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Ellen
xxx

Vraag van de maand

Welk boek vind jij een aanrader?

Mei is mijn favoriete maand, niet alleen omdat 

ik mijn verjaardag vier maar ook omdat 

er zoveel verlengde weekendjes in 

vallen. Een verlengd weekend, dat 

is voor mij: ofwel een citytripje doen 

ofwel lekker enkele dagen lui zijn en 

boeken lezen. Het laatste boek dat ik 

las, is Gij nu van Griet Op De Beeck, 

een even mooi exemplaar als Vele 

hemels boven de zevende en Kom 

hier dat ik u kus. Ik ben altijd op 

zoek naar leuke titels. 

In de rest van dit 

magazine vind je dan 

ook de aanraders van 

mijn collega's. Is er een 

boek dat jij mij wil aanraden? Post 

het op onze Facebookpagina 

of stuur me een mailtje via  

info@dezemstenaar.com !

Heb jij ook al genoten van een lekkere cocktail op 
je terras? Na jaren verbouwen, is ons huis einde-
lijk af (nu ja, is een huis ooit af af?) en dit is de 
eerste lente dat onze tuin niet meer op een échte 
wildernis lijkt. Ons terras ligt, het tuinhuis staat, de 
loungebank is gearriveerd. Kortom: ik ben er klaar 
voor, laat de zon maar komen!

Vrije tijd was enkele jaren een 
schaars goed bij ons en wat heb 
ik het gemist om op zondag 
aan te schuiven bij de bakker 
voor verse pistoletjes om er 
daarna van te genieten terwijl 
ik de boekskes doorblader. De 
perfecte manier om je dag te 
starten, als je het mij vraagt.

Ook ons glossy magazine ligt weer voor jullie klaar. 
Het is een behoorlijk sportief nummer: Juliaan ging 
een kijkje nemen bij de nieuwe adellijke hoofdman, 
Jean-Marie trok naar motorcrosser Yannick 
Heylen, Katia sprong op de fiets met Ben, Benny 
en Jean die fietsen voor Kom Op Tegen Kanker 
én Patrick ontdekte wat curling is.
Uiteraard trok ook de rest van onze redactie op 
pad. Laura ging op onderzoek naar hoe  
(on)betaalbaar wonen in Zemst is en onder het 
motto 'lachen is gezond' werd Kristel uitgenodigd 
om eens naar de lachyoga te gaan.

Je ziet het, weer een stralend nummer. Veel 
plezier ermee!

Ps: als je van plan bent om dit nummer buiten in het zonnetje te 
lezen, vergeet dan vooral niet smeren. Protect the skin you're in!

Mei staat bol 
van de bijzondere dagen!

Op 3 mei is het de dag van de Persvrijheid en op 
woensdag 4 mei is het Star Wars-dag. Op 7 mei mag 
iedereen in zijn blootje de tuin in want dan is het de 
Dag van het Naakttuinieren. Op 12 mei zetten we alle 
verpleegsters in de bloemetjes en op 17 mei is het de 
Dag tegen Homofobie. Op 23 mei tot slot is het de Dag 
van de Schildpad! Welke dag vier jij?
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De film zag ik niet, maar het mooiste boek dat ik ooit las en moeilijk kon 
wegleggen zolang het niet uitgelezen was,  is De vliegeraar van Khaled Hosseini.  
Het verhaal over twee jongens in Kaboel met de oorlog in Afghanistan op de 
achtergrond is meeslepend en ontroerend. En verboden in Afghanistan. 

