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Beste Zemstenaar,

R
anzige Ratko. Ik leerde hem kennen toen ik elf 
was. Halverwege het vijfde leerjaar kwam hij in 
het college van Vilvoorde in mijn klas zitten. Naast 
mij. Een inwijkeling uit wat toen nog Joegoslavië 

heette. Hij stonk onbestemd. Naar salami met look of zoiets. 
Of bonensoep met tabak. “Word toch maar geen vriend van 
hem”, fluisterden mijn bezorgde ouders me in. 
Overal volgde hij mij, het vuile ventje uit de spelonken van 
Split. Op een dag in mei stopte hij me een beduimeld briefje 
toe. “Kom woensdag spelen bij Ratko. Mama Natasja.” Hoe 
zou ik dat thuis uitleggen? 
’s Nachts lag ik woelend wakker. Als ik zou liegen, zou dat een 
zonde zijn? En zo ja, moest ik dat dan gaan biechten? 
Dinsdagavond. Ik ging met mijn oma bidden aan het kapelletje 
op de hoek van de Laremolenweg. “Maria, help me”, prevelde 
ik! De volgende ochtend fietste ik zoals gewoonlijk met mijn 
vrienden naar Vilvoorde. Hing mijn fiets aan de haak, wachtte 
en liet mijn achterband leeg lopen. ’s Middags: geveinsde 
paniek en trieste tranen. Ik zou te voet komen. Meer dan twee 
uur stappen. De Gibbe zou mijn moeder gaan geruststellen. 
Ik sjokte als laatste de Spiegelstraat uit. Aan den Bavi wachtte 
Ratko.  Mijn fiets mocht binnen in het smalle rijhuisje. Vier paar 
ogen staarden me aan. Mama Natasja en drie dochters: Ana, 
Jovana en Zora. At zowaar een boterham mee. En dan, hop naar 
boven. Spelen. Ratko, Zora en Johanna joelden. Ana nam me bij 
de hand. Een warme hand. Ze toonde haar kamer. Want Ana was 
15 en had een eigen kamertje.  Ze sloot de deur en gaf me een 
kus. Op mijn mond. Ze pakte mijn hand en legde die op haar 
borst. Warme lippen likten mijn oor. Er werd op de deur geklopt. 
Vluchten, spookte door mijn hoofd. Ana suste me. Mama Natasja 
bleef aan de deur en riep: “Alex, band is opgepompt”.
Ik wou weg. Rende naar beneden. “Merci Madame”, stamelde ik. 
Ik fietste als gek naar Laar. Bezweet kwam ik thuis. “Ik dacht dat je 
platte band had? ”, klonk het. “Iemand in Bos heeft me geholpen”, 
verzon ik. Die avond ging ik weer mee naar het kapelletje. Om 
“Merci Maria” te zeggen. De pastoor had hier geen zaken mee.
Een halve eeuw later zou ik graag weer elf zijn. Alles overdoen. 
Vanaf Valentijn. Ik wens alle Zemstenaars zalige zoenen. 

De redactie (AL)
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Y
anne Schaerlaeken
was de jongste Zemstse 
deelneemster. Zij is pas twaalf 
en een echte paardenfreak. 

Sinds haar vijf jaar is ze niet weg te slaan 
uit de paardenstallen.

Yanne, hoe ben je tot de selectie 
voor Jumping Mechelen geraakt?
“Ik heb gedurende zes maanden 
verschillende selectiewedstrijden 
meegedaan. Voor elke wedstrijd kreeg 
je punten en dat resultaat bracht mij tot 
bij de selectie. Ik nam telkens mijn twee 
pony’s mee, Hedjas en Knick Knack.  
Hedjas heb ik nu een jaar en Knick 
Knack, voordien de pony van mijn zus, 
heb ik maar twee maanden onder het 
zadel.” 

Wat waren jouw prestaties op 
jumping Mechelen?
“Grappig, maar ik kwam in Mechelen 
als topfavoriet aan de start. Ik mocht 

maar met één pony 
starten en kreeg maar 
één kans, maar ik had 
het volste vertrouwen 
in Hedjas. Ik heb 
meestal weinig last 
van stress, maar 
Jumping Mechelen 
bezorgt je toch de 
nodige nervositeit. Al 
bij al behaalde ik een 
fantastisch resultaat. 
Ik won met Hedjas de 
finale met een aardige 
voorsprong en mocht 
ook deelnemen aan de Superfinale 
op de A-piste. We werden gejureerd 
door internationale ruiters en ik werd 
toch nog knap tweede. Ik ben een fiere 
amazone!”

Wat was jouw gevoel bij het 
binnenkomen en buitenrijden van 
de piste?

“Zoals ik al zei, Jumping 
Mechelen is iets speciaals 
en dat bezorgde me 
toch de nodige stress. 
Toen ik de kleine piste 
binnenreed, was mijn 
pony heel gehoorzaam en 
had ik een super gevoel. 
Op de grote piste bij de 
Superfinale was mijn pony 
heel erg onder de indruk. 
Rode lopers, lichtborden, 
een gekke trailer in het 
midden van de piste. Hij 
was er niet gerust op, hij 
was veel meer gespannen 
dan op de kleine piste. Ik 

deed wat een ruiter moet doen op zulke 
momenten: zelf ontspannen, je paard 
gerust stellen en beginnen. Ik maakte er 
het beste van.” 

Heb je een feestje gebouwd na je 
overwinning?
“Ik was dolgelukkig. Ik had even tijd 
nodig vooraleer ik besefte dat de buit 
binnen was. Joepie! Mijn harde werken 
werd beloond. Ik kon mijn ogen niet 
geloven toen ik mijn hoge score op 
het blad zag staan. We hebben er geen 
uitbundig feest van gemaakt, maar 
er is wel een glaasje champagne op 
gedronken.” 

Bert Panneels
Bert, wat betekent voor jou 
meedoen aan zo'n wedstrijd?
“Elke week is er wel ergens een 
jumping, maar Jumping Mechelen is 
heel wat grootser en er zijn veel meer 
toeschouwers, wat toch extra stress met 
zich meebrengt. De selectiewedstrijden 
waren niet makkelijk, maar dat maakt 

Drie schalkse ruiters
Zemst –Jumping Mechelen staat bekend 

als een hoogstaand evenement in de 
paardensport. Meedoen aan deze ‘wereldbeker 

jumping’ is al een prestatie op zich. En ja 
hoor, er waren drie Zemstse deelnemers.  Bert 

Panneels, Elien Panneels en Yanne Schaerlaeken 
lieten zich gelden op dit wereldtornooi. 

de Zemstenaar was aanwezig tijdens de 
prestaties van de familie Panneels.

Bert Panneels en Or La Loi,
al negen jaar een team.

Yanne Schaerlaeken, 
fiere amazone op Hedjas.
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het achteraf des te leuker dat je 
geselecteerd bent. Je hebt al een 
beetje gewonnen op zo’n moment.” 
(lacht)

Moet je hiervoor geen extreem 
getraind paard hebben?
“Natuurlijk moeten de paarden 
goed getraind zijn, maar dat moet 
eigenlijk het hele jaar door. Gelukkig 
kan ik rekenen op een ervaren paard. 
Or La Loi en ik vormen al lang een 
combinatie, ik ken hem heel goed 
ken. Hij is nu twaalf jaar en ik rijd er 
al bijna negen jaar mee. We hebben al 
veel wedstrijden gereden en dat geeft 
ons het voordeel dat we heel goed op 
mekaar afgestemd zijn.”

Was je tevreden over je prestaties?
“Ja hoor! Ik was best tevreden met 
mijn derde plaats op de A-piste en 
een achtste plaats op de B-piste. 
We wonnen deze winter al een 
kwalificatiewedstrijd, waardoor 
we konden deelnemen. Dat schept 
verwachtingen, maar er kan er maar 
één winnen en er was zeer sterke 
concurrentie. Ik was de eerste foutloze 
in het basisparcours en daardoor 
moest ik als eerste de barrage rijden. 
Ik bleef foutloos in een snelle tijd, dus 
kon ik enkel nog afwachten wat de 
concurrentie ging doen. Uiteindelijk 
waren er twee amazones sneller.”

Was het je eerste deelname?
“Nee, het was mijn zevende jaar op rij 
dat ik kon deelnemen. 2008 was de 

eerste maal en in 2010 kon ik al eens 
winnen. Dit jaar was het de eerste keer 
dat ik op de A-piste mocht rijden en dat 
is toch nog een andere kick en ervaring, 
want die kans krijg je niet zo makkelijk.”

Elien Panneels
Elien, welke gevoelens kwamen 
er bij je op toen je de piste 
inreed en na de wedstrijd?
“Het was voor mij de eerste keer 
dat ik mocht deelnemen, dus ik was 
heel erg onder de indruk. Toen ik de 
piste inreed, voelde ik mij heel klein. 
Zoveel toeschouwers, hoge tribunes, 
een grote piste,… het was spannend. 
Nadien was ik teleurgesteld. Ik was 
zenuwachtig en mijn prestaties waren 
niet zoals ik verwacht had. Maar ja,  
je moet zoiets kunnen relativeren. 
Geselecteerd zijn is al een overwinning 
op zich. Er zijn nog belangrijke 
concours in het vooruitzicht, dus daar 
ga ik mij helemaal voor inzetten.”

Stress is blijkbaar een bepalende 
factor. Maar je hebt toch al heel 
wat prestaties geleverd?
“Ik nam al  twee keer deel aan Jumping 
Brussel. En daar won ik twee keer met 
Fifre, mijn vorig paard. Natuurlijk heb 
je stress als je daar mag rijden. Maar 
ik denk dat mijn vorig paard juist 
beter presteerde onder stress en mijn 
huidig paard, No Freestyle, kan daar 
iets minder goed mee omgaan. Tegen 
volgend jaar zal ik dus vooral moeten 
leren geen stress te hebben.” (lacht)

Tekst: Karin Andries, foto’s: Jean Andries

 

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

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

Elien Panneels
op No Freestyle. 
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Drop eens je liefsteZijn jullie meer in voor een stevige 
avondwandeling en daarna een welverdiende 
goeie pint? Dan kan je je laten inspireren 
door de Valentijnsactiviteit van KWB 
Hofstade, want…uitgerekend op zaterdag 
14 februari organiseren zij een dropping 
en geven die dan ook de toepasselijke naam 
Valentijnsdropping. De deelnemers kunnen 
kiezen tussen een sportief-avontuurlijke of 
een relaxte tocht. Die eerste is wat moeilijker, 
vuiler, natter en uitdagender dan de tweede 
(zo staat alvast te lezen op de website), maar 
het wordt hoe dan ook plezant. Zoals in 
de goede oude jeugdbewegingstijd zullen 
de moedige stappers letterlijk worden 
weggevoerd en is het de bedoeling dat ze 
de weg naar huis (hier: het parochiecafé) 
terugvinden. Die weg vinden ze met een 
stafkaart, waarbij ze om de zoveel tijd een 
rivet moeten zoeken. 

Doe eens iets anders
Zemst –  Niets dat zo verdeelt in een ja/neen- kamp als de vraag of je 

Valentijn moet vieren.  En dat is bij Zemstenaren niet anders. Je hebt de 
onverbeterlijke romantici die 14 februari met stip aanduiden in hun agenda. 

En je hebt degenen die al deze opgelegde en commerciële tralala vooral 
willen overslaan. Maar… is er dan geen alternatief?       

Over de oorsprong van Valentijnsdag bestaan er veel 

uiteenlopende verhalen. De eerste historische vermelding 

van het liefdesfeest is afkomstig uit de veertiende eeuw, 

wanneer de Engelse dichter Geoffrey Chaucer in zijn gedicht 

Parliament of Fowls verwijst naar Sint-Valentijnsdag als 

speciale dag voor geliefden. Er wordt aangenomen dat hij 

verwees naar de heilige dag van Sint-Valentijn van Genoa 

of dat hij de traditie volledig verzon. Feit is dat sindsdien 

Valentijn als dag van de geliefden zijn intrede deed in de 

romantische literatuur. 

In het preutse Victoriaanse Engeland werd het liefdesfeest 

bijzonder populair en deed de Valentijnskaart zijn intrede. 

Openlijke liefdesverklaringen waren toen ongepast, maar op 

14 februari werd er massaal en anoniem de liefde verklaard 

door zelfgemaakte kaarten te sturen met een liefdesgedicht. 

Ook in de Verenigde Staten werd deze traditie bijzonder 

populair. 

Bij ons was het tot in de jaren ’90 zeer ongebruikelijk om 

Valentijn te vieren. Uit commercieel oogpunt werd in 

de 20ste eeuw de nadruk verschoven van de anonieme 

liefde naar de liefde in het algemeen. Door grootschalige 

reclamecampagnes is sinds midden jaren ’90 het liefdesfeest 

ook bij ons een groot succes en wordt er naast het versturen 

van de traditionele kaart, Valentijn op allerlei manieren 

gevierd. De slinger sloeg dan weer zo hard door naar de 

andere kant, dat veel mensen die ‘verplichte romantiek’ veel 

te gekunsteld en te  commercieel vinden.   

Hoe wil jij dit jaar Valentijn vieren? Ga jij back to the roots 

met een anonieme kaart, laat jij deze romantische kelk 

liever aan jou voorbijgaan of wil jij dit jaar uitblinken in 

originaliteit en ga jij voor een Valentijn Alternatief ?

Liefde gaat… toch 

vooral door de maag

Ben je de volgende dag moe of heb je zere 

tenen of stramme spieren overgehouden 

aan je sportieve  alternatieve Valentijn… 

en vooral géén zin om aan te schuiven bij 

de bakker?

Dan kan je een lekkere ontbijtmand 

bestellen bij de scouts van Elewijt. 

Een après-Valentijnsontbijt dus op 

zondagmorgen 15 februari… maar eentje 

dat zeker zal smaken!
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Wist je dat…

… maar liefst 75 Zemstenaren een jaartje ouder en wijzer 

worden op 14 februari? Voor hen ligt het Valentijnsalternatief 

al voor de hand. Valentijn of niet, gefeest zal er worden! 

… er ook een vrijzinnige variant bestaat voor Valentijn? 

Lupercalia is de naam van dit feest en het wordt gevierd op 

15 februari.

… mannen op 14 maart ‘wraak’ mogen nemen op hun 

wederhelft? Op die dag moeten vrouwen doen wat mannen 

willen. Raar, daar hadden wij nog nooit over gehoord! Dit zou 

een tegenprestatie zijn voor Valentijnsdag waarop de rollen 

sowieso omgekeerd zijn. Ja, daar kunnen wij dan 

weer wél inkomen.            

met/zonder je lief… 
Valentijn ALTERNATIEF

Tekst: Annemie Goddefroy, Veerle Mollekens, Ellen Van de Wijgaert

Win een post- Valentijnsdiner
Dankzij ons kan één koppel Valentijn vieren op maandag 

16 februari, want Oud Sempst geeft een Valentijnsdiner 
(exclusief dranken) weg! Zin in dit Valentijnsalternatief ? 

Stuur een mailtje naar info@dezemstenaar.com 
waarin je ons vertelt hoeveel maanden geleden 

Oud Sempst zijn deuren opende. Vergeet 
niet je naam en telefoonnummer te 

vermelden. Een onschuldige 
hand pikt er één 

winnaar uit. 
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T
ina Cosemans, psychologe 
bij het Nationaal MS Center 
in Melsbroek en bestuurder 
bij Imso, vertelt ons waarom 

Swimso zo belangrijk is voor hun leden. 
Tina: “Imso werd in 1980 opgericht 
met de bedoeling personen met MS en 
hun familie te ondersteunen. Naargelang 
het vorderen van de ziekte, kan MS 
leiden tot volledige invaliditeit en  vaak 
kunnen mensen met de aandoening 
hun werk niet meer uitvoeren. 
Bovendien worden personen met MS 
geconfronteerd met zware financiële 
lasten, omdat orthopedisch materiaal 
en geneesmiddelen niet altijd vergoed 
worden. Ook vervoersonkosten lopen 
hoog op. Wij kennen patiënten die door 
praktische en financiële problemen zo 
gehinderd worden dat ze al jarenlang de 
deur niet meer uitkomen. Dit beïnvloedt 
diepgaand hun sociaal leven. Mensen die 
moeten leven met MS komen vaak in een 
sociaal isolement terecht.

Waar nodig zorgen wij voor financiële 
tussenkomsten, geven praktische 
ondersteuning en organiseren 
activiteiten die er moeten toe bijdragen 
deze personen uit hun isolement te 
halen. Zo organiseren wij feesten en 
uitstappen, gaan met onze leden voor 
een schappelijke prijs op reis naar het 
buitenland, stellen een appartement aan 
zee ter beschikking en in 1999 openden 
wij een cybercafé in de MS-kliniek in 
Melsbroek. Het grote pluspunt van het 
cybercafé is de permanente aanwezigheid 
van een vrijwilliger, die altijd kan bijstaan 
bij het gebruik van de computers en het 
internet.
Zonder geld kunnen wij echter ons 

werk niet doen. Onze organisatie 
kan rekenen op de hulp van enkele 
grote sponsors zoals de Rotary Club 
Zaventem, VZW steunt MS en de Lions 
Club Erasmus Leuven.  Maar om genoeg 
geld in het laatje te brengen zijn ook de 
inkomsten uit onze opbrengstactiviteiten 
broodnodig. Swimso is ons belangrijkste 
jaarlijkse evenement. Bedoeling is dat de 
deelnemers een ploeg samenstellen om 
op een uur tijd zoveel mogelijk lengtes te 
zwemmen. De ploeg laat zich daarvoor 
sponsoren per lengte of een vast bedrag.”

25 jaar Swimso 
“De zwemmarathon is dit jaar aan haar 
25ste editie toe. Een reden te meer om 
deel te nemen of de deelnemers te komen 
aanmoedigen. Het wordt een echt feest, 
met een sfeervol versierd zwembad 
en randactiviteiten in de sporthal. De 
kinderen kunnen cupcakes versieren, 
er komt een luchtkasteel, kindergrime, 

muziek, volksspelen voor mensen met 
én zonder beperkingen, uitheemse- en 
circusspelen, enzovoort. In samenwerking 
met de vzw To Walk Again worden er 
rolstoelsportinitiaties aangeboden, zoals 
rolstoelbadminton, rolstoelbasketbal, 
rolstoelrugby en zelfverdediging. Wie niet 
kan/wil zwemmen kan gewoon langskomen 
voor een hapje en een drankje.”  

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Imso

Sporten voor MS? 
Gewoon doen!

Hofstade - Een dagje recreëren in eigen gemeente én het goede doel steunen? Het kan, 
want op 1 maart 2015 organiseert de vrijwilligersorganisatie Imso (International Multiple 

Sclerosis Organisation) in het zwembad van Hofstade de 25ste editie van de zwemmarathon 
Swimso. De opbrengst gaat integraal naar personen met MS, een aandoening van het 

centrale zenuwstelsel die in België meer dan 10.000 mensen treft.

Inschrijvingsformulieren kan je 

downloaden op de website van 

Imso: www.imso.be/Swimso/

Swimmarathon.nl.htm

Ben je op 1 maart 2015 niet vrij, dan 

kan je steunen door een bedrag te 

storten op rekeningnummer BE72 

6528 3223 4016 van Imso – Swimso. 

Voor giften vanaf  40 euro ontvang je 

een fiscaal attest.

Sportievelingen kunnen op 1 maart 2015 zwemmen voor het goede 
doel. De opbrengst gaat integraal naar personen met MS.
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...



13

A
nsje, wanneer is de 
projectgroep ontstaan? 
“Ongeveer een half jaar geleden 
werden alle culturele spelers 

uit Zemst uitgenodigd voor een vergadering 
rond de Melkerij. Ik ben er naartoe gegaan 
uit interesse. Ik volgde Project Kunstvakken 
aan de hogeschool-universiteit Brussel 
(HUB), een kunst- en cultuureducatieve 
studie. Ik beschouw het als een meerwaarde 
om mijn vrije tijd te spenderen aan cultuur. 
Sinds kort ben ik geen voorzitter meer 
van jeugdhuis Tramalant, maar ik blijf mij 
toch graag voor iets inzetten. Ik heb mij 
dan ook onmiddellijk aangesloten bij de 
projectgroep.” 

Wie zit er in die projectgroep? 
“Greetje Van Halewyck  uit Weerde, Dave 
Nauwelaerts uit Zemst en ikzelf. Greetje 
is coördinatrice van de eindredactie van 
het weekblad Flair, terwijl Dave een eigen 
toneelgezelschap (Kompanie Gorilla) 
heeft. Greetje en Dave zijn de twee grote 

trekkers van het project. Het zou 
natuurlijk wel een pluspunt zijn 
als er nog mensen zouden willen 
meehelpen. Zeker voor onze 
promotiecampagnes hebben we nog 
mensen nodig die goed zijn in het 
maken en monteren van filmpjes. We 
vergaderen voorlopig  nog wekelijks 
maar daar komt verandering in.”

Waar houdt de projectgroep zich 
mee bezig? 
“Er werd beslist om een select team 
op te richten om de promotie rond De 
Melkerij te verzorgen. Concreet: heel 
Zemst warm maken voor de opening van 
het gemeenschapscentrum. De meeste 
Zemstenaren weten nog niet hoe De Melkerij 
er zal uitzien. Wij willen ervoor zorgen dat 
wat we tijdens de vergaderingen bespreken, 
ook zichtbaar is voor de Zemstenaren. 
Sinds kort hebben we een facebook- en een 
twitteraccount, waarop iedereen allerlei 
informatie rond het gemeenschapscentrum 

terugvindt. Daarnaast proberen 
we ook de nodige aandacht 
te besteden aan het visuele 
aspect. Denk maar aan een 
affichecampagne, het maken 
van filmpjes en foto’s die in De 
Melkerij worden opgehangen. 
Veel meer kan ik nog niet 
vertellen... Het moet toch nog 
een beetje een verrassing zijn, 
hé?”

