, tonen wij graag ons groot hart. Zo kent 
u ons.
Dylan Jadot uit Grimbergen is wanhopig 
op zoek naar hulp in zijn speurtocht 
naar een geschikte stamceldonor. Vorige 
week kregen wij van hem deze oproep 
binnen: “Ik ben Dylan Jadot, ik ben 18 
en woon in Grimbergen. Ik lijd aan acute 
lymfatische leukemie en ben op zoek naar 
een stamceldonor. Binnen vier maand 
moet ik een transplantatie ondergaan van 
stamcellen. Ik heb 1 kans op 50.000 om een 
match te vinden, wetende dat er in België 
maar 60.000 mensen als stamceldonor 
geregistreerd zijn. Help mij aub en laat u 
registreren in een donorcentrum in uw 
buurt. Via www.infodonor.be kan u mijn 
leven redden. Groetjes, Dylan.”
Samen met Dylan roept de Zemstenaar zijn 
lezers op om in actie te schieten. Inwoners 
van Zemst en ver daarbuiten kunnen er alleen 
maar baat bij vinden. PV

  Donor gezocht!  

De U17 van Hofstade waren present op hun eigen Paastornooi. Ze konden hun titel van vorig jaar niet verlengen, maar dat kon 
de pret niet bederven. De ploeg bestaat uit spelers van Hofstade en Elewijt. Tot vorig jaar speelden ze onder de naam van Elewijt, 
dit jaar onder de naam van Hofstade. Tien seizoenen speelde een vaste kern uit Elewijt al samen. “Al enkele jaren staan de ouders 

elke week opnieuw te supporteren langs de lijn voor hun voetballende zonen. De sfeer zit er altijd goed in”, zegt Nancy.

In Eppegem starten binnenkort de werken voor de 
aanleg van een kunstgrasveld. In oktober worden 
vervolgens de wegenis en de waterhuishouding 
aangepakt. Aansluitend komt een rolschaatsparcours 
zodat de skaters zonder problemen de bestaande piste 
kunnen bereiken. Twee velden worden heraangelegd, 
zodat FC Eppegem over drie volwaardige terreinen zal 
beschikken. Tijdens de persvoorstelling in de zaal Het 
Assebroek werd de nieuwe look van de site Waterleest 
met succes voorgesteld.
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Ione Corbeel is 23 jaar, speelt 
volleybal in Temse en behaalt dit 
jaar haar master in de Politieke 
Wetenschappen. Op dit ogenblijk 

is ze druk in de weer met haar thesis, 
maar daar is ze vrij gerust in. Politiek is 
wat haar interesseert en waar ze later 
graag mee aan de slag wil.

Ione, hoe ben je erin geslaagd een 
plaatsje te bemachtigen om de 
speech van Obama bij te wonen? 
“Enkele dagen voor de speech plaatsvond, 
stuurde professor Kerremans (die zich 
verdiept in Amerikaanse politiek) een 
mailtje naar zijn masterstudenten, met 
de boodschap dat ze Obama’s speech 
live konden bijwonen. Het enige wat we 
moesten doen was hem zo snel mogelijk 
een bevestigend mailtje terugsturen. Er 
zouden dan willekeurig tien studenten 
worden uitgeloot. Het toeval wou dat ik 
op dat moment net achter mijn computer 
zat en onmiddellijk kon reageren. Volgens 
mij is dat mijn geluk geweest. Ik moet wel 
toegeven dat ik de andere studenten niet heb 
ingelicht. Ik wou er écht supergraag naartoe, 
dus eventjes hard tegen hard! (lacht)”

Had je jezelf speciaal voorbereid 
op zijn speech? 
“Toen ik wist dat ik erbij was, werd ik 
euforisch. En bovendien was het op de dag 
van de speech ook nog eens mijn verjaardag! 
Een mooier verjaardagsgeschenk kon ik 
mij echt niet inbeelden (grijnst). Mijn eigen 
feestje heb ik moeten annuleren, maar 
gelukkig reageerden mijn vriendinnen 
even enthousiast als ikzelf.” 

Hoe verliep de dag zelf voor jou? 
“De plaats van het gebeuren was Bozar 
in Brussel en daar moesten we om 15 u 
zijn. Toen ik daar samen met een paar 

medestudenten aankwam, hebben we een 
uur moeten aanschuiven vooraleer we 
effectief binnen waren. Daarna gebeurde 
er nog een hele veiligheidscontrole. Het 
leek wel alsof ik meespeelde in Men 
in Black (lacht luidop). Wanneer ik 
eindelijk doorheen alle detectoren was, 
bleek mijn ticket ongeldig te zijn. Een 
probleem met de code. Uiteindelijk was 
het half vijf vooraleer ik een plaatsje in 
de zaal bemachtigde. Een haf uurtje later 
begon Obama aan zijn speech. Ik had 
dus niets gemist (opgelucht). De speech 
zelf duurde maar een half uur. Het was 
voorbij voor ik het goed en wel besefte.”