Het boek dat ik uit een brand zou redden, is De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera.  Je kan het op 
gelijk welke bladzijde openslaan en - zonder het verhaal zelf te volgen - daar een gedachtengang lezen die je treft. Het gaat 
over van alles en nog wat tegen de achtergrond van de Praagse lente, maar toch vooral over de verschillende manieren 
waarop mensen in het leven (kunnen) staan.
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Wat zijn je verwachtingen voor dit 
seizoen? 
“Vooreerst wil ik mij voor elke 
EK-wedstrijd kunnen kwalificeren en  
ervaring opdoen. Momenteel kan mijn 
niveau niet veel hoger. Ik moet  snelheid 
bijwinnen wil ik een WK 
MX2 rijden. Dat is mijn 
droom, maar ik besef 
dat het moeilijk zal wor-
den. Het draait ook om 
geld. Ofwel ben je een 
toptalent en word je 
opgepikt door een team, 
ofwel moet je jezelf 
gaan inkopen in een 
team. Zo ben je gauw 30 
tot 70.000 euro kwijt voor 
een jaar. Mijn studies, ik 
volg financiën en verze-
keringen, zijn uitermate 
belangrijk voor mijn toe-
komst, doch een grote 
rem op mijn sportieve 
mogelijkheden. De jon-
gens waartegen ik moet 
opboksen zijn fulltime 
prof. Eigenlijk moet ik 
naar het buitenland 
want daar worden de EK’s gereden. Wil 
je aan de bak komen, is het dus ook 
logisch dat je daar traint.” 

Wanneer werd je gebeten door de 
motorcrossmicrobe? 
“Vroeger keek ik samen met mijn vader 
altijd naar de GP crossen op tv. Hij zag 
dan ook dat ik er echt in geïnteresseerd 
was. Ik droomde er al snel van om dit 

ook te doen. Toen ik ongeveer zes jaar 
was, kwam mijn vader thuis met een 
50cc motortje dat hij gekocht had voor 
mij. Al snel had ik de microbe te pakken 
en was ik niet meer weg te slaan van 
mijn motortje. Het begon allemaal heel 

speels, maar eens je merkt dat het goed 
gaat, dan wil je altijd meer en meer. 

Ook in de motorcross ben je afhan-
kelijk van een team. Hoe werk jij? 
“Al vijf jaar word ik begeleid door Marc 
Herremans. Marc heeft het 185 Coaching 
Center uit de grond gestampt, waar je 
als sporter door een heel team zowel 
op fysiek als mentaal gebied klaar-

gestoomd wordt voor je wedstrijden. 
Begeleiding op conditioneel gebied is 
van essentieel belang in deze discipline 
en daarvoor ben je bij hem op de juiste 
plaats. Het is een sport waarbij alles 
op een zeer klein plekje ligt. Ik denk 

maar aan blessures 
of mechanische pech, 
factoren waaraan deze 
sport zeer gevoelig is. 
Je moet een stevig 
doorzettingsvermogen 
hebben en veel trai-
nen. Ook sponsors zijn 
belangrijk in een team. 
Mijn voornaamste spon-
sors zijn Racing Center 
Antwerpen, het bedrijf 
van Marc Herremans en 
natuurlijk de zaak van 
mijn vader en nonkel: 
JSD Immo & JSD Heylen 
Bank en Verzekeringen.
Als team kiezen we 
ook het type motor. 
Standaard is KTM qua 
motorvermogen de max 
en persoonlijk voel ik mij 
daar het beste op thuis.”

Wie graag de avonturen en prestaties 
van Yannick volgt, kan terecht bij de 
sociale media. Volgende EK-wedstrijd 
is in Letland op 1 mei.  Facebooken dus 
voor volgende races en bij deze wensen 
we Yannick veel succes, overwinningen, 
bekers, bloemen en vele kussen langs 
beide flanken dit seizoen! 
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

Yannick op volle toeren  
ELEWIJT - Op 27 en 28 maart reed Yannick, 19 jaar nu, zijn eerste proef voor het EK 250CC in Valkens-

waard. Yannick, beschouwd als grote belofte, haalde de kwalificatietijd en mocht die zondag twee 

wedstrijden rijden. En het gaat alsmaar beter, dit weekend - we schrijven 17 april - reed hij een derde 

plaats voor het Belgisch kampioenschap in Mons. Uit de weg, hier komt Yannick aangestormd!

Yannick: 
doorzetten en 
trainen is de 
boodschap!
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Hoeveel katten hebben jullie 
momenteel onder jullie hoede?
“Hier zitten er een twintigtal, maar we 
hebben er bij ons thuis nog dertien 
die speciale zorgen nodig hebben, 
medicijnen moeten krijgen enzovoort. 
Tegenwoordig laat iedereen zijn kat 
steriliseren, dus er worden minder kit-
tens geboren. Vroeger hadden we ’s 
zomers soms wel vijftig jongskes, nu 
nog vijf!”