Wie neemt wat voor zijn rekening? 
“Ik houd mij voornamelijk bezig met de 
sociale media, het plaatsen van berichten 
op onze facebook- en twitteraccount. 
Dave en Greetje denken na over het 
visuele aspect, hoe ze De Melkerij in 
het Zemstse beeld kunnen brengen. 
Daarnaast vinden we het alle drie 
belangrijk dat De Melkerij erin slaagt 
om ook de Zemstse jeugd, scholen en 
families aan te trekken. We hebben het 
gevoel dat het huidige cultuurprogamma 
zich daar nog te weinig op richt.”

Zit er toekomst in de projectgroep? 
“Ik hoop dat de projectgroep een 
nieuwe invulling krijgt wanneer het 
gemeenschapscentrum geopend is. Ik wil 
mij zeker en vast blijven engageren, als 
vrijwilliger zou ik mij ook willen blijven 
inzetten. Ik denk dat Greetje en Dave van 
dezelfde mening zijn. Maar dat is allemaal 
nog niet concreet en de toekomst van de 
projectgroep blijft voorlopig nog wat vaag.”

Tekst: Maaike De Donder Foto: Jean Andries

De Melkerij, deel II: 
de projectgroep 

Zemst – Waar ik vroeger als klein meisje mijn eerste 
danspasjes zette, later als tiener de eerste keer ging 
poolen, daar komt nu een plaats naar mijn hart: het 

gemeenschapscentrum De Melkerij. Vorige maand 
brachten wij een interview met schepen van Cultuur 

Koen Vandermeiren. Hij vertelde ons meer over de 
functie van De Melkerij en welke doelen zij beoogt. 
Uiteraard is het ook belangrijk om de Zemstenaren 

warm te maken voor het nieuwe gemeenschapscentrum. 
Hiervoor sprak ik met Ansje Brassine, één van de 

denkers in de projectgroep achter De Melkerij.

Ansje zet mee 
haar schouders 

onder De Melkerij.
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

C
urling is in België een 
relatief onbekende sport 
met weinig beoefenaars 
en helemaal geen 

geschikte accommodatie. De WCF 
wil curling wereldwijd promoten en 
stelt budgetten beschikbaar voor de 
bouw van nieuwe curlingbanen. De 
Belgische curlingbond heeft daarvoor 
met de Mechelse club een dossier 
ingediend met mogelijke bouwplaatsen 
in de gemeente Zemst.

Mechelse club zoekt 
onderdak in Zemst?
“Onze eerste optie lag naast Utopolis 
in Mechelen”, zegt Zemstenaar Pieter 
Meijlaers, bestuurslid van Curling 
Club Mechelen. “Daar blijkt echter 
onvoldoende ruimte om een curlinghal 
in te planten. Er komt wel een nieuwe 
schaatsbaan waar we terecht kunnen, 
maar voor curling hebben we mooi 
zuiver geëgaliseerd ijs nodig en 
geen recreatief ijs voor schaatsers. 
Momenteel behelpen we ons met de 
ijsbaan van Leest ,waar we vier uur per 
week kunnen trainen. Veel te weinig 
en bovendien moet de ijsbaan er op 
termijn weg. Een echte curlingbaan zou 
onze sport een geweldige boost geven.”

Zemst heeft 
recreatiegebied
Het schepencollege van Zemst is 
principieel bereid om op vraag van 
de Belgian Curling Association 
vzw een locatie ter beschikking 
te stellen. “Alleen de grond”, 
verduidelijkt schepen van Sport 
Piet Van Grunderbeek. “De kosten 
voor de bouw en de exploitatie 
van de overdekte curlingbaan 
worden volledig gedragen door de 
Wereldbond en de vereniging. Zemst 
heeft nog redelijk wat recreatiegebied 
waar dergelijke accommodatie 
kan ingeplant worden. Er zijn 
mogelijkheden aan de budohal in 
Elewijt, in het Blosodomein of de 
Ossebeemden in Hofstade, aan 
de sportvelden De Waterleest in 
Eppegem, voetbal Weerde, in Zemst-
Laar… Die locaties zullen met de 
Wereldfederatie en de club bekeken 
worden.”

Een ‘basic 
constructie’
De eigenlijke curlinghal is tamelijk 
‘basic’ zonder luxe. “Het gaat om een 
constructie in aluminium, een Portable 
Curling Facility die gemakkelijk op te 

Curlinghal
Zemst - Als de World Curling Federation (WCF) akkoord 

gaat met één van de aangeboden locaties wordt de 
eerste curlinghal van het land in Zemst gebouwd.
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Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

walterdekok@telenet.be

Buitenschrijnwerk

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

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

Kwalitatief en verzorgd rouwdrukwerk in eigen beheer met een snelle levering.

Persoonlijke en verzorgde dienstverlening.

 Bezoek vrijblijvend onze website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

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

“Waardig afscheid nemen”

op komst?

bouwen is en helemaal kan 
gerecupereerd worden”, 
licht voorzitter Gregory 
Janbroers toe.
De WCF heeft nu tijd tot 
maart om te beslissen wie ze 
de eerste baan zal gunnen.  
Als de curlingbaan er in 
Zemst komt wordt ze de 
thuishaven van de club die 
een Zemstse sportvereniging 
wordt. Als het allemaal een 
droom blijft, heeft de club 
nog een plan B om zelf de 
hal te bouwen. Ze moet dan 
wel op zoek naar 400.000 
euro.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Curling vraagt mooi, zuiver, vlak ijs.

Wist je dat...
koning Albert I op 14 februari 
1934 het leven liet tijdens het 
beklimmen van een berg?

Wist je dat...
wie Valentijn viert langer leeft?
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Een uitgelezen 
kans
Laura studeert Taal en 
Letterkunde, meer bepaald 

Engels en Spaans, aan de Universiteit 
van Gent. Ze vertrok een zestal maanden 
geleden naar Barcelona op Erasmus. 
Laura had altijd al de ambitie om eens 
buiten onze Belgische grenzen te treden, 
maar vatte nu pas de koe bij de horens.

Universtat Autonoma 
de Barcelona
Laura plaatste drie Spaanse steden in haar 
lijstje met favoriete Erasmusbestemmingen. 
Niet vreemd natuurlijk als ze Spaans 
studeert. Uiteindelijk kwam ze terecht aan 
de Universtat Autonoma de Barcelona. 
De universiteit hanteert een hele andere 
methode dan deze in haar thuisbasis. Zo 
heeft ze voor bepaalde vakken meerdere 
examens, verspreid over het hele schooljaar, 
terwijl er voor andere vakken slechts 
één moment is voorzien. Een heel ander 
systeem dan in België, waar meestal één 
examenperiode per semester plaats heeft. 

Jingle bells, jingle bells 
Met de kerstperiode keerde Laura 
eventjes terug naar België. Niet zozeer 
omdat ze het hier ongelooflijk hard miste, 
wel omdat ze er belang aan hecht om 
deze periode met haar familie en dichte 
vrienden te vieren. In Barcelona vertrok 
iedereen huiswaarts en ook Laura had 

niet veel zin om daar in haar eentje achter 
te blijven. Oudjaar was voor haar een 
moeilijkere keuze, waarbij België opnieuw 
het voordeel van de twijfel genoot. Laura 
koos ervoor om oudjaar samen met haar 
jeugdvrienden te vieren. Net omdat deze 
allemaal elders in de wereld studeren 
en oudjaar een dag is waarop ze eens 
allemaal in België vertoeven. 

Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugde! 
Laura logeert in een flat samen met 
andere Erasmusstudenten. Ze komen van 
overal: Polen, Engeland, Italië, Frankrijk, 
enzovoort. Er zijn nog verschillende 
andere flats waarin Erasmusstudenten 
gevestigd zijn. Het doet haar denken aan 
de film l’Auberge Espagnol. Laura vindt 
het zalig, vooral omdat ze dan predrinks 

houden, vooraleer ze de stad onveilig 
gaan maken. In Barcelona zijn zo’n 
predrinks zeer gebruikelijk (hoewel dit 
fenomeen mij hier in Leuven of Brussel 
ook niet onbekend is, nvdr). Laura 
geeft wel toe dat dit samenhokken met 
Erasmusstudenten een nadeel met zich 
brengt: na deze Erasmuservaring wou 
ze graag beter Spaans spreken. Jammer 
genoeg verloopt het merendeel van de 
gesprekken in het Engels.

Een architecturaal 
hoogstandje met een 
druk kantje
Laura is enorm onder de indruk van 
Barcelona. “De eerste dagen liep ik heel 
de tijd met mijn ogen naar boven gericht 
om alle huizen te bekijken, zo prachtig”, 
vertelt ze. “De eerste maanden trok ik 

Het leven zoals het is: 
de Zemstse Student
Zemst- Na onze student in Kortrijk zochten we warmere oorden op. In deze barre 

wintertijden zijn er wel een aantal bestemmingen die mijn voorkeur genieten. Helaas 
ontbreekt het mij aan tijd om helemaal naar het mooie Barcelona te reizen. Gelukkig kan 

Laura Ramos, 22 jaar en afkomstig uit Zemst-Bos, mij via mail wat meer vertellen. 

DE ZEMSTSE STUDENT

Onze jeugd leest de Zemstenaar niet? Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Zelf ben 
ik studente aan de Vrije Universiteit van Brussel en ben ik nieuwsgierig naar onze andere 
Zemstse studerende jongeren.  Waar studeren ze? Waarom studeren ze? Wat studeren ze? 
Maar vooral wat doen ze als ze niet aan het studeren zijn?  
de Zemstenaar start met een zoektocht naar Zemstse jongeren die vertoeven in een 
ongekende studentenstad of beter zelfs... in het buitenland studeren. Elke maand deelt 
een student graag zijn ervaringen en leuke weetjes met onze lezers. 
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Mark Van Steenwinkel

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

Alle natuursteen-, vloer- 
en tegelwerken

Juwelier

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

ma gesloten, di tot vrij 9u-12u en 13.30u-18.30, 
zat 9u-12u en 13.30u-18u, zon 9u-12u.

Nona - €79

(slechts tijdelijk verkrijgbaar bij je Trollbeads Limited Edition dealer in Humbeek)

Glaskralen Liefdessymfonieset

Bekijk onze nieuwe website
www.juweliervanlaer.beVolg ons op facebook voor talrijke acties

www.jsdheylen.be
www.jsdimmo.be

U kan op ons rekenen!

maandag en dinsdag gesloten -
woensdag 9 u tot 18 u - donderdag 9 u tot 20 u -

vrijdag 9 u tot 18 u - zaterdag 7 u tot 15 u
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• 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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal

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

naar het strand om van het goede weer 
te genieten. Tussendoor wandelde ik 
willekeurig straatjes in en uit, waarbij ik 
leuke cafeetjes en winkeltjes ontdekte. 
Voor de frappé liefhebbers onder ons: 
Cosmo is een echte aanrader! Mijn 
favoriete plaatsje bij uitstek zijn de 
‘bunkers’, vooral ’s avonds om de stad 
en de zonsondergang te aanschouwen. 
Dit alles in het gezelschap van vrienden 
en een flesje wijn.”

Gaudi, Picasso, Dali, 
Miro, ... 
 Daarnaast is Laura enorm onder de 
indruk van de architectuur. Toch 
geeft ze aan dat Barcelona heel druk 
is. Als ze dit vergelijkt met Zemst 
of Gent, vindt ze bij ons sneller een 
plaatsje om helemaal tot rust te komen. 
Ook aan cultuur is er geen gebrek in 
Barcelona. Er zijn interessante musea, 
zoals het MACBA, Picassomuseum, 
MNAC en indrukwekkende 
bezienswaardigheden zoals de 
Sagrada Familia, Parc Guëll, Casa 
Batllo, enzovoort waar je het werk van 
Gaudi kan aanschouwen. Laura zag 
er een aantal interessante exposities, 
waaronder deze van Ai Wei Wei 
( een vooruitstrevende Chinese 
kunstenaar).  Om de natuur op te 
snuiven neem je volgens Laura best de 

bus richting Montserrat. Montserrat 
is een klooster gelegen in de bergen, 
vanwaar verschillende wandelpaden 
vertrekken.

Belgische frietjes 
Aan het einde van ons gesprek kan ik 
het niet laten om te vragen wat ze het 
hardst miste. Op sommige momenten 
ziet of beleeft ze iets speciaals, waarbij 
ze onmiddellijk moet denken aan 
vrienden of familie. Gelukkig zijn er 
skype, facebook en whatsapp om de 
pijn een beetje te verzachten. Uiteraard 
zijn er ook de Belgische frietjes en de 
vers getapte pintjes die Laura enkel bij 
ons zo lekker vindt. Laura kijkt terug 
met een positief gevoel. In de toekomst 
wil ze zeker en vast nog een paar keer 
terugkeren naar Barcelona. Alleen al 
voor al de herinneringen. 

Tekst: Maaike De Donder, foto: Laura Ramos

Kennen jullie Zemstenaren 

een zoon, dochter, buurmeisje, 

buurjongen, neefje, nichtje, leider, 

leidster, enzovoort die graag zijn of 

haar ervaringen wil delen? Twijfel 

dan niet om ons een mailtje te 

sturen. Wie weet staat hij of zij de 

volgende maand te pronken in ons 

dorpsmagazine. 

Wist je dat...
Dolly, het eerste gekloonde 
schaap stierf op 14  
februari 2003 en Marco 
Pantani een jaar later?

Wist je dat...
Jan Decleir op 14 februari 
1946 geboren werd 
en Raymond van het 
Groenewoud op Valentijnsdag 
in 1950?
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O
livier Martens is een 
vrolijke zeventienjarige met 
twee nogal uiteenlopende 
passies: basket en 

voordracht/toneel. Of hij veel punten 
scoort met basketten ben ik hem 
vergeten te vragen, maar op het vlak van 
voordragen doet hij dat zeker en vast. In 
november nam hij voor de eerste keer 
deel aan de zestigste editie van het Dr. De 
Gruytertornooi, een voordrachtwedstrijd 
voor 8 tot 17-jarigen (en op die leeftijden 
zijn ze streng!). Die vindt plaats in 
Mechelen, maar niet-Mechelaars mogen 
ook deelnemen. En het was meteen – 
letterlijk – prijs voor Olivier, want hij ging 
naar huis met het Stadsjuweel. Hij won 
in de categorie jongens van 15 tot 17 jaar 
en was ook algemene winnaar. Grootste 
onderscheiding, zeg maar.

Deelgenomen op de valreep en 
meteen winnen! Waar bleef je zo 
lang? 
“Dat weet ik zelf niet zo goed. Ik volg 
nochtans al lang woordkunst aan het 
conservatorium in Mechelen, maar ik 
voelde nu pas de goesting om me in te 
schrijven voor de De Gruyterwedstrijd. 
Niet dat voordracht volgen verplicht is, 
iedereen mag deelnemen. Mijn leerkracht 
Niki heeft ook wel wat aangedrongen, 
moet ik zeggen. Ja, het was meteen raak. 
Geweldige ervaring!”

Klein en groot moeten een gedicht 
en een prozastuk brengen. Wat 
heb jij gekozen?
“Het gedicht dat ik bracht was Dood 
van Eddy Van Vliet. Een zwaar thema, 
inderdaad. Dus heb ik voor mijn 
prozastuk voor een iets lichter genre 
gekozen, of misschien beter absurder: het 
fragment Schele Jezus uit de voorstelling 
Het uur van de prutser van Wim Helsen. 

Ik hou enorm van zijn gedachtenkronkels 
en de manier waarop hij de dingen 
brengt.  Bij hem stap je mee in een of 
ander gek verhaal waarbij hij er toch 
altijd in slaagt de dingen op scherp te 
stellen.  Zijn absurde humor is echt mijn 
ding. Ik kon natuurlijk maar een stukje 

brengen, want op het tornooi is onze tijd 
beperkt tot vijf minuten (waar ik wel wat 
over ben gegaan), maar ik kon me er wel 
in uitleven. Op mijn manier dan, want 
iemand als Wim Helsen imiteren moet je 
vooral niet doen, vind ik.” 

Stand-up comedy, cabaret,… 
in Vlaanderen zien we veel 
meer mannen dan vrouwen op 
de planken in dit genre. Dat 

weerspiegelt zich niet in de  De 
Gruyterwedstrijd?
“Neen, totaal niet. Er nemen veel meer 
meisjes deel dan jongens. Vinden ze het 
niet zo cool? Dat zou kunnen. Nochtans, 
later willen veel jongens dan toch wel 
acteur, stand-up comedian of cabaretier 

worden. Ze missen 
een kans, want 
zo’n wedstrijd 
is toch ook een 
goeie oefening 
in ‘in je eentje 
voor een publiek 
staan’. En je wordt 
beoordeeld door 
een professionele 
jury, ook niet mis.”

Zou je er 
professioneel 
in verder willen 
gaan? 
“Toch niet. Ik zou 
later wel graag 
aan amateurtoneel 
doen, dus ik zie 
mezelf nog wel eens 
op de planken staan. 
Maar dan als hobby, 
niet als beroep.” 

Jammer genoeg 
zal je de trofee 

volgend jaar moeten teruggeven.
”Ja, dat is zo. Ik mag het beeldje maar één 
jaar houden. Wie drie keer het tornooi 
wint, wordt een definitieve houder van 
het Stadsjuweel. En vermits ik pas op 
mijn zeventiende voor de eerste keer 
deelnam, en dit ook - gezien mijn leeftijd -  
meteen de laatste keer was, zal ik het 
inderdaad moeten teruggeven.  Jammer, 
maar helaas!”

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

Olivier kaapt Stadsjuweel 
Voordracht weg!

Zemst – Elk jaar kunnen kinderen en jongeren hun voordrachtkunsten ten beste geven 
tijdens de Dokter De Gruyterwedstrijd. Dit keer pakte Zemstenaar Olivier met zijn gedicht 

en prozastuk de Mechelse Stadsschouwburg (en de jury) in.

Olivier met het 
Stadsjuweel voor 
Voordrachtskunst, 

dat één jaar op de 
kast mag prijken.
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Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

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

Algemene schilderwerken, binnen en buiten

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken



22

K
omt er een 
losloopweide op 
vraag van het 
publiek? En is 

er dan een probleem met 
loslopende honden aan de 
vijver?
“Het initiatief hebben we zelf 
genomen. We stellen vast dat 
bezoekers op andere domeinen met 
een losloopzone er erg positief op 
reageren, zowel hondeneigenaars 
als anderen.
En ja, sporadisch zijn er wel 
problemen in Weerde met 
loslopende honden. Op het pad 
rond de vijver worden honden 
niet altijd aangelijnd, ondanks de 
verplichting. Dit leidt al eens tot 
kleine strubbelingen met joggers, 
terreinfietsers of vissers. Vooral 
net vóór en na de middag en 
bij valavond stellen we dit vast. 
Hondeneigenaars weten wel 
dat het niet mag, want als ze me 
zien, lijnen ze hun hond wel aan. De 
meeste mensen die ik aansprak over het 
alternatief staan achter de losloopzone en 
ook de gemeente Zemst kan zich vinden 
in het voorstel.”

Wordt er een terrein afgebakend 
zonder meer of komt er 
infrastructuur bij kijken?
“Uiteraard wordt het een afgebakend 
terrein, vooral met het oog op de veiligheid. 
Denk maar aan de onmiddellijke 

nabijheid van de spoorweg en de 
E19. En natuurlijk willen we niet 
langer dat er rennende honden op 
het wandelpad verzeilen.
De locatie is gepland waar nu de 
noordelijke parking en toegang liggen 
aan het Kleinveld. De losloopweide 
zal wat groter zijn dan de huidige 
parking. Er wordt een verhoging 
voorzien, de bosjes blijven behouden 
en er komt een picknickbank zoals 
er al meerdere staan aan de vijver. 
Omheiningen worden verwijderd en 
vernieuwd, de slagbomen verdwijnen 
en er worden drie of vier toegangen 
voorzien met klappoortjes. Voorts zal 
er een modern hondentoilet worden 
geïnstalleerd.”

Voor alle duidelijkheid, 
mensen kunnen nog steeds 
gewoon rond de vijver 
wandelen met hun hond?
“Natuurlijk wel, zolang ze op de 
paden blijven en hun dier aan de 

leiband houden. Nu de hondenbaasjes 
een alternatief hebben, zullen we wel 
vriendelijk maar iets kordater optreden 
bij overtredingen.”

Tekst en foto: Dirk Verdeyen

Hondenloopweide 
aan Weerdse visvijver

Weerde - De visvijver van Weerde is voor hondenliefhebbers een ideale locatie om hun 
trouwe viervoeter en zichzelf de nodige beweging te geven. Op het wandelpad rond de 
vijver moeten honden steeds worden aangelijnd. Nu plant het agentschap van Natuur en 
Bos op korte termijn een afgebakende hondenloopweide, waar de beestjes in alle vrijheid 
kunnen rondhossen. Boswachter Dominique De Heyn licht toe.

Wandelaars 
met 

aangelijnde 
honden blijven 
welkom op het 

pad rond de 
vijver.

Vrijgezellen Valentijn...
Wie single is met Valentijn hoeft niet te treuren. Wij geven je alvast drie redenen waarom het feest der liefde 
leuker is alleen dan met twee!

1. Geen verplichtingen. Je wordt niet door je lief verplicht om er een romantische avond van te maken. In je pyama 
in de zetel met een zak chips of een avondje in de sauna, jij én alleen jij beslist!

2. Geen domme uitgaven. Jij hoeft geen geld uit te geven aan schattige prulletjes die toch niemand meer gebruikt. Nee, 
jij kan het spenderen aan dat nieuwe paar schoenen of die e-reader waar je al lang van droomt.

3. Geen verplicht nummertje. Hoe jij de avond afsluit, bepaal je lekker zelf !
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Onder de   mensen
De nieuwjaarsreceptie van Neos Zemst was een groot succes. 
“De club gaat steeds maar in stijgende lijn en telt al 204 leden. 
Meer dan vijftig activiteiten stonden al op het programma. “Met 
dank aan het bestuur, de leden en het gemeentebestuur. Eén 
van de hoofdactiviteiten dit jaar is een riviercruise op de Seine 
van Parijs tot Normandië”, zegt voorzitter Albert Cluckers. De 
talrijke aanwezigen konden genieten van zelf klaargemaakte 
hapjes door de dames. Op de foto de werkers in de keuken die 
voor de hapjes en de service zorgden.

“De benjamins (U12) van Basket Groot-
Groot Zemst is een enthousiaste groep die 
zich elke dinsdag en donderdag verdiepen 

in het speltechnische aspect van deze mooie 
sport”, zegt trainer Kathleen Christiaens. 

Emma Van Buggenhout, Toon De Tollenaere, 
Sam Musoni, Kwintin Vanderschrick, Leila 

Halwa, Fatma Kilci, Jentel Cleynhens, Jarno 
Cleynhens, Axl Cools, Noémie Niels, Noa 

Niels, Joren Vandermeiren, Nikki Verreth en 
Lars Van Roey.

Pasar Zemst aan het vertrek in Weerde voor een verrassingswandeling van 5 km 
in Humelgem. Elke maand doet de vereniging activiteiten dicht bij huis. Lid of 

geen lid, iedereen mag deelnemen. Wandelen, kamperen, fietsen, een busreis, 
stadsbezoek en naar het theater gaan zijn geliefkoosde activiteiten.

Klinken op z’n Pasar’s. In domein De Merel kwamen een veertigtal sportievelingen 
samen om het nieuwe jaar al wandelend in te zetten. Van deze gelegenheid maakte 

iedereen gebruik om een geweldig en ontspannen 2015 tot te wensen. Aan het 
einde van de wandeling werd getoost op het nieuwe jaar.
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Foto’s: Jean AndriesOnder de   mensen

Poetsvrouw Paula De Bakker werd door de leerlingen 
van basisschool De Pimpernel in Zemst-Laar letterlijk 

in de bloemetjes gezet. Paula wordt 65 jaar en gaat 
met pensioen. De goedlachse poetsvrouw is een echte 
publiekslieveling en kreeg een passend afscheidsfeest. 

Alles gebeurde in het grootste geheim. Het was de 
verrassing van haar leven.

De collega’s die voor de verrassing van haar leven 
zorgden wilden ook graag met Paula op de foto.

Naar jaarlijkse gewoonte werd een 
steakfestijn georganiseerd ten voordele van 
vrouwelijke motorcrosser Jolien Vleminckx. 
En het was andermaal een groot succes. De 
bezoekers konden genieten van steak of kip 
met frietjes en achteraf taart of verse rijstpap. 
De personen die hielpen samen met Jolien en 
familie poseren graag voor de foto.
(Tekst en foto Anke Van Haesendonck)

De opbrengst van het Wereld Weits Buffet gaat 
deze keer naar basisschool De Zonnewijzer. Ilse 
Verhoeven reikte aan de directie van de basisschool 
een symbolische cheque uit van 1000 euro, dat voor 
aankoop van audiovisueel materiaal en voor uitbouw 
van het computernetwerk zal gebruikt worden.
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De gildevoorzitter Clement Commers stopt na 48 jaar inzet op het plaatselijke en 
bovenlokale niveau. En die inzet was er niet enkel voor de Landelijke Gilden, maar 
ook niet in het minst voor de landbouw. Zo zette Clement zich in voor de verenigingen 
voor veeziektebestrijding van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Clement 
was één van de eersten die een koe had die meer dan 10.000 liter melk per jaar gaf. 
En misschien toeval, maar in 1967 zou hij van het ministerie van Landbouw maïszaad 
hebben gekregen om te gebruiken als veevoeding, wat uniek was in die tijd. Hij zetelde 
in de landbouwcommissie en was verdediger van de landbouwers bij belastinginspectie. 
In 1966 kwam hij in Zemst-Laar wonen, en in 1967 kwam hij al bij het bestuur. Sinds 
dat jaar is hij ook gildevoorzitter en als senior werd hij ook seniorenvoorzitter van de 
seniorenstuurgroep van het gewest Kampenhout-Herent & Kortenberg-Zaventem. Op 
17 januari gaf hij de fakkel door aan zijn zoon Wim Commers.

De dames van Zenneblok I Eppegem zijn aan 
een sterk seizoen bezig en lonken naar de titel. 

“Een mix van ervaring en jong enthousiasme is 
onze sterkte”, zegt coach Marck Demeyere. Op 

de foto: Ina De Maeyer, Kim De Meyere, Sara 
Vrijders, Kristien Goovaert, Sigrid Willems, Kelly 

Wagemans en Sofie Ceulemans met hun coach.

De lunch van de leige portemonnee van VV Elewijt 
was andermaal een groot succes. Meer dan honderd 
inschrijvingen maakten er een gezellige smulpartij 
van. 

Het bezoek van de Koninklijke Harmonie Sint-
Hubertus, die driekoningen kwamen zingen, 
maakte het feest volledig. De eerste ploeg van VV 
Elewijt maakte de leuke namiddag volledig met een 
klinkende overwinning tegen Kraainem.  
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Wijn proeven in Amadeus Zemst-Bos. 
Tom Petré van Wijnen Vino Vera Cruz 
stelde er de beste Europese en nieuwe 
wereldwijnen voor. Cava – Lambrusco 

(Italiaanse schuimwijn) kenden een groot 
succes. Op de foto een groep wijnkenners 

die konden proeven van veertig 
verschillende wijnen.

Cycling Team Zemst stelde, samen met prominenten en 
sponsors, haar cyclocrossteam 2015 voor. Met hun plaatselijk 
boegbeeld Lorenzo Pepermans (provinciaal kampioen Vlaams 
Brabant, winnaar eindklassement van de moedige veldrijder 
bij de beloften en vele ereprijzen), junior Lennert Bellens, U23 
Gianni Vermeiren, Yelle Leaerts, Onno Verheyen en Sibe Smet, 
elite zonder contract Igmar Uytdewilligen en Dave De Cleyn, 
dames Elite Tine Verdeyen. master Hubert Kockaerts (ambitie 
top tien) en Daniel Van Oosterwijck (Belgisch- en provinciaal 
kampioen Vlaams Brabant) is de club gewapend voor een mooi 
seizoen. Van sponsors Renevocht (Sint-Katelijne-Waver), Dirk 
Verbestel en Sonja Pepermans (Hofstade), Alupoort (Zemst) 
en Mario’s Motorcenter (Zemst) krijgen ze alvast de nodige 
steun. 

FC Eppegem kan terugblikken op een goed 
jaar. De eindronde werd voor de tweede 

keer op rij behaald, een promotie werd het 
andermaal net niet. De ploeg kende een kleine 

terugval maar stond na de heenronde nog op 
een eervolle vijfde plaats. Tijdens de geslaagde 

nieuwjaarsreceptie onderstreepte voorzitter 
Jan Van Asbroeck de goede werking van de 

club. Hij verwachtte een betere terugronde en 
kijkt met vertrouwen uit naar volgend seizoen. 
De dag nadien reageerden de spelers met een 

klinkende 0-5 zege bij Merchtem.

Jigo-Tai Zemst werd kampioen in 
afdeling 4A en speelt volgend seizoen 

in derde klasse. Tegen JC De Bress 
en JC Edo werd er telkens gewonnen 
met een droge 6-0. Ook Huldenberg 
en Arendonk werden respectievelijk 

met 4-2 en 5-1 ingeblikt. “Proficiat aan 
alle judoka’s en uiteraard ook aan onze 
trouwe supporters”, zeggen de leiders 

van de club in koor.
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D
e Vlaams-Brabander staat 
symbool voor de toeristische 
ontwikkeling van de provincie, 
met het Pajottenland als 

centrum van een roemrijke fokkerij. Voor 
de eerste wereldoorlog werden duizenden 
trekpaarden geëxporteerd  naar Amerika, 
Canada, Rusland, Zweden, Duitsland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en 
Italië om er de paardenrassen te verbeteren.  
Vandaag gaat het niet goed met de fokkerij 
doordat de paardenkrachten vervangen 
zijn door machines. Het aantal geboortes 
in België daalde van 921 in 2006 naar 
572 in 2014. “De veulenpremie moet de 
fokkerij terug aanzwengelen”, zegt Tom 
Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. “In 
tegenstelling tot de rest van het land neemt 
het aantal fokkers in Vlaams- Brabant weer 
toe met nieuwe fokkers vorig jaar. Met 
89 geboren veulens in 2014 stagneert de 
terugloop. Veulens die van de veulenpremie 
genieten, krijgen het toevoegsel ‘van 
Vlaams- Brabant’ bij hun fokkerijnaam.”

Paardenkrachten als 
attractie
In de weilanden aan de Broekstraat in 
Elewijt draven elf bruinschimmels en 
één blauwschimmel van stal De Greeff. 
Theo en Herman zijn er mee opgegroeid. 
“Vroeger werden de paarden ingezet om 
het veld te bewerken op het witloofbedrijf 
maar nu is het vooral een hobbyfokkerij 
geworden,” doet Herman zijn verhaal. 
“Sporadisch trekken ze nog de ploeg 
of een andere landbouwmachine. Ze 
worden nu vooral ingespannen in de 
paardentram of de koets voor trouwerijen, 
jubilarissen, stoeten en processies om zo 
een stukje van hun onderhoudskosten te 
recupereren.” 

Alle steun welkom
 “We stimuleren de fokkers met een 
bijkomende premie van 100 euro 
van onze vzw De Vlaams Brabantse 
Kweker”, zegt voorzitter Theo De 

Greeff, “en ze krijgen ook 175 euro 
steun van de Vlaamse overheid voor elk 
veulen. Dat maakt samen 475 euro. Het 
helpt, maar de kosten om een merrie 
drachtig te krijgen bedragen al snel 300 
tot 500 euro en dat is nog maar het begin. 
Medische controles door de dierenarts, 
de geboorte en de opfokkosten lopen op 
en soms moet je er ook nog een tegenslag 
bijnemen. Dit voorjaar verloor ik twee 
beste fokmerries en een veulen door 
verwikkelingen tijdens de drachtperiode 
of net na de geboorte. Dat is een zware 
klap. Vooral omdat het nazaten waren 
van de kampioenenhengst Ensor d’ 
Elewijt, het beste paard dat we ooit 
hadden.”

Wij zullen doorgaan
Toch zijn er ook lichtpunten in de 
toekomst voor stal De Greeff. Er dartelen 
weer twee veulens in de wei en Jef (30) en 
Lieselot (22) gaan voluit voor de fokkerij. 
“Vroeger had ik een rijpaard, maar 

toen dat te oud werd, kocht ik met mijn 
spaargeld een eigen bruinschimmel’, 
zegt Lieselot. “Als er een merrie moet 
bevallen, blijf ik er graag bij waken en 
ik rij ook dressuur met een Brabander”, 
klinkt ze enthousiast.
Haar neef Jef is ook een paardenman. Hij 
rijdt menwedstrijden met een tweespan. 
“Uitzicht op de paardenweide en bezig 
zijn met die rustieke, zachtaardige  dieren 
is genieten”, getuigt Jef.
Lieselot en Jef willen de fokkerij graag 
verderzetten als ze daartoe de kans 
krijgen maar: “Veel van ons weiland 
ligt in natuurgebied waar strenge 
bemestingsbeperkingen gelden, 
waardoor het grasland verarmt. Voor de 
paardenhouderij is dat niet zo gunstig, 
want per paard heb je 1 hectare goed 
grasland nodig. Minderwaardig grasland 
betekent oplopende kosten aan ander 
voeder. Dat kan dus een probleem 
worden.”

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Premies voor trekpaarden

Elewijt - In het Vriezenbroek in Elewijt lopen de Brabantse trekpaarden van stal De Greeff. 
Plompe merries en dartele veulens. Terwijl het aantal trekpaarden elders daalt, blijft het 

bestand in Vlaams-Brabant op peil en neemt het aantal fokkers toe. De ondersteuning met 
een provinciale veulenpremie is een belangrijke stimulans.

Lieselot en Jef met de 
veulens Schakira en Silke; 
een stukje toekomst voor 

de fokkerij.
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Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

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

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

GSM 0475/869 163

 

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

Woordvoerder Bart Diricx legt 
het concept uit: “Het moeten 
niet altijd stijve personeels- of 
nieuwjaarsrecepties zijn. Daarom 
bedachten wij met Unizo een nieuw 
initiatief.   

Onze eerste Fun After Work is de 
ideale manier om je werkweek te 
onderbreken en eens lekker uit 
de bol te gaan met vrienden en 
collega’s. Je vindt er een authentieke 
gin bar naast de klassieke dranken en 
de nodige hapjes. Om 18u gaan de 
deuren open maar om middernacht 
gaat de muziek uit, de lichten aan 
en iedereen tevreden naar huis om 
de volgende dag weer fris naar het 

werk te kunnen!”

En hoe geraken wij aan een 
inkomkaart?
“Niet! Wij hebben de traditionele 
inkomkaarten vervangen door 
trendy polsbandjes. Deze 
zijn alleen beschikbaar in 
voorverkoop, waarbij niet-
Unizo leden een bedrag 
betalen van 20 euro en Unizo-
leden 15 euro. De per e-mail 
bestelde inkombandjes 
liggen de avond zelf klaar 
aan het onthaal.”

Fun After Work 

Zemst – Unizo Zemst pakt uit met een bijzonder 
origineel initiatief. De vereniging van Zemstse 

ondernemers nodigt iedereen uit op haar eerste Fun 
After Work. Bedoeling is om op een donderdagavond 

met collega’s en vrienden bij te praten en te dansen op 
de tonen van een deejay en een live saxofonist. Het 

evenement vindt plaats op 12 februari in de showroom 
van Moto’s Deschouwer aan de Hoge Buizen in Eppegem.

Inschrijven kan:

* Door een mailtje te sturen 

aan  funafterwork@unizozemst.be en het 

bedrag over te schrijven op IBAN BE06 

7512 0446 4522, BIC AXABBE22 met 

als vermelding ‘FAW 2014’

* Door een polsbandje af te halen bij één 

van de voorverkooppunten (café De Kroeg 

of café Harlekijn) en daar onmiddellijk af 

te rekenen (indien je Unizo-lid bent leg je 

je lidkaart 2015 voor).

Alle info vind je op www.unizo.be/zemst
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ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/62 14 00

Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

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

 

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

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

 

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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst
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“M
intaka is de groep 
van drie sterren 
die even hard 
schitteren als de 

zon. Het is de gebundelde energie die uitgaat 
van de vereniging van die sterren die hen 
die immense kracht verleent . Daarom heb 
ik die naam gegeven aan mijn vereniging die 
ik precies een jaar geleden heb opgericht.” 
Aan het woord is Nancy Vanhaesendonck 
uit Eppegem, al twintig jaar met yoga 
bezig. Maar ondanks die yoga bracht de 
uitputtende prestatiedrang van haar vorige 
werkgever, een Amerikaanse multinational, 
haar een paar jaar terug op de rand van een 
burn-out. Ze gooide het roer om, geloofde 
in haar kunnen en startte opnieuw, maar 
alleen voor anderen met Mintaka: met 
haar yoga en meditatie-ervaring wil ze de 
spanningen bij anderen helpen afnemen. 
“In groep is dat een hele beleving, apart is 
dat veel moeilijker. Hoewel heel intensief, 
is yoga ontladend en nooit geforceerd, 
zodat de eenheid geest-lichaam-ziel tot rust 
komt. Ons gemoed wordt immers constant 
verzwaard door opgelegde druk en 
allerhande zwaarmoedige gevoelens. Het 
zijn die negatieve gedachten die men moet 
kunnen bannen om gemoedsrust te vinden. 
Met yoga is dat mogelijk. Ik doe zachte yoga 
in groep waarbij elke sessie op zichzelf staat. 
Eender wie kan elk moment aansluiten en 
je hoeft niet elke keer te komen”, verzekert 
Nancy. 

Centen in bierpotje
Alles is gebaseerd op persoonlijke wil en 
wederzijds vertrouwen dat zijn weerslag 
vindt in haar zachte aanpak: geen lidgeld of 
beurtenkaart die moet opgebruikt worden 
of wat ook. Neen, in een simpel bierpotje 
vraagt ze bij elke sessie vijf euro te steken 

voor de begeleiding en de verzekering. “Ik 
ledig dat potje zelfs niet regelmatig, kijk 
het dus niet na, maar die ene keer dat ik 
het eens nakijk, klopt de inhoud altijd met 
wat er moet tegenover staan. Zo toon je 
vertrouwen te hebben in de mensen en zij 
in jou en voelt niemand zich gedwongen 
om te komen.” En dat systeem werkt! Ze 
geeft nu yoga aan groepen volwassenen 
en kinderen, maar ook op zowat alle 
mogelijke manieren: kinderyoga in de mix, 
kinderen en (groot)ouders, kind-ouder, 
moeder-baby, zwangere moeders. Buiten 
yoga geeft ze nog individuele praat- en 
meditatiesessies en reiki (handoplegging).

Yoga thuis, op 
school en bij 
verjaardagsfeestje
Ze komt zelfs tot bij je thuis voor het 
hele gezin of naar school voor yoga in 
klasverband. Ook verjaardagsfeestjes 
voor kinderen organiseert ze met yoga 
incluis. Voor wie eens origineel wil zijn. 
Maar soms zijn doelgerichte privélessen 
aanbevolen voor bijvoorbeeld kinderen die 
onder serieuze prestatiedruk staan door 
competities. Voor kinderen heeft ze nog 
speciale bijscholing gevolgd waar haar, nu 
vijfjarige dochter, de vruchten van plukt. 
“Ja, die yoga gaat gepaard met veel liedjes 
en rijmpjes en bewegingsspelletjes zoals 
het ballenblazen om op de ademhaling te 

leren concentreren. Nieuw deze maand is 
kinderyoga in de natuur in Het laatste huis 
in Hombeek. Maar de gewone kinderyoga 
is (voorlopig nog) in de binnenspeeltuin De 
Speelbol, Sweynbeerstraat 11 in Elewijt.” 

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

Mintaka, rust met yoga
Eppegem – Zachte yoga op 

maat van elkeen, van ongeboren 
leven tot baby, kind, jong en 
oud volwassene, bejaarde, in 

groep of alleen, elders, op school 
of bij je thuis en zelfs op een 
verjaardagsfeestje: daar staat 

de vereniging Mintaka voor, om 
stress te bannen en innerlijke rust 

te vinden.

Alle info op www.mintaka.be,

info@mintaka.be en 0476/358238. 

Hoewel heel 
intensief, 

is yoga 
ontladend 

en nooit 
geforceerd.

Valentijns-
budget
Maar liefst 72% van de 
mannen verwacht dat 
Valentijnsdag een romantische 
bedoening wordt (tegenover 
52% vrouwen). Ze spenderen 
gemiddeld 25,40 euro aan een 
leuk geschenk.

Dit willen vrouwen 
zeker niet
Ons lijstje met ongewenste 
Valentijnsgeschenken is eindeloos, 
zoals daar zijn: een lingeriesetje 
van een goedkoop warenhuis, 
een zakje van de juwelier zonder 
aanzoek, een teddybeer, goedkope 
chocolade of nog erger: een 
goedkoop parfum.
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be

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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M
et 25 zijn ze, de leden 
van dit gemengde koor: 
18 vrouwen, 7 mannen. 
Stuk voor stuk volwassen 

stemmen, zeker gelet op hun leeftijd. De 
‘jongsten’ zijn prille zestigers,  de iets 
ouderen ‘gezette tachtigers’. Aan alten 
en sopranen (de vrouwenstemmen, AL) 
geen gebrek, maar inzake bassen en zeker 
tenoren (beide mannenstemmen, AL) 
zou het wat meer mogen zijn. Gonda 
kijkt me uitnodigend aan en hoewel de 
Orval overheerlijk smaakt, geef ik in deze 
noodgedwongen niet thuis.

Zingende Moeders
Schets ons even de oorsprong en de 
geschiedenis van dit koor, Gonda.
“Laten we beginnen bij het jeugdkoor of 
Lutgardiskoor van de jaren '60. Daarnaast 
had je de Zingende Moeders, een koor 
dat later het Mariakoor (het koor van de 
Boerinnenbond) is geworden. Mijn oom 
was in die tijd organist. Er was toen ook 
een mannenkoor: Sint-Cecilia. Na het 
overlijden van mijn nonkel in 1967 is er 
een fusie gekomen van de drie 
koren, waaruit uiteindelijk het 
huidige Maria- en Ceciliakoor 
is ontstaan. Tot 1998 heeft 
François Muyldermans het koor 
gedirigeerd. Daarna ben ik aan 
de beurt gekomen.”
Aan welke criteria moet 
een koorzanger voldoen?
“Al wie kan zingen en dat graag 
doet, en ook wel wat vrije tijd 
heeft, is welkom. Op leeftijd 
staat geen grens. Dat verklaart 
meteen ook waarom onze 
leden doorgaans niet van de 
jongste zijn. Wij repeteren elke 
donderdagavond en moeten elke 
eerste en derde zondag van de 
maand (plus eventueel een vijfde 

zondag) beschikbaar zijn om de mis op te 
luisteren. Daarnaast heb je natuurlijk de 
kerkelijke hoogdagen en de begrafenissen, 
momenteel zo’n twintig per jaar. Een aantal 
dat de voorbije jaren fel is afgenomen door 
de plechtigheden in het crematorium.” 

