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Beste Zemstenaar,

I
n deze voetbalgekke dagen is het niet eenvoudig om 
het hoofd koel te houden. Maar de Zemstenaar 
heeft een ernstig, sober en betrouwbaar imago. Wij 
kunnen het niet maken om helemaal uit de bol te gaan 

in de uitgelaten sfeer. Een mens geraakt de deur niet meer 
uit of hij krijgt een Rode Duivel naar het hoofd gegooid. 
Overal dat rood, geel en zwart, om tureluurs van te worden: 
zonnebrillen, horloges, teenslippers, sokken, tutters, 
douchezeep, onderbroeken, lolly’s, chocolade, confituur, 
bier, van elk prul dat er in dit land te krijgen is ligt er een 
driekleurige Rode Duivelsversie in de winkelrekken. Tot 
marcellekes toe!

U begrijpt dat wij niet van plan waren aan dit soort 
toestanden mee te doen. Maar dat draaide enigszins anders 
uit. U moet weten dat er hier op de redactie enkele stevige 
voetbalfans rondlopen. Dat zijn één voor één enthousiaste, 
maar rustige en ingetogen liefhebbers. Op één uitzondering 
na. Als het over de Rode Duivels gaat, verliest deze jongen 
zijn verstand. Het begon al met de kwalificatie voor het WK 
in Brazilië. Sindsdien loopt hij hier rond in een zwarte broek, 
een geel T-shirt en rode schoenen. En elke dag opnieuw zo’n 
driekleurige platte pet op zijn hoofd.

Het werd hoe langer hoe erger. Toen enkele weken geleden 
de Panini-stickers op de markt kwamen, was  er geen houden 
meer aan. Voor het prentje van Lukaku was hij tot een moord 
in staat. En toen hij Kompany in handen kreeg, werden wij 
met zijn allen verplicht de polonaise te dansen.

Naarmate juni dichterbij kwam, werd de situatie onhoudbaar. 
Onze man bleef maar doorbomen over een volledig rood-
geel-zwart nummer van de Zemstenaar, met niks anders 
dan artikels over de Rode Duivels. Het heeft ons bloed, 
zweet en tranen gekost om hem op andere ideeën te brengen. 
Uiteindelijk hebben wij één toegeving gedaan: hij moest en 
zou de cover krijgen. Over wie wij het hebben? Wij noemen 
geen namen, maar tja, er blijft natuurlijk die driekleurige pet.

De redactie (PV)

5 Zemst kleurt zwart, geel, en rood!
7 KFC Eppegem
8 Gevierde kunstenaressen
9 Stef Neveux 65 jaar kunstschilder
11 Zemstenaars bezoeken  Dossinkazerne
12 Billie leest mee 
15 Jeugdvoetbal in woelige wateren
17 The Geraldines

18 IJskelder voor vleermuizen
23 40 jaar ‘Den Elewijtse Halve’
24 Onder de mensen
29	 Nieuwe	kortfilm	voor	Thijs	De	Block
32 Pinksterjaarmarkt uit de oude doos
36 Het mysterie van De Kogge
38 Zemst bouwt bruggen
42  Crazy & Insane,
46	 Team	Pieter	Meijlaers	wint	BK	curling
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Goooal!

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

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

raoul.koekoekx@skynet.be

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

G
edurende de gehele 
WK-campagne bouwt 
Den Druugen Airing 
zijn terras om naar een 

klein Braziliaans stadion met sfeer 
en beleving. In de periode van 12 
juni tot en met 13 juli 2014 komt 
er een terras met een overdekte 
tribune van 112 zitplaatsen, eten en 
drinken, een promo-team, een groot 
scherm, aangepaste omkadering (er 
is sprake van een Braziliaans sfeertje 
met palmbomen incluis), en zoveel 
meer. De nodige vlaggen en petjes 
liggen ter beschikking voor wie die 
nog niet mocht hebben.
Uit respect voor de nachtrust van 
de omwonenden worden de late 
wedstrijden niet uitgezonden. Gelet 
op de grote belangstelling, moeten de 
tribuneplaatsen voor een aantal wedstrijden 
wel gereserveerd worden. Voor een zitje op 
de tribune moet een bijdrage van 3 euro 
worden betaald om de kosten te dekken. 

Een groot deel is nu al uitverkocht. 
Voor deze leuke organisatie heeft Tina, de 
uitbaatster van Den Druugen Airing, ook de 
toestemming van de VRT en van de FIFA. 
Voetbal brengt mensen samen, ook in 

Zemst. Vraag uw plaatselijke cafébaas 
naar zijn plannen en geniet samen van 
een hopelijk succesvol WK-avontuur van 
onze Rode Duivels!

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Zemst kleurt zwart, 
geel, en vooral rood!
Elewijt - Zemst zal in juni niet aan de gekte rond de Rode Duivels ontsnappen. De cover 
van de Zemstenaar is daar al een getuige van. Maar ook menig cafébaas is ondertussen extra 
vaten bier aan het aansleuren, al dan niet gratis te tappen op kosten van sponsorende 
brouwers, of schaft zich een beamer of bijkomende tv-schermen aan. In bepaalde 
brasserieën in Zemst kun je food krijgen uit het land van de respectieve 
tegenstanders van de Rode Duivels. Maar café Den Druugen 
Airing in Elewijt spant ongetwijfeld de kroon.
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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

 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:

Bij inleveren van 
deze bon: 

GRATIS 
een doos  

Dr. Beckmann 
anti-kleurdoorloop 

doekjes
*bij aankoop van min. 15€

Enkel geldig in de 
maand juni 2014

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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“
Er zat dit jaar zeker meer in”, 
benadrukt voorzitter Jan Van 
Asbroeck. “Met nieuwjaar 
stonden we alleen aan de leiding. 

Daarna hebben we een ongelooflijke 2 op 
9 gehaald en stonden we in korte tijd op 
zeven punten van Waterloo. We komen 
nadien terug aan de leiding en dan 
verliezen we onbegrijpelijk de match in 
Ternat, een club die niets te winnen of te 
verliezen had. Dat was de sleutelmatch.”

“We hebben een goed voetballende 
groep, waarschijnlijk de beste van de 
reeks, maar het is duidelijk dat een 
atletisch en fysiek sterke ploeg meer dan 
ooit nodig is in eerste provinciale.
Er werd de laatste vier weken dikwijls op 

de rand van het toelaatbare gespeeld. Zo 
werd Kevin Stuckens nog van het veld 
gestampt tegen Strombeek door een ex-
ploegmaat en werd Glenn Breugelmans 
ook nog verscheidene keren geviseerd.” 

Blessurelast
“Het uitvallen van Nils Breuer en Gunter 
Vercammen, en van bij de aanvang 
van het seizoen de operatie van Kielo 
Lezi, hebben alleszins roet in het eten 
gegooid. Daarbij hebben we te veel kleine 
blessures opgelopen die maakten dat het 
einde van de strijd eigenlijk ongelijk was.
We mochten de eerste plaats nooit meer 
afgegeven hebben. We hebben onszelf in 
de problemen gebracht en daardoor een 
uitputtende eindronde moeten spelen.”

“ S t u c k e n s , 
Ve r h a e g e n , 
T o r d o i r , 
V e r h a s , 
Vercammen en 
Glenn Baetens 
verlaten de 
club. Deze 
mannen hebben 
toch wel wat 
b e t e k e n d 
voor ons, ze 
hebben mee 

de promotie 
naar eerste 
bewerkstelligd 
en zorgen voor 
het twee jaar 
op rij voor een 
eindronde. Ik 
wens ze het 
allerbeste toe 
in hun nieuwe 
club.”

Volgend seizoen?
“Het huiswerk was al een tijdje klaar maar 
we zullen toch nog eens samenzitten met de 
sportieve staf om alles rustig te evalueren. 
Wat betreft de accommodatie zullen we 
met de aanleg van het kunstgrasveld op 
een heel andere manier kunnen werken. 
Dat maakt ons stadion zeker vierde 
klasse waardig, wat niet meteen kan 
gezegd worden van de winnaar van de 
eindronde. Met de entourage van bestuur, 
sponsors, de grote groep vrijwilligers 
en supporters gaan we er voor de derde 
keer met veel enthousiasme tegenaan in 
eerste provinciale. Uiteraard zullen we 
weer geviseerd worden, maar dat zijn we 
ondertussen gewoon. We moeten hopen 
dat we de gemiste kansen, twee jaar op rij, 
nog eens krijgen!”, besluit de voorzitter.

Tekst en foto’s: Jean Andries

Voorzitter Jan Van Asbroeck: 
“Jarenlange inzet weer net niet beloond”

Eppegem - In de voorbije vier seizoenen behaalde KFC Eppegem drie keer de eindronde, 
werd kampioen in 2012 met 31 punten voorsprong en 83 punten. Ook dit keer werd een 
prachtig seizoen verzilverd met de eindronde, maar weer was de tegenstand te sterk voor 

een niet meer fitte en gehavende ploeg.

Een gedeelte van de 1300 toeschouwers; de trouwe aanhang was andermaal 
een grote steun.

KFC Eppegem voor de aftrap,  
de motivatie was optimaal.

De voorzitter  
tijdens het vip-etentje.
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E
en keurig handgeschreven 
brief die op de redactie 
toekomt, trekt de aandacht 
van de redactieleden. Daarin 

wordt de decoratie meegedeeld voor 
25 jaar onafgebroken teken’kunst’ (sic) 
van Marie-Louise Vermeulen en 
Paulette Mispelters, beide tachtigers. 
En bijgevoegd: “Gelieve Mispelters 
P. niet te verwittigen, oké?” Was 
getekend: Marie-Louise Vermeulen. 
En dat hebben we ook niet gedaan. Wij 
hebben ons aan de afspraak gehouden, 
zodat Paulette Mispelters in dit nummer 
van de Zemstenaar zichzelf terugvindt 
naast haar vriendin en dorpsgenote 
Marie-Louise Vermeulen. 