Had je bepaalde verwachtingen 
van zijn speech? 
“Ik dacht dat Obama vooral zou spreken 
over de samenwerking met de Europese 

Unie en de Krim. Dat waren ook de twee 
belangrijkste thema’s die in zijn speech 
naar voren kwamen. Hij benadrukte 
vooral de samenwerking tussen Europa 
en Amerika en het garanderen van het 
zelfbeschikkingsrecht van alle mensen 
(nadrukkelijk deze van de Krim). De manier 
waarop Obama spreekt, vind ik overigens 
super sjiek. Als ik hem op televisie hoor 
denk ik altijd ‘amai die kan goed speechen’. 
Dat gevoel had ik daar ter plaatse ook.  Ik 
was geen seconde afgeleid!”

Heb je Obama zelf kunnen 
aanspreken? 
“Nee, dat is mij niet gelukt. Er was 
tweeduizend man aanwezig en Obama zelf 
is omringd door bodyguards. Ik heb wel 
veel bekende politici gespot. Ik zat op een 
hoog balkon en vlak onder ons zat een deel 

van de koninklijke familie. 
Daarnaast zaten Barosso 
en Karel De Gucht. Met 
een aantal medestudenten 
hadden we op voorhand 
een spelletje bedacht: 
zoveel mogelijk selfies 
nemen met een bekend 
politicus of politica op de 
achtergrond. Uiteindelijk 
heb ik zo’n grappige selfie 
met Joëlle Milquet op de 
achtergrond (lacht luid).”

Zou je de dag 
opnieuw willen 
beleven? 
“Ik vond het zeker en 
vast de moeite. Het was 
een speciaal moment, dat 
ik waarschijnlijk maar 
één keer zal meemaken. “

 Tekst: Maaike De Donder, foto: Jean 

Andries 

Ione luisterde live 
naar Obama

Hofstade - Het bezoek van Obama aan ons land ging niet onopgemerkt voorbij. Naast 
alle getroffen veiligheidsmaatregelen en de miljoenen geïnvesteerde euro’s, bereidde 
zich in Hofstade een jongedame op haar eigen manier voor op zijn komst. Ione Corbeel  
kreeg de kans om zijn speech live bij te wonen. 
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Denkt u erover uw huis te verkopen of te verhuren?
In de maand mei beloont Immo Veneziano uw vertrouwen 
met een bloemetje.
Met deze advertentie ontvangt u ook een gratis waardebepaling!
Deze actie is enkel geldig indien u ons tijdens de maand mei uw vertrouwen schenkt.

SPECIALE LENTE ACTIE
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Brusselsesteenweg 86 • 1980 Zemst • GSM: 0475 33 17 59
Open vanaf 11u - Keuken is geopend van 12u tot 21u

dinsdag en woensdag gesloten

info@oudsempst.be • www.oudsempst.be
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

Tervuursesteenweg 620 - 1982 Elewijt
Tel. 015 61 26 56

www.napoleon-games.be

bvba

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

Tel: 015 62 16 06

NIEUW ADRES:
Brusselsesteenweg 106 - bus 1
1980 Zemst
Ruime parking aan het kantoor

Bel voor een gratis 
waardebepaling!

 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:
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D
e stickeractie, dit jaar met 
Jommeke als boegbeeld, liep 
begin deze maand ten einde. 
Die actie is de belangrijkste 

bron van inkomsten voor de wereldwijd 
opererende vrijwilligersvereniging, die 
in België dit jaar 150 jaar bestaat. Haar 
afdeling Vilvoorde, waartoe ook Zemst 
en Grimbergen behoren, bestaat 111 
jaar. Meteen de oudste nationale Rode 
Kruisbeweging ter wereld! En daarin zijn 
113 vrijwilligers actief: indrukwekkende 
cijfers, die we hieronder even in woorden 
en daden omzetten. 

Quizke
Als we zeggen ‘Rode Kruis’, dan 
denken we spontaan aan:  bloed geven, 
hulpposten, stichter Henry Dunant, 
maar wat valt er nog meer te weten?

Wat doet het Rode Kruis nog?
• Bloed, plasma en plaatjes inzamelen. 

In ons land zorgt het RK voor 95 % 
van de bloedvoorziening.

• Hulpposten en hulp bij rampen 
voorzien. Daarvoor wordt er 
permanent geïnvesteerd in nieuw 
hulpmateriaal en de opleiding van de 
vrijwilligers.

• Een zorgbib houden in het ziekenhuis: 
een boek voor het ziekbed. Een 
ziekenhuisbibliotheek met zowat alle 
genres voor elke gehopsitaliseerde.

• Een onthaaldienst verzorgen voor 
nieuwe patiënten, ook het organiseren 
van de bemanning van een cafetaria, 
een ontleendienst voor krukken, 
ziekenhuisbedden enz. voor meer 
levenscomfort thuis.

Wie was Henry Dunant?
• Een Zwitsers zakenman, die in 1859 

toevallige getuige was van een erg 
bloedige veldslag in de streek van 

Solferino in Italië. Voor de slachtoffers 
mobiliseerde hij de plaatselijke 
bevolking en zette een primitieve 
hulpverlening op. 