Hoe komen die diertjes hier terecht?
“Hier zitten enkel dieren uit de 
gemeente Zemst. Ze komen hier via 
gemeentelijke diensten, de politie, 
soms ook het recylagepark of privé-
personen. We hebben verschillende 
zwerfkattencampagnes uitgevoerd, in 
samenwerking met de gemeentelijke 
milieudienst. Die krijgen soms klach-
ten van buurten waar veel wilde katten 
rondhangen. Die gaan we dan vangen, 
en de dierenarts selecteert de zieke 
dieren eruit. De katers worden gecas-
treerd en na twee, drie dagen terug-
geplaatst waar ze gevonden waren. 
Kattinnetjes worden gesteriliseerd en 
verblijven soms tot twee weken in het 

asiel omdat de 
wondheling wat 
langer duurt.”

Kan ik een katje 
uit het asiel 
adopteren?
“Natuurlijk. De 
meeste adopties 
gebeuren tegenwoordig telefonisch: 
mensen die een katje zoeken of ééntje 
kwijt willen, bellen vaak naar het asiel. 
Wij zijn dan bemiddelaars. Het beste is 
om het diertje rechtstreeks van de ene 
naar de andere eigenaar over te bren-
gen. Dan hoeft het niet door de stress 
van het verblijf in het asiel, quaran-
taine, dierenarts,… Ik 
heb er gisteren nog 
eentje in Vilvoorde 
geplaatst op die 
manier!”

Hoe kunnen de 
lezers helpen?
“Om al die dieren te 
verzorgen, wil de vzw 
kunnen rekenen op 
een trouwe schare 

helpers. We hebben onlangs een folder 
gebust, waarmee we leden zoeken om 
ons financieel te steunen en vrijwilligers 
om zelf een handje uit de mouwen te 
steken. De respons is geweldig, en we 
hopen dat dit bericht in ‘de Zemstenaar’ 
dat nog kan vermenigvuldigen!”

Tekst en foto’s: Ilse Vandevelde

Dierenasiel zoekt vrijwilligers
EPPEGEM - Sinds in 2005 een lapje grond op het 

industrieterrein Hoge Buizen ter beschikking 

werd gesteld, bouwde de vzw Dierenbescherming 

Zemst een prachtige accommodatie uit voor de 

opvang van gevonden dieren. In het begin waren 

dat alleen katten. Binnenkort - nu de nieuwe vleu-

gel zijn voltooiing nadert - ook honden. Wij gingen 

eens kijken, strelen, knuffelen en o ja, ook praten 

met voorzitter Jef Janssens…

Wil je lid worden van Dierenbescherming Zemst? 
Stuur je adresgegevens, telefoon en e-mail naar het 
secretariaat, Driesstraat 113, 1982 Elewijt of mail naar 
roger.de.lentdecker@telenet.be, en stort 15 euro 
(steunend lid) of 30 euro (erelid) op rekeningnummer 
BE91 7341 3301 3176 met vermelding “lidmaatschap 
2016”.
Wil je zelf een handje toesteken?
Neem dan contact op met Raymond Cnops via 0495- 52 
52 51 of cnops55@gmail.com.

Jef Janssens, een groot 
hart voor dieren.

Eenzame poes 
zoekt warm nest.
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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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De kogel is door de kerk. 
De eerste curlingbaan van 
België komt in het najaar 
in Zemst. Voor ons het 
geschikte moment om 
deze olympische winter-
sport voor te stellen aan 
het grote publiek.

Curling is een precisie-
sport, die lijkt op bowling 
en petanque, maar op 
ijs wordt gespeeld met 
zware stenen van 19,1 kg 
met een handvat aan. Een 
wedstrijd wordt gespeeld 
door twee ploegen van 
vier spelers en elke ploeg 
beschikt over acht stenen. 
Elke ploeg probeert al vegend zoveel 
mogelijk van zijn gelanceerde ste-
nen het dichtst bij de dolly (roos) te 
hebben. Voor elke steen die dichter 
bij de dolly ligt dan de dichtst bij de 
dolly liggende steen van de tegen-
partij krijