
1

Onafhankelijk maandblad

de Zemstenaar

September 2015
Nummer 117
Jaargang 10
10.000 exemplaren

jonge



2



3

5 Vincent opent pop-up in Mechelen
6 Groepstentoonstelling jonge kunstenaars
9 Een jaar zonder tunnelspinnen 
12 Natuurpunt opent Wormelaar
14 Van kleine tot grote kampioenen
16 Hip, hipster, hipst
19 Muziekkamp WIK: om nooit te vergeten
20 Dagboek van jonge reizigers
26 Animatoren vieren 25 jaar Kaktus
28 Onder de jeugd
33 Festivalimpressies
36 Jobstudenten aan het werk! 
39 Dames aan de bal
41 Scouts op de grens: 40 jaar Thila Coloma 
42 Nieuw schooljaar: oud maakt plaats
45 Wie doet er mee? Een spelletje spelen!
48 Vakantie gedaan? Feest bij Tramalant!
50 Turnen, een feest tot over de grenzen
54 Rebus

in dit num
m

er

Beste Zemstenaar,
‘En wat denk je Maaike, zo’n jeugdnummer? Zie 
je dat zitten?’ Met volle goesting begon ik eraan. 
Wat begon als een impulsieve beslissing werd 
een dagdagelijkse bezigheid. Ik ging op zoek 
naar enthousiaste Zemstse jongeren die wilden 
meewerken aan ons jeugdnummer. Oproepjes op 
facebook, maandelijkse bezoekjes aan de jeugdraad, 
aanspreken van vrienden, kennissen en buren... 
Geen enkele mogelijke piste liet ik onbewandeld. 
Het bleek net iets moeilijker dan ik oorspronkelijk 
dacht. Want zo’n artikel schrijven... ’t is niet altijd 
even gemakkelijk. Toch vond ik ze: een creatief brein, 
een talenknobbel, een feestbeest, ... Eén voor één 
waren ze bereid om mee te werken aan het fameuze 
jeugdnummer dat in september  vandaag in jullie 
brievenbus zal vallen zit.

We zaten een aantal keer samen en zochten samen 
naar originele onderwerpen én ik moet zeggen... 
we vonden voor ieder van jullie, Zemstenaren, wat 
wils.
Een streepje muziek en een snuifje cultuur, besprenkeld 
met wat sport en spel? 

Onze jongeren brengen een geweldig lekkere 
cocktail aan verhalen en anekdotes, vergezeld 
van zotte en grappige foto’s. En wie weet... 
als jullie goed kijken. Misschien is het wel jouw 
buurmeisje, buurjongen, neef of nicht die in dit 
extra dikke jeugdnummer staat te pronken. Liefste 
jonge redactie, een geweldige merci voor jullie 
medewerking en volharding. Laten we zeggen dat 
ik jullie alvast op een lekker pintje, wijntje of gin-
tonic zal trakteren wanneer we elkaar ergens in 
Zemst passeren! 

De jeugdredactie (MDD)
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Hip, hipster, hipst
Zemst – Alles erg wijd of juist skinny? Groen, blauw of roze? 

Lang of kort haar? Gin of whisky? Wat moest je deze zomer 

doen en laten om hip and happening te zijn? Wij waren 

benieuwd! We trokken als echte trendwatchers de straat op, 

met resultaat. Enkele Zemstse jongeren poseerden voor een 

selfie met de trends die ons opvielen. 

Tekst en foto's: Laura Schoevaers 

Gin-tonic
Begin 2015 werd whisky 

getipt als de nieuwe trend in 

cocktailland. Gin-tonic was weer 

helemaal uit en whisky was de 

nieuwe gin. Maar Koning G-T 

bleek deze zomer toch nog niet 

van zijn troon te stoten en was 

nog alomtegenwoordig.  

Gouden tattoos
Als Beyoncé iets draagt, kan 
je zeker zijn dat het een trend 
wordt. Zo ook de gouden tattoos 
waarmee de ster aan het begin van 
de zomer naar buiten kwam. Het 
werd meteen een festivaltrend. 
Bezorgde ouders moeten niet in 
een paniekkramp schieten: de 
tattoos zijn tijdelijk en gaan er zo 
weer af met wat olie. 

Exotische 
prints
Prints zijn van alle 

seizoenen. Één 

soort die afgelopen 

zomer in het oog 

sprong: exotische 

prints. Palmbladeren, 

toekans, exotische 

bloemen, … Je kon 

het zo gek niet 

bedenken of het 

prijkte op een T-shirt, 

broek of marcelleke.
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Dotjes
Dames kennen de truc al langer: bad hair day? Draai het in een dotje! Deze zomer mocht – moest? – je echter altijd en overal je haar in een dotje dragen. Zowel mannen  als vrouwen droegen  hun haar in een bolletje op hun hoofd.  

Zonnebril
Brillen in hout, heel ronde brillen, 
pilotenbrillen… De zonnebril was 
hét zomeraccessoire van 2015. 
Een zonnebril als fashion 
statement, Deze man kan er van 
meespreken. 

MarcellekesLekker luchtig bij warm weer en 
het zit zo lekker… Onslow uit 
Keeping Up Appearances wist 
het al langer en afgelopen 
zomer kon hij er ook modieus 
mee buiten komen! Jongens 
trokken erop uit in marcellekes 
in alle kleuren en met allerlei 
prints.

GevlochtenDeed je het niet met een dotje, dan 
wel met een vlecht. Vlechten waren 
helemaal in tijdens de zomer van 
2015. Van een eenvoudige rechte over 
visgraatvlechten tot architecturale 
haarontwerpen, jeugdig Zemst ging 
aan de slag met de handen en vooral 
met erg veel geduld. 

Zonder bh 
We zagen het deze zomer op 

de catwalks, bij de sterren 

en op fashionblogs. Vrouwen 

gingen bh-loos de deur uit. 

Enkel voor echte durfallen of 

eindelijk eens een trend die 

je goedkoop naar je eigen 

kleerkast kan vertalen? 

Een anonieme Zemstse 

is helemaal voor: “Zolang 

het elegant blijft en geen 

tepelshow wordt, is het wel 

leuk.” Zou jij het durven? 

Nina

Sander

Nick

Laura

Anoniem

5



6



7

Voorheen had Vincent zijn zaak 
nog in zijn ouderlijk huis, vandaag 
is hij geüpgraded naar een mooi 
pand in Mechelen. Zijn bloemen- 
en interieurwinkel  is een pop-up, 
wat in dit geval betekent dat hij 
het een jaar mag huren. De hele 
straat is recent omgevormd tot 
een ware pop-up haven. Tussen de 
koffiewinkels en hipster zaken kan 
je Vincents winkel vinden, een grote 
statige poort begroet je.

Pop-up, dat is iets tijdelijk, maar dat 
lijkt niet zo als je Vincent Moens, 
Flowers & Decorations binnenstapt. 
“Er zijn wat aanpassingen gebeurd”, 
vertelt hij. “De poort heb ik met 
veel plezier geplaatst, vooral het 
afbreken was leuk.” (lacht)

Vincent, je zit hier nu een maand, 
hoe bevalt het je?
“Erg goed. Ik zit hier dankzij MEST, 
een project vanuit Mechelen, en 
huur hier aan een laag tarief, wat 
het allemaal doenbaar maakt. 
Ondertussen bouw ik een mooi 
klantenbestand uit en daarnaast 
vinden mijn oude klanten ook hun 
weg naar hier.” 

Vond je het niet riskant om 
een eigen zaak te starten als 
twintigjarige?
“Dat valt wel mee, ik ben eigenlijk 
al zelfstandig vanaf mijn achttiende.
Ik was van kinds af gefascineerd 
door kerstversiering. Ik gebruikte 
ons huis als testlab, later zelfs even 
als showroom. Vriendinnen van mijn 
moeder vroegen meer en meer naar 
kerststukjes en zelfs workshops! Zo is 
de bal aan het rollen gegaan. Dankzij 
mijn moeder kon ik dus zowel klanten 
werven als ervaring opdoen.” 

Er komt wel wat kijken bij zo’n 
winkel uit te baten. Kan je wel 
alles zelf doen?
“Behalve de sporadische hulp 
van mijn moeder doe ik alles zelf. 
Van inkoop tot verkoop tot alles 
wat er bij komt kijken: het design 
van mijn etalage, bloemstukken, 
tot zelfs het herstellen van 
tweedehandsmeubels, die ik dan 
verkoop in de winkel.”

Wat was de grootste hindernis bij 
het starten van je zaak?
“Het zal niet als een verrassing 
klinken, maar het is niet evident om 
een mooi pand te vinden aan de 
huidige huurprijzen, zeker niet als 

starter. En bij de bank aankloppen 
heeft ook niet veel zin als je nog 
niet veel kan voorleggen. Dat is 
dan ook de sterkte van het MEST-
project. Dankzij hen kan ik me een 
jaar bewijzen, waardoor een lening 
later makkelijker wordt.”

Wat heb je eigenlijk gestudeerd? 
Of heb je alles al doende geleerd?
“Ik heb standenbouw gestudeerd 
in het middelbaar, maar ik heb 
ook enorm veel geleerd bij Pieter 
Porters in Antwerpen, waar ik vanaf 
mijn vijftiende stage heb gelopen. 
Ik vond van mezelf dat ik al een 
mooie basis bloemsierkunst had, 
maar ik heb er toch voor gekozen 
om dit nog twee jaar bij te studeren 
in de Mechelse tuinbouwschool. 
Achteraf bleek dit de juiste keuze, 
want ik heb er nog zeer veel van 
opgestoken.”

Heb je als jonge ondernemer nog 
advies voor leeftijdsgenoten die 
ook graag een zaak uit de grond 
willen stampen?
“Gewoon doen! Als je een droom 
hebt, ga er voor. Volgens mij is er 
niets belangrijkers dan je dromen na 
te jagen.”

Tekst en foto: Jurgen Geevels

twintigjarige vincent 
opent pop-up in Mechelen

Zemst/Mechelen – Na een 
eerdere passage bij onze 

oudere, excuseer, volwassen 
collega’s staat de jonge, 

ondernemende Zemstenaar 
Vincent Moens wederom in 

jullie vertrouwde blad.

Hou je van een stijl, die Vincent omschrijft 
als iets tussen elegant en decadent, 
dan moet je zeker eens een kijkje nemen 
in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 14-16 in 
Mechelen. Elke week, van woensdag 
t.e.m. zaterdag, van 11 tot 18 u. Heb je 
zin om een zaak te beginnen? Neem dan 
zeker eens een kijkje op www.mest.be.

Vincent ziet met zijn pop-up 
een droom in vervulling gaan.
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Jasper, vertel eens wie jij bent? 
“Ik woon in de Gildestraat in 
Weerde. Ik ben bezig aan mijn 
tweede master psychologie aan de 
KU Leuven. Daarvoor behaalde ik 
eerst mijn master filosofie aan de 
KUL. Naast psychologie en filosofie 
intereseer ik mij ook voor kunst.” 
Hoe ontstond HET HUIS? 
“Na een vorig project was ik 
opnieuw op zoek naar een 
interessante locatie. Ik ken 
iemand van de organisatie 
van het MEC in Mechelen 
en die stelde een ruimte 
ter beschikking.” 
Wat is het MEC juist? 
“Het MEC is een pop-up 
eventlocatie in Mechelen. 
Van begin juli tot midden 
augustus vonden er 
wekelijks van donderdag 
tot zondag leuke 
evenementen plaats. 
Van afterworkparty’s, 
openluchtfilms, workshops 
tot optredens van live-bands. De 
MEC-site situeerde zich achter 
‘den oude zwemdok’ aan het Rode 
Kruisplein in Mechelen, op een 
groene driehoek die langs twee 
zijden door de Dijle wordt omringd.” 
Was er nog iemand anders 
betrokken bij de opstart van het 
project? 
“Luc Van Rompaey is de man achter 
het MEC. Samen met hem begon ik te 
zoeken naar mensen die zich wilden 
engageren om mee te stappen in 
het project. Er ontstond een kern van 
mensen die vaak aanwezig waren, 
samen aan een concept werkten, 
elkaar bijstonden om zo de expo tot 
een geheel te krijgen.”  
Vanwaar de naam ‘HET HUIS’? 
“Hmm (denkt na). We overliepen 
verschillende opties, maar op het 

laatste moment keerden we terug 
naar ons eerste idee. Een huis, 
omdat het ons gegeven werd en het 
huis omdat we er vervolgens het huis 
van maakten. We waren er zowel 
afzonderlijk als samen en vonden 
het daarom een zeer toepasselijke 
naam.” 
Over hoeveel kunstenaars gaat het 
juist en welke kunstvormen komen 

er aan bod?
“Negen kunstenaars. Die houden zich 
bezig met installaties, muurschildering, 
videokunst en performance, grafische 
kunst. Uiteraard veranderde dit 
doorheen het project.”
Welke kunstvorm krijgt jouw 
voorkeur?
“Ik heb niet echt een voorkeur en die 
is al zeker niet ingedeeld op basis 
van kunstvormen. Het is ook gewoon 

wat afhankelijk van mijn stemming. 
Zo kan ik een periode vanalles blijven 
opzoeken over klassieke fotografie, 
een week later een performance zien 

die me iets doet en vervolgens daar 
dan een tijd mee bezig zijn.”
Hoe lang liep het project? 
“Het project liep de eerste drie 
weken van augustus, telkens van 
donderdag tot en met zondag.” 
En wat vond je ervan? 
“Het MEC was een mooi en origineel 
gebeuren, een intitiatief dat de 
stad vooruit trok. Daarbij schonk 

het ons automatisch een 
publiek, een unieke kans 
natuurlijk! Het was ook 
een prachtig huis. Het was 
bouwvallig, maar stond 
klaar om gerenoveerd 
te worden. Wij maakten 
van die tussenperiode 
gebruik, toen het eigenlijk 
net onbruikbaar was.”
Wat zijn de 
toekomstplannen? 
“Er zijn nog geen concrete 
toekomstplannen. Er 
werden wel enkele opties 
naar voren geschoven. 

We kregen ook bezoek van 
de schepen van cultuur en de 
cultuurbeleidscoördinator van de 
stad Mechelen. Nu is het een beetje 
afwachten en de mogelijkheden 
eens naast elkaar leggen.” 
Wat dacht je van zo’n project in 
Zemst? 
“Oei, Maaike, hier ga ik een stom 
antwoord op geven. Ik denk dat er 
overal plaats is voor zo’n projecten 
en dat die zeker waardevol kunnen 
zijn. Ook al is het een minder 
toegankelijke of hippe locatie. Als 
organisator spreekt Zemst mij minder 
aan, maar dit komt grotendeels 
omdat ik op dit moment weinig in 
Zemst kom, door mijn studies, stage 
en tal van projectjes.”

Tekst: Maaike De Donder,  
foto: Jasper poels

jASPER, thuis in hET HUIS
Zemst - Kunst is veel meer dan een bezoekje brengen aan een museum. Kunst is vooral 

openstaan voor het onbe/gekende. En net dat is vandaag de dag niet onbelangrijk in onze 
samenleving. We interviewden Jasper Poels, die aan de basis ligt van HET HUIS, een tijdelijk 

project dat liep in het MEC (Mechelen Event Center) in Mechelen.

Jasper, thuis in HET HUIS.

"een huis werd 
het huis"
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Jacaré of Jack, zoals hij liever 
genoemd wordt, komt uit Melbourne, 
de tweede grootste stad in 
Australië. Hij moest dan ook even 
wennen aan het dorpsleven toen 
hij in een gastgezin in Hofstade 
terechtkwam. Gelukkig beviel Zemst 
hem wel - wie had ook iets anders 
verwacht -  en de aanpassing 
was snel gemaakt. Anders dan in 
België is er in Australië erg weinig 
openbaar vervoer, en alles ligt ver 
uit elkaar. Dit is dan ook één van de 
dingen die hij het ergst gaat missen 
als hij terug in Australië is. “In België 
is alles zo dichtbij! Ik kan met de 
trein in enkele uren naar de zee, of 
helemaal naar de andere kant van 
het land. In Australië is het tien uur 
met de trein naar de dichtstbijzijnde 
grootstad! Al hebben onze treinen 
wel airco.”

Bourgondische Belgen
Hij gaat ook het eten missen, en 
onze Bourgondische levensstijl in 
het algemeen. “In Australië kan je 
pas bier drinken vanaf je achttien, 
maar ik was zestien toen ik in 
België kwam, dus hier kon ik al wel 
op café met m’n vrienden.” Tijdens 
zijn verblijf hier is hij dan ook verzot 
geraakt op de Belgische bieren, en 
dan vooral op Duvel. Wat hij nog 
gaat missen? Goede Belgische 
friet! “Mijn gastfamilie maakte elke 
zondag zelf frieten, dat was één van 
de eerste dingen die mijn gastpapa 
mij leerde. Het duurt wat langer dan 
een tripje naar de frituur, maar ze 
smaken zoveel beter!” 
Er zijn nog dingen die hij gaat 
missen hier, zoals bijvoorbeeld 
tuinieren zonder bang te moeten zijn 
voor de fauna die tussen de planten 
zit. “In Australië kan je niet zomaar 
onbezonnen in de tuin werken. Er 
zijn tunnelspinnen, bijvoorbeeld, die 

van tussen de planten op je kunnen 
springen en dan letterlijk een tunnel 
graven in je lichaam.” Zijn gastmama 
beklaagt zich alleszins dat ze niet 

eerder iets afwist van zijn voorliefde 
voor tuinieren. 

Chille Australiër
Op de vraag of er dingen zijn die 
hij niet gaat missen is het even 
stil. Dan, bijna twijfelend, bekent 
hij dat hij toch blij is dat hij hier 

niet meer naar school moet. Wat 
school betreft is het stereotype 
van de chille Australiër echt waar. 
“In België is de middelbare school 
heel belangrijk voor je toekomst, 
voor je leven als volwassene, terwijl 
in Australië die rol is weggelegd 
voor de universiteit. Ik heb hier 
hard moeten werken. Wij hechten 
veel minder belang aan punten en 
meer aan de praktische kant van 
onderwijs. Bijvoorbeeld, in Australië 
leerden we in de les LO hoe we op 
een efficiënte manier een konijn 
kunnen slachten, voor als we ooit in 
de wildernis stranden.”

Op 5 juli vertrok Jacaré terug naar 
Australië, met een valies die tien 
kilo te zwaar was, en een hartje 
zo mogelijk nog zwaarder. Toen 
hem gevraagd werd of hij ooit 
denkt terug te komen antwoordde 
hij volmondig ja. “In Australië is er 
geen Duvel, en dat is moeilijk op te 
sturen, hé!” 

Tekst en foto: Leonie Vanstappen

Een jaar zonder tunnelspinnen 

Hofstade - Jacaré McDonough is een zestienjarige jongen uit Australië die net een jaar in België 
heeft doorgebracht dankzij de organizatie YFU. Hij woonde bij een gastgezin in Hofstade, ging 

naar school op Coloma Plus in Mechelen, en maakte vrienden van over de hele wereld. 

"Zelf frieten 
maken was één 
van de eerste 

dingen die mijn 
gastpapa mij 

geleerd heeft"

Jacaré, een Aussie verzot op 
Belgische frietjes en... Duvel.
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Afgelopen winter kocht Natuurpunt 
vlakbij de Wormelaar een groot 
gebied aan. Op dit terrein liggen 
onder andere het bekende 
Daelemansbos en de omliggende 
weilanden, dreven en boomgaarden. 
Het gebied is historisch én 
ecologisch heel waardevol, maar 
kon wel een onderhoudsbeurt 
gebruiken. Na maanden van hard 
labeur maakte het beheerteam een 
pad in het domein wandelklaar voor 
de officiële opening op 4 oktober.

Het onderhandelen was 
de moeite waard 
Ik ben heel erg blij dat we na lang 
onderhandelen erin geslaagd zijn om 
het gebied aan te kopen. Ik vind het 
één van de mooiste landschappen in 
Zemst. Als het wandelpad klaar is, 
kan iedereen er van genieten want 
het is echt de moeite waard! Het 
bos is aangelegd in opdracht van de 
adellijke familie Deudon en voorzien 

van natuurlijke vijvers, speciale bomen 
en mooie dreven. Sommige oude 
bomen hebben een omtrek van wel 
vier meter! Met onze ploeg gaan we 
het oude parkbos in ere herstellen om 
de sfeer van toen terug te brengen. 
We gaan echter ook voor voldoende 
‘wilde’ natuur zorgen zodat er ook 
nog heel wat mooie planten zoals de 
grote pimpernel te zien zullen zijn. De 
pimpernel is een erg mooie maar ook 
zeldzame bloem die op slechts enkele 
plaatsen in België bloeit, waaronder 
in Wormelaar … Bij mijn laatste 
bezoek heb ik er ook enkele reeën 
gespot. Hopelijk hebben de andere 
wandelaars evenveel geluk!

landschappelijke en 
historische  waarde telt
Bij de onderhouds- en renovatie-
werken hebben we niet alleen 
aandacht voor de natuur, maar 
ook voor de historische en 
landschappelijke waarde van 

het gebied. Onder andere het 
Kapelletje van Zeven Smarten, 
de toegangspoorten tot het bos 
en de oude fazantenkooi gaan 
we samen met enkele partners 
renoveren. Ook de dreef van 
onder meer de Singelweg en de 
hoogstamboomgaarden rondom het 
bos worden hersteld of vernieuwd. Ik 
ben zelf ook met lokale geschiedenis 
bezig, dus ik vind het belangrijk dat 
we onze monumenten goed beheren 
én laten zien. Wij zijn trouwens de 
allereerste eigenaars die het bos 
zullen openstellen voor publiek.
De weilanden rond het bos horen 
ook tot het gebied Wormelaar 
en zullen de komende jaren 
nog verder ecologisch beheerd 
worden door lokale boeren. 
Sommige worden omgevormd tot 
bloemenweides, andere percelen 
krijgen terug hun oude functie van 
hoogstamboomgaard.

Tekst: Bram Dewilche ,  
foto: Juliaan deleebeeck

Natuurpunt opent Wormelaar

Zemst - Mag ik jullie de werkploeg van Natuurpunt Zemst voorstellen? Ik ben Bram, 21 jaar, 
en ben ondertussen al drie jaar actief bij deze ploeg. Met een hele groep vrijwilligers 
onderhouden we de verschillende natuurgebieden. Voor mij is dat een toffe hobby en 

uitlaatklep, omdat ik zo onze landschappen mee vorm kan geven. Op 4 oktober wordt een 
nieuw gebied, vlakbij de Wormelaar geopend.

Welkom op zondag 4 
oktober 
Op zondag 4 oktober 
openen we het 
wandelpad voor 
het grote publiek. 
Tussen 13.30 uur en 
15 uur kan iedereen 
vrij starten. Aan het 
eind kan nagepraat 
worden bij een hapje 
en een drankje.
Afspraak hoek 
Kleempoelstraat – 
Grote Molenweg. 
Parking langs 
Wormelaarstraat.

Bram geniet in een van onze mooiste landschappen.
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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
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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

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

Jong geleerd...
Ellen Van de Catsye en Nymphe Keuleers behaalden in de ploegenkoers, 
zowel op de piste als op de weg, de gouden plaats, samen met landgenote 
Stien Vanhoute. Ook op de weg behaalde Nymphe op de 500 meter sprint 
nog een tweede plaats, na Stien Vanhoute.  Volgens omstaanders was 
dit te danken aan haar nieuwe en 
vooral korte haarsnit die ze zich net 
voor de kampioenschappen en voor 
het goede doel aanmat. Zelf leidde 
ik deze drie dames op van kleins af 
aan. Ik herinner mij de winteravonden 
nog goed. We trainden toen in de 
zaal en reden twintig rondjes. Toen 
probeerden ze nog zo lang mogelijk in mijn wiel te hangen. Daarna wilden 
ze niet naar huis, omdat ze mij graag zelf nog zagen rijden. Nu zijn de rollen 
omgekeerd. Ik sta aan de zijlijn en kijk enorm uit naar hun wedstrijden. 

Met dank aan Reko Roller en Marie-Claire 
Maar er zijn nog jonge rolschaatsers in aantocht. Die kijken enorm op naar 
deze drie kampioenen. Ik hoor het hen al zeggen tegen hun ouders: “Mama 
en papa, ik wil ook kampioen worden zoals zij!” Dat deze jonge renners 
zo’n groot succes boeken, ligt aan Reko Roller. De club zet in op techniek 
en werkt daarnaast met gediplomeerde trainers. En er is één persoon die 
voor vele skeelerkampioenen een rode draad was en is doorheen hun 
carrière: Marie-Claire. Binnen Reko Roller en tot ver daarbuiten is deze 
dame gekend. Al van kinds af aan ken ik haar als de vrouw die elk jaar 

Van kleine tot 
Eppegem – Op vrijdag 31 juli werden de skeelerkampioenen 
gehuldigd in het Arnold Decosterstadion. De drie grootste 

renners, Anke Vos, Ellen Van de Catsye en Nymphe Keuleers 
kwamen net terug van het Europese kampioenschap in het 

Oostenrijkse Innsbrück.  Daar lieten ze alle drie knappe 
prestaties zien, behaalden ze ereplaatsen en brachten een 

aantal medailles mee naar huis. 

"iedereen is van 
reko en reko is 
voor iedereen"
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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

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

opnieuw voor iedereen een 
trainigsschema uittekent. Tot 
op vandaag doet ze dit nog 
steeds met veel overgave. 
Een welgemeende dikke merci 
is hier zeker op zijn plaats! 

"Iedereen is van Reko en 
Reko is voor iedereen!" Met 
dit motto staat de club open 
voor iedereen. Zowel voor 
jong als voor oud. Zowel voor 
het recreatieve als voor het 
competitieve! 

Tekst: Jasper Corne,  
foto: Jean Andries 

grote kampioenen

De opvolging is verzekerd.

Bloemen voor Nymphe en Ellen. 
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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
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Zemst-Laar - De vele leden 
(41) die mee waren op 

het jeugdmuziekkamp van 
de jeugdfanfare Willen is 

Kunnen (WIK) beleefden in de 
tweede week van augustus in 

Beauvoorde, in de buurt van 
Veurne, een kamp om nooit te 

vergeten. Een van de jonge 
leden tekende, dag na dag, 

de belevenissen op. 

Dag 1
Maandagochtend werden we om 
half elf aan de WIK-parking verwacht. 
Toen wisten we nog niet dat dit 
kamp zo lang in onze gedachten zou 
blijven bestaan. Na de aankomst in 
Beauvoorde begonnen we na het eten 
bijna onmiddellijk te repeteren. Daar 
draaide het kamp dan ook om. Maar 
in de late avond maakten we toch wat 
plaats vrij om kenningsmakingsspelen 
te spelen. De kleinsten onder ons 
kenden namelijk nog niet iedereen. Bij 
deze spelen hoorde ook ‘het uitdagen’. 
Het spel was een beetje vergelijkbaar 
met ‘laddercompetitie’, maar dan met 
een piramide. Dit spel duurde heel het 
kamp lang en iedereen deed dan ook 
elke dag, tussen de activiteiten door, 
volop mee.

Dag 2 
De tweede dag zag er niet zoveel 
anders uit dan de eerste, maar de sfeer 
en het enthousiasme bleven en dat 
was top! In de voormiddag repeteerden 
we wat en in de namiddag gingen we 
zwemmen in een subtropisch zwembad. 
Er waren die dag strandspelen gepland, 
maar het weer was slechter dan 
verwacht en dan pasten we daar een 
mouw aan. ’s Avonds repeteerden we 
nog wat meer. We ondervonden  dat 
Yorick, onze dirigent, echt wel streeft 
naar perfectie.

Dag 3 
Deze dag begon met weer wat 
oefenen. In de namiddag hadden we 
een concert in De Panne. Het vond 
plaats op een gezellig pleintje en 
bij de muzikanten, maar ook bij het 
publiek, was er veel ambiance. Na 
het concert genoten we allemaal van 
een welverdiend, lekker ijsje. Daarna 
werden we in groepen verdeeld en 
speelden we een stadsspel. En dat 
leverde heel wat gênante en hilarische 
foto’s op. ‘s Avonds speelden we met 
z’n allen nog wat leuke spelletjes en 
natuurlijk ging het uitdagen verder.

Dag 4
Bij de vierde dag kan je wel raden wat 
we in de voormiddag deden, dus zal ik 
jullie dit eeuwig herhalen  besparen. In 
de namiddag had de leiding Outside 
Travel Adventure in petto. We mochten 
van een death ride gaan en moesten 
een heel parcours afleggen boven 
vies en troebel water. Ook al zorgde 
dit soms wat voor spanning, we 
amuseerden ons rot. Nadien bouwden 
we vlotten om op een iets minder 
vuile vijver te dobberen. Dit deden 
we in twee groepen, jongens tegen 
meisjes. Ook al wonnen de jongens in 
het snelste varen, we weten zeker dat 
het vlot van de meisjes veel langer op 
zee zou overleven. Dus wie is dan de 
échte winnaar?  

Dag 5
De allerlaatste repetitie brak aan op 
dag vijf, gelukkig dat we het tegen 
dan al goed konden. In de namiddag 
gingen we buikschuiven en maakten 
we plezier met waterspelletjes. Het 
moet niet altijd speciaal zijn om fun 
te hebben. Vervolgens hadden we 
een concert bij het vissersmuseum. 
Speciaal daarvoor hadden we Het 
Loze Vissertje ingestudeerd. Zelf 
kende ik dit lied niet, maar voor velen 
deed het toch een belletje rinkelen. Na 
weer een spetterend optreden gingen 
we discobowlen. Hier kregen we heel 
lekker eten. Toch kan niets aan het 
eten van onze kookploeg tippen.

Dag 6
De zesde en laatste dag hadden we om 
17 uur een concert in Plopsaland voor 
de boeg. Ook al was het concert pas in 
de late namiddag, toch had iedereen 
haast. We wilden dan ook allemaal zo 
vroeg mogelijk in Plopsaland zijn, om 
nog zoveel mogelijk van de attracties 
te genieten. Ons concert ging goed, 
en gelukkig maar dat onze fanfare het 
geluid van die gillende mensen kon 
overstemmen.
Dit was een van de leukste kampen 
die ik ooit heb gedaan en binnen 
twee jaar... nog een keer!!!!

Tekst: Johanna Coopman, 
foto's: WIK

Muziekkamp WIK: 
om nooit te vergeten
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Wondermooie natuur
“Na een half  jaar werken en 
sparen vertrok ik voor vijf maand 
op wereldreis. De eerste stop was 
Nieuw-Zeeland waar ik samen met 
een vriend verbleef. Daarna reisde 
ik alleen door naar Zuidoost-Azië. 
Nieuw-Zeeland is letterlijk de andere 
kant van de wereld. Reizen met het 
openbaar vervoer was echter niet 
simpel wegens slecht georganiseerd. 
Na een aantal weken besloten we 
over te schakelen naar een eigen 
busje, wat veel makkelijker was. 
De bezienswaardigheden liggen 
erg verspreid en meestal in de 
natuur. Dus moeilijk bereikbaar! Toch 
moet je de natuur echt beleven in 
Nieuw-Zeeland, werkelijk prachtig 
en goed onderhouden. Soms zelfs 
een beetje té, waardoor sommige 
paden  een stuk van hun charme 

verliezen. Nieuw-Zeeland is erg 
begaan met natuurbehoud. Op de 
luchthaven moet je zowel tent als 
wandelschoenen laten controleren 
omdat die eventueel besmette 
producten bevatten. Zo mag je niet 
binnen met een appel in je zak want 
daar kan een uitheemse rups in 
wonen.“

Vogelparadijs
“Vooral de vogels krijgen hier veel 
aandacht. Er leven amper zoogdieren, 
vandaar dat vogels en vissen erg 
belangrijk zijn. Jammer genoeg leven 
er ook  ratten, fretten en konijnen. 
Zij lusten graag de eieren van de 
zeldzame loopvogels. De bekendste 
is hun eigen nationaal symbool, de 
kiwi. Om ervoor te zorgen dat deze 
fretten, ratten en konijnen niet met 
alle vogels aan de haal gaan, staan 

er overal vallen opgesteld. Nieuw-
Zeeland: wegen zover het oog reikt, 
bergen boven de wolken, verlaten 
stranden met palmbomen, actieve 
vulkanen met geisers, eilandjes 
gevuld met zeehonden. Het is maar 
een greep…”

Dure pintjes 
“We verbleven hier tijdens het 
laagseizoen. De kou viel best mee. 
Eind mei zag ik een paar vlokken 

sneeuw, maar een maand ervoor 
lagen we nog op het strand. Het 
grote nadeel was het kostenplaatje. 
Een voorbeeld: op een terras kost 
een pintje al gauw acht euro. Na 
Nieuw-Zeeland reisde ik alleen 
verder. Het was een beangstigende 
gedachte en het was voor mij een 
sprong in het duister. Toch wil ik het 
jullie meegeven: springen! Alleen 
reizen, zeker in Zuidoost-Azië is 
heel makkelijk. Je hoeft echt geen 
spraakwaterval te zijn om mensen 
te ontmoeten.”

Op naar Singapore 
“In Zuidoost-Azië verbleef ik eerst in 
Singapore. Singapore is een heel rijk 
land en staat op bijna alle vlakken in 
schril contrast met de andere landen 
van Zuidoost-Azië. Alles is er heel 
goed georganiseerd en afval vind 
je nergens! Uiteraard brengt dit ook 
tal van extra maatregelen met zich. 
De politie is er streng en je mag er 

Dagboek van jonge reizigers
Zemst - Een andere cultuur opsnuiven, tot rust komen, grenzen verleggen... Waarom gaan we 
op reis? En waarom wagen we ons buiten de Europese grenzen? Dit bracht ons op het idee 
om eens te luisteren naar de ervaringen van andere jonge Zemstenaren die de wijde wereld 

introkken.  Rob Verlinden en Ziya De Blende bezorgden ons hun reisdagboek. 

Rob Verlinden: Nieuw-Zeeland en Zuidoost-Azië

Rob Verlinden met vriendin Lize Jacquemin op 
de motor door Vietnam.
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"elke rit is een 
belevenis"
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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     

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

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

 

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

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

 

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

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



22

in een park bijvoorbeeld geen muziek 
afspelen of een frisbee gooien. 
Vervolgens trok ik naar Maleisië en 
kwam daar voor het eerst in aanraking 
met een totaal andere cultuur.”

Azië en zijn foutisme-mentaliteit 
“De eerste indrukken zoals 
streetfood, chaos en de foutisme-
mentaliteit maakten mij in het 
begin zenuwachtig, later vond ik 
het geweldig! In vergelijking met 
Nieuw-Zeeland en Singapore is alles 
er spotgoedkoop en leef je er als 
God in Frankrijk. Er zijn tal van leuke 
activiteiten die plots betaalbaar 
worden, duiken bijvoorbeeld. Ik reisde 
door naar Thailand waar het moeilijk 
was om een minder toeristische 
plek te vinden. Hoewel, de zee, het 

strand en het bruisende nachtleven 
vormden een leuke afwisseling. In 
Bangkok had ik afgesproken met 
mijn vriendin die ik intussen al drie 
maanden niet meer had gezien. We 
reisden samen verder door  Thailand, 
Laos, Cambodja en Vietnam. In al 
deze landen zijn gigantisch veel 
commerciële reisbureautjes die elk 
vervoer of toeristische activiteiten 
regelen. Makkelijk reizen, maar altijd 
tussen andere toeristen.”

Zelf gestookte rijstwijn
“Af en toe is het wel eens plezant 
om ergens te verblijven waar minder 
of helemaal geen toeristen zijn. Zo 
deden we een brommertocht van drie 
dagen door een stuk binnenland van 
Vietnam. We reden er door dorpjes 

waar ze zelden blanke mensen zien. 
We aten er samen met de locals 
en onze gids en dronken (teveel) 
zelfgestookte rijstwijn. Een unieke 
ervaring! Jammer genoeg is het niet 
alleen maar rozengeur en manenschijn. 
Soms gaan dingen niet zoals je had 
voorzien. Er zijn regenperiodes net als 
je aan de kust bent, de trein die je wil 
nemen is volgeboekt, je slaapplaats 
is dubbel geboekt, je wordt ziek, de 
route die je wil nemen staat onder 
water, een aardbeving zorgt ervoor 
dat het onmogelijk is om een berg 
te beklimmen, je verliest spullen,  de 
motor van je boot begeeft het midden 
op de oceaan tijdens een storm… Ik 
durf zelfs te beweren dat net deze 
momenten de reis compleet maken. 
Gewoon super!”