Pastelkrijttekening 
en aquarel
Samen trokken ze een kwarteeuw 
geleden naar Mechelen om er tot drie 
keer per week hun hobby te vervolmaken 

in de academie, onder de deskundige 
leiding van drie professionele 
leerkrachten, nu An De Wael, Cornel 
Campo en Wim Geerts. En of ze talent 
hebben, allebei! Met zichtbare trots laat 
Marie-Louise enkele van haar werken 

zien: sommige in pastelkrijt, zoals een 
rustiek tafereel of een paar versleten 
bottines, andere in olieverf, maar 
de meeste zijn aquarellen. Dat zijn 
eigenlijk wenskaarten, maar allen stuk 
voor stuk kleine, fijne schilderijtjes. 
Stillevens die de natuurlijke frisheid van 
bloemen, ruikers, bessen en vruchten 
weten te behouden. “Paulette doet 
geen aquarel, maar is heel bedreven in 

pastelkrijttekenen”, licht Marie-Louise 
mij vol lof in over haar collega. 

Veel te vieren
Ze kennen elkaar al heel lang omdat ze 
allebei van Hofstade zijn, waar ze nog 

altijd wonen en samen school liepen. 
“Ik slaap zelfs nog altijd in de kamer 
waarin ik geboren ben!”, roept Marie-
Louise uit. Nu evenwel met haar 
stille echtgenoot, maar uitgesproken 
humorist Flor Verschueren, waarmee 
ze in juli 55 jaar getrouwd zal zijn. Dit 

jaar worden ook andere pieken gehaald: 
zo stappen ze samen op tram 8 en hun 
enige zoon Jos op tram 5. Dat verdient 
de nodige luister. Ook voor de twee jaar 
oudere Paulette, voor het verzilveren 
van haar artistiek talent, dat die eerbied 
afdwingende handen nog zo fijn weten 
bloot te leggen.

 Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto’s: Jean Andries en 

Marie-Louise Vermeulen

Paulette en Marie-Louise, 
gevierde kunstenaressen

Hofstade – Niet schrikken, Paulette Mispelters, maar Marie-Louise Vermeulen 
heeft voor deze verrassing gezorgd! Als jubilarissen van de academie +3 van 
Mechelen worden jullie deze maand in de bloemetjes gezet in dit wijd en zijd 

gelezen plaatselijk maandblad. Jullie wezen geprezen.

“Ik slaap nog altijd 
in de kamer waarin 

ik geboren ben!

Paulette Mispelters Marie-Louise Vermeulen
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S
tefaan groeide op in Hofstade. 
Van kindsbeen af kwam hij 
met kunst in contact. Zo was 
ook zijn oom en peetvader 

een begenadigd kunstschilder. Toen hij 
twintig was ging Stefaan naar de Academie 
voor Beeldende Kunsten in Mechelen, 
waar zijn talent als kunstschilder tot volle 
ontplooiing kwam. Hij schildert vooral in 
de traditie van het impressionisme, maar 
zijn werk evolueerde sterk doorheen de 
jaren. Opvallend aspect 
in zijn oeuvre is de 
grote verscheidenheid. 
Hij past verschillende 
technieken toe en 
schildert van figuratief tot abstract. In 
zijn museum Uilennest, het vroegere 
postkantoor in Weerde, vinden we zijn 
grote verzameling schilderijen die getuigen 
van zijn gepassioneerde creativiteit. 

Kennis van goed en 
kwaad
In zijn opleiding was het tekenen 

van naaktmodellen een verplichte 
oefening. Eén van zijn meesterwerken 
én de blikvanger in zijn museum 
is een kolossaal vrouwelijk naakt 
uit zijn beginperiode. Door de 
jaren heen brengt Stefaan een grote 
verscheidenheid aan onderwerpen: 
stillevens, portretten, naakten, 
dorpsgezichten van onze gemeente, 
enzovoort.
Toen Stefaan in de jaren negentig van 
de vorige eeuw 

in contact kwam 
met Sahaja Yoga, veranderde zijn 
focus. In de Sahaja Yoga streeft men 
via meditatie naar het ontwaken van de 
spirituele levenskracht, die in mensen 
aanwezig zou zijn. De laatste twintig 
jaar interpreteert Stefaan de symboliek 
van de Sahaja Yoga in zijn kunst. 
Sindsdien tracht hij de kennis van 
goed en kwaad te vatten in zijn werk. 

Hij is ervan overtuigd dat die kennis te 
vinden is in elk mens. 

Liefde voor de kunst
Schilderen maakt nog steeds deel uit 
van Stefaan zijn leven. Hij heeft zijn 
kunstwerken nooit te koop gesteld, maar 
zijn liefde voor de kunst draagt hij uit. 
Zo heeft hij nog verschillende projecten 
lopen. Eerder dit jaar gaf hij tekenles aan de 
kleuters uit de Vrije Kleuter- en Basisschool 
Champagnat in Schaarbeek die in het klasje 

van juf Lien Thewissen 
uit Weerde zitten. Hij 
geeft schilderlessen 
aan een jonge dame uit 
zijn buurt en met veel 

passie brengt hij kinderen de geheimen 
van de boetseerkunst bij. Stefaan stelde 
herhaardelijk tentoon en werd ook 
meermaals bekroond.  Zijn kunstwerken 
worden algemeen gewaardeerd en ze zijn 
te vinden van Rusland tot in Cuba, waar 
ze de woonkamers verfraaien van de vele 
vrienden en kennissen die hij op zijn verre 
reizen ontmoette. 

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Lien Thewissen

Stef Neveux 65 jaar kunstschilder

Weerde - Op 

9 juni wordt 

kunstschilder 

Stefaan Neveux uit 

Weerde 85 jaar. Hij 

schildert al 65 jaar 

en wordt nog altijd 

gedreven door 

zijn liefde voor 

de kunst. Reden 

genoeg voor een 

eerbetoon aan een 

leven vol kunst.

Kunst met groteKStefaan leert de kinderen van de Vrije Kleuter- en 

Basisschool Champagnat in Schaarbeek hoe het moet. 

“Mijn kunstwerken zijn te vinden 

van Rusland tot in Cuba
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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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Schaliënhoevedreef 20F - 2800 Mechelen

www.viabuild.be - info@viabuild.be
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I
k krijg een rondleiding door 
het Holocaustmuseum, dat is 
ondergebracht in het in het oog 
springend gebouw, ontworpen door 

de bekende architect Bob Van Reeth. Gids 
van dienst is Annemie Deconinck. Het 
museum bevindt zich pal tegenover de 
bestaande Dossinkazerne, die gebouwd 
werd in 1756 in opdracht van Maria 
Theresia van Oostenrijk. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werden meer dan 25.000 
Joden door de nazi’s in beestenwagons 
vanuit de kazerne gedeporteerd naar het 
concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Een 
350-tal zigeuners ondergingen hetzelfde lot.

De Shoah 
Annemie vertelt waar het museum zoal voor 
staat. "Je vindt hier feitelijke informatie over 
de holocaust of de Shoah, zoals de Joden 
het zelf noemen. De vergeten slachtoffers 
krijgen opnieuw een naam én een gelaat. 
Onze fotogalerij toont de gezichten van 
de mannen, vrouwen en kinderen die op 
één van de 28 transporten vanuit de oude 
kazerne werden weggevoerd en hun dood 

tegemoet gingen. Maar de nadruk ligt ook 
op mensenrechten, die ook nu nog al te 
vaak worden geschonden. Wij hebben naast 
onze vaste tentoonstelling vaak ook tijdelijke 
exposities en lezingen. Tot 14 september 
loopt bijvoorbeeld de tentoonstelling 
Rwanda: Wounded Vision, die vertelt over 
de reusachtige volkerenmoord van twintig 
jaar geleden. In minder dan honderd dagen 
werden er in Rwanda bijna een miljoen 
mensen vermoord." 

Hoe kunnen mensen 
dit doen? 
"Dé vraag di e telkens opduikt wanneer 
een genocide plaatsvindt, is hoe mensen 
dit kunnen doen. De eerste stap naar 
massamoord blijkt altijd het ontmenselijken 
van groepen mensen te zijn zoals ‘de 
Joden’, ‘de zigeuners’ of ‘de moslims'. Ze 
worden vergeleken met apen of ongedierte. 
Denk maar aan de beestenwagons waarmee 
de Joden werden vervoerd. Wij proberen 
daarom een bewustzijn bij jongeren te 
creëren. Die moeten meekrijgen dat pesten 
tot racisme leidt en dat racisme leidt tot 

volkerenmoord. Ook grappen maken 
ten koste van groepen mensen leidt tot 
uitsluiting en racisme. In de tentoonstelling 
zie je bijvoorbeeld dat in de jaren dertig 
van de vorige eeuw veel karikaturen over 
Joden werden gemaakt. En ja, mensen zijn 
beïnvloedbaar."

De kracht van de 
massa
"Een voorbeeld dat ik vaak aanhaal tijdens 
de rondleidingen is het racisme binnen het 
voetbalgebeuren. Als iemand van jongs af 
aan beledigende en racistische taal hoort 
scanderen in voetbalstadions, dan zie je 
vaak dat dit individu later dezelfde houding 
aanneemt. Eén van de thema's van onze 
tentoonstelling laat zien waar massa-denken 
toe kan leiden en hoe regimes de kracht van 
de massa kunnen misbruiken en omvormen 
tot een instrument van geweld. Wij 
proberen jongeren daarom mee te geven 
dat het belangrijk is om kritisch te blijven en 
zo aan de groepsdruk te weerstaan en niet 
te veralgemenen", besluit Annemie. 

Tekst: Veerle Mollekens , foto: Jean Andries 

Zemst – Mechelen – Kazerne Dossin in Mechelen, het museum en documentatiecentrum over 
de holocaust en mensenrechten, opende op 1 december 2012 zijn deuren voor het publiek. Sinds 
de opening heeft de kazerne al 150.000 bezoekers mogen verwelkomen. Ook de Zemstenaars 
vinden massaal hun weg naar het museum. Reden genoeg om een kijkje te gaan nemen. 

Een bezoek aan het museum laat je niet onberoerd. Wanneer je 

echt een complete museumervaring wilt beleven, kan dit best 

onder leiding van één van de ervaren gidsen. Meer informatie vind 

je op www.kazernedossin.eu of op het nummer 015/29 06 60. 

Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153 in 2800 Mechelen. 

Zemstenaars bezoeken 
massaal Dossinkazerne
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W
at doet een leeshond 
precies, Chris?
Chris : “Mijn dochter Jill 
werkt als logopediste.  Haar 

patiëntjes zijn vooral kinderen met lees-en 
leerstoornissen. Die kinderen hebben vaak 
te kampen met faalangst en onzekerheid. 
De aanwezigheid van een leeshond kan 
die stress 
r e d u c e r e n . 
De hond is er 
op getraind 
om rustig bij 
het kind te 
zitten luisteren 
terwijl het 
voorleest uit 
een boek of 
een verhaaltje 
vertelt. De 
geleider van 
de hond 
is discreet 
aanwezig en 
kan eventueel 
s u b t i e l 
aanwijzingen 
geven aan 
de hond om 
positieve signalen uit te lokken. Heel 
belangrijk: de hond oordeelt niet, wijst niet 
op fouten of lacht het kind niet uit zoals bij 
kinderen onderling wel eens gebeurt. Zo 
wordt het kind zelfverzekerder. Dit is al 
merkbaar na enkele sessies.”

Billie is een Labradoodle. Daar 
hadden wij eerlijk gezegd nog 
nooit van gehoord.
“Ik was echt weg van dit ras. Heel 
bijzonder is dat Labradoodles uitermate 
allergievriendelijk zijn. Dit was trouwens 
oorspronkelijk de opzet bij het ontwikkelen 
van dit ras.  Ze verharen nauwelijks en 
hebben ook niet die typische hondengeur. 
Ze dragen de genen van zes rassen in zich, 

ondermeer van de labrador en de poedel. 
Vandaar de naam Labradoodle. Door hun 
intelligentie en mensvriendelijkheid zijn ze 
dus ook bijzonder geschikt als hulphond. 
Al is Billie in de eerste plaats gewoon onze 
huishond, toch ben ik met haar op de 
leeftijd van anderhalf jaar beginnen trainen 
bij Canisha, een vzw waar deskundigen zich 

inzetten om mensen 
met een beperking 
een goed opgeleide 
en hulpvaardige 
assistentiehond ter 
beschikking te stellen. 
Aanvankelijk krijgt 
de hond een allround 
basisopleiding, pas 
later blijkt dan of het 
dier geschikt is om 
verder te gaan en meer 
gericht te werken. 
Nu is Billie zo ver dat 
ze aan de slag kan 
als leeshond in de 
logopediepraktijk.”

Is Billie altijd even enthousiast?
“Voor een therapie- of begeleidingshond 
is het belangrijk dat hij kan onderscheiden 
wanneer het ‘werktijd’ is of niet. Telkens 
wanneer ze moet oefenen of werken krijgt 
Billie een hesje aan. En aan het werken 
zelf moet ze ook plezier beleven, maar 
dat wordt allemaal aangeleerd in de 
opleiding. En dieren die de opleiding 
starten zijn sowieso al geselecteerd om 
er de best mogelijke resultaten mee te 
behalen. Nu, de meeste tijd mag Billie 
gewoon ‘hond’ zijn hoor.”

Heb je verder nog tips voor wie een 
Labradoodle in huis wil nemen?
“Het is een supervriendelijke, sociale en 
speelse hond. Hij is dol op kinderen en 
kan goed overweg met andere huisdieren. 
Wel vraagt hij de nodige aandacht en 
beweging. Mensen die amper thuis zijn 
zou ik afraden deze hond in huis te halen, 
lang alleen zitten gaat ze immers niet zo 
goed af.” 

Tekst en foto: Dirk Verdeyen

Billie leest mee 

Zemst - Iedereen weet dat honden worden ingezet om hulp en gezelschap te bieden aan 
slechtzienden, blinden en mindervaliden. Dat ze ook hun nut bewijzen als therapiehond 
voor kinderen met autisme of bij kinderen met lees- en leerproblemen is minder bekend. 

Billie, een Australische Labradoodle volgde samen met baasje Chris De Weerdt een 
opleiding en gaat aan de slag als leeshond.

Meer info kan je krijgen bij Chris De Weerdt 
via chrisdeweerdt23@gmail.com,   
www.canisha.be en www.andare.be.

_>

Geboeid luistert Billie 
naar het verhaal van 
Charlotte (8), lezeres 
van dienst.
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Tervuursesteenweg 620 - 1982 Elewijt
Tel. 015 61 26 56

www.napoleon-games.be

www.jsdheylen.be
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Jeugdsamenwerking 
opgeschort
Drie jaar geleden sloegen de voetbalclubs 
van Elewijt, Hofstade en Zemst de 
handen in elkaar. Elk van de drie clubs 
had in die periode in meer of mindere 
mate te kampen met een tekort aan 
spelers. De ambitie was om in alle 
leeftijdscategorieën, van U6 tot U21, 
aan elke jongere de garantie te bieden 
dat er minstens één ploeg in competitie 
gebracht zou worden. En tegelijkertijd de 
kerktorenmentaliteit te doorbreken.
Maar niet iedereen bleek mee te lopen in 
het verhaal. Er kwam nogal wat kritiek, 
vooral vanuit de hoek van de ouders. 
Een woelige oudercontactavond in april, 
gevolgd door het collectieve opstappen 
van een volledige leeftijdscategorie in 
Elewijt, deed de deur dicht. De zes leden 
van het samenwerkingscomité hielden de 
eer aan zichzelf en dienden hun ontslag 
in. “Na een analyse van onze resultaten en 
het beperkt draagvlak bij de achterban, 
heeft het geen zin om verder te gaan”, 
klonk het. “Toch gaan wij in de 
beste verstandhouding uit elkaar. 
Wij zijn alleen teleurgesteld in 
de stugge houding tegenover de 
samenwerking, die het beste voor 
ogen had voor alle leden van de 
drie clubs.”

Nieuw 
jeugdcomité bij 
FC Zemst
Bij FC Zemst bleef een aantal 
mensen niet bij de pakken zitten 
en werd een nieuw jeugdcomité 
boven de doopvont gehouden. 
Voorzitter Erwin Van Humbeeck 
en jeugdverantwoordelijke Luc 
Breugelmans omringden zich 
met een aantal enthousiaste 

medewerkers. Dirk Cordemans, 
jonggepensioneerd master LO, 
jarenlang docent aan de Heizelschool 
van de KBVB, ex-speler en ex-trainer 
van  FC Zemst en andere ploegen, 
stelt als sportief verantwoordelijke 
de trainingsprogramma’s op en staat 
in voor de selectie en begeleiding 
van jeugdtrainers. Peter Cordemans, 
jeugdtrainer en ex-doelman bij FC Zemst 
en andere clubs, wordt 
verantwoordelijk voor 
het logistieke luik. Marc 
Duverger, jarenlang 
j e u g d c o ö r d i n a t o r 
en vanaf dit jaar ook 
secretaris en gerechtigd 
correspondent van de 
club, neemt ook het 
jeugdsecretariaat voor zijn rekening. 
Tim Roosen en Jan Verdoodt zorgen 
als jeugdcomitéleden voor de nodige 
ondersteuning.
“Wij willen bij de jonge gasten het 
voetbalplezier en de prestaties zo optimaal 

mogelijk combineren”, verduidelijkt 
jeugdvoorzitter Erwin Van Humbeeck. 
“Tegelijkertijd hebben wij ook oog 
voor het sociale aspect: teamgeest en 
samenspel staan centraal. Op dat vlak 
scharen wij ons achter de visie van het 
Footpass-project van de KBVB.”
Zo’n uitgebouwde jeugdwerking moet ook 
vruchten afwerpen voor de eerste ploeg. 
Luc Breugelmans: “In de eerste ploeg 

van FC Zemst lopen 
al jarenlang gasten 
rond die uit onze eigen 
jeugd komen. Op die 
weg willen wij verder 
gaan. En stel dat wij 
toevallig een toptalent 
in onze jeugdrangen 
zouden hebben, dan 

gunnen wij die jongen graag een carrière 
hogerop. Als hij dan op latere leeftijd naar 
zijn oude liefde terugkeert, kan dat de 
combinatie van ervaring en jeugd alleen 
maar ten goede komen.”

Tekst en foto: Jean Andries

Jeugdvoetbal 
in woelige wateren

Zemst – Er beweegt wat in het Zemstse jeugdvoetbal. De samenwerking tussen KCVV 
Elewijt, Verbroedering Hofstade en FC Zemst wordt op waakvlam gezet. En in Zemst werd 

ondertussen een nieuw jeugdcomité opgericht.

Het nieuwe jeugdcomité van FC Zemst, met v.l.n.r. Jan Verdoodt (en zoon Sam), Luc Breugelmans, 
Marc Duverger, Peter Cordemans, Tim Roosen, Erwin Van Humbeeck en Dirk Cordemans.

“Wij willen 
voetbalplezier 
en prestaties 
combineren
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S
chets even het ontstaan 
van de band!
Brecht: “Bart Sels en ik 
koesterden al langer plannen om 

iets duurzaams op poten te zetten. Jeroen 
vervoegde ons al snel. Via kennissen 
vonden we Bart VdE, een singer-
songwriter die toevallig op zoek was naar 
een band. Al gauw bleek het wel te klikken. 
Na veel repeteren zit het steeds strakker 
en zijn we beter op elkaar ingespeeld. We 
mogen stilaan wat verder mikken.”

Jullie doen het met zelfgeschreven 
nummers. Hoe gaan jullie te werk?
“De teksten zijn meestal eerst klaar. Die 
worden dan verder gekneed om in de 
structuur van een nummer te passen. 
Iedereen heeft zijn inbreng in een song en er 
is helemaal geen vaste lijn hoe die ontstaat. 

De éne keer is een gitaarriff of baslijn de 
basis, maar net zo goed vertrekken we van 
nul vanuit een jamsessie.”

In welk hokje mogen we jullie 
muziek stoppen?
“Zo eenduidig is onze muziek niet. We zijn 
wel beïnvloed door alternatieve rockmuziek 
uit de jaren ‘90, al dan niet gemengd met 
een dosis punkrock. Al bij al zit er toch 
een serieuze variatie in onze nummers. 
Intussen slagen we er wel steeds beter in 
om een herkenbare sound te creëren, niet 
onbelangrijk om je te profileren.”

Dat profileren lijkt stilaan aardig 
te lukken?
“We willen niet uitsluitend onder de 
kerktoren blijven en dus nemen we soms 
deel aan concours. Bovendien leer je dan 

veel mensen kennen en kunnen er zo meer 
deuren opengaan. Op FrappantPOP, 
een Antwerps concours wonnen we de 
publieksprijs. Op Schoolrock, een festival 
met een groeiende reputatie, waren we 
de openingsact. En in de Rockrace ‘14 
stonden we in de finale en hebben we in 
de AB Club gespeeld. Op 27 juni is er dan 
de EP-release, gepaard met een optreden 
in jeugdhuis De Jeppe in Eppegem. 
Die opnames gebeurden overigens 
in studio Majestic in Boortmeerbeek,  
met mederunner Jean-Marie Brassine, 
redactielid van de Zemstenaar. Het 
artwork van die plaat werd verzorgd door 
Shamisa De Broey, een gereputeerde jonge 
Mechelse illustratrice. En eind juli staan 
we tijdens Bruksel Live op het podium aan 
het Belfius Groentheater.”

Tekst: Dirk Verdeyen, foto: The Geraldines

Zemst - “Een jonge band uit het Mechelse”. Zo worden The Geraldines voorgesteld op 
meerdere sites als je ze googelt. Wel bestaat de band voor drie vierden uit oerechte 

Zemstenaars. Brecht Put (drums), Bart Sels (gitaar) en Jeroen Ackerman (bas) doen wel 
beroep op Mechelaar Bart Van der Elst als zanger-gitarist en frontman. Twee jaar geleden 
startten ze de eerste repetities. Intussen hebben ze voldoende zelfgeschreven materiaal 
voor een eerste opname en konden ze zich al presenteren op enkele interessante podia.

The Geraldines, 
veelbelovende rockband

Meer info op facebook.com/TheGeraldines 

en beta.vi.be/TheGeraldines
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“I
n de herfst zoeken 
vleermuizen een stabiel 
binnenklimaat waarin 
ze hun winterslaap 

doorbrengen. Grotten en ijskelders 
zijn daarvoor ideaal. IJskelders vinden 
we in kasteeldomeinen, waar ze dienst 
deden als koele berging om voedsel en 
wild te bewaren. Het zijn de voorlopers 
van ijskasten en diepvriezers, want de 
bewaarmiddelen voor vlees beperkten 
zich honderd jaar geleden tot het 
pekelen of drogen”, legt natuurgids Marc 
Vermeulen uit.

IJs uit kasteelvijver
De ijskelders werden in de winter 
gevuld met ijs dat uit de kasteelvijvers 
gehakt werd. De dikke muren, bedekt 

met een laag aarde en afgeschermd 
van het zonlicht door breedbladige 
bomen, moesten de opwarming van 
het gebouw en het smelten van het 
ijs afremmen. Binnen is de kelder 
ook voorzien van sassen zodat de 
koude gemakkelijker behouden 

blijft. “De koele omstandigheden 
komen goed overeen met de eisen die 
sommige vleermuizensoorten aan hun 
winterverblijf stellen. Ze vinden er rust, 
een lage, stabiele temperatuur en een 
hoge luchtvochtigheid”, zegt Marc.

Watervleermuis, 
baardvleermuis, 
franjestaart
In Schiplakenbos bevindt zich nog een 
dergelijke ijskelder, die bij het kasteel 
hoort. Hij dateert uit de negentiende eeuw, 
maar ligt er verwaarloosd bij. “Eerder 

onderzoek wees al uit dat de kelder 
dienst doet als overwinteringsplaats voor 
verschillende soorten vleermuizen”, weet 
Danny Van Elskens van Natuurpunt. 
“We hebben hier ondermeer de 
watervleermuis, de baardvleermuis 
en de franjestaart waargenomen, maar 
de toestand van het gebouw is niet 
meer optimaal en daarom is renovatie 
noodzakelijk. In dat plan hoort ook het 
terug aanbrengen van een isolerende 
grondlaag die nu langs de noordzijde van 
het gebouw om een onbekende reden 
afgegraven is.”

Verborgen wapens
Merkwaardig aan de ijskelder in 
Schiplakenbos is de grote schouw 
die boven de koelruimte uitsteekt en 
waarvoor niemand een verklaring 
heeft. Verder is er ook het verhaal dat 
een boswachter er tijdens de Tweede 
Wereldoorlog wapens en munitie 
in verstopte voor het verzet. Eerder 
richtte Natuurpunt al ijskelders in 
als winterverblijf voor vleermuizen in 
kasteeldomeinen in Zemst en Perk, met 
respect voor het cultuurhistorische 
verleden van het gebouw.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

IJskelder gerestaureerd
voor vleermuizen

Elewijt - De oude ijskelder, die verscholen ligt in Schiplakenbos  wordt gerestaureerd. De 
ijskelder was de diepvrieskist uit vorige eeuw. Eigenaar Bospuls, het Regionale Landschap 

Groene Corridor, en de provincie Vlaams-Brabant gaan samenwerken om de kelder in te 
richten als winterverblijf voor vleermuizen.

De ijskelder in Schiplakenbos wordt 
hersteld en terug onder een laag 

isolerende grond gestopt.

“De vleermuizen vinden er rust, 
een lage, stabiele temperatuuur 
en een hoge luchtvochtigheid
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Juwelier

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

Vanderdag 
8 juni
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Te koop of te huur…
Het was liefde met een grote L 
die Simona twee jaar geleden naar 
Eppegem bracht. Ze werkte in Dubai 
toen ze haar man Erwin leerde kennen. 
“Toen we besloten om samen een 
leven op te bouwen in België, wou ik 
zo snel mogelijk Nederlands leren. De 
eerste woorden die ik verstond, waren 
trouwens te koop en te huur”, lacht ze.
Ondanks haar talenknobbel – Simona 

spreekt Roemeens, Hongaars, Italiaans, 
Frans en Engels - vindt ze Nederlands 
geen gemakkelijke taal. “Met Erwin 
oefende ik wel, maar het heeft lang 
geduurd voor ik in het openbaar echt 
durfde praten. Uit schrik om fouten te 
maken, begon ik te ratelen en omdat ik 
mezelf geen tijd gaf om na te denken, 
maakte ik er natuurlijk meer. Het 
Babbelcafé heeft me over die angst heen 
geholpen.” 

Bezige bij
Simona is een 
bezige bij. Ze werkt 
voltijds, is een 
van de drijvende 
krachten achter het 
Babbelcafé dat twee 
keer per maand 
door de gemeente 
georganiseerd wordt 
en is van plan om 
terug les te volgen 
om haar Nederlands 
te perfectioneren. 
“Weet je wat ik zo 
leuk vind aan het 
Nederlands? Niet 
iedereen spreekt het. 
Als ik in Roemenië 
ben en met Erwin 
babbel, zijn er veel 
mensen die ons 
aanstaren omdat ze 
zich afvragen welke 
taal we spreken. 
Grappig, niet?”

Tekst: Annick Colman, 

foto: Jean Andries

Nederlands… 
Taal van de liefde!
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. Deze maand het verhaal van de 
Roemeense Simona Barbaceanu uit Eppegem. 

De liefde bracht Simona naar Eppegem.

 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53

walterdekok@telenet.be
Outdoor living - Vliegramen

Zonnewering  -  Buitenschrijnwerk
Carport - Pergola

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

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

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
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T
oen  er 
nog geen 
b l a d e r e n 
aan de 

bomen hingen, konden 
de voorbijrijdende 
fietsers de 
werkzaamheden van 
het hoogteparcours 
goed gadeslaan, en nu, 
ondanks het groene 
lover, tekent zich een 
avontuurlijk complex 
van touwen, platformen, 
hangbruggen en kabels 
allerhande af tussen 
de bomen. Eind deze 
maand zal het helemaal 
af zijn en na keuring 
officieel ingeklommen 
en geopend. Vanaf 1 
juli kunnen groepen 
zich aanmelden van 
maximum zestig 
personen, enkel in het 
weekend of op woensdagen, kinderen 
vanaf acht jaar of minstens 1,40 
meter groot. Maar niet getreurd, Bloso 
plant ook maandelijks een familiedag 
waarop men zich vrij kan opgeven. Die 
liggen al vast op de zondagen 6 juli, 10 
augustus en 14 september. Reserveren 
is wel verplicht en dit twee weken op 
voorhand omdat er veiligheidsmateriaal 
en personeel moet voorhanden zijn. Er 
zijn drie startmomenten: om 10u, 13u 
en 15u30.

En wat volgt dan?
Eerst klimmen tot op een zekere 
hoogte om vandaar een tocht te maken 
‘in den hoge’ via touwen en balken 

en katrols, die 
verbindingen vormen tussen 

de platforms tussen de bomen. Zo zijn 
er 69 zogenaamde klimelementen. 
Zelfs op een skatebord glijd je er door 
de lucht. Uiteraard altijd beveiligd aan 
een kabel en ook met verplichte helm.
Gemakkelijk zijn de gele en de oranje 
route, 3 hoog, met respectievelijk 7 en 
17 klimelementen. Opklimmend qua 
moeilijkheidsgraad volgen de groene 
(4 meter hoog), de blauwe route (6,5 
meter hoog) en de ‘heel moeilijke’ 
rode route op 8 meter hoogte.  
Eens iets anders dan een al te gewone 
wandel- of fietstocht op de begane grond.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Bloso

Hoog 
in de Bloso-touwen

Hofstade – Al enkele maanden kijkt de schoolgaande 
jeugd reikhalzend uit naar het in aanbouw zijnde 

hoogtouwenparcours in het Blosodomein, langs de 
Tervuursesteenweg. Wel, vanaf de grote vakantie 
kunnen jullie er op! 69 klimvarianten, die je kan 

aandoen via vijf klimroutes, hangen er tussen de bomen 
voor zowel beginners als ervaren klimmers. 

Hoogtouwenparcours

Meer info en reserveren op  

www.hoogtouwenparcourshofstade.be 

of hofstade@bloso.be of 015/61.83.60. 

• 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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium - 
lood - inox --Autowrakken -- Kabels --In-
boedels -- Overstock -- Faillissementen
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Huwelijk en portretfotografie
www.yvescollin.be

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

Studio: Guldenschaapstraat 27, 1800 Vilvoorde
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Lenteacties 
tem 30 juni

V
oor deze lustrumeditie heeft 
Sparta Elewijt het aanbod 
nog verruimd met een halve 
marathon aflossing voor 

ploegen. Vier lopers nemen dan elk 
een goeie vijf kilometer (één rondje) 
voor hun rekening. Aan de talrijke 
sportverenigingen van Zemst om de 
uitdaging aan te gaan en de teamspirit 
aan te scherpen. Het aantal teams dat 
toegelaten wordt is beperkt tot veertig. 
Deelnemende teams melden zich op 
maandagnamiddag in het voetbalchalet 
van Elewijt en betalen 20 euro.

Herinneringsmedaille
Traditioneel heeft het programma ook 
aandacht voor de jongste sporters die 
één of twee kilometer lopen en voor 
mensen met een beperking. Voor hen 
is deelnemen gratis. Joggers hebben de 

keuze uit een rondje 
van vijf kilometer of 
de dubbele afstand 
en betalen vijf euro. 
Naast de prijzen voor 
iedereen heeft Sparta 
ook een unieke 
herinneringsmedaille 
voor iedere 
deelnemer die de 
halve marathon, 
jogging van vijf of 
tien kilometer of de 
aflossing uitloopt.

Wie het 
wedstrijdrecord op ‘Den Elewijtse Halve’ 
meent te kunnen verbeteren moet beter 
doen dan de chrono van 1.06.09 van 
Stefan Van den Broeck in 2007.

Het lustrumprogramma vangt aan om 
15u met een jogging voor de kinderen.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

40 jaar 
‘Den Elewijtse Halve’

Elewijt - Op Pinkstermaandag bruist het 
centrum van Zemst met de jaarmarkt. 

In Elewijt is het kermis en gaat de Sint-
Hubertusprocessie uit, maar het sportieve 
hoogtepunt is al veertig jaar lang aan het 

sportcomplex in de Driesstraat te beleven. 
Daar wordt de klassieker ’Den Elewijtse Halve‘ 

gelopen, samen met enkele kortere joggings 
over 5 en 10 kilometer.
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Wipmaatschappij Sint-Hubertus Elewijt vierde 
haar 200 jaar met een jubileumschieting aan Den 
Reggel in Elewijt. De club hoopt op die manier 
niet-leden warm te maken voor de fantastische 
volkssport. Nieuwe leden zijn nodig om de club in 
leven te houden. Met de jubileumschieting trapt 
Sint-Hubertus Elewijt het feestjaar officieel in 
gang. De komende maanden worden ook nog twee 
kampioenschapswedstrijden georganiseerd. Op 23 
augustus vindt de afsluitende schieting plaats. Info 
Willy Collys 0477/497828.

De 31ste editie van De Weerdse Bierfeesten, 
georganiseerd door de Chirojongens, begon met 
een geslaagde kindernamiddag. De allerkleinsten 
zorgden voor een leuke namiddag. Het 
springkasteel had bijzonder veel succes. 

De garageverkoop was in Zemst een groot succes. Ook 
in de Schoolstraat, vooral zaterdagmorgen, waren de 
kandidaat-kopers talrijk. Ook de kinderen hadden veel 
belangstelling en konden nog wel iets gebruiken van de 
zolder.

Op het Belgisch kampioenschap 
skeeleren in Tienen en Brugge behaalde 

Reko Roller Club Zemst 15 gouden, 
15 zilveren en 9 bronzen medailles. 

Sofie De Ridder en Jens Janssens bij de 
pupillen, Jullie Bailey bij de cadetten en 
Nymphe Keeleers bij de juniores mogen 

zich “Algemeen Belgische Kampioen” 
noemen.
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Op 5 mei werd een 
aperitiefconcert gebracht 

door het Elewijts jeugdkoor 
onder leiding van Celine Van 
Looveren, met medewerking 

van het Elewijts Bachkoor 
onder leiding van Heidi 

Jacobs. Het werd een 
daverend succes. Wie 

interesse heeft kan altijd 
eens komen kijken tijdens 

de repetities op woensdagen 
om 19.30 uur in de Gildezaal 

in Elewijt. De volwassenen 
oefenen om 20.30 uur.  

(Anke Van Haesendonck)

Op de terreinen van KFC Eppegem was het feest. Op 17 mei 
trokken BV’s, voetbalhelden en politici de sportschoenen aan 
ten voordele van Villa Clementina, het kinderdagverblijf voor 
kinderen met én zonder beperking in Zemst.
De finale van de ‘G-Coppa Brasil’ ten voordele van Villa 
Clementina werd gespeeld tussen het G-ploeg van KV Mechelen 
en een voor de gelegenheid geselecteerde BV-ploeg met onder 
andere stervoetballer Ayanda Patosi , ex-topschutter Piet den 
Boer, sportanker Maarten Vangramberen, componist Miguel 
Wiels, presentator  Rob Vanoudenhoven, artiest Guga Baul, 
nieuwsanker Bart Schols en Xavier van Rox. Een G-team is een 
aangepaste voetbalploeg voor personen met een beperking.
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Het Masterstornooi van FC Zemst kon 
andermaal rekenen op talrijke ploegen. 

Voor de tweede keer op rij won Zimmer 
de finale tegen Knoxx met 7-3 cijfers. De 
zuipbeker werd gewonnen door SK Laar 
met 297 pinten, weliswaar met steun van 
sterke krachten uit Bos. Luc Meyssen en 
Jos Muyldermans waren gulle sponsors. 

Op de foto de gelukkige winnaars het hun 
wisselbeker. 

Acro Team Excelsior-Team 
Eppegem laat tijdens de 
trainingen niets onverlet om mee 
te dingen aan het evenement 
Helsinki juli 2015. Volgend jaar 
bestaat Excelsior Eppegem 50 
jaar. Een groot turnfeest komt er 
zeker.

Ontmoetingsdag met alle 
nieuwkomers in Zemst. De 

groep kreeg eerst een rondgang 
in het gemeentehuis en werd 

nadien langs verschillende 
bezienswaardigheden in de 

gemeente rondgereden in 
de autobussen. Traditioneel 

eindigde de dag met een 
receptie die bol staat van de 

streekproducten.
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Het voetbaltornooi voor kleine teams in 
Hofstade was een groot succes. De Hunters, 

een ploegje van Verbr. Hofstade uit de 
jaren’80 speelde zich in de kijker. De ex-
spelers van toen maakten er, zowel op als 

naast het veld, een gezellige namiddag van.

Hofstade bruist. De weermaker was wel niet van 
de partij, maar dat kon de bezoekers niet deren. 
De standen van de verenigingen en handelaars 
werd talrijk bezocht door de enthousiaste 
aanwezigen. (Anke Van Haesendonck)

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.

Op 17 en 18 mei vond in Elewijt een uniek evenement 
plaats. Ter gelegenheid van 200 jaar Koninklijke Harmonie 
Elewijt stelde het Wiener Circus zijn tenten op. Het 
werd geen gewone voorstelling. De acrobaten, clowns 
en circusdieren lieten hun kunsten zien onder muzikale 
begeleiding van de harmonie. De voorstelling had drie 
keer plaats in een uitverkochte tent en telkens was de sfeer 
optimaal. (Anke Van Haesendonck)
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I
n één van de eerste edities van 
de Zemstenaar hadden we het 
over de kortfilm van Hans Van 
Nuffel Het einde van de rit. Zijn 

eindwerk voor het RITS (met Matthias 
Schoenaerts in de hoofdrol!) was een 
laatste aanzet naar langspeelfilm Adem. 
En kijk, de geschiedenis herhaalt zich een 
beetje, want een nieuw talent klopt aan de 
poort: Thijs De Block, met zijn kortfilm 
In de naam van de kater. 

Dag Thijs, we onderschatten altijd 
hoe tijdrovend en intens (lees, 

duur!) een film maken is. Vertel 
eens hoe het met deze kortfilm is 
verlopen?  
“Ik ben anderhalf jaar bezig geweest met 
de voorbereiding. Vooral het scenario 
heeft me veel tijd gekost, alsook het 
inzamelen van het nodige budget. Het 
draait om een korte studentenfilm, en 
toch heeft hij in totaal zo’n tienduizend 
euro gekost. En dan kunnen we nog 
rekenen op studentenkortingen en een 
ploeg van gemotiveerde vrijwilligers. 
Het budget gaat hoofdzakelijk naar 
technisch materiaal, vervoerskosten 

en catering. De acteurs geven we een 
kleine vergoeding, al moet gezegd dat 
ze vooral meedoen omdat ze in het 
project geloven. Zowat al mijn spaargeld 
zit in deze film. Toch zitten we nog 
met een hoop onbetaalde rekeningen, 
waarvoor we nu nog sponsors hopen 
te vinden. Het is niet altijd fijn dat er 
in budgetbeheer zo veel tijd en energie 
kruipt. Daarom ook  hebben we In de 
naam van de kater op zes dagen tijd 
ingeblikt. Elke extra draaidag is immers 
een grote extra kost. Tja, het is altijd 
strijden om een film gemaakt te krijgen!” 

Thijs De Block 
stelt nieuwe kortfilm voor

Elewijt - Elewijtenaar Thijs De Block zit in het derde jaar RITS, heeft al wat kortfilms 
achter de rug en stelt zijn eindwerk voor, de kortfilm In de naam van de kater. Alvorens hij 

Hollywood bestormt, de Croisette inpalmt, nu het nog kan, laten we Thijs vertellen over 
het vak, de passie en zijn visie. 
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

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”



31

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

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

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Is het verhaal van je 
hand?  
“Ja, ik heb het scenario 
zelf geschreven. Ik hou 
van verhalen vertellen. 
Het kost me veel tijd 
en moeite om een goed 
verhaal te schrijven, maar 
eens ik er één heb waar 
ik tevreden over ben, 
is het een genot om dat 
tot leven te zien komen. 
Als het van mij afhangt, 
zou ik graag nog enkele 
kortfilms uitschrijven en 
regisseren. Het geeft je de 
kans om op relatief kleine 
schaal met film bezig 
te zijn en ondertussen 
ervaring op te doen 
voor het maken van een 
langspeelfilm. Het lijkt 
me geweldig om dat ooit 
te kunnen doen.”

Wie zijn je inspirators?
“Een groot voorbeeld voor mij is 
Stanley Kubrick, wiens films voor 
mij de film-vorm overstijgen: het 
zijn écht ervaringen. Ook de stijl 
van de Belgische regisseur Jaco 
Van Dormael, met zijn fantastisch-
realistische films, apprecieer ik 
enorm. Mijn eigen films zijn ook 
fantasierijk, al weet ik niet of ik ze 
kan plaatsen bij een klassiek genre. 
Ik schrijf vanuit mijn buikgevoel en 
wil zelf verbaasd worden door wat 
eruit komt. Ik probeer films te maken 
die mezelf zouden verrassen en een 
plezierige cinema-ervaring opleveren. 
Het maken van een film is een kans 
om je gedachten, ideeën, persoonlijke 
zoektochten om te zetten in een 
eindproduct, waarmee dan weer 
andere mensen kunnen geprikkeld 
worden.” 

Je bent ook muzikant. 
“Vaak spelen bepaalde instrumenten 
een cruciale rol in mijn films. Het is 
dan evident om de soundtrack ook 
met zo’n instrument uit te werken. Ik 
speel bas in een band en muziek geeft 
me vooral een creatieve uitlaatklep, 
om even met wat anders dan film 
bezig te zijn. Zwerven tussen deze 
werelden houdt me fris. Enkel met 

film bezig zijn, lijkt me 
beperkend.”

Je doet regie, camerawerk, 
montage: wat doe je het liefst? 
“Ik ben liefst met regie bezig, omdat 
je dan alle fases van het proces 
meemaakt. Van het scenario tot de 
montage, je kan een film echt tot 
leven zien komen. Ik weet van alles 
een beetje en mag samenwerken 
met mensen die briljant zijn in 
hun vakgebied. Vroeger durfde ik 
zaken als camerawerk en montage 
niet uit handen te geven, maar nu 
ben ik ervan overtuigd dat een film 
enkel beter wordt als je samenwerkt 
met getalenteerde mensen. Bij het 
maken van een film is iedere persoon 
onmisbaar. Het samenwerken en 
meeleven voor een goed eindresultaat, 
dat is fantastisch!”

Waar kunnen de liefhebbers je 
film bekijken? 
“Momenteel zijn we nog volop 
bezig met de montage. Wanneer 
die af is, sturen we de film op naar 
kortfilmfestivals en kunnen we 
enkel hopen op selecties. Mensen 
kunnen gerust aankondigingen 
van vertoningen volgen via onze 
facebookpagina.”

Tekst en foto:  In de naam van jmb

Je kan de kortfilm van Thijs opvolgen via www.

thijsdeblock.be en facebook.com/indenaamvandekater
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Op foto 1 ziet u apotheker Paul Schockaert, die 
samen met huidig organisator Denis Van Boxem 
aan de wieg stond van de Pinksterjaarmarkt. U 
merkt dat er toen ook ruimte was voorzien voor 
een grote pluim- en kleinveetentoonstelling. 

En dat was nog niet alles. In de beginperiode 
werden er ook schapen, geiten en zelfs paarden 
tentoongesteld. Op foto 2 ziet u hoe Benoit Van 
der Perre vakkundig het gebit van een forse 
hengst onderzoekt.

Wat doorheen al die jaren onveranderd is 
gebleven, is het consumeren van de nodige 
drank. Op foto 3 herkent u de legendarische 
Rik Ulser, die in zijn lange carrière als kelner 
miljoenen mensen van de broodnodige drankjes 
heeft voorzien.

Tekst: Paul Verdoodt,  

bron: Nieuwzemstenaars bij leven en welzijn door André ver Elst

Pinksterjaarmarkt 
uit de oude doos

Zemst – Op Pinkstermaandag 9 
juni is het weer zover. In Zemst-
centrum vindt voor de 37ste keer 
de Pinksterjaarmarkt plaats. U 
kent het recept: rommelmarkt, 
hamburger- en pensenkramen, 
frituren en loempiastanden, 
kippenkramen, fruit-, ijs-, 
snoep- en caracollenkramen, 
juwelen- en kledingstanden, te 
veel om op te noemen. En een 
massa volk natuurlijk. Speciaal 
voor de gelegenheid nemen wij 
u mee naar de beginjaren van 
de jaarmarkt. Toen stond er 
nog een grote tent op De Griet, 
precies op de plek waar nu het 
gemeentehuis staat.
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bvba

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
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 TV  Zemst U kijkt toch ook?
DIW… De Ideale Wereld. Als we Vier volgen, is dat een leuk lachertje. En met wat 
de politici ons beloofden in de aanloop naar 25 mei, een best haalbare kaart. Een 
gele of een rode? Dat laat ik in het centrum. Eén ding is zeker: de komende weken 
wordt groen de winnaar. Op onze tv-schermen dan. Gekruid met Braziliaans 
geel en als het even kan: rode duivels. Daarna is het weer grote oorlog: met een 
eresaluut van de gele trui aan de gesneuvelden van honderd jaar geleden.
Hoogdagen voor televisiemakers en schermverkopers. Geboren worden, 
opgroeien, leven en sterven in het schijnsel van schermen. Het leven zoals het 
is,… klas 6A. De zesdejaars van basisschool de Zonnewijzer in Weerde krijgen 
het tv-maken ingelepeld door stageleerkracht Lennie. Worden zij de volgende 
generatie medewerkers die TV Zemst nog meer op de kaart gaan zetten? Wij 
kijken alvast uit naar wat extra krachten. Jong of minder jong, het speelt geen rol. 
Voel je de roep om je medeburgers met beelden te verwennen? Je weet waar je 
kansen krijgt: bij TV Zemst! Scenarioschrijvers, interviewers, cameramannen en 
vrouwen, regisseurs, redacteurs, monteerders… wees welkom!
Of voel je de lokroep van onderzoeksjournalistiek? Ook dan ben je bij TV 
Zemst aan het juiste adres. Aan De Melkerij! Want daar zal het vanaf het najaar 
van 2015 te doen zijn. Gezond nieuwsgierig als steeds, togen uw ankervrouw en 
eindredacteur naar  de werfsite van de toekomstige cultuurtempel met een aantal 
prangende vragen.

Vragen als: krijgt TV Zemst hier de nodige werkruimte? Een eigen studio, met de 
nodige kabeltjes en montagefaciliteiten? Met high tech apparatuur om optredens 
en voorstellingen op te nemen en uit te zenden, rechtstreeks of uitgesteld? Die 
kunnen getoond worden op interne circuits. Bijvoorbeeld in woonzorgcentra. Een 
nieuw doelpubliek dat zal kunnen meegenieten. Gezellig in flat of kamer, of samen 
op een groot scherm in de cafetaria bij een dikke pint. Zou toch mooi zijn, geef 

toe. De huidige makers van TV 
Zemst zien dat alvast zitten!
In afwachting van zoveel 
beeldgeluk, blijft het nog even 
behelpen. Maar ook dat heeft 
zijn charme. Ben je helemaal 
weg van een nieuwe trage 
weg, of ga je snel weg via de 
snelweg? Laat het weten via 
mail of foon: alex.lauwens@
telenet.be; 0474/056 001.
  AL

De Melkerij, een nieuwe biotoop voor TV 
Zemst? vragen Xandra en Alex zich af.

(foto: Paul Van Welden)

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

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

GSM 0475/869 163
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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

 

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

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

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

Na afspraak
Geregistreerd aannemer

Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes

Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

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

bvba
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Z
o’n oud schip is best 
indrukwekkend, zelfs op 
foto’s waar het logboek 
rijkelijk van voorzien is. Het 

is ondersteboven teruggevonden in het 
Deurganckdok in Doel, dat vroeger een 
geul was die in de Schelde vloeide. Door 
die kopse ligging van het wrak geraakte 
de romp doorheen de jaren gevuld met 
sediment, wat een goede ondersteuning 
bleek voor de spanten en planken en 
waardoor het haast intact bewaard is 
gebleven. 

Een logboek
“Ook in Nederland en in Bremen 
(Duitsland) werden dergelijke schepen 
teruggevonden, maar niet zo volledig 
als het ‘onze’. Twee jaar later is er zelfs 
een tweede schip teruggevonden (Doel 
2 genaamd), niet zo volledig, maar 
waardoor wel vergelijkend studiewerk 
mogelijk was“, vertelt Tinne Jacobs. Als 
Vlaams ambtenaar, verbonden aan het 
Agentschap Onroerend Erfgoed maakte 

zij alle onderzoeken van op de eerste rij 
mee. Eind 2012 kreeg ze de opdracht 
alle informatie die De Kogge tot nu toe 
al heeft prijs gegeven, te verzamelen 
en te vertalen uit het wetenschappelijk 
vakjargon. Dat alles vond zijn weerslag 
in een handig boekje, Logboek van 
De Kogge.  Het is ook opgevat als een 
logboek, met indeling, tussentitels en 
zinnen die refereren aan de maritieme 
wereld. De inhoudstafel werd Vaarplan, 
de bibliografische lijst Kaart en Kompas 
enzovoort. Zo wist ze de droge materie 
een luchtiger gehalte te geven. Maar dat 
niet alleen. Ze situeerde De Kogge ook 
in de middeleeuwse handelswereld. Met 
tekeningen, kaarten, literatuurfragmenten 
en tal van afbeeldingen maakte zij het voor 
de lezer aanschouwelijk. Het resultaat is 
een blik vanuit een andere invalshoek op 
onze streken van lang geleden.
Hoe lang geleden eigenlijk?
Tinne Jacobs: “Dendrochronologisch 
onderzoek heeft uitgewezen dat het 
eikenhout van De Kogge (Doel 1) 

afkomstig is van bomen die in de 
winter van 1325-1326 zijn gekapt 
in het noordwesten van Duitsland. 
Die late middeleeuwen zijn vooral 
gekenmerkt door economische groei en 
bloei van steden, met de oprichting van 
verschillende handelsgenootschappen 
tot gevolg, zoals de Duitse Hanze. Met een 
Hanzekantoor in Brugge en Antwerpen 
werd Vlaanderen een belangrijke 
partner binnen dit stedenverbond. ‘Ons’ 
vrachtschip is daarvan een te koesteren 
restant.”
Waar is De Kogge nu?
“Het hout van beide schepen heeft bijna 
tien jaar in open containers gelegen in 
Kallo. In 2009 zijn de eerste stappen 
ondernomen voor onderzoek. Het 
middeleeuws hout werd gekuist en naar 
het Waterbouwkundig Laboratorium 
van Borgerhout gebracht, daar grondig 
gereinigd, onderzocht en digitaal 
ingetekend. Daarna ging het naar de 
Suezloods op ’t Eilandje in Antwerpen, 
waar alles nu nog in het water ligt. Weldra 
start de eerste stap in het conservatietraject. 
Het zal dus nog even duren vooraleer De 
Kogge door iedereen kan bewonderd 
worden, hoogstwaarschijnlijk in 
Antwerpen, waar de stad een nieuwe 
maritieme site op het oog heeft.”
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: boekenkast.jimdo.com,  

Kris Vandevorst, Agentschap Onroerend Erfgoed

Het mysterie 
van De Kogge

Weerde – Kent u een kogge? Het is een middeleeuws handelsschip waarvan een uniek 
exemplaar in 2000 is teruggevonden in het zand van Doel. Een opmerkelijke vondst die 
aan veel onderzoek is onderworpen. Tinne Jacobs uit onze gemeente verzamelde alle 

resultaten in een mooi logboek van die kogge, dat begin dit jaar in het  
Antwerpse MAS (Museum Aan de Stroom) werd voorgesteld.

T. JACOBS, Logboek van De Kogge. 

Middeleeuws schip gestrand in ’t zand, 

uitg. Davidsfonds, Leuven, 2014 

(€14,95), www.kogge.be. www.

facebook.com/dekogge. De twee 

schepen kregen de naam  De Kogge, 

met hoofdletters (!), omdat het net een 

gepersonifieerd object is geworden 

(met een eigen online identiteit).

Tinne Jacobs spreekt het publiek toe naast het 
wetenschappelijk schaalmodel van De Kogge (in 

opmaak), tijdens de voorstelling van haar boek in 
het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen.
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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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Extra voet- en 
fietswegen vragen 
om extra bruggen
Heel wat voet- en fietswegen kruisen 
een waterloop. En er is een trend 
om die zogenaamde ‘trage wegen’ 
op te waarderen of te herstellen waar 
nodig. Bepaalde overbruggingen van 
waterlopen zijn echter verdwenen 
of zijn er gewoon niet. Om die 
trage wegen te kunnen gebruiken 
moeten er dus overbruggingen 
of ‘inbuizingen’ gemaakt worden. 
Zemst ontsnapt niet aan die evolutie. 
Een overzicht.

De overbrugging 
van Zemstse 
waterlopen 
Soms is de inbuizing van een kleinere 
waterloop een kleine ingreep. 
Dergelijke brugjes zijn gepland op 
voetweg nr. 110 in Zemst, in de 
omgeving van het Bos van Aa. Dat 
brugje over de Larebeek moet de 
verbinding maken richting Dukestraat 
in Hombeek. Ook voetweg nr. 104 in 
Zemst, de verbinding tussen Kleine 
Parijsstraat en Beekveldestraat, kruist 
de Kesterbeek. Hier werd recent al een 
nieuw brugje aangelegd.

Van 
Ambroossteenweg 
naar Muizenstraat
Al jaren is er vraag naar de 
heropening van een voetweg 
tussen de Ambroossteenweg en de 
Muizenstraat, vertrekkend tegenover 
de Vinkestraat en eindigend in de 
Korte Bakkestraat. Al jaren lopen de 

twee kanten van deze voetweg dood op 
de Barebeek bij gebrek aan een brug. 
De nodige gemeentelijke budgetten 
zijn ondertussen vastgelegd. De 
aanleg ervan kan binnenkort worden 
gestart. Alleen een machtiging van 
de Vlaamse Milieumaatschappij, 
als waterloopbeheerder, is nog 
vereist. Er wordt gedacht aan een 
houten brug met een fietsweg in 
een asfaltstrook van twee meter 
breed. De geraamde kostprijs van 
10.000 euro kan bovendien voor 
een stuk provinciaal gesubsidieerd 
worden. Na aanleg van het brugje 
hoeven fietsers en voetgangers die 
van de Ambroossteenweg naar de 
Muizenstraat willen niet meer langs 
de drukke Tervuursesteenweg te 
gaan.  

Bruggen over de 
Zenne?
De gemeente heeft aan Waterwegen 
en Zeekanaal (W&Z) al lang gevraagd 
om het fietstraject op de Zennedijk 
tussen Vilvoorde en Mechelen te  
vervolledigen tussen de 
Brusselsesteenweg in Eppegem 
(nabij Elewijtsesteenweg) en de 
Weverstraat. W&Z bevestigde 
vroeger al hiervoor een studie te laten 
doen. Omdat de verbinding op de 
rechteroever niet haalbaar was, werd 
gesuggereerd om een fietsersbrug te 
bouwen over de Zenne. W&Z dient 
binnenkort het aanvraagdossier voor 
de stedenbouwkundige vergunning in 
bij Ruimte Vlaanderen. De brug zou 
komen naast de parking van jeugdclub 
De Jeppe. De gemeente zou dan een 

Zemst bouwt
Hofstade - Eppegem - Elewijt - Laar - Zemst heeft 

heel wat rivieren en waterwegen op en aan de grenzen 
van zijn grondgebied. Die waterverbindingen bieden 

voordelen, maar scheiden ook belangrijke locaties 
en verplichten soms fietsers en voetgangers om 

grote of onveilige omwegen te maken om het water 
te ‘overbruggen’. Maar er is nieuws op dat front. 

Binnenkort komen er een vijftal nieuwe bruggen in 
Zemst, de ene al wat groter dan de andere.

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

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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verbinding kunnen aanleggen tussen de 
Zenneweg en de brug. De brug over de 
Zenne zou een ideale trage verbinding 
zijn tussen een deel van het dorp en het 
station en ze past in het fiets-o-strade-
verhaal, waarbij een fietssnelweg wordt 
aangelegd van Brussel naar Antwerpen, 
die in Zemst via het jaagpad langs de 
Zenne zou lopen.
Eventueel kan er ook een 
verbinding van de nieuw geplande 
fietsersbrug over de Zenne en het 
station van Eppegem komen via de 
Spoorwegstraat. Zelfs de heropening 
van de bestaande voetgangerstunnel 
onder de sporen naar de Plasstraat 
wordt onderzocht om wandelaars 
tussen Weerde en Eppegem een mooie 
lus te laten maken zonder langs de 
Elewijtsesteenweg te moeten.

Ook in het 
Vriezenbroek een 
fiets- en wandelbrug 
over de E19 ?
Sedert meer dan een jaar is er een 
Facebookpagina aangemaakt voor de 
fiets- en wandelbrug E19. Vorig jaar 
op 22 maart vond een infoavond plaats 
over dit onderwerp. De actiegroep 
organiseerde op 30 maart 2014 ook 
een wandeling om het project blijvend 
onder de aandacht te houden. Op 2 
juni 2013 deden ze dit al eens eerder 
met een fietshappening. Het initiatief 
heeft heel wat aanhangers. Concrete 
plannen zijn er echter nog niet. De 
hogere instanties komen voorlopig 
niet met de nodige budgetten (er is 
sprake van een kostprijs van 2 miljoen 
euro) ‘over de brug’. 

Nieuwe trage brug 
over het kanaal 
Leuven-Dijle ?
Een jaar of tien geleden zijn er ooit 
plannen geweest voor een bonobobrug 
(sic), een brug voor voetgangers en 
fietsers over de Leuvensevaart tussen 
Hofstade en Muizen, ter hoogte van 
dierenpark Planckendael. Die zou, 
uiteraard, vooral een recreatieve 
functie hebben. Waterwegen en 
Zeekanaal NV besliste enkele jaren 
geleden definitief deze fameuze 
bonobobrug af te voeren. Dit 
zowel om budgettaire redenen als 
omwille van het feit dat een nieuwe 
‘ongelijkgrondse’ brug zo dicht bij 
een bestaande ‘gelijkgrondse’ brug 
(Hofstadebrug) eigenlijk weinig 
zinvol is. 
Het stadsbestuur van Mechelen is 
wel vragende partij voor een vaste 
voetgangersbrug, minimum zes meter 
boven het kanaalpeil ter hoogte van 
de Struikheidestraat. Waterwegen 
en Zeekanaal is bereid om hieraan 
mee te werken. Een nieuwe brug op 
deze locatie betekent de facto een 
vaste brugverbinding voor fietsers 
en voetgangers tussen Mechelen 
en Zemst. Dit wordt nu verder 
onderzocht.

Zemst bouwt bruggen, 
letterlijk dan.
Alleen de brug (voor auto- of 
busverkeer) tussen de fameuze 
maar ondertussen afgevoerde ‘Ring 
rond Hofstade’ en de Mechelse 
stationsbuurt komt er zeker niet.

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

bruggen

 

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

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

De Zenneweg in Eppegem, t.h.v. De Jeppe: 
weldra langs hier naar het station?
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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

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

320

 

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     
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Elewijtenaars weten dat op het Zwijnbeer de schat van keizer 
Karel verborgen ligt. Die wordt er bewaakt door zwarte en witte 
zwijnberen en blijft dus voor iedereen onbereikbaar. Maar er is nog 
een schat, van en voor de Zemstenaar, die nog niet zo lang geleden 
werd verstopt, deze keer door de redactieleden van uw maandblad. 
We kunnen alleen verklappen dat we er een hele voetbalploeg mee 
kunnen plezieren.

Waar en wanneer je de schat kan opgraven, zit verborgen in deze 
rebus. Alles kan je daar en ter plaatse terugvinden. Veel plezier met het 
puzzelen, zoeken, graven, juichen, vieren, .... 
de Zemstenaar beloont die dag niet alleen de vinder(s) van de schat, 
maar alle zoekers. 

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, 

tekeningen en lay-out: Heleen Versteven, Eva Vets en Saskia Vets

Graaf de schat op
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C
orina, vanwaar het 
idee om een dans te 
schrijven?
“Het idee om een dans te 

schrijven kwam van een lid en tevens 
countryzanger, Guy Finel. 
Guy zou een cd opnemen 
met eigen geschreven 
nummers, waar ik dan 
een nummer mocht uit 
kiezen om een dans op 
te schrijven. We hebben 
de dans genoemd naar de 
titel van het liedje: Crazy 
& Insane.” 