• In 1862 schreef hij zijn ervaringen 
neer in het boek Un souvenir de 
Solferino dat hij naar alle regeringen 
en staatslieden stuurde en zo de 
wereld een geweten schopte. Er 
volgde een internationale conferentie 
die resulteerde in de oprichting van 
een internationale hulporganisatie op 
29 oktober 1863.

En de naam, de vlag en de  
(h)erkenning?
• Als herkenningsteken koos men 

voor een variant op de vlag van 
Zwitserland, een neutrale staat 
en de naam van de beweging was 
hiervan het logisch gevolg: het 
Rode Kruis.

• In 1901 kreeg Henry Dunant de eerste 
(!) nobelprijs voor de vrede, het Rode 
Kruis als organisatie volgde in 1917, 
1944 en 1960. Als ultiem eerbetoon 

werd zijn geboortedatum 8 mei in 
1948 uitgeroepen tot ‘Internationale 
dag van de vrede’.

Zeven basisprincipes
Ondervoorzitter van onze plaatselijke 
afdeling, Leo Blommaert, vat het als volgt 
samen:  
“De zeven basisprincipes van het 
Rode Kruis zijn: menselijkheid, 
onpartijdigheid, onzijdigheid, 
onafhankelijkheid, vrijwillig 
dienstbetoon, eenheid, universaliteit. 
Onze vrijwilligers die trouw zijn aan 
deze waarden, zetten ze om in daden.  
Zij zijn de hoeksteen van de Rode 
Kruiswerking.”
Zoals hij zich destijds als vijftienjarige 
bij de plaatselijke afdeling aansloot 
en er ondertussen al 37 jaar 
vrijwilligerswerk op zitten heeft, zo 
kan eenieder zich van die leeftijd bij 
het Rode Kruis aanmelden tot … 
Het oudste lid is momenteel 84 jaar! 

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

Geen Rode Kruis
zonder stickers

Zemst – Je ziet ze weer in het straatbeeld: de ijverige stickerverkopers van het Rode Kruis. 
Een kleine moeite van vijf euro voor het Rode Kruis betekent misschien voor u ooit eens 

een wereld van verschil, een wereld van leven of dood…

Voor meer informatie kan u terecht op 02/252.44.72 

(na 18 u.) of bij leo.blommaert@telenet.be  Enthousiaste stickerkopers 
van het Rode Kruis tijdens 

hun zaterdagse inkopen. 
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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

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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Juwelier

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

Communie 
of lentefeest actie

Win een fiets twv 500 €

Bij elke aankoop van 25 € uit 
onze kindercollecties ontvang je 

1 deelnemingsformulier.

In samenwerking met 
 

Deze actie loopt tot 7 juni 2014.  
Trekking op 10 juni 2014.

Kindercollecties: Naiomy Princess - Ice Watch - Kipling Jewels & watches - Rodania Rode duivels - Lizzy kids - Flik Flak
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V
oor hun 
t w e e h o n d e r d j a r i g 
bestaan dit jaar moest 
de Koninklijke Harmonie 

Sint-Hubertus Elewijt (KHSHE) 
wel met iets speciaals voor de 
dag komen. Niet makkelijk gezien 
hun steeds verrassende programma’s 
de laatste jaren. Toch is het hen weer 
gelukt: dirigent Kristof De- gryse en zijn 
enthousiaste ploeg hebben weer voor 
een realisatie gezorgd om naar uit te 
kijken. “Geen concert, maar één show 
samen met een circus  waarbij de muziek 
van de circusnummers gebracht wordt 
door onze harmonie”, verduidelijkt 
Peter Merckx. Daarvoor werd het 
Wiener Circus ingehuurd, het oudste 
rondreizend circus van het land. 
Zeker niet simpel omdat er van alles 
kan mislopen op het moment zelf. De 
muzikanten moesten dan ook goed 
voorbereid worden op onvoorziene 
omstandigheden. Hoe oefen je in 
godsnaam zoiets in met rondreizende 
circusartiesten waaronder ook dieren?

De muziek moet 
volgen
“Honden, pony’s, een leeuw en een 
slang doen mee, ja. Veel organisatie en 
regelingen allerhande bracht dat met 
zich mee. Een repetitie was een show 
in Schoten. De dieren waren  bang 
van het orkest”, vertelt Peter. “De 

schittering van het licht 
op het koper deed hen 

schrikken.”
“Ook de 
a k o e s t i e k 
is totaal 
a n d e r s . 
De klank 
in een tent 
is direct 
weg”, vult 
d i r i g e n t 
K r i s t o f 
aan. “Ook 
het aantal 
stukken is 
groter dan 
voor een 

concert. Nu 
brengen we 

continu twintig 
stukken. De show must go on, de 
muziek dus ook, zonder oponthoud, 
wat niet zo is bij een concert. Voor 
de muzikanten is het dus een serieuze 
aanpassing aan het circus, niet 
omgekeerd. De circusartiesten doen 
gewoon hun ding en wij moeten dat  
goed in het oog houden. Loopt een act 
een halve minuut langer uit, dan moet 
de muziek volgen.” Allemaal gekende 
muziekstukken zijn het, zoals Circus 
Renz dat de dirigent zelf uitgekozen en 
verwerkt heeft voor de harmonie. Hij 
schreef zelf ook een act.

Extra voorstelling om 
11 uur
Het hele spektakel heeft qua organisatie 
veel weg van een festival: een klein 
dorp wordt straks opgetrokken aan de 
Eppegemsesteenweg, waar vroeger ook 
nog een grote tent heeft gestaan. Deze 
keer voor wel drie shows voor zeshonderd 
toeschouwers. “Ja, er is een extra 
voorstelling ingelast op zondagmorgen 
11 uur, omwille van de grote vraag”, 
zegt Peter Merckx. “En speciaal voor de 
kinderen start de voorstelling ’s avonds 
om 19 uur. En neen, mannekes, een 
muziekinstrument leren spelen is niet 
alleen zwoegen, maar vooral genieten van 
het samen spelen met en voor anderen, 
zoals circusartiesten. En dat kan je bij de 
harmonie al vrij vlug ervaren.”

Flexibel en modern
Dat er veel mogelijk is met een harmonie 
zal met dit spektakel duidelijk aangetoond 
worden. “Flexibiliteit, modernisme en 
verscheidenheid zijn geen loze begrippen 
voor een harmonie, wel integendeel!”, 
zegt dirigent Kristof Degryse. “Laat 
oubolligheid niet samenvallen met zo’n 
prachtig muziekensemble waar elk dorp 
zich kan in vinden. Dat doet een harmonie 
alleen onrecht aan!” Binnen enkele dagen 
voegt hij de daad bij het woord en de 
klank. Zijn tienjarig leiderschap dit jaar 
krijgt er bij deze nog een extra toets bij.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd

Circus met live muziek
Elewijt – Muziek is een streling voor het oor, artiesten een streling voor oog en oor. Samen 
zijn ze een opkikker voor het gemoed, juist omwille van de sterkte van het ambacht in zijn 
puurste vorm. Voor dit doel heeft de Harmonie van Elewijt artiesten van het Wiener Circus 
uitgenodigd. Hun gezamenlijke show zal zonder weerga zijn in ons land: een heus circus 

met live muziek van een 65-koppige harmonie. 

d’ Harmonie in ’t circus op zaterdag 17 

mei om 19 uur en op zondag 18 mei om 

11 uur en om 15 uur in een grootse tent 

aan de Eppegemsesteenweg in Elewijt. 

Verplicht reserveren via www.khshelewijt.be, 

0468/259.377 of  circus@khshelewijt.be. 
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CASTEELS

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

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

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

W
eet je nog hoe je 
in Weerde terecht 
kwam, Leo?
“Vrij simpel eigenlijk. 

Ik had me telefonisch aangeboden 
vlak nadat ik afstudeerde . Toenmalig 
schepen van onderwijs Maurits 
Adriaens nodigde me uit voor een 
gesprek en ik werd aangenomen. Met 
enkele andere jonge leerkrachten 
hebben we in dat toen toch vrij 
traditionele schooltje een frisse 
wind laten waaien. We legden een 
schooltuintje aan, er kwam een 
opendeurdag, een Sinterklaasfeest... 
Kortom, de school leefde wat op en 
daar kijk ik met voldoening op terug.”

In welke studiejaren gaf je les?
“De meeste jaren stond ik in het 
tweede leerjaar. Aanvankelijk gaf ik de 
voorkeur aan een wat hogere klas, ik 
deed ook het vijfde. Na de fusie van de 
Weerdse scholen heb ik altijd voor het 

tweede gestaan. Er 
was een periode dat 
men een soort van 
roulatie wou invoeren 

zodat leerkrachten bij verschillende 
leeftijdsgroepen zouden werken. Toen 
duidelijk werd dat elke leeftijd toch 
een specifieke aanpak behoeft en dat 
routine en ervaring  belangrijk zijn, is 
men daarvan teruggekomen. En soms is 
iemand echt de geknipte vrouw of man 
voor een eerste leerjaar, of een zesde.”

Jij kan het weten, zijn de 
kinderen veranderd in al die 
jaren?
“Niet echt, vind ik. Kinderen blijven 
kinderen. Net zoals vroeger is er 
natuurlijk de invloed van de situatie 
thuis. Ouders zijn wel meer betrokken 
bij het schoolgebeuren, en dat is op 
zich positief. Toch kan naar mijn 
mening die betrokkenheid ook wel 
eens een stapje te ver gaan.”

En de school kende heel wat 
uitbreiding door de jaren. Had 
dit een invloed?
“Ook dat viel echt mee. Anders dan 
vroeger kon het zijn dat je niet alle 
kinderen meer persoonlijk kende. 
Tijdens toezichten probeerde ik dat dan 

Meester Leo 
zet er een punt achter

Weerde - De Weerdse basisschool De Zonnewijzer 
wuifde meester Leo Van Troyen uit. Leo werkte zijn hele 

loopbaan in Weerde. Hij vervoegde het lerarenkorps 
van de toenmalige jongensschool in de Damstraat in 

1977. Niet alleen passeerden er honderden kinderen in 
zijn klas, ook de evolutie van kleine dorpsschool tot de 

huidige Zonnewijzer maakte hij mee van op de eerste 
rij. Tijd voor een terugblik.
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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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Wij hechten veel belang aan een persoonlijke, verzorgde en kwalitatieve dienstverlening.
Uitgebreid assortiment rouwdrukwerk, 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”

een beetje goed te maken. Uitzonderlijk 
was wel de goede collegiale sfeer tussen de 
leerkrachten, zonder kliekjesvorming. 
Ik kan me hooguit één klein probleem 
herinneren. Toch opmerkelijk, want 
vanuit andere scholen hoorde ik soms 
andere geluiden.”