Taj Mahal en verbrandingsrituelen 
“Begin juli vertrok ik samen met 
vier vriendinnen en een vriend op 
groepsrondreis naar het noorden 
van India. We bezochten alle 
belangrijke steden in Rajasthan 
zoals Jaipur, Jodhpur, Udaipur… In 
elke stad bezochten we tempels, 
paleizen, forten... We namen ook 
tweemaal de nachttrein. De eerste 
keer om de prachtige Taj Mahal 
te bezoeken, de tweede keer om 
Varanassi te bezichtigen. Deze 
stad grenst aan de heilige Ganges. 
Elke rit was een belevenis. Voor mij 
waren de Taj Mahal, Galta (een 
apentempel omringd door prachtige 
natuur) in Jaipur en de Sikh tempel 
in New Delhi de boeiendste 
bezienswaardigheden. Maar ook 
de verbrandingsrituelen lieten mij 
allerminst onbewogen.”

Vertrek zonder vooroordelen!
“Het was opmerkelijk met hoeveel 
vooroordelen ik diende af te 
rekenen. Slechts een paar waren 
correct. Het klopt inderdaad dat 
India niet het properste land is. Ze 
zijn echt niet begaan met recyclage 
en vuilnisbakken. Toch wordt dit 
ruimschoots gecompenseerd door 
de natuur, cultuur en de mensen. De 

Indiërs zijn echt supervriendelijk en 
zijn nieuwsgierig naar je land van 
herkomst. Daarbij komt natuurlijk dat 
ze altijd een praatje willen maken 
en je ook ongegeneerd kunnen 
aanstaren wegens onze blanke 
huidskleur. De keren dat ik samen met 
een Indiër of een hele Indiase familie 
op de foto moest zijn ontelbaar!”

Vier rijstroken, zeven rijen auto’s
“Ik schrok het meest van de 
verkeerschaos. De brede straten 
bestonden uit drie à vier rijstroken, 

maar meestal reden er zeven of 
acht rijen auto’s naast elkaar. Ik had 
mij voorbereid op zulke situaties, 
maar het was altijd schrikken van 
al het getoeter van auto’s, tuktuks 
en scooters. De enige manier om 
hiermee om te gaan is: ondergaan, 
extra goed opletten en altijd aan 
de kant van de straat lopen, want 
er zijn geen voetpaden. Naast 
het chaotische verkeer zijn er 
ook de heilige koeien.  Je vindt 
ze echt overal! Verkeershinder 
gegarandeerd!”

Ziya De Blende: India Ziya in volle bewondering voor de Taj Mahal.
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www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

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

 

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

Extra reistips
“Als je de Taj Mahal wil bezoeken, 
kies ervoor om bij openingstijd 
(5.30 uur) te gaan. Het is dan 
nog (relatief) rustig en je kan 
de pracht en praal op je gemak 
aanschouwen en fotograferen. Van 
levensbelang ook: absoluut geen 
kraantjeswater drinken. Verder 
neem je best zo weinig mogelijk 
mee op reis. Hoe meer plaats in 
de valies, hoe meer plaats voor 
souvenirtjes. Zorg ervoor dat 
je zonder vooroordelen op reis 
vertrekt en laat je gewoonweg 

onderdompelen in de cultuur. Leer 
ermee leven dat je niet thuis bent 
en tracht daar ook de schoonheid 
van in te zien. De ene cultuur is de 
andere niet! Daarbij moet je dus 
ook elke kans grijpen, slapen kan 
je nog genoeg wanneer je thuis 
bent. Voor de echte feestbeesten 
onder jullie, is doorzakken in India 
een kostelijke grap. Tenzij je fan 
bent van het plaatselijke Indiaas 
bier. Maar dat is een ander 
verhaal natuurlijk!”

Tekst en foto's: Rob Verlinden, Ziya 
De Blende en maaike de donder

Caroline Van Olmen 
wint 25 euro voor haar 
zoektocht naar de 
twee leeshonden in 
het augustusnummer. 
Da’s prettig nieuws, 
ook voor Mathias 
Verboven met wie ze 
hier nog maar een 
half jaar woont. Het 
was ook hier dat zij 
elkaar voor het eerst 

zagen. Zij van Herent en 
hij van Wilrijk zochten 
en vonden een eerste 
ontmoetingsplaats én 
vaste stek in Hofstade, 
voor beiden toen de 
meest centrale gemeente.  
Afspraak aan de kerk. De 
toren waar ze vanuit hun 
appartement op de eerste 
verdieping op kijken, 
herinnert hen er dagelijks 
aan. Oh, zo romantisch.
De leeshonden waren te 
vinden op p. 35 en 46.
In dit nummer zijn er weer 
hondjes verstopt. Wie ze 
vindt en ons dat meldt voor 
15 september kan ook 25 
euro winnen. 

(KVDW)

Leeshond gezocht
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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

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 september 2015

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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Van 10 tot 14 augustus hield Kaktus 
een feestweek die werd afgesloten 
met een eindfeest in het thema 
Op reis naar Pluto. De kinderen 
konden zich verkleden als planeten, 
ruimtewezen, ruimtevaarder of Pluto 
en zich uitleven op de springkastelen. 
Aan de ouders werd natuurlijk ook 
gedacht. Die konden zich uitleven 
aan een echte ouderbar.

Animator voor dummies
Elke zomer werken er een honderdtal 
animatoren op het 
speelplein. Ze zijn zo zot 
als een achterdeur en 
voorzien elke dag in een 
leuk spelaanbod voor de 
kinderen. “Als animator 
ben je steeds actief bezig 
met de kindjes. Je moet 
enthousiast zijn en ze de 
hele dag animeren en 
amuseren, want het kind 
staat op het speelplein 
centraal”, legt Lucia 
Bauwens uit. Ook de 
hoofdanimator speelt 
mee, maar is tegelijk de 
motor van een ploeg animatoren. 
“Als hoofdanimator heb je meer 
verantwoordelijkheid. Je moet een 
groep van animatoren sturen en 
zorgen voor een goede sfeer. De 
kinderen moeten zich steeds welkom 
en goed in hun vel voelen”, zegt Lucia.

Het beest uithangen
Animator of hoofdanimator in het 
jeugdwerk word je niet zomaar. 
Daarvoor moet je een cursus volgen. 
Dat kan bij verschillende organisaties. 
Een groot deel van de animatoren van 
speelplein Kaktus koos voor de cursus 
van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

(VDS). “De VDS-cursus is heel leuk. Ik 
leerde hoe je een spel maakt en dat 
leuk inkleedt om te voorkomen dat het 
saai wordt voor de kinderen”, vertelt 
Sara Verdikt enthousiast. Inkleding 
is zowat het meest gebruikte woord 
op het speelplein. De animatoren 
lopen de hele dag verkleed rond als 
piraten, Mega Mindy’s, prinsen en 
draken in muffe kostuums of zelfs als 
flashy roos konijn. Bij Kaktus zijn de 
mogelijkheden oneindig! Een tof spel 
maken is namelijk niet genoeg. Het is 

pas af wanneer er een verhaal rond 
hangt en de fantasie de vrije loop is 
gelaten.

Iedereen speelt mee
Sommige kinderen hebben extra 
begeleiding of zorgen nodig. Daarvoor 
zijn er de inclusieanimatoren. Kaktus 
kreeg al complimenten van de 
VDS voor hun inclusiewerking. “Dit 
jaar zijn we afgestapt van één-op-
één begeleiding. De hele groep is 
verantwoordelijk en moet voor het 
kind zorgen. Animatoren moeten hun 
aandacht verdelen over iedereen, 
daarom is het beter dat geen enkel  

kind een animator heeft voor zich  
alleen. Kinderen die al enkele jaren extra 
begeleiding krijgen op het speelplein 
hebben ondertussen zelf ervaring 
opgedaan. Ze zijn geïntegreerd in het 
speelpleingebeuren en weten hoe 
alles er werkt”, zegt Lucia.

Teamwork
Elke dag komen de animatoren met 
plezier naar het speelplein. Ze maken 
nieuwe vrienden en bouwen een band 
op met de kinderen. Sofia Bauwens 

en Jan Ceuppens zijn het 
erover eens: “Wanneer 
we op het speelplein 
staan, hebben we niet 
echt het gevoel dat we 
werken. We amuseren 
ons en proberen de 
kinderen een fijne 
vakantie te bezorgen. 
Het leuke aan werken op 
het speelplein is dat je 
veel nieuwe mensen leert 
kennen, zo’n animator-
attest staat goed op je cv 
en eerlijk gezegd, worden 
we hier goed betaald.”

De kinderen staan centraal op 
het speelplein, maar voor de 
animatoren worden ook verschillende 
activiteiten georganiseerd. Woens-
dagavond organiseren twee hoofd-
animatoren een activiteit voor hun 
medeanimatoren. Zo leert iedereen 
elkaar op een andere manier kennen. 
Op vrijdag kan iedereen om zes uur 
aan tafel schuiven voor de twee-euro-
maaltijd. “Dat is een leuke afsluiter 
van de week, want vrijdag is het 
altijd jammer om naar huis te gaan en 
afscheid te nemen van het speelplein”, 
besluit Evelien Op de Beeck.
Tekst: Nele Jacquemin, Foto's: Jurgen Geevels

25 jaar Kaktus

Zemst – Speelplein Kaktus bestaat 25 jaar. Dat werd in 
augustus al goed gevierd met kinderen, ouders en (oud-) 
animatoren. Maar wat houdt animator op het speelplein zijn 
eigenlijk in? En hoe word je er zo een? Ze leggen het je zelf uit.

Creatieve animatoren doen 
kinderen glunderen.
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Herstellingen in eigen werkplaats
www.nauwelaertsenzoon.be

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



28

Onder de   mensen

28

Zondag 13 september loopt het storm in Zemst-Laar. Wielerclub Sport en 
Steun organiseert voor de 19e keer de Steragas Vlaams-Brabant Classic voor 

junioren. De internationale wielerwedstrijd is ondertussen uitgegroeid tot 
een topklassieker binnen zijn categorie met meer dan dertig deelnemende 

ploegen uit binnen- en buitenland.
Ook dit jaar keken de enthousiaste clubleden niet op een inspanning om van die 

wedstrijd andermaal een heuse wielerklassieker te maken. Vier jonge renners 
uit Groot-Zemst nemen deel en dit is zeer lang geleden. Met Ward Schoevaers 
(kampioen Vlaams-Brabant), Han Van Steenwinkel, Cedric Lefeber en Mathias 
Lefeber is de inbreng van plaatselijk talent niet gering. De organisatoren van 

Wielerclub Sport en Steun zijn hiermee dan ook zéér tevreden. 

In het 
wielerkampioenschap 
voor dorpelingen in 
Eppegem toonde 
Jasper Missotte bij de 
allerkleinsten (5 x 1,6 km) 
dat hij wat in zijn mars 
heeft. Hij was de beste 
voor Seppe Van den Boer, 
Robbe Janssens, Nathan 
Debrier, Lars Janssens, 
Arthur Van den Boer, 
Matthijs Delailio, Stijn 
Van Cutsem, Andre en 
Romain Coqeao.

Chiro Skippy ging dit jaar naar Bocholt 
van 21 tot  en met 31 juli. Op de foto 
zien we de jongens en meisjes die op 

dagtocht gingen naar Goolderheide, een 
soort vakantiepark. 

Naar jaarlijkse traditie stonden op het 
volleybaltornooi van de Weerdse Bierfeesten de 
ploegen klaar om zich van hun sterkste kant te laten 
zien. Na het tornooi kon iedereen de beentjes nog 
eens extra losschudden op de dansvloer. 
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jeugd

Op 18 augustus stond de eerste training van de 
voetballende dames van Zemst op het programma. 
Alvorens ze met een stevige training begonnen, 
stretchten ze nog even! 

Speelpleinen Kaktus, 
een intitiatief van de 

gemeente Zemst, vindt 
elke zomervakantie plaats 

op de terreinen van de 
basisschool De Waterleest 

in Eppegem. Op de foto 
zien we de animatoren, die 
helemaal klaar staan om de 
kinderen een onvergetelijke 

dag te bezorgen.  

Soirée Tropicale was dit jaar toe aan zijn 30ste 
editie. Op vrijdag kon je er terecht voor het 

Soirée café met een lekker drankje en een 
lekkere barbecue. Zaterdagnamiddag ging 

van start met verschillende workshops en een 
kinderfuif. Diverse feestbands sloten nadien de 
avond af.  Deze drie dames zorgden ervoor dat 

de feestweide mooi werd versierd. 

Voor de zevende 
keer had Vaart in 
de Buurt plaats in 

Hofstade. “Met de 
vele nieuwe huizen en 
appartementen moet 

hier meer leven komen 
in de brouwerij”, zegde 
Johanna Vossen zeven 

jaar geleden. “Het bleef 
niet bij loze woorden 

en het werd een groot 
succes. Het buurtfeest 

is ondertussen 
uitgegroeid een vast 

jaarlijks gebeuren waar 
ook de jeugd graag 
naar toe komt.” De 
foto met de talrijke 

enthousiaste jongeren 
is daarvan een bewijs. 
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De eerste zomerstage van FC Eppegem was een groot succes. Een deelnemersveld van 61 jongeren van 6 tot 12 jaar konden 
vier dagen genieten van voetbalplezier. Trainers Jari Jacobs, Etienne Engelborghs, Sander Martens, Wesley Coppens en 
Alin Alou leerden op een leuke manier aan de kleinsten de eerste voetbalstappen, voor de ouderen was het een ideale 
voorbereiding voor het nieuwe voetbalseizoen. Na afloop kreeg iedereen een diploma en herinnering.

FC Zemst organiseerde voor de twaalfde keer een voetbalstage. Spelenderwijze werden de basis en de technieken van 
het voetbal aangeleerd door zeven gediplomeerde trainers. Een penalty cup en omlooptesten stonden eveneens op het 
programma. Na afloop kreeg iedereen een diploma en een beker. En dat de zestig jongeren het leuk vonden bewijst de foto.

Sportsminded is een bijzonder actieve en leergierige club. Ieder jaar organiseert Sportsminded voetbalkampen in de zomer, 
kerstmis en Pasen. Het voetbalkamp in Eppegem was andermaal een groot succes. 68 kinderen genoten van alles wat met 
voetbal te maken heeft. Begeleiders en trainers Balder Berckmans, Gunter Vercammen, Filip Vranckx, Thomas Doms, Kenny 
Winckelmans, Dimitri Hofman, Steven Paeps en Axel De Mesmaecker poseerden graag met de sportievelingen.
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Ruben Vannieuwenborg 
21 jaar, Hofstade 
Rechten 
Sporten en groepsleider bij Thila 
Coloma 

Ruben Jacquemin
24 jaar, Zemst 
Actief bij jeugdhuis Tramalant en 
het bestuur van de Cocktailparty
Volleybal, plaatjes draaien en 
een grote basketbalfan

Nele Jacquemin
19 jaar, Zemst
Journalistiek 
Conservatorium (Woord en 
Literaire Creatie) en animatrice 
bij Kaktus 

Jasmine Bioui
24 jaar, Mechelen 
Psychologe binnen de Bijzondere 
Jeugdzorg 
Startte acht jaar geleden de 
vrouwenploeg van FC Zemst op

Laura Schoevaers 
21 jaar, Zemst-Laar 
Taal – en letterkunde 
Hoofdleidster Chiro Skippy 

Bieke Briessinck 
17 jaar, Eppegem 
Publiciteit in Campus De Brug in 
Vilvoorde 
Paardrijden, fotograferen en 
tekenen

Jurgen Geevels
27 jaar, sinds kort in Gent
Zelfstandig cameraman 
Vooral niet postzegels 
verzamelen, vogels spotten, 
wielrennen of vissen. Al de rest 
misschien eens af en toe 

Bram Dewilche
21 jaar, Hofstade
Bekend van Heirweg I, het 
historische project in Elewijt

Eva Cooreman
15 jaar, Elewijt
Turnen bij Excelsior Eppegem

Frederik Moens 
24 jaar, Zemst
Bestuur Tramalant, toneelkring ’t 
Groeit
Het maken van eigen potpouri, 
lange strandwandelingen en 
poëzie

Tille Ceulers 
8 jaar, Eppegem 
Acro en chiro

Leonie Vanstappen
Hofstade, 19 jaar
Taal- en Letterkunde 
Lezen en sporten met mijn 
vriendinnen 
Studentenclub en blauw haar 

Johanna Coopman 
14 jaar, Hofstade 
Drummen, slagwerk bij WIK, chiro 
en paardrijden

Jinte Laureys 
8 jaar (bijna 9 jaar), Eppegem 
Acro, zwemmen en chiro

Pieter Ackerman
30 jaar , Hofstade
Medewerker KULeuven 
Muziek, muziek en muziek 

Maaike De Donder 
24 jaar, Zemst
Gezinsmedewerkster
Lopen, fietsen, muziek, films, 
boeken en musea 

Onze redactie 
jeugd
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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.

Bekijk onze nieuwe website
www.juweliervanlaer.beVolg ons op facebook 
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Festival: Zwarte Cross -  Nederland | Festivalganger: Philippe Chevalier

Festivalimpressies
Aan elke festivalganger stelden we dezelfde vijf vragen:

1. Waarom dit festival? Hoe trek je ernaartoe? En met wie?

2. Geef een score op 10 voor het eten, de affiche, de 

camping of slaapgelegenheid en de sfeer.

3. Voor welke bands ging je?

4. Leuke anekdote?

5. Conclusie: aan- of afrader?

Deze zomer waren er overal te lande en ook buiten onze Belgische grenzen een flinke waaier 
aan festivals te ontdekken. De grote, de kleine, de bekende, de minder bekende. Elk met 
hun eigen karakter en troeven. Wij gingen even op zoek naar wat nu voor de Zemstenaar 
het leukste festival was. Uit alle festivalervaringen namen wij een grabbel. Zo kunnen wij de 
twijfelaars voor volgend jaar alvast een beetje in de goede richting sturen! 

1. “We vertrokken met zes man naar Zwarte Cross: Niki, 
Michael (alias de Sigge), Gil, Randy, Sacha en ik. Dit 
kwam door wat verhalen in De Kroeg en een paar 
weken later bestelden we onze tickets. Toen kwamen 
we te weten wat er allemaal te doen was: motorcross, 
negentien tenten, kermis, kraampjes en nog zoveel 
meer. Twee auto’s brachten ons naar daar.”

2. “Het eten krijgt van mij een 7/10. Niks bijzonders, 
maar heel veel keuze. De camping krijgt een 8/10. 
We kwamen laat aan en kregen eerst te horen 
dat er geen plaats meer was, tot een mevrouwtje 
ons vertelde  dat er nog een plekje was bij de 
mobilhomes en caravans. Resultaat: alles dicht 
bij ons (eten, drank en niet onbelangrijk: de 
inkom was slechts 50 meter van onze tent). 

De affiche was niet echt de hoofdreden, maar we 
ontdekten toch enkele leuke bandjes. Daarvoor dus 
6/10. De sfeer krijgt van mij 9/10! Het was ongelooflijk 
hoe hard iedereen zich daar amuseerde en feestte.” 

3. “Er was één groep die ik wou zien en dat was 
Flogging Molly, een Amerikaanse band met punkrock 
en Ierse folk invloeden. Voor de rest zijn we overal 
wat gaan luisteren.”

4. “Als je echt anekdotes wil horen moet je maar eens 
met één van ons zessen praten…”

5. “Voor mensen die graag pintjes drinken, goed 
tegen zatte Hollanders kunnen en vooral heel graag 
zwijnen/feesten raad ik dit zeker aan. Mensen die 
liever hun douchke pakken en hun make-up nog 
moeten verzorgen raad ik het zeker af.”

Festival: Best Kept Secret - Nederland | Festivalganger: Silke Van Ingelgom
1. “Ik ging vooral voor de line-up naar Best Kept Secret, 

maar ook omdat het een redelijk goedkoop festival is. Ik 
trok met zeven andere vrienden naar daar met de auto.” 

2. “Eten: 10/10, affiche: 8/10,  camping: 7/10, sfeer: 
8/10.”

3. “Er waren verschillende bands die ik graag wou zien 
zoals The Libertines, Alt-J, The Tallest Man On Earth 
en The Vaccines. Aangezien ik Alt-J en The Tallest 
Man On Earth al eens had gezien, keek ik vooral uit 

naar The Libertines, een rockband met de bekende 
zanger Pete Doherty. We waren al blij dat de band 
aanwezig was en dat ze op tijd begonnen, wat in 
het verleden niet altijd het geval was. Het optreden 
zelf was heel goed. Een geweldige sfeer, iedereen 
was aan het dansen en aan het meezingen en het is 
ook altijd leuk om Pete Doherty bezig te zien.” 

4. “De camping van Best Kept Secret is heel groot en 
ligt in het park Beekse Bergen. Elke zone heeft de 
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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

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

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 

HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE

ALLE MERKEN

VW AUDI
SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

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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naam van een dier, zodat je je tent kunt terugvinden 
aan de hand van een kaart als je de route niet meer 
zou weten. Veel mensen, zoals wij, hadden echter 
het probleem dat ze niet alleen de weg niet meer 
vonden zonder kaart maar ‘s nachts ook gewoon de 
naam van het dier van hun zone waren vergeten. Elke 
nacht kwamen we dus mensen tegen die, net als wij, 
aan het ronddwalen waren op zoek naar hun tent.” 

5. “Ik zou het zeker aanraden. Er is een mix van 

bekende en minder bekende bands waardoor je dus 
veel nieuwe groepen kan leren kennen. Aangezien 
het ook niet ver over de grens ligt, moet je niet 
zo lang reizen. Ik zou het zelfs alleen al aanraden 
voor het eten. Naast het gewone festivaleten zijn 
er ook andere dingen zoals Mexicaanse tortilla’s, 
sushi, vegetarisch eten, BBQ, tapas, verse pizza’s, 
enzovoort. En aangezien ze gesponsord worden 
door Jupiler, is er Belgisch bier!” 

Festival: Balaton Sound - Hongarije | Festivalganger: Tara De Vos
1. “Met een groepje van vier, 

waaronder mijn beste vriendin 
en twee goede vrienden, reisden 
we met de auto naar daar. Ik 
ging naar Balaton Sound omdat 
heel wat vrienden die er al waren 
geweest heel enthousiast waren. 
Daarnaast leek het me ook leuk 
om naar een festival te gaan in 
een ander land, met een andere 
sfeer, klimaat en omgeving.”

2. “Het eten was zeker en vast een 
8 waard. Je kon kiezen tussen 
Mexicaans, Hongaars, Italiaans,… en dat voor een 
schappelijke prijs. Voor de affiche had ik minder oog, 
omdat het me vooral om de ervaring ging. Achteraf 
bekeken was ze zeker en vast een 7 waard. De 
slaapgelegenheid was top. Deze scoor ik een 9. We 
lagen met onze tent geheel in de schaduw, wat echt 
heel aangenaam is als je wilt uitslapen na een lange 
nacht feesten. Daarnaast hadden we voldoende plaats 

voor onze spullen en waren er ook 
propere douches waar je nooit moest 
aanschuiven. Op de camping kon je 
tevens genieten van een vettige hap 
of gezellig ontbijten. Je kon zelfs vers 
geperst fruitsap en pistolets krijgen.” 
3. “Zoals ik al zei ging ik eerder voor 
de sfeer en het feesten. En natuurlijk 
ook omdat ik leuk gezelschap had. 
Zelf ben ik een rockfan, terwijl 
Balaton Sound meer techno is. Ik heb 
echt goede dj’s gezien en ik heb me 
heel goed geamuseerd, maar ik ben 

niet voor iemand specifiek gegaan.”
4. /  (wij vermoeden zwijgplicht, nvdr)
5. “Het is zeker een aanrader. Het festival is low budget, 

supergezellig en de locatie is top. Daarnaast kan je 
overdag gezellig aan het meer zonnen, zwemmen 
en uitrusten en ‘s avonds goed feesten. Voor mij een 
ideale combinatie. Kleine waarschuwing: als je een 
hekel hebt aan techno kan je er beter wegblijven…”  

Festival: Rock Werchter - België | Festivalganger: uw dienaar
1. “Werchter is voor ons een jaarlijkse traditie. De 

topzeveraars en leuke mannen scharen zich dan 
achter hetzelfde doel en gaan vier fantastische 
dagen tegemoet, genietend van de geweldige 
vriendensfeer en vergezeld van elk jaar opnieuw 
geweldige bands. Wij gaan steeds met de auto en 
omzeilen dankzij onze voorkennis de files zodat we 
op een slordige 20 minuten ter plaatse zijn.”