Hoe doe je dat? En hoe 
wordt dat op papier 
gezet? Hoe gaat het in 
zijn werk?
“Er bestaat een 
notatiesysteem voor 
choreografie. Meerdere 
zelfs, en daarom is het niet 
gestandaardiseerd, zoals 
bij het notenschrift. Net 
als een muziekcomponist, 
die het met notenschrift 
doet, kan de choreograaf 
met notaties de 
passen, houdingen en 
sprongen met grafische 
tekens op papier vastleggen. Er zijn 
verschillende notatiesystemen: de 
Labannotatie en de Beneshnotatie 
zijn de meest gebruikte, maar er zijn 
ook dansers en choreografen die hun 
eigen notatiesysteem hebben. Moderne 
choreografen gebruiken tegenwoordig 
de film- en videocamera om de dans 
vast te leggen.
Ik noteer elke pas in de Engelse 
benaming op papier en zet de 

Nederlandse vertaling eronder. En 
dit stap voor stap. De basispassen 
komen altijd terug en worden dan op 
verschillende manieren aan elkaar 
gezet. Een voorbeeld van enkele 

passen: Across Right: linkervoet kruist 
voor rechtervoet, Fast Heel Split: het 
snel uit elkaar bewegen van de hakken 
en daarna weer terug plaatsen naar 
beginpositie. De danstermen kan je 
terugvinden op internet en het zijn er 
heel wat. De dans die je schrijft kan 
je laten opnemen bij verschillende 
sites zoals SCDF, KICKIT, COPPER 
KNOB. Via deze sites kan iedereen de 
dans lezen en afdrukken. Zo kunnen 

lesgevers deze dans aanleren in hun 
club. Mijn dans zal op SCDFgezet 
worden, maar dat vraagt wat tijd. “ 

Op welke manier kies je het lied 
en de danspassen, 
met andere woorden: 
vanwaar haal je de 
inspiratie?
“Het liedje heb ik gekozen 
omdat ik het graag hoor. 
Tijdens het luisteren ben ik 
al aan het nadenken welke 
passen ik er zou opzetten. 
De inspiratie haal ik uit de 
jaren ervaring en de kennis 
van de leukste passen. Mijn 
eigen gevoel wordt eigenlijk 
omgezet in danspassen.”

Ga je nog dansen 
schrijven?
“Dit is niet de eerste keer, 
hoor. Ik heb er nog al een 
geschreven. Of ik er nog 
ga schrijven, weet ik niet. 
Het vraagt wel wat tijd 
en energie. En een dans 
schrijf ik alleen op liedjes 
die er voor mij uitspringen 
en die ik heel leuk vind. 
En voordat er een liedje 

uitkomt dat ik graag hoor…tja, dat kan 
wel even duren. Maar op de cd van Guy 
Finel staan nog enkele liedjes waar nog 
geen dans op gemaakt werd, dus ik heb 
nog genoeg stof !”

Tekst en foto: Karin Andries

 Crazy & Insane,
een zelfgeschreven dans

Zemst-Laar - Corina Schoreels, welgekend van Country club The Blue Sky Dancers, 
danst niet alleen, maar heeft ook een dans geschreven. Hoe je een liedje schrijft, daar 
kunnen we ons iets bij voorstellen: je plaatst noten op een notenbalk. Maar een dans? 

Daar waren we toch benieuwd naar.

“De basispassen komen 
altijd terug en worden op 
verschillende manieren 

aan elkaar gezet

Wie graag wil leren countrydansen 

kan alle info terugvinden op  

www.theblueskydancers.be
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

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

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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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

Uit “De Brug” Maandblad MILAC ELEWYT van juli 1955
Pierke De Brug schrijft aan zijn broer soldaat

Besten broer soldaat

Ikke zijn nu ook een sportman 
geweurden. Ik heb van onzen noen-
kel Fillemon 1 boog gat en drie pijlen. 
Hiese pierke, zaten, gij zit veul te veul 
tuis, ge moest es nik ie mier honder de 
mijnse komme, ies es 1 boog en pijle, 
gaat daarmee naa de sjitting, den 
komde es wat onder serjeuze mense en 
kunde nog 1 bekke gelt bijverdienen 

na oep tieste zicht koste het moeilijk 
zien dat danen boog nen boog was, 
want in tieste aak veu dat het 1 
vislijn was Ons moe wilt hemme as 
da noenkel fillemon danen boog weg 
doet, omdatten daar al te veel klap 
van gekregen heeft van ons metant, 
maar onze va zijt, dat onze moe nie 
moet paze dat al de vrave zijn gelijk 
zij en datter ook nog wel ienigste goei 

zijn. Onzen noenkel hijt mij den gile 
uitleg over zijnen boog gegeve. Sé 
pierke zaten, mijnen boog es wel zoo 
goet as verslete, maar veuts mankeert 
er niks aan. As ge na naa den hooge 
wilt schieten, den pakte 1 denkbeeldig 
punt, 45 cm boven den hoge, en vanda 
uit trekte nog 1 lijn 1,15 m na regs 
en oep da punt moet ge den mikke 
en dan herre veul kans, dagge mee 
1 bekke sjaans tog nie neffes de wip 
schiet. Ale, ‘k wist niet as dagge veu 
schutter te weurre, moest gestudeet 
hemme veu landmeter van t’ kadaster. 
Ik hem mijn pree van drij zondage 
moete bij ien legge veu ni kie na da 
schietting te gaan en ast aan mijnen 
toer was veu te schieten hemmek den 
iest dij denkkbeeldige lijne getrokke 
en moestek zuust mikke oep janijs zijn 
regteroor, na nog 1 sjaans as dak ne 
pijl vergete in mijnen boog te steke 
a, want wijwet wa rampe wader den 
gebeut. Na veu getrade mannen, dij 
gien duive hebben, vinnek de schitting 
goed, ge moet tog 1 rede hemme veu 
tuis weg te gerake.

Aven bruur pierke.
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FC
Frederic	Cluckers

Schrijn-,	timmer-	en	interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

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

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

Exclusief in kwaliteit

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

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 
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C
urling is ook die sport met 
dat grappige sweepen. Het 
heftige schuren kan een 
curling van traject doen 

veranderen en zorgt ervoor dat het ijs 
een beetje smelt, waardoor er minder 
wrijving is tussen de steen en het ijs. 
De sport bestaat zeker en vast in België. 
Meer nog, in 2015 opent in Mechelen een 
nieuwe ijsbaan met twee afzonderlijke 
curlingbanen. Tijd dus voor een praatje 
met één van de winnaars, Zemstenaar 
Pieter Meijlaers.  

Dag Pieter, stelt curling al iets 
voor in België?
“Wel, Europees gezien zitten we 
natuurlijk bij de lage middenmoot, 
maar voor het eerst namen nu acht 
volwaardige teams deel aan het Belgisch 
Kampioenschap  en was het niveau 
werkelijk hoger dan vorige jaren. 
Jarenlang was Curling Club Mechelen 
(we tellen veertig leden momenteel) de 
enige plek in België om de curlingsport 
te beoefenen. Met de komst van enkele 
nieuwe clubs is het duidelijk dat de 
sport aan een opmars bezig is. Voor 
volgend jaar rekenen we op meer 
dan honderd leden. De bouw van de 

nieuwe ijspiste is een eerste 
stap om van Mechelen dé 
draaischijf  te maken en om met 
het Belgische Nationale Curling Team 
in de toekomst deel uit te maken van 
de Europese Curling Tour. Eenmaal 
daar aanwezig kan de Belgische ploeg 
ook punten sprokkelen om op een WK 
te raken. Vandaar kan je een wildcard 
bemachtigen voor de Olympische 
Spelen.” 

Is het een sport 
voor alleman?
“Curling zit ook op 
recreatief niveau in de 
lift. Doordat men geen 
schaatsen gebruikt 
en er weinig tot geen 
specifieke lichamelijke 
of conditionele eisen 
zijn (op recreatief 
niveau toch), is curling 
een zeer laagdrempelige 
en toegankelijke sport. 
Jeugd, volwassenen, 

senioren en 
gehandicapten, 
allen kunnen 
de sport 
beoefenen. Puur 
recreatief is het 
v e r g e l i j k b a a r 
met jeu de boules. 
Maar eens je een 
beetje niveau 
haalt, is het 
een mix van 
strategie, fysiek, 

s t re s s b e s t e n d i g h e i d , 
accuraatheid. Je moet een steen over 50 
meter perfect kunnen plaatsen. Op een 
tornooi dien je dat te doen onder een 
stevige tijdsdruk en je moet slimmer 
zijn dan de anderen. Dat het fysiek 
ook uitdagend is, bewijzen de beelden 
waarbij spelers in T-shirt met korte 
mouwen spelen in een hal van 4 graden 
omgevingstemperatuur. 
Mechelen heeft tot op heden enkel 
volwassen leden, maar van zodra het Ice 
Skating Center opent, starten we met 
jeugdinitiaties en trainingen.  We zijn 
ook zeker op zoek naar meer vrouwen 
die willen meespelen, want tornooien 
worden ook gemengd gespeeld.”

N.v.d.r.: Om cafédiscussies te vermijden 
alvast volgende mededeling: het rollen met 
de zogenaamde ‘kaasbollen’ is geen variant 
van curling en heet gewoon ‘bowls’. Ziezo, 
we kunnen wat vroeger naar huis.  

Tekst en foto: Jean-Marie Brassine

Team van Pieter Meijlaers 
wint BK curling

Zemst - Curling is die wat gekke Olympische sport, die zich afspeelt op een perfect egaal vlak 
van dun ijs (geen schaatsen toegestaan!). Twee teams nemen het tegen elkaar op om zo goed 
mogelijk de acht stenen van 19 kg ‘in het huis te schuiven’. Het Belgisch Kampioenschap vond 

weliswaar plaats in Nederland, maar één van de winnaars is een Zemstenaar!

Wil je zelf kennis maken met curling, neem dan een 

kijkje op   www.belgiumcurling.be/ccmechelen 

Meer informatie: Pieter Meijlaers, Curling Club 

Mechelen op  0477-311980 of pieter@i-visit.be. 

Vlnr. Timothy Verreycken, Tom Van Waterschoot, 
Gregory Janbroers, Pieter Meijlaers.
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