Uit die vele jaren kan je vast 
een leuke anekdote pikken, 
vermoeden we?
“Straf was die keer tijdens een 
kerstviering in de kerk. Ik moest nog 
enkele beeldjes bijzetten in de kerststal 
toen ik tot de pijnlijke vaststelling 
kwam dat ik er niet meer uit kon. Tot 
met de communie heb ik daar dubbel 
geplooid in die stal gezeten. Hilariteit 
alom natuurlijk.”

Al plannen voor de 
eeuwige vrije tijd die je 
voor je hebt?
“In Weerde weet iedereen 
dat ik met paarden bezig 
ben. Daar kan ik nu meer 
tijd en energie in steken. Ik 
neem deel aan endurance 
wedstrijden in heel 
Vlaanderen. Endurance 
wedstrijden bestaan uit 
lange afstandsritten langs 
bos- en veldwegen. Het gaat 
hem niet over de snelheid, 
wel om met het meest 
fitte paard aan de finish te 
komen. Een goeie dosering 
van de inspanningen is dus 
belangrijk. Aan de meet 
worden de paarden gekeurd. 
Verder zal ik mijn vrouw 
Hilde een handje toesteken 
bij het runnen van haar online 

bloemenzaak. En we maken samen 
ook graag stevige wandelingen. Ik zal 
geen tijd hebben om me te vervelen.”

Je afscheid is niet ongemerkt 
voorbij gegaan?
“De collega’s en de leerlingen hebben 
me een onvergetelijke dag bezorgd. 
Ik kreeg allerlei ludieke opdrachten 
op te knappen en ze hadden voor 
een mechanische stier gezorgd. En ze 
waren knap verbaasd hoe lang ik het 
daar op uithield. Ook zijn er flyers in 
Weerde rondgedeeld met het verzoek 
om mij een kaartje te sturen. Ik wil 
langs deze weg de vele mensen en 
kinderen die daar zijn op in gegaan 
hartelijk bedanken.”

Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Jean Andries
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

W
ie er vorig jaar bij was, 
hoeft niet meer overtuigd 
te worden: Villa Brasil 
is plezant. Zangeres 

Cintia Rodriguez en de schitterende 
percussieband Terra Brasil zijn op 
algemene aanvraag ook dit jaar weer van de 
partij, maar de huidige editie zal er toch een 
beetje anders uitzien dan de vorige. Dit jaar 
is het thema, hoe kan het ook anders met 
het nakende WK in Brazilië, voetbal. 

Het voetbaleffect 
Günther Neefs: “Voetbal, dat brengt iets 
op gang. Ik draag Villa Clementina een 
warm hart toe en stelde het project met 
plezier voor aan mijn goede vriend Piet 
den Boer.”
Piet den Boer: “Ook ik was onmiddellijk 
enthousiast toen ik de organisatie beter 
leerde kennen. Ik ben sinds enkele jaren 
sportief peter van rolstoelatlete Marieke 
Vervoort en ook zij is betrokken bij dit 
project. Wij beseffen maar al te goed dat 
er in Vlaanderen nog niet voldoende 
middelen voorzien zijn om inclusie 
zonder meer waar te maken. Daar moet 
constant aan gewerkt worden. We zijn blij 
dat we ons steentje kunnen bijdragen en 
zetten graag onze schouders mee onder 
Villa Brasil.” 
Günther Neefs: “Het evenement start 
om 13 uur met een G-voetbaltornooi. 
Dat is voetbal voor personen met een 
beperking. G-Coppa Brasil wordt 

g e o r g a n i s e e r d 
door Dominiek De 
Leus, trainer van 
het G-team van KV 
Mechelen en ook 
de trotse papa van Lenn, een kindje met 
extra zorgnoden, dat in Villa Clementina 
wordt opgevangen. Het tornooi sluit af 
met een topwedstrijd van de G-ploeg 
van KV Mechelen tegen BV’s. Tijdens 
het tornooi is er voorzien in aangepaste 
randanimatie, zoals salsa-initiatie, en om 
19 uur wordt het startschot gegeven voor 
het Braziliaanse dansfeest in de feesttent.”

Lokaal gedragen
Villa Brasil wordt lokaal gedragen. Alles 
vindt plaats op de terreinen van FC 
Eppegem. Voorzitter van FC Eppegem 
Jan Van Asbroeck moest niet lang 
nadenken om ook 
zijn medewerking te 
verlenen. 
Jan Van Asbroeck: 
“Wij stellen graag 
onze terreinen 
en faciliteiten ter 
beschikking. Er 
zullen doorlopend 
eetstandjes zijn waar 
ook Braziliaanse 
hapjes en drankjes 
geserveerd worden.  
Ook de Chirojeugd 
van Eppegem en de 

jongeren van jeugdhuis De Jeppe zijn 
van de partij en houden onder andere de 
cocktailbar open." 
Het voetbaltornooi  G-Coppa Brasil 
is gratis. Voor het Braziliaanse 
dansfeest Villa Brasil kosten de kaarten 
in voorverkoop 5 euro. Die zijn 
verkrijgbaar bij verschillende lokale 
handelaars en bij Villa Clementina. 
Aan de kassa  kosten ze 8 euro, voor 
studenten 5 euro. De lijst van de 
deelnemende handelaars is te vinden 
op de website van Villa Clementina  
www.villaclementina.be.

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

G-Coppa 
Brasil

Eppegem - Op zaterdag 17 mei 
organiseert Villa Clementina, het inclusief 

kinderdagverblijf voor jonge kinderen met én 
zonder beperking, voor de tweede keer op rij 
Villa Brasil. Ambassadeurs van deze exotische 

dag zijn niemand minder dan voormalig 
topschutter bij KV Mechelen Piet den Boer en 
Vlaamse zanger Günther Neefs. Maar ook de 

lokale verenigingen uit Eppegem steken de 
handen uit de mouwen om het Braziliaanse 

feest opnieuw te laten spetteren. 

V.l.n.r. kinderarts dr. Katleen Ballon, Piet den Boer, Jan Van Asbroeck, 
Günther Neefs, en Paulo van de percussieband Terra Brasil.
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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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 TV  Zemst U kijkt toch ook?
Waarom strooien Nederlanders peper over hun tv? Om het beeld scherper te 
maken. 
Toegegeven, het is flauw… zo zonder peper. Is het u trouwens al opgevallen, 
beste kijker, dat er over televisie weinig moppen, gezegden of spreuken 
bestaan? Nochtans, de kijkkast telt al een respectabel aantal jaren. En de eerste 
tv-uitzendingen in Vlaanderen gaan ongeveer terug tot het geboortejaar van 
ondergetekende. Nochtans, in zes decennia is er al één en ander gebeurd dat 
aanleiding kan geven tot een grap, grol of gezegde.

Televisie maakt van de familiekring een halve cirkel, wordt wel eens beweerd. 
Hoewel, in deze tijd hoe langer hoe minder. Televisie kijken wordt steeds 
meer een individuele aangelegenheid. Iedereen kijkt naar wat hij wil en waar 
en wanneer het hem past en op welk soort toestel. Het gezin zit niet langer 
in een halve kring… te kijken naar een sitcom. Sitcom, nog zo iets. Weet u 
trouwens welke de eerste Vlaamse situation comedy was? Schipper naast 
Mathilde!

Nu hebben we het liever over een soap. Zeep, dus. Klopt. Misschien kijkt u wel 
thuis in familie naar Familie en Thuis? U bent dan kijker van een hangserie, 
zoals dat in schoon Nederlands pleegt geheten te worden. Niet omdat u in 
uw zetel hangt, maar omdat u eraan verhangen bent. Figuurlijk dan. Even 
het collectieve geheugen opfrissen? De eerste van deze series (aanvankelijk 
hoorspelen op de radio) werden in de jaren ’40 in Amerika uitgezonden 
en gesponsord door wasmiddelenfabrikanten. Zij onderbraken geregeld de 
uitzendingen van de series voor hun reclames. De eerste was zeepfabrikant 
Procter & Gamble! Nadien volgden Colgate-Palmolive en Unilever. ‘t Is maar 
dat u het weet!

Bij TV Zemst zijn we daar nog (lang) niet aan toe. Alhoewel, zeg nooit ‘nooit’. 
We houden het immers graag proper. En okselfris. Dan is een stuk zeep nooit 
ver weg. Of een frisse tandpasta-smile waarmee onze ankervrouw u bevallig 
toespreekt. Zoals vorige keer in het WZC Releghem, waarvan hierbij het 
bewijs. 

Kijkt uw vrouw al eens liever naar het venstertje van haar wasmachine? Kookt uw 
man al eens graag een eitje in de magnetron? Hou het niet voor uzelf, maar laat 
de rest van kijkend Zemst delen in uw duistere, dwaze doen. Via mail, telefoon of 
sms: alex.lauwens@telenet.be; 0474/056 001.
 AL

Ankervrouw Xandra: bloem 
tussen de planten ten 

huize Releghem (foto: Paul 
Van Welden)

Benny haelwaeters
terrassen - opritten - tuinafwerking

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

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

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17

dinsdag tot zaterdag 
open van 8 tot 18 uur
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Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

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

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

 

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

320

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

Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:  
    9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u

Na afspraak
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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

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

GSM 0475/869 163

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium - 
lood - inox --Autowrakken -- Kabels --In-
boedels -- Overstock -- Faillissementen

 

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

“Twintig jaar geleden besloten 
Christalvok Hofstade en Tramalant 
Zemst om te fusioneren. Het begin van 
een mooi verhaal. Vlaams en Belgisch 
kampioen bij de jeugd en diverse titels 
bij de senioren. Voor deze jonge groep 
is het de eerste titel. In de club hebben 
we al een vijftiental titels mogen 
vieren”, zegt trainer-coach David 
Beckers.

Wat is de basis van het succes?
“Bij HZ 93 dragen we de 

jeugdopleiding hoog 
in het vaandel. 
Onze herenploegen 
bestaan nog altijd 
voor het grootste 
gedeelte uit eigen 
jeugdspelers. Deze 
groep speelt al een 
tijdje samen. Onder 
de vroegere trainer 
Luc Mees werd een 
goede basis gelegd. 
Dit jaar hebben 
we hierop verder 
gebouwd.”

Cruciaal moment?
“Voor het seizoen was de ambitie om 
top twee te spelen. We wonnen wel 
de meeste van onze wedstrijden, maar 
het kon een stuk beter. De klik is er 
gekomen na de verloren wedstrijd 
tegen Wolvertem. Vanaf toen zijn 
we weer echt gaan geloven in onze 
titelkansen.”

Wat brengt de toekomst?
“Het seizoen eindigt niet na het laatste 
fluitsignaal. Als homogeen bestuur 
zijn we al een tijdje bezig om de puzzel 
voor volgend jaar in elkaar te passen. 
Zeker is dat onze Heren 1 volgend jaar 
opnieuw in tweede divisie aantreden 
en onze kampioenploeg in eerste 
provinciale.”

De kampioenploeg
Passeur: Johan Mathijs. Midden: Jelle 
Aerts, Jeroen Van Engeland en Bart 
Van Santfoort. Hoekaanvallers: Lars 
Christiaens, Mikael De Wit en Ward 
panneels. Libero: Bram Desloovere. 
Trainer-coach: David Beckers.

Tekst en foto:  Jean Andries

HZ 93 viert 
jubileum met titel
Hofstade - De thuiswedstrijd tegen Kruikenburg Ternat 

leverde volleybalclub HZ 93 de titel op. Hard werken 
met een groep van slechts negen spelers, onder leiding 

van David Beckers, werd beloond.
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N
a één seizoen in derde kon 
SK Laar in 2011 terug de 
overstap naar tweede vieren. 
Na overtuigend kampioen 

te hebben gespeeld, wist de Laarse club 
ook de beker van Mechelen te veroveren. 
Hierdoor konden ze met opgeheven 
hoofd terug in tweede verschijnen. Al in 
het eerste seizoen terug in tweede… met 
deze prestatie mocht SK Laar zich meer 
dan een matige middenmoter noemen. 
Het jaar daarop werd een mooie derde 
plaats behaald. De ploeg werd leper 
en de spelers vonden elkaar alsmaar 
makkelijker. Daarnaast is SK Laar ook in 
de breedte gegroeid, waardoor de coach 
meer mogelijkheden kreeg. 

Nieuw succesverhaal
Eén van de elementen die aan de basis 
liggen van het nieuwe succesverhaal in 
het seizoen 2013-2014? SK Laar kende 
een moeilijke start met enkele zuinige 
overwinningen, twee keer gelijk en 
twee nederlagen tegen enkele moeilijke 
tegenstanders. Zo begon de competitie 
met 11 op 21 punten. Maar dan legde 
de ploeg de basis voor de titel. Met niet 
minder dan tien matchen op rij wist ze de 
overwinning binnen te rijven. Met de titel 
in zicht (kampioenenstress?), verloor SK 
Laar nog enkele kostbare punten, maar 
kon alsnog met vijf punten voorsprong 
op de tweede in de rangschikking de 
kampioensbeker in de lucht steken.
Ook de statistieken liegen er niet om. 
Met een doelpuntensaldo van +41 doet 
de ploeg het 
dubbel zo 
goed dan 
a n d e r e 
ploegen in 
haar reeks. 
Vooral het 
aanva l lende 
compartiment 
kan een 
u i t s t e k e n d 
r a p p o r t 

voorleggen. Maar liefst 78 maal heeft de 
keeper van de tegenpartij zich moeten 
omdraaien. Dominant en attractief 
combinatievoetbal is het voetbal dat de 
afgelopen seizoenen werd opgelegd. Als 
je doelpunten wil zien, moet je je bijgevolg 
naar de Kerremansheide begeven!

Recreatief voetbal 
voor iedereen
Maar het belangrijkste blijft nog 
onderbelicht. Naast de sportieve 
prestaties wordt SK Laar voornamelijk 
geassocieerd met een familiale sfeer 
en vriendschap 
tussen spelers, 
s u p p o r t e r s , 
b e s t u u r , 

jeugdspelers en sympathisanten. Het 
motto van de KVV – recreatief voetbal 
voor iedereen – staat ook centraal in de 
visie van SK Laar. Het immer stijgende 
ledenaantal is een bewijs dat deze visie 
werkt. SK Laar hoopt in de toekomst 
nog meer ( jeugd)spelers te kunnen 
verwelkomen, want op één dag zullen 
zij de groen-witte kleuren van SK Laar 
mogen verdedigen.
“Wij zijn super blij met het resultaat en 
kijken ernaar uit om ook jullie op SK Laar 
te mogen ontmoeten”, zegt secretaris 
Conny Vandriessche.

Tekst en foto: Karen Andries

SK Laar kampioen! 
Zemst-Laar - Een paar seizoenen terug zakte SK Laar naar de derde afdeling van de Koninklijke 
Vlaamse Voetbalbond (KVV). Een domper. Maar de zoete smaak van succes kan slechts ten volle 

worden geapprecieerd als men ook de zure smaak van teleurstelling kent. Of niet?

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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D
e Mount Everest wordt 
aanzien als de hoogste berg 
ter wereld vanaf zeeniveau. 
Met zijn 8850 meter werd 

hij al beklommen door duizenden 
bergbeklimmers. De berichten van 
de laatste weken leren ons dat dit niet 
zonder gevaar is. Een trekking naar het 
Anapurna base camp, vanwaar het echte 
klimwerk begint en dat zich op 4700  
meter hoogte bevindt, is al een uitdaging 
op zich. De inspanning én het gevaar voor 
hoogteziekte maakt dat de tocht toch wel 
één en ander inhoudt. Een voorbereid 
man is er twee waard!

De natuur als vijand
Luc Thielemans (57), Ronny Sanchez en 
Ronald Vander Elst (beiden 50) vonden 
elkaar een tweetal jaar geleden omdat ze 
een ‘gezelschap‘ zochten voor deze trip 
naar Nepal.   Een datum werd vastgelegd 
en de reis vatte aan met een vlucht naar 
Kathmandu. Een verre trip waar de 
natuur de vijand is en met criminaliteit 
geen rekening hoeft gehouden te worden. 
Via een plaatselijk reisagentschap kan 
een full packet besteld worden. Dan via 
een binnenlandse vlucht naar Lukla, 
één van de gevaarlijkste luchthavens 
ter wereld om te landen, op 3000 m 

hoogte.  De vlucht gaat met kleine 
vliegtuigjes van een vijftiental personen. 
Bij slecht weer is er geen vlucht en als 
de weersomstandigheden tijdens de 
vlucht veranderen wordt rechtsomkeer 
gemaakt.  Het gevaar schuilt in de start- 
en landingsbaan van 460 m lang die 
wordt afgebakend door een bergwand 
enerzijds en een afgrond anderzijds. 
Enkel voor ervaren piloten met STOL 
vliegtuigen (Short Take Off and Land) 
en helikopters. Onze drie vrienden 
voorzagen voor een trekking van veertien 
dagen toch enkele dagen meer, je weet 
maar nooit. 

Aanpassen of afdalen
Gedurende de eerste dagen is het 
voornamelijk de bedoeling om te 
acclimatiseren. Er worden tochten 
van vijf à zes uur per dag gedaan. Deze 
trektochten ter plaatse zijn noodzakelijk 
om hoogteziekte te voorkomen. Te snel 
naar grote hoogten trekken leidt tot 
hoofdpijn, duizeligheid en slapeloosheid. 
Het is aanpassen of onverbiddelijk terug 
afdalen. Gedurende de tocht kwam het 
gezelschap dan ook regelmatig zieken 
tegen.  Overnachtingen gebeuren in 
lodges in kleine dorpen en de kamers 
worden op voorhand door de sherpa’s 

vastgelegd.  De voorzieningen zijn 
meestal zeer beperkt, sanitair van het 
Franse type (leuk als je ’s nachts naar 
het toilet moet) en geen elektriciteit meer 
vanaf 23 u. Voor de verwarming worden 
de uitwerpselen van de yak als brandstof 
gebruikt. 

Hoe hoger hoe 
duurder
Deze uitstappen zijn heel populair 
voor wie naar het hooggebergte wil 
en dus geldt hier de regel: hoe hoger, 
hoe duurder. Wegen zijn er nauwelijks 
en alles moet naar boven gedragen 
worden. Op 5100 m bevinden zich 
de hoogste lodges. Onderweg komt 
men alle mogelijke nationaliteiten 
tegen, kloosters van boeddhisten en 
hindoes en herdenkingstekens voor 
verongelukte sherpa’s en klimmers. De 
maaltijden bestaan voornamelijk uit rijst, 
aardappelen, pasta en groenten. Zelden 
vlees, maar ook soep, kip, eieren en 
pannenkoeken. Maar wat voornamelijk 
bijblijft is de pracht van de omgeving bij 
aankomst in het basiskamp. Ook al werd 
de vlag geplant, het adembenemend 
uitzicht staat voor altijd op hun netvlies 
gebrand.

Tekst en foto: Katia De Vreese 

Het dak van de wereld

Eppegem -  Drie 
Eppegemnaars 

reisden naar Nepal 
om een voettocht 
aan te vatten naar 
het Mount Everest 

basiskamp. Tijdens 
deze trekking 

werden ze alle drie 
overweldigd door 
de pracht van de 

omgeving.



47

•  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 

201108ZemstenaarAdverts.indd   1 23/08/11   01:04



48