2. “Voor het eten geef ik graag een 7/10. Het is verzorgd, 
zoals de wine & dine, met mosselen enzovoort. Al 
ontbreekt het soms aan diversiteit. De affiche dit 
jaar krijgt een 7/10. Enkele pareltjes kleurden de 
affiche mooi, maar toch was er enig gemis aan echte 
headliners die de verwachtingen konden inlossen. 
Wij mijden sinds dit jaar camping The Hive en gaan 
resoluut voor de A1: schaduw tussen de bomen, vrije 
keuze voor de plek van je tent, aangenamer, korter 
bij, beter, resoluut een 9/10. Voor sfeer haal ik maar 
al te graag het aloude cliché 11/10 naar boven. 

3. “Ik heb heel veel bands gezien maar als ik toch 
een top 3 moet samenstellen is dat: Patti Smith, 
Alabama Shakes en op kop The War On Drugs. Dat 
laatste optreden was voor mij het beste: zweverige 
en zuiver klinkende rock met knipogen naar onder 
andere Springsteens I’m On Fire. Muziek die je 
kan omverblazen en tegelijk met tedere handen 
behandelen. Statig als een berg, zacht als fluweel. 
Downloadtip: Burning en In Reverse.”

4. “Iemand, u kent hem allemaal… verkleden als Jessica 
Simpson. Huilen van het lachen, tranen van geluk.”

5. “Het festival moet je liggen, net zoals Pukkelpop, 
Graspop of Dour. Werchter is erg toegankelijk voor 
het grote publiek, al is het ook érg afgelijnd en 
georganiseerd. Als je andere, kleinere of alternatieve 
festivals bekijkt, lijkt het soms een beetje artificieel. 
Maar wij maken er altijd enorm veel plezier en ik raad 
iedereen aan om het eens te proberen. Wat zijn vier 
dagen in een mensenleven? Yihaa!”

Tekst en foto's: Frederik Moens
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Karen
Dag, Karen! In de supermarkt werken is een populaire 
job, maar waarom koos jij voor de Okay? “De Okay 
is heel dicht bij mijn deur. Ik woon hier maar een straat 
verder en het sprak me ook aan omdat er keileuke 
collega’s zijn. Ze zijn hier heel vriendelijk. Dat merk je 
hier wel als je binnenkomt. Je wordt meteen verder 
geholpen.”
Ik weet van de Okay dat het vooral rekken vullen 
is, maar is het meer dan dat? “Ja, natuurlijk. Het 
is eigenlijk zwaar werk. Je moet niet de hele tijd 
nadenken, maar het is 
fysiek wel heel zwaar. 
De eerste week heb ik 
veel rugpijn gehad. Zo 
erg dat ik bijna niet 
uit mijn bed kon komen, maar ik werk hier nu al drie 
weken en het gaat veel beter. Het is aan de kassa 
staan, in de frigo werken, alles van achter naar voor 
verplaatsen,… het is meer dan rekken vullen alleen!”
Zou je zoals Philippe Geubels ook graag komiek 
worden?  (lacht) “Neen, totaal niet!”
Ik weet niet of je nog naar school gaat, maar denk je 
dat je de ervaringen die je hier opdoet kan gebruiken 
in je studierichting? “Ik ben net afgestudeerd. Ik zou 
graag een lerarenopleiding willen volgen voor lagere 
school en hier kom je veel in contact met andere mensen. 
Je kunt met hen wat praten, dus het zal makkelijker zijn 
om  sociale contacten te leggen. Dat helpt als ik later 
een oudercontact moet doen. Je komt veel socialer over 
tegenover de ouders, maar ook tegenover de kinderen, 
want hier komen er wel heel wat.”
Wat ga je doen met de centen? “Sowieso sparen en 
eens op vakantie gaan met mijn ouders, maar vooral 
sparen.”

Axana
Dag, Axana! Hoelang werk je al in de wasserij? “Dit is 
al de vijfde zomer dat ik hier kom werken.”
Heb je dan ooit voor de wasserij iets anders gedaan? 
“Neen, ik ben hier begonnen toen ik 15 jaar was.”
Waarom heb je eigenlijk gekozen voor de wasserij? 
“Omdat het dichtbij is en mijn ouders dachten dat het 
misschien wel iets voor mij zou zijn.”
Heb je er ooit al aan gedacht om van vakantiejob te 
veranderen? “Ik ben een jaar in de Makro gaan werken, 
maar dat verdiende niet zo goed in vergelijking met de 

wasserij. In de Makro mocht ik per dag ook niet 
langer dan zes uur werken.”
Ik weet niet of je nog naar school gaat, maar 
heeft je studierichting iets te maken met je 
vakantiejob?“Nee. Ik studeer voedings- en 

dieetkunde en dat heeft niet veel te maken met de 
wasserij.”
Het is toch wel zwaar werk in de wasserij. Wat moet 
je zoal doen? “Een grote groep van de klanten doet 
de was thuis en brengt die daarna naar de wasserij om 
te laten strijken. Deze was wordt door mij nageteld en 
gesorteerd (Karin, Greet en Annie strijken de hemden, 
de bovenkledij gaat naar Francine en de platte stukken 
zoals lakens en overtrekken moeten door de mangel.”
Heb je zelf al eens bovenkledij mogen strijken? 
“Neen, ik sta meestal mee aan de mangel en soms aan 
de droogkasten.”
Je doet dit nu vijf jaar. Vind je het plezant? “Ja, het is 
wel hard doorwerken, maar ik vind het toch leuk omdat 
je veel variatie hebt in het werk.”
Zijn je collega’s vriendelijk tegen je? “Ja, want als er 
iets is dan kan je het altijd vragen en ze helpen je.”
Wat ga je doen met de centen die je verdient? “Die 
spaar ik voor later.”

Tekst en foto's: Bieke Briessinck

Jobstudenten aan het werk! 

Eppegem - Als 17- jarige dochter van 
Wasserij Prisma zie ik elke vakantie 
studenten op de werkvloer voorbij 
komen. Als nieuwsgierige journalist 

voor het jeugdnummer van de 
Zemstenaar ging ik praten met twee 
jobstudenten in twee verschillende 

bedrijven. Eerst ging ik langs bij 
Wasserij Prisma, waar ik Axana 

ontmoette en daarna was de Okay 
van Eppegem aan de beurt, waar ik 

met Karen ging praten. 

"Meer dan rekken 
vullen alleen..."



37

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Gevraagd: KAPSTER op leercontract

Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

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

FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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Dames 
aan de bal

Zemst - De zomer loopt jammer genoeg 
stilaan op zijn einde. Traditioneel wordt 

er vooruit geblikt naar het nieuwe 
voetbalseizoen. De grasmat ligt er nog 

opperbest bij en de transfers worden 
afgerond. Tijd om ook in onze regio 

poolshoogte te nemen van de ambities 
voor komend seizoen. We strijken neer op 

een terras voor een babbel met Dagmar 
Van Dam, de kapitein van FC Zemst. Van de 

damesploeg, welteverstaan. 

Voor de mensen die jullie 
niet kennen, kan je een korte 
voorstelling geven van de ploeg?
“Wij zijn een volledige damesploeg 
en spelen in de ReDaVo-reeks. Dat 
is een recreatieve damesvoetbal-
competitie voor ploegen uit de 
provincies Antwerpen en Vlaams-
Brabant. Naast deze competitie 
doen wij ook elk jaar mee aan de 
Redavo-wisselbeker, die wij jammer 
genoeg nog niet gewonnen hebben. 
We komen wel steeds dichter in de 
buurt! Al twee jaar op rij werden we 
in de halve finales uitgeschakeld na 
een strafschoppenreeks. Hopelijk 
hebben we dit seizoen eindelijk 
prijs!”
Hoe kijk je terug op vorig seizoen? 
“Vorig jaar zijn wij als vijfde 
geëindigd. Samen met het jaar 
daarvoor waren dat tot nu toe 
onze topjaren. Het is mooi om te 
zien dat we elk jaar beter worden, 
individueel en in groep. Als we de 
komende jaren nog meer kunnen 
groeien als team, is de toekomst 
veelbelovend!”
Wat zijn de verwachtingen voor het 
nieuwe seizoen?
“Natuurlijk hoop ik terug hoog te 

eindigen, maar naast de prestaties 
op het veld wil ik opnieuw een 
keitoffe sfeer!”
Welke troeven hebben jullie in het 
team?
“Wij hebben een heel jonge ploeg, 
dat speelt in ons voordeel op vlak 
van snelheid. Bovendien hebben 
we heel wat technisch goed 
onderlegde speelsters. Soms is de 
jonge leeftijd een nadeel. Vooral 
op vlak van lengte en gewicht 
moeten we soms de duimen 
leggen voor onze tegenstander. 
Ook mentaal is het een hele stap 
om van de jeugdreeksen naar de 
damesploegen over te gaan.” 
Wat zijn zo de verschillen met een 
herenploeg?
“Het eerste dat in mij opkomt, is 
dat het voor mannen makkelijk is om 
persoonlijke problemen aan de kant 
te zetten tijdens de match. Bij ons 
is dat niet zo vanzelfsprekend. Ons 
spel wordt vaak beïnvloed door onze 
emoties en bij sommigen draait dat 
positief uit, bij anderen iets minder. 
Wat naast het veld gebeurt, zal door 
ons hoofd blijven dwalen tijdens 
de match. Naast teamgenoten zijn 
wij een hechte groep vriendinnen, 

wij kunnen altijd bij elkaar terecht. 
Wat wij vaak te horen krijgen, 
is dat wij ons te veel van alles 
aantrekken. Als we in een duel onze 
tegenstander pijn doen, zeggen 
we: ‘sorry, is alles ok?’. Vaak wordt 
er ook gebabbeld op het veld. We 
willen niet alleen winnen, maar we 
willen ons  gewoon amuseren.”
Kunnen meisjes die nog nooit 
voetbalden bij jullie terecht? 
Vanaf welke leeftijd?
“Vanaf dit jaar werd er een nieuw 
ploegje opgericht voor meisjes 
van 10 tot 14 jaar die nog geen 
voetbalervaring hebben. We 
merkten ook dat het als jonge 
nieuweling soms moeilijk is om 
je ‘thuis’ te voelen in een groep 
die ervaring heeft met voetballen 
en al wat ouder is. Dus daarom 
dit ploegje. Vanaf 12 jaar ben je 
welkom in ons damesteam!”
Als afsluiter: kan je ons één van de 
kleedkamergeheimen verklappen?
“Dit seizoen heeft iemand voor 
een weddenschap de bezwete 
scheenlap van een teamgenoot 
afgelikt. Smakelijk! Ze heeft er wel 
50 euro voor gekregen…”

Tekst en foto: Jasmine Bioui

Dagmar  Van Dam, 
kapitein van de 

damesploeg.
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Met bijna 400 leden kunnen de 
scouts van Thila Coloma ieder jaar 
rekenen op een gestage toestroom 
van nieuwe leden en met pijn in het 
hart moeten ze gebruik maken van 
wachtlijsten. 
Wat maakt scoutsgroep Thila Coloma 
zo aanlokkelijk? Dit is een vaak 
gestelde vraag. Komt het door de 
enthousiaste leiding, de tradities 
die ze hoog in het vaandel houden, 
de goede ligging, … ? Geen enkele 
reden geeft een 
al lesomvattend 
antwoord. Als je 
op kamp om 8 
uur ’s ochtends in 
de formatie staat 
met een 400-tal 
man en je ziet 
al die gelukkige 
gezichten, dan 
moet er toch iets 
mysterieus zijn 
wat deze scouts 
zo hecht maakt en 
met trots laat verkondigen dat ze 
“Thilaan” zijn.  

Beloften
Als scouts proberen ze voor meer te 
staan dan louter het amuseren van 
kinderen op zondagnamiddag. Het 
gaat erom te proberen de kinderen 
waarden bij te brengen die hen 
zullen helpen in het leven. Elk jaar 
op belofteweekend denken de kids 
na over waar ze staan in de scouts 
en wat ze nog willen bereiken. En 
waar de jonge kinderen enkel hun 
belofte afratelen omdat het moet, 
zie je dat vanaf de tienerleeftijd de 

kinderen hier echt over bezinnen en 
geïnspireerd hun belofte naar voren 
brengen.

Inclusie
Eén van de hoofddoelen van deze 
scouts is inclusie. In 1996 werd hun 
eerste akabegroep opgericht. Deze 
groep was van dan af de thuisbasis 
voor kinderen met een beperking. 
Wegens groot succes is hier 
tegenwoordig een tweede groep 

voor opgericht, wat maakt dat ze 
met twee akabegroepen zo’n dertig 
kinderen met een beperking kunnen 
opvangen. Deze groepen maken 
integraal deel uit van de scouts en 
gaan samen mee op kamp. Op de 
jaarlijkse inclusievergadering leren 
alle scouts omgaan met elkaar. Ze 
verdelen de akabeleden onder de 
andere groepen en laten deze een 
dag meespelen met hun collega’s. 
Waar andere kinderen misschien 
wat onwetend voor de eerste keer 
in contact komen met mensen met 
een beperking, zie je dat Thilanen 
hier niet meer zo van opkijken. 

Bouwen
Vorig jaar zijn ze gestart met de 
nieuwbouw. Toen werd het sanitair 
vernieuwd en aangepast aan 
mensen met een beperking, met 
bredere deuren bijvoorbeeld en een 
nieuwe rolstoeldouche. Aangezien 
ze nog altijd verzamelden in dezelfde 
containerlokalen van veertig jaar 
geleden werd het dringend tijd om 
deftige accomodatie te bouwen. 
Daarom begonnen ze dit jaar met het 
bouwen van zeven nieuwe lokalen, 
die nu bijna af zijn. Als laatste 
komt er een nieuw gebouw voor 
administratie en een materiaalkot. 
Dit kost allemaal zeer veel geld en 
veel te veel om alleen te dragen. 
Hierin heeft de stad Mechelen zeer 
goed geholpen. Maar ook Zemst 
heeft zijn ogen niet gesloten. 
Vele inzamelacties zijn kunnen 
gebeuren in locaties in Zemst 
en burgemeesters Coopman en 
Somers zijn beiden als eerste peter 
geworden van de nieuwbouw. Dit 
was een mooi symbolisch voorbeeld 
van de mengeling Mechelaren en 
Zemstenaren in de scouts.
Dankzij vele sympathisanten en de 
actieve leiding werd er met veel 
benefietactiviteiten al een mooie 
som verzameld. Ook de bijdrage 
van de serviceclub De Ronde Tafel 
van Mechelen werd geapprecieerd.
Meer informatie over deze scouts 
en hun nieuwbouw en hoe je 
eventueel een ruggensteuntje kan 
geven, kan je vinden op: www.
thilacoloma.be

Tekst: Ruben Vannieuwenborgh,  
foto: scouts Thila Coloma

Scouts op de grens 

40 jaar Thila Coloma 

Hofstade - Scouts Thila Coloma, op de grens tussen Mechelen en Hofstade. Hierdoor komt 
ongeveer de helft van hun leden uit Zemst. Voor de scouts van Thila Coloma was het een 
feestelijk en bewogen jaar.  Ze zijn veertig jaar geworden en op deze relatief korte tijd 

uitgegroeid tot één van de grootste groepen in Vlaanderen. En het is ook een bouwjaartje! 

Een blik op de toekomst.
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Juf Gisèle, GBS De Regenboog
Na 39 jaar als onderwijzeres gaat 
juf Gisèle met pensioen. 36 jaar 
lang onderrichtte ze de kinderen 
van het tweede studiejaar in GBS 
De Regenboog. Gedurende haar 
lange loopbaan zag juf Gisèle 
de schoolgaande jeugd van 
naderbij evolueren. “Ten opzichte 
van vroeger zijn de kinderen 
veel aanhankelijker geworden. 
Een leerkracht knuffelen of een 
tekening maken was vroeger 

ondenkbaar. Ook zijn de kinderen 
tegenwoordig mondiger en 
hebben ze minder respect dan 
vroeger. Ze stellen bijvoorbeeld 
meer vragen, vooral naar het 
waarom en zetten voor een 
gezaghebbende leerkracht niet 
meer keurig een stapje opzij.” 
Een grote verandering aan het 
einde van haar loopbaan was 
natuurlijk de verhuis van GBS De 
Regenboog naar een heel nieuw 
gebouw. De grotere klaslokalen 

Nieuw schooljaar:
van oud naar jong

Elewijt – Het nieuwe schooljaar is begonnen, maar voor de 
kinderen van De Regenboog is dat zonder de vertrouwde 
gezichten van drie fijne leerkrachten. Drie oud-leerlingen 

gingen even met hen spreken, na al die jaren. 
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RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden

De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

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

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”

daar maakten de laatste twee 
jaar voor juf Gisèle extra fijn. 
Tenslotte maken Gisèles plannen 
voor de toekomst duidelijk dat 
ze haar job altijd met hart en 
ziel heeft gedaan en ze GBS De 
Regenboog niet zomaar loslaat: 
ze ziet het zeker en vast zitten om 
bijvoorbeeld een leerkracht die 
ziek valt een dagje te vervangen 
en ze kijkt er al naar uit om de bos, 
zee- en/of plattelandsklassen te 
begeleiden.

Juf Annemie, GBS De Regenboog
In 1979 begon juf Annemie aan 
haar loopbaan als kleuterleidster 
bij de allerkleinsten. Gedurende 35 
jaar stond ze voor alle verschillende 
kleuterleeftijden. Ze omschrijft haar 
collega’s als echte vrienden en gaf in 
De Regenboog dan ook met plezier 
les. De laatste jaren werd de job 
haar fysiek wel zwaar en daarom 
besloot Annemie dat schooljaar 
2014-2015 haar laatste zou zijn. Ze 
eindigde waar ze begonnen was: 
bij de allerkleinsten. Ze kijkt er al 
naar uit om in de toekomst samen 
met juf Gisèle De Regenboog te 
gaan bezoeken. 

Meester Eric, GBS De Regenboog 
en De Waterleest
In 1978 begon meester Eric in GBS 
De Waterleest en wat later ook 
in GBS De Regenboog. 37 jaar 
gaf hij zedenleer, waar ook een 
grote evolutie in is waar te nemen. 
“Vroeger had ik één of twee 
procent van de leerlingen, nu is dat 

ongeveer een vierde van de klas. Ik 
heb er veel geleerd. Zeker wanneer 
er een paar leerlingen bijkwamen 
die moslim waren, leer je meer 
over hun gebruiken. Vroeger waren 
ook de ouders van de leerlingen 
die zedenleer volgden, niet 
katholiek. Nu kan het wel dat de 
ouders gelovig zijn, maar hun kind 
zedenleer gaat doen.” Eric heeft 
altijd zeer graag lesgegeven, zowel 
in GBS De Waterleest, als in GBS 
De Regenboog. Hij zal ook nog 
steeds blijven teruggaan naar de 
scholen. Zo heeft hij afgesproken 
met een paar andere leerkrachten 
om bijvoorbeeld ’s middags eten 
te maken voor de leerkrachten of 
na school hapjes te maken. Ook hij 
kijkt er naar uit om de activiteiten 
van de school te begeleiden, 
zoals de plattelandsklassen of als 
ze eens met de fiets een uitstap 
maken.

Interview: Ellen Rosschaert en 
Eva Vets, tekst: Saskia en Eva Vets, 

foto: Jean Andries

Eric, omringd door Gisèle en Annemie, 
werden in K3-sfeer uitbundig gevierd.
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Spel is de kern van de Zemstse 
jeugdwerkingen. Wanneer de leden 
samenkomen, is dat meestal om te 
spelen. Een leider of leidster heeft 
dan ook veel creatieve ideeën 
nodig. Inspiratie voor een spel kan 
je overal vinden. Je kan vertrekken 
vanuit het materiaal dat voorhanden 
is, bijvoorbeeld met een handdoek 
heb je in drie minuten zó een spel in 
elkaar gebokst. Je kan je ook laten 
inspireren door andere spelen, vaak 
is het al genoeg om één element aan 
een bestaand spel te veranderen om 
er een nieuw van te maken. Vervang 
bij trefbal de bal eens door een 
natte spons of speel eens tikkertje 
in een maïsveld in plaats van op 
een plein en een nieuw spel is 
gecreëerd. Zo speelt Sarah (23, 
Chiro Skippy) graag een variant 
op verstoppertje: “Ik speel het 
liefst verstoppertje omgekeerd, 
een spel waarbij iemand zich 
verstopt en de rest van de groep 
je moet komen zoeken. De laatste 
die de verstopper vindt, is verloren.”

Improviseren
Een goed voorbereid 
spel is een feest, maar 
de beste spelen komen 
voort uit improvisatie. 
Zo kan je op twee 
minuten een spel in 
elkaar steken waar de 
leden vijf jaar later nog 
over spreken! Laura 
(21, Chiro Skippy): 
“Onlangs kwamen alle 
leiders en leidsters op 
de Chiro aan en al snel 
bleek dat niemand echt zin had in het 
programma dat ze hadden voorbereid 

voor hun groep. We hebben toen 
op tien minuten een 
groepsspel doorheen 
heel het dorp in elkaar 
gestoken, vlak voor 
de leden aankwamen 
op de Chiro. Achteraf 
kregen we niets dan 
positieve commentaar! 
Echt plezant.” 

Zotte (nacht)
spelen
Een spelmaker moet ook 
altijd rekening houden 
met de leeftijd van de 

spelers. Zo moeten de jongsten van 
een jeugdvereniging alles nog leren, 

alles is nieuw voor hen. Er was  ooit 
een eerste keer dat je vlaggenstok 
leerde spelen, een echte klassieker 
in jeugdverenigingen. Astrid (21, 
Chiro Skippy): “Ik speel erg graag Ik 
zit in’t groen: een kringspel waarbij 
je snel en aandachtig moet zijn. Dat 
is een typisch jeugdbewegingsspel 
en echt leuk!”  8- tot 12-jarigen 
spelen het liefst met stokken, 

bouwen graag kampen en zijn het 
liefst in een bos. Jongeren kijken dan 
weer jaren op voorhand uit naar de 
spelen die bij hun leeftijd horen. Je 
eerste dropping, een stadsspel of zelfs 
meedoen met een leidingsspel! Joren 
(Chiro Tijl Zemst): “Als ik terugdenk 
aan mijn Chirocarrière, heb ik echt 
geweldige herinneringen aan de 
vele zotte nachtspelen die de leiding 
voor ons maakte.”  Femke (Chiro Tijl 
Zemst): “Of de stadsspelen!”  Lynn 
(23, Chiro Skippy): “Reuzeke is ook 
supertof! Iedereen ligt in een hoop 
op de grond en houdt zich aan elkaar 
vast. Een ander groepje probeert 

Wie doet er mee? 
Een spelletje spelen!

Zemst - Je hoort wel eens dat kinderen niet meer ‘echt’ spelen, zoals onze grootouders dat in den 
tijd deden op de straat, in het veld, met knikkers of een bal. Eenzaam voor je tv zitten of met je Play 
Station spelen, dat is toch niet altijd plezant? Op facebook kan je dan wel gamen met je vrienden, 
maar dat is niet hetzelfde. Spelen kinderen nog wel? En wat spelen ze dan tegenwoordig? Neem 

samen met ons eens een kijkje bij de Zemstse jeugdbewegingen, waar spel centraal staat. 

"Laten we allemaal 
wat speelser in het 

leven staan, zot zijn 
doet geen zeer!" 
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Benny haelwaeters
terrassen - opritten - tuinafwerking

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

Erik Peeters  Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

hen uit elkaar te trekken door 
teamwerk. Kracht en samenwerking 
zijn belangrijk bij dit spel.” 

Klassiekers
Elke jeugdbeweging kent zijn 
klassiekers. Zo houdt Nick (22, Chiro 
Skippy) van een spel dat een traditie 
is in zijn groep: “Mijn lievelingsspel 
in de Chiro is den banier. Dat is een 
nachtspel dat we op onze Chiro 
elk jaar op kamp spelen tussen de 
leiding en de oudste leden. Het 
komt erop neer dat je worstelt om 
het meeste materiaal of mensen 
in je kamp te krijgen. Maar het 
leukste aan banier is niet het spel 
zelf, wel de voorbereiding ervan: de 
leden enkele dagen op voorhand al 
schrik aanjagen en uitdagen.” Voor 
sommigen mag het iets rustiger, of  
heel wat rustiger zelfs. Steive (21, 
Chiro Skippy): “Mijn lievelingsspel is 
dooie vis. Dan moet je om ter langst 
stil liggen, niet bewegen, niet 
spreken. Even een rustmomentje 
voor de leiding en de leden: zalig!” 

Spelend leven 
Maar spelen is niet alleen ‘spel’. 
Het is een manier van leven. Als 
je speels in het leven staat, wordt 
alles een avontuur. Minder leuke of 
alledaagse dingen zoals de afwas 
maak je al spelend weer interessant. 
Een saaie wandeling wordt een 
feest als je een tochtenspel speelt. 
Spelen is dan ook iets universeels. 
We spelen overal, op alle leeftijden, 
met twee of met honderd, in een 
kring, op een veld, in een bos, met 
een bal of met een spons, zittend, 
liggend, staand, rustig of juist hevig. 
We spelen omdat het plezant is, 
omdat het ons doet lachen en ons 
gelukkig maakt. Het hart van spel is 
plezier. Als we ouder worden, lijken 
we dat soms te vergeten, maar we 
herinneren het ons weer snel als we 
een spelend kind zien. Laten we 
allemaal wat speelser in het leven 
staan, zot zijn doet geen zeer! 

Tekst: Laura Schoevaers, 
foto's: chiro skippy
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Wat begon als een feestweekend 
met lokale dj’s en opkomende 
bands, groeit stilaan uit tot één 
van de grootste events in Zemst. 
Het tienkoppig bestuur zet bewust 
jaar na jaar in op grotere en betere 
namen op hun affiche. “We merken 
dat dit gewoon een basisvereiste 
is voor een event zoals dit”, vertelt 
het bestuur. “Je paait het publiek al 
lang niet meer met 
goede dj’s van om 
de hoek of bands uit 
het naburige dorp.” 
Op de vrijdageditie 
mag de Cocktailparty 
verschillende dj’s 
van internationaal 
kaliber op 
haar affiche 
verwelkomen, zoals 
Alvar & Millas, Les 
Mecs, Lennert Wolfs 
& Masai. “Deze 
grote namen uit de 
dj-wereld prijkten 
onder andere al 
op de line-ups van Tomorrowland, 
Summerfestival, Laundry Day en 
zelfs TomorrowWorld in de VS.” Ook 
de zaterdageditie, typisch voor 
een gemengd publiek van jong en 
oud, breidt elk jaar uit. Niemand 
minder dan Frituur Paula, een live 
coverband die geen introductie 
tot het grote publiek meer hoeft, 
komt de feesttent onderdompelen 
in één groots feest. “Ze bewezen 
dit al meermaals op mega-events 
als Maanrock & Parkpop. We kijken 
echt uit naar hun passage op onze 
Cocktailparty”, glundert Tramalant.

Mascotte
Op de vorige editie en op hun 
affichevoorstelling zagen we dat 
de Cocktailparty gedragen wordt 
door een piepjong bestuur. “Met 
iedereen jonger dan 26, zijn we 
inderdaad een jong bestuur voor 
een event van deze grootte. Maar 
we zitten daardoor boordevol frisse 
en vernieuwende ideeën”, legt de 

organisatie uit. “Vorig jaar gaven 
we de affiche een volledig nieuwe 
look and feel en brachten we 
Pedro de Toekan, onze mascotte, 
tot leven. We hebben nu zelfs een 
toekanpak op mensengrootte en 
dat nemen we mee naar elke fuif 
om reclame te maken. Echt fijn!” 
Ook dit jaar blijft het jeugdhuis niet 
bij de pakken zitten. Pedro’s Place, 
een exclusieve gin tonic-bar, krijgt 
een plekje op het binnenplein en 
ook de inkom krijgt een volledige 
make-over. Hoe dat er gaat uit 
zien, wilde het jeugdhuis nog 

niet verklappen. “Daarvoor zal 
je op 4 en 5 september naar de 
Stationslaan in Zemst moeten 
afzakken.”

Uit het dak
In zo’n groot event kruipt heel wat 
voorbereidingswerk. “We komen 
met z’n tienen elke maand samen 
om de vooruitgang te bespreken. 
In oktober hebben we onze eerste 
vergadering voor de editie van 
volgend jaar en in december 
liggen bijvoorbeeld de dj’s voor 
de vrijdageditie al vast. En zeker 
in juli en augustus, wanneer de 
promo begint, is elke dag iemand 
van ons wel op de baan om affiches 
te gaan ophangen of flyers uit te 
delen.” De jongens en meisjes 
van Tramalant staren zich ook niet 
blind op winst. “Als het ons echt 
om het geld te doen was, zouden 
we beter van deur tot deur wafels 
gaan verkopen of zo. Nee, we 
willen gewoon een fijn weekend 
voor jong en oud organiseren 
waar iedereen zich eens goed 
kan uitleven. De Cocktailparty, het 
uithangbord van ons jeugdhuis, 
zullen we blijven organiseren. Als 
je iedereen uit z’n dak ziet gaan in 
de tent, dan weet je waar je het 
voor doet!”

Zin om mee te feesten op vrijdag 
4 en zaterdag 5 september? Surf 
dan naar www.cocktailparty.be voor 
meer info of vind het event terug op 
Facebook.

Tekst: Ruben Jacquemin,  
foto: Jean Andries

Vakantie gedaan? 
Tijd voor feest bij Tramalant!

Zemst – 1 september, een gevreesde datum voor veel scholieren, maar niet voor jeugdhuis 
Tramalant. Het begin van het schooljaar brengt hier het grootste feestje van het jaar mee, 
de jaarlijkse Cocktailparty. Een fuif voor jongvolwassenen op vrijdag, een kindernamiddag, 

eetfestijn en optredens voor jong en oud op zaterdag: de succesformule wordt behouden, maar 
met een jong en vernieuwend bestuur groeit dit feestweekend jaar na jaar!

Het jonge bestuur zit vol frisse en vernieuwende ideeën.
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Een drukke, maar leuke 
turndag
’s Ochtends worden de gymnasten om 
9 uur in de zaal verwacht, dan vliegen 
ze er meteen in met een stevige 
opwarming. Daarna gaat elke groep 
naar een toestel, om de 45 minuten 
wordt er gewisseld. De groepen 
schuiven dan samen met hun monitor 
door naar het volgend toestel. Om 10 
uur krijgen de gymnasten iets kleins 
om te eten, meestal een stukje fruit. 
’s Middags wordt er warm eten voorzien 
voor de turnsterren. Dat wordt elke 
dag klaargemaakt door de ouders van 
Dorien Diedens. Op zaterdagmiddag 
krijgen de gymnasten spinaziepuree 
met fishsticks! Normaal gezien eten 
de kinderen allemaal samen buiten 
in tenten voor de sporthal, maar 
door de hoge temperatuur eten ze in 
de frisse cafetaria aan de sporthal.  
Na het eten zetten enkele meisjes of 

jongens van elke groep de borden 
samen en nemen het bestek mee. 
Dan doen ze de afwas samen. 
Supergezellig!  
Na het eten (en de afwas!) komen 
alle gymnasten samen in de zaal, 
zoeken een comfortabel plekje op, 
bijvoorbeeld een dikke mat. Ze 
krijgen een uurtje platte rust waarbij 
alle lichten in de zaal uitgaan en er 
volledige stilte wordt verwacht! Na 
het rusten vliegen ze er terug in, te 
beginnen met een kleine opwarming. 
Om 16 uur is er ook nog een 
klein vieruurtje voorzien, zoals 
bijvoorbeeld een koekje. Ter 
ontspanning wordt er tussen 16 
uur en 17 uur een andere sport 
gespeeld in plaats van te turnen. 
Op de laatste dag van de turnstage 
is er een kleine show, die de groepen 
zelf ineengestoken hebben. Elke 
groep brengt een eigen act die ze 
dan aan het publiek laten zien. De 

turnstage levert bijna geen winst 
op, maar het hoofddoel ervan is om 
de gymnasten een toffe afsluiter van 
een fantastisch turnjaar te geven! 

Jonge turners aan het 
woord
Emma Van Dorslaer (10) 
Dag, Emma! Hoe lang turn jij al? 
“Ik turn al ongeveer zeven jaar!“
Wauw! Welk onderdeel vind je het 
leukst?
“De ‘dubbele minitrampoline’!” 
En waarom kies je daarvoor?   
“Omdat ik daar goed salto’s op kan 
springen.” 
Zou je het zien zitten om nog een 
extra week mee te doen aan de 
turnstage? 
“Ik weet het niet. Misschien wel, 
omdat ik turnen keileuk vind, maar 
ik krijg na deze week al wel een 
beetje pijn aan mijn spieren.” 

Turnen, een feest tot over de grenzen

Eppegem - Tijdens de eerste week van juli werd er in de sporthal van Eppegem een turnstage 
georganiseerd. Normaal vond de stage niet plaats, omdat turnkring Excelsior Eppegem net een 

turnfeest had georganiseerd voor hun 50-jarig bestaan. Maar ze kwam er toch!

Dolle pret op de turnstage van Excelsior.
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Estée Houthuys (8) 
Hey, Estée! Was de turnstage tot 
nu toe al tof? 
“Ja! Supertof!” 
Keigoed, gelukkig heb je dan ook 
nog geen turnongeval gehad deze 
week, toch?
“Neen, ik heb gelukkig nog geen 
sportongeval gehad!” 
Doe je ook nog andere sporten? 
“Neen, ik doe alleen turnen.” 
Tussen 16 uur en 17 uur doen jullie 
normaal gezien iets anders dan 
turnen, kan je een voorbeeld geven? 
“ Op donderdag hebben we op het 
grasveld waterspelletjes gespeeld, 
het was ook superwarm toen!” 
Cool! Nog één vraagje: welk 
toestel doe jij het liefste? 
“Ik spring het liefst op de 
dubbele minitrampoline of op de 
maxitrampoline!” 

Bruno Christiaens (10) 
Dag, Bruno! Heb je nog andere 
hobby’s behalve turnen? 
“Ja, ik speel ook nog muziek. Ik 
speel kornet!” 
Tof! Maar vertel eens, zijn er veel 
jongens die turnen? 
“Neen, eigenlijk niet.” 
Vind je dat dan niet erg? 
“Helemaal niet! Als er minder 
jongens zijn, hebben wij meer tijd 
aan de toestellen!” 

Met het Acroteam naar 
Helsinki 
Twee deelnemers vertellen: “Na 
twee jaar trainen mochten we op 
zaterdag 11 juli 2015 eindelijk 
vertrekken met onze acroploeg van 
turnkring Excelsior Eppegem richting 
Helsinki om deel te nemen aan de 
vijftiende World Gymnaestrada. De 

vliegreis was leuk!” (volgens Tille 
die voor de eerste maal vloog).
“Op zondag was het 
openingsceremonie. Die was voor 
iedereen spannend, een Olympisch 
stadion binnenwandelen met meer 
dan 20.000 gymnasten doe je niet 
elke dag! De sfeer in het stadion 
was fantastisch!
Maandag moesten we dan zelf 
voor de eerste keer optreden. Het 
was een geslaagd eerste optreden 
waarin onze acrodelen goed lukten! 

Woehoe…. Het was een super 
optreden en dat bleek ook uit het 
applaus van de toeschouwers en de 
meegereisde supporters.
Wanneer de oudere gymnasten 
moesten gaan trainen voor een extra 
optreden trokken we met enkele 
begeleiders en de jongste gymnasten 
van onze ploeg naar de zoo. Die ligt 
op een eiland. Eigenlijk vonden we het 
niet zo leuk omdat 
we allemaal moe 
waren van het 
turnen!

We hebben ook op donderdag en 
vrijdag moeten optreden. Na onze 
eigen optredens mochten we nog naar 
andere optredens van gymnasten uit 
andere landen gaan kijken. Sommige 
waren mooi, andere wat minder mooi 
om naar te kijken. Maar uiteindelijk 
treden we liever gewoon zelf op! 
We sliepen samen met alle Belgische 
en Nederlandse gymnasten in een 
school. Met enkele Belgen hebben 
we veel plezier gemaakt en moppen 
getapt, maar de Nederlanders 

maakten superveel lawaai waardoor 
we niet konden slapen!
Ons ontbijt was lekker maar ons 
middagmaal, vooral de macaroni 
die we kregen viel wat tegen. 
Gelukkig hebben we ook tweemaal 
pizza gekregen als avondmaal! Het 
was een echt avontuur…”

Tekst en foto's: Eva Cooreman, Tille 
Ceuleers en Jinte Laureys

Tille en Jinte 
voelen zich 

blij.
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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

Tekeningen: Senne en Karel Vervaeke, Klara versteven, saskia en johanna vets, rumo, lay-out: eva vets

                rebus Ziet u het? de jonge
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Totaalservice in optiek
•
•
•
•

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

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

Optiek De Boeck
Brusselsesteenweg 108

Zemst
tel. 015 61 65 80

www.optiekdeboeck.be

“Al meer dan 20 jaar 
een vertrouwd adres.”