Missa Quarta
Dat je van koorzingen niet kunt 
leven, hadden we al begrepen. 
“Alleen trouwmissen en jubilea brengen 
wat geld in het laatje, maar veel is dat 
niet, gelet op het steeds kleinere aantal. 
Vroeger waren er veel meer extraatjes. 
Van een budget kan je niet spreken. Op 
het einde van het werkjaar krijgen we 
een toelage van de parochieraad, waar 
we ons teerfeest mee kunnen bekostigen. 
Maar ook het orgel en onze organist mag 
je niet vergeten. Dat is momenteel Peter 
Gheysemans, die we delen met Hofstade 
en Weerde. Trouwens, wist je al dat in 
Laar Rik Willems weer actief is?”
Heb je een voorkeur voor 
bepaalde liederen of gezangen? 
“Doorgaans zingen we in het 

Nederlands. Bij begrafenissen is dat 
Gregoriaans. Vergeet ook niet dat wij ons 
repertoire geregeld moeten vernieuwen 
en aanpassen. Dat betekent inoefenen. 
Zoals ook a capella-zingen, wanneer de 
koster er niet kan zijn. Persoonlijk hou 
ik erg veel van de Missa Quarta. Dat 
is een feestelijke mis die we herhalen 
op algemene aanvraag van het koor. 
Recent hebben we ze nog gezongen met 
kerstnacht. Ik ken ze helemaal uit mijn 
hoofd. Heel hoog en met veel solo’s. 
Moeilijk, maar o zo schoon!”

Oproep
Gonda benadrukt ook graag het sociale 
aspect van koorzingen.  “Door te 
zingen geef je de mensen en ook jezelf 
een goed gevoel. Niet onbelangrijk is 
ook het sociaal contact. Na de repetitie 
samen een pintje gaan drinken, er is het 
nieuwjaarsfeestje en het jaarlijks teerfeest. 
Dus bij deze: wie kan zingen, tijd heeft en 
zin om er bij te komen, van harte welkom! 
Mijn telefoonnummer: 015/61 31 66.”
 Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries.

Koorzingen, balsem voor het hart

Zemst – Warme gezangen die je in de gepaste sfeer brengen wanneer je in een kerk zit 
bij een begrafenis, huwelijk of andere plechtigheid… het heeft iets. Geen cd’tje of andere 

opname, maar echte stemmen van medeparochianen die weerklinken. Van vrijwilligers die 
heel wat uren van hun vrije tijd opofferen. Met liefde en enthousiasme, zoals we mochten 

vaststellen in Zemst Sint-Pieter, waar het Maria- en Ceciliakoor steevast present geeft. 
Dirigente Gonda Baeck zette voor ons de toon.

Donderdagavond 
repetitie in de 

kerk. En daarna 
gezellig samen een 

pintje drinken. 
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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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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

Denk 
tijdig 

aan uw 
WINTER-
NAZICHT 

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
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di. t/m zat. vanaf 9 uur 
liefst na afspraak

ook ‘s avonds na 18 uur
zaterdagnamiddag gesloten

Stationslaan 27 - 1980 Zemst
015 62 00 65

Schoonheidssalon

SHINZOSpecialiteit:
antiaging behandeling gelaat

Nieuw:
• Nannic de perfecte strijd tegen

veroudering
• Huyaluronic behandeling Klapp e.a.     

• Microdermabrasie succes bij
beroemdheden en in de media
• Skinstimulator versterkend

programma voor de gelaatsspieren
• Natuurlijke behandeling Dr. Renaud

bloemen en planten
• Ontharen met was en body sugar

• Hand-en voetverzorging
• Lichaamsverzorging

• Medex kleipakking en massage
• Klapp benenpakking met

mechanische lymfedrainage
• Nannic slim & firm – actief

verwijderen van vet en cellulitis
• Permanente make-up ogen en

wenkbrauwen
• Zonnebank

Producten: Klapp Dr.Renaud Nannic
Gehwohl make-up  Eva Garden
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W
at is een Flamiche 
Dinantaise eigenlijk?
“Dat is een soort kaastaart, 
gemaakt met een vette kaas 

uit de streek die Boulette de Romedenne 
heet, boter en eieren. Dat mengsel wordt 
gebakken op een bodem van brooddeeg 
en bij voorkeur warm geserveerd. Je 
drinkt er best een bourgognewijntje uit 
Savigny bij. Ik kan ze zelf niet bakken. 
Eerlijk gezegd ruikt Flamiche nogal 
uitgesproken en echt heel lekker vind ik 
ze ook niet… Tijdens de plechtigheid 
heb ik ze natuurlijk wel gegeten!”

Hoe wordt een Vlaamse saxofoniste 
lid van een genootschap dat een 
Waalse taart promoot?
“Ah! De link ligt bij de saxofoon. Dinant 
is de geboorteplaats van Adolphe Sax, 
de uitvinder van de saxofoon. Om hem 
te eren wordt sinds 1994 om de vier jaar 
een internationale wedstrijd, en om de 
twee jaar een nationale wedstrijd voor 
jonge saxofonisten georganiseerd. Ik zit 
al vijftien jaar in de jury van die wedstrijd 
en heb op die manier verschillende 
contacten gelegd in Dinant.
Er is in Dinant sinds 1956 een 
genootschap, de Confrérie Royale des 
Quarteniers de la Flamiche Dinantaise, 
dat die taart promoot, naast andere 
streekproducten. Ze doen dat blijkbaar 
zo goed dat de Oostduinkerkse Orde 
van de Garnaalvissers te Paard er tijdens 
de eindejaarsperiode in de leer ging! In 
november 2014 was het tweehonderd 
jaar geleden dat Sax geboren werd, en de 
broederschap van de Dinantse Flamiche 
heeft dan acht nieuwe ereleden ingewijd. 
Allemaal waren ze op één of andere 
manier vrienden van Dinant en van de 
saxofoon. Ik werd voorgedragen door 
de Association Internationale Adolphe 
Sax, de vereniging die het Concours 
International Adolphe Sax organiseert.”

Het Concours International 
Adolphe Sax, dat is zowat de 
Koningin Elisabethwedstrijd van 
de saxofoon, niet?
“Dat klopt. De laatste keer, in november 
2014, waren er 278 kandidaten uit de 
hele wereld. Na een eerste selectie op 
basis van een ingestuurde video, bleven 
er 108 saxofonisten over, die elk twintig 
minuten mochten spelen in het Centre 

Culturel van Dinant. 
Het hele gebeuren duurt drie weken, 
maar is geweldig goed georganiseerd. 
Elk jurylid krijgt bijvoorbeeld een 
draaiboek waarin bijna per minuut 
staat wie waar moet zijn en wat moet 
doen. Ze weten ook een grote schare 
vrijwilligers te mobiliseren. Zo was er 
een verantwoordelijke die elke dag alle 

juryleden van het hotel in Anseremme 
naar het Centre Culturel in Dinant (waar 
de wedstrijd doorging) bracht. Alle 
kandidaten en hun pianist logeren ook 
bij gastgezinnen. De Japanse ambassade 
steunt haar kandidaten door het in orde 
brengen van paspoorten en documenten 
en eventuele financiële steun bij de 
aankoop van de (dure) vliegtickets.. 
Het mooie is dat de stad Dinant al die 

vormen van inzet 
niet vergeet: 
samen met mij 
werd de Japanse 
a m b a s s a d e u r 
erelid. Ook 
de Brusselse 
Schepen van 
Cultuur, die 
geregeld had dat 
Manneke Pis op 
6 november als 
Adolphe Sax 
werd aangekleed, 
ontving het 
erelint van 
de Confrérie. 
K u n s t e n a a r 
B e r n a r d 
Tirtiaux, die een 
glazen waterklok 
in de vorm van 
een saxofoon 
had gemaakt om 
af te tellen naar 
de geboortedag 
van Sax, werd 

ook opgenomen in de broederschap, 
net als de Russische saxofonist Nikita 
Zimin die eerste laureaat van de Adolphe 
Saxwedstrijd werd in 2014…
Kortom, ik ben in goed gezelschap 
met mijn oorkonde en erelint van de 
Confrérie des Quarteniers de la Flamiche 
Dinantaise!”

Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Jean Andries

Dinantse taart voor Nadine

Zemst - Nadine Bal uit Zemst-Bos is docente saxofoon aan de LUCA School of Arts 
campus Lemmensinstituut in Leuven en aan de KSO afdeling van het Lemmensinstituut. 

Ze speelt tenorsax bij Circling Saxes, jureert saxofoonwedstrijden in Dinant en  de 
HaFaBra tornooien in de provincies Oost- en West-Vlaanderen én … is sinds kort ook 

ambassadrice van de Flamiche Dinantaise.

Nadine Bal met 
oorkonde en erelint.

“Dit Concours is zowat de 
Elisabethwedstrijd van de sax
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Z
o’n kwaliteitslabel kent de 
federatie van de gymnastieksport 
Gymfed toe aan clubs die 
via een uitgebreid dossier 

getuigen van doorgedreven organisatie, 
feilloze communicatie, een goed opgeleid 
trainerskorps en een aanstekelijke clubsfeer. 
Bovendien kreeg Bloso eind 2014 de 
bouwvergunning voor de uitbreiding van 
de sporthal met een turnhal. Hoog tijd voor 
een praatje met Marijke Van Cauwenberge 
en Gerda De Smet.

Marijke, hoofdtrainer van de 
competitieploeg, hoe belangrijk is 
dit label voor Thorho?
“Wel, de competitieploeg moet zich 
onderwerpen aan de kwaliteitscontrole om 
te mogen deelnemen aan de wedstrijden 
op A- en B-niveau. Daarnaast is het voor 
de leden en de ouders een geruststelling 
te weten dat hun kind in de handen van 
goed opgeleide trainers sport. Onze 
club heeft gediplomeerde hoofdtrainers, 

nogal wat instructeurs zijn leerkrachten 
en sommigen hebben de aartsmoeilijke 
jurycursus afgelegd. Dat levert goeie 
punten op in de beoordeling. Om te 
slagen moest de club gemiddeld minimaal 
50% halen en de competitieve werking 
60%. Bij ons behaalde de club gemiddeld 
80%, onze competitieve werking 82%. We 
mogen dus best wel trots zijn.”

Gerda De Smet, secretaris van de 
club, hoe belangrijk is de nieuwe 
turnhal voor de kwaliteit van 
Thorho’s aanbod?
“In de Q4Gym beoordeling speelt de 
accommodatie een zeer beperkte rol. 
Het aantal trainingsuren en het materiaal 
waren wel de belangrijkste werkpunten 
voor de competitieploeg. Dat maakt 
de bouw van de nieuwe turnhal dus 
nog belangrijker. Voor onze werking 
zal het een enorme opsteker zijn. De 
begeleiders steken nu heel veel tijd in het 
klaarzetten en opbergen van materiaal. 
Een vaste opstelling is ook veiliger voor de 
gymnasten. Bovendien komt er veel plaats 
vrij voor andere zaalsporters als onze meer 
dan driehonderd leden uitwijken naar hun 
eigen ruimte. Voor de competitieploeg 

betekent een degelijk uitgeruste turnhal 
ook dat moeilijke sprongen en bewegingen 
veiliger en gemakkelijker aan te leren 
zullen zijn. Heel veel voordelen dus!”

Hoelang werken jullie al naar dit 
kwaliteitslabel toe?
“De Gymfed is al jaren bezig met 
kwaliteitsbewaking, en dit label is 
het sluitstuk van een lang proces van 
onderzoek en verfijning. Onze club heeft 
ook het vorige IKGYM-label behaald. 
Gymnastiek is een technische sport met 
een hoop reglementen. Zowel de trainers 
als de gymnasten moeten weten welke 
oefeningen moeten uitgevoerd worden, 
in welke volgorde of combinatie, hoeveel 
punten een beweging oplevert of kost… 
Permanente vorming is bij Thorho 
altijd al een aandachtspunt geweest, 
en dit label zien we dan ook niet als 
een eindpunt, maar als de bevestiging 
van het traject dat we volgen. Op 
basis van de resultaten krijgen we een 
aankoopbon voor gymmateriaal of een 
bon die we kunnen gebruiken voor het 
inschrijvingsgeld van opleidingen voor 
trainers en juryleden.”

Tekst en foto’s: Ilse Van de Velde 

Kwaliteitslabel voor Thorho
Hofstade - Turnkring 

Thorho uit Hofstade geeft 
al meer dan veertig jaar 

gymnastiekopleiding aan 
kinderen uit de wijde omtrek. 
Onlangs behaalde de club het 

Q4Gym kwaliteitslabel. 

De meisjes van de competitieploeg 
trainen zo’n negen uur per week!

Marijke en Gerda, fier op hun 
Q4Gym-kwaliteitslabel.

Wist je dat...
het -13,8°C in België was op de koudste Valentijn ooit en 12,4°C op de warmste?
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

Erik Peeters  Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

Zemst - 
Kersvers Trage 
Wegenvoorzitster 
en doorwinterd 
mountainbikester 
V e r o n i q u e 
Baudrez laat 
geen gelegenheid 
voorbijgaan om 
haar engagement 
d a a d w e r k e l i j k 
te tonen. Op 
woensdag 21 
januari waagde 
zij zich aan een 
ware Clash der 
Slijktitanen met 
Willem Minten, 
zowat de meest 
ge p a s s i o n e e r d e 
trailloper van 
onze gemeente 
en voorvechter 
van de E19-
bruggenbouwers. 
De Bengersvoetweg, 
dat is Voetweg 96 
voorbij het Schom 
(Hof van Beieren) richting Zennedijk, vormde het decor van een spannende 
strijd tussen Véro op haar MTB-velo en Willem, eerst op zijn loopschoenen, later 
op zijn blote voeten.

Slijkduivel Willem 
en Moddermadame 
Veronique gingen 
passioneel op in 
hun duel met hoog 
ludiek karakter. 
Terwijl Veronique 
lustig baggerde, 
verbrijzelde Willem 
blootsvoets het 
schaalijs op de 
slijkplassen. Hij 
maakte daarbij van 
dichtbij kennis met 
de kille en klamme 
moddernatuur onder 
het goedkeurend 
oog van Onze-
Lieve-Vrouw-in-’t 
Hammeke. 

Tekst: Alex Lauwens, 
foto’s: Jean Andries

Trage slijkwegen
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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

Moto te koop 
gevraagd
0485/87.46.87

(Dieter)

VRAAG VOOR KINDEROPVANG

Wij verhuizen eind februari van Brussel 
naar Hofstade met een zoontje van bijna 
3 jaar, Anton, die vanaf dan naar de 
kleuterschool zal gaan in Hofstade. We 
zijn op zoek naar een opvang die Anton 
elke maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag kan ophalen op school om naar 
ons huis te gaan (Ambroossteenweg 
124, hoek Vinkestraat, op 10 minuten 
wandelafstand van de school), zodat 
Anton in zijn eigen omgeving wat kan 
spelen. Zelf werken mijn vrouw en ik 
allebei in Brussel, en zijn we rond 19 uur 
thuis. Het zou dus gaan om zo’n 3 à 4 uur 
per dag, 4 dagen per week. 
Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen via koen.doens@ec.europa.eu 
of 0498/98.15.66.

Met vriendelijke groeten,
Koen Doens en Catherine Sustek

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

Winnende nummers EINDEJAARSTOMBOLA 2014
6160016 - 5423842 - 5437302 - 5437296 - 5431317 - 5437215 - 
5437178 - 5160026 - 5432646 - 5431107 - 5432580 - 5431332 - 
5160054 - 5437064 - 5432837 - 5437466
Prijzen af te halen  voor einde maart 2015

Sloggi basic voor Dames en Mannen  3 + 1 Gratis
Breng deze advertentie mee naar de winkel en profiteer van
10% korting op een Damesbroek of Dames T-shirt   --- aanbieding geldig tot 22 februari 2015

“N
o t r ’ 
Abri”, 
s t a a t 
op de 

gevel. “Vanderstukken” op 
de bel. Ik voel me veilig, 
want ook mama Liliane is 
thuis. En mocht ik het er 
toch niet heelhuids van 
afbrengen, dan is er nog 
altijd de verzekering van  
de Zemstenaar.

Oosterse 
gevechtskunst
Fran Vanderstukken, nog 
net geen 24 lentes jong en 
tweelingzus van Zenna, 
heeft het druk. Als Master 
of Science Kine doctoreert 
ze halftijds (dit betekent 
zes jaar) aan de UGent 
met als onderwerp het 
schoudergewricht. Daarnaast werkt 
ze bij twee kinepraktijken, eentje in 
Weerde en eentje in Zemst. De kans 
is bijgevolg groot dat een aantal lezers 
door haar al stevig onder handen zijn 
genomen. Maar haar grote passie is 
MMA. 

Fran, wat moet ik me hierbij 
voorstellen?
“Mixed Martial Arts, meestal afgekort 
tot MMA, is een multidisciplinaire 
vechtsport die gericht is op de 
combinatie van technieken uit 
verschillende vechtkunsten zoals judo, 
thaiboks, jiujitsu en worstelen, om 
maar de bekendste te noemen.”

Lijkt me niets voor pussies. 
Waarom en hoe 
begint een jonge 
vrouw als jij 
daaraan?
“Ik had al tien jaar 
judo gedaan en 
was klaar voor een 
nieuwe uitdaging. 
Via mijn toenmalige 
coach heb ik MMA 
leren kennen. Ik had 
meteen de smaak te 
pakken. Het is zoveel 
ruimer dan judo. 
Ongeveer alles mag. 
Cool!”

Gretig grapplen 
met Fran

Zemst – Stoten, trappen, klemmen, wurgen… Fran 
Vanderstukken heeft het allemaal onder de knie of achter 
de elleboog. Neen, ze doet niet aan karate, judo, kick- of 
thaiboksen, en ook niet aan jiujitsu of kungfu, maar aan 

een soort mix van dat alles. Ze beoefent MMA: Mixed 
Martial Arts. Geweldig geprikkeld door het onbekende, 

trek ik mijn stoutste schoenen aan, richting Schoolstraat. 

Fran Vanderstukken, 
een blok graniet 

van 57 kilo.
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320

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

 

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     

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen

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

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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•  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

Boksen met de 
blote vuist
Hoe zit dat met de 
trainingen?
“Bij de MMA-training 
wordt extra gefocust op het 
grondwerk met en zonder pak 
en uiteraard ook op het staande 
werk, o.a. met thaiboksen. 
Grappling kan je vergelijken 
met BJJ (Brazilian Jiu Jitsu) 
maar dan zonder kimono. 
Voorts train ik nog individueel 
op kracht en conditie.”

Da’s wel intensief! Waar 
doe je dat?
“Alle trainingen en wedstrijden 
samen mag je rekenen dat 
ik daar zo’n vijftien uur per 
week mee bezig ben. Trainen 
doe ik in Merksem bij Perfect 
Team en in Aalst. Wedstrijden 
betwist ik zowel in eigen land 
als in het buitenland. Ik vecht 
in de A-klasse, dat is de hoogste 
rang, in de gewichtscategorie 
van 57 kg. Aangezien MMA 
niet zoveel vrouwelijke 
beoefenaars telt, zijn de meeste 
wedstrijden van internationaal 
karakter. Wat toch wel altijd 
een leuke ervaring is.”

Hoe is het gesteld met 
kwetsuren?
“Jammer genoeg ben ik nogal 
blessuregevoelig. Maar dat 
heb je ook in judo. Vaak is 
overbelasting de oorzaak.”

Taxi papa
Fran wil me enkele actiefoto’s 
tonen en sleurt me gezwind 

tot bij haar pc.
“Jij lijkt me wel geen kat om 
zonder handschoenen aan 
te pakken”, poog ik braafjes. 
“Wij boksen inderdaad 
met kleine, vingervrije 
handschoenen”, voegt ze er 
met een knipoog aan toe. “En 
blootsvoets! Een mondstuk 
en de handschoentjes zijn 
onze enige bescherming.” 

Knappe actiebeelden passeren 
de revue. Ook van haar trainer 
en Europees kampioen Ben 
Dandois. “MMA is hard 
en gewelddadig, maar ook 
sportief ”, leer ik. 

Ik zie af van een verdere 
demonstratie en peil naar 
het kostenplaatje. Dit valt 
enigszins mee wegens geen 
dure uitrusting. Zoals vaker 
sponsoren de ouders, zeker 
wat betreft buitenlands vervoer, 
taxi papa zeg maar. En rijk zal 
je van het prijzengeld ook niet 
worden. Zoveel is duidelijk.

Blijft er nog tijd over 
voor iets anders? 
Uitgaan of zo? 
 “No way! Ik heb nu al tijd te 
kort”, klinkt het vastberaden. 
“Ik wil hiermee doorgaan 
zolang het kan. Daarna zien 
we wel. En een ijsbad zou 
ook wel goed van pas komen 
na de wedstrijden”. Daar kan 
ik inkomen. Voor mij volstaat 
iets kleiners on the rocks. 
Cheers, Fran! 

 Tekst: Alex Lauwens, 

foto’s: Fran Vanderstukken.

NIEUW : 
VERHUUR VAN 

LUXE MOBILHOME
Bij inleveren van 

deze bon
-10% op de officiële 

huurprijs
bij het huren van 

mobilhome
Info 0494/738521

Enkel geldig in februari 2015

 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:

Firma DVC De Schoorsteenveger dankt zijn 
klanten voor het vertrouwen al die jaren.

Vanaf heden kunt u terecht voor onderhoud van 
uw kachel en het vegen van uw schoorsteen bij

FLORQUIN HEATING BVBA.

U krijgt een attest voor uw brandverzekering.

Florquin Heating
Houtemsestraat 74/1

1980 Eppegem
015/61.74.00

Een chef in de keuken
Mannen, zijn jullie nog op zoek naar het 
beste Valentijnscadeau ooit? Zoek niet langer, 
Nederlands onderzoek wees uit dat het grootste 
deel van de Hollandse vrouwen het liefst zou 
hebben dat hun mannen een romantisch dinertje 
thuis organiseren.
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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 

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



48

Totaalservice in optiek
•
•
•
•

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

Twee ervaren opticiens tot uw dienst
Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck

Optiek De Boeck
Brusselsesteenweg 108

Zemst
tel. 015 61 65 80

www.optiekdeboeck.be

Jeroen: “Een bril is 
gewoon leuk.”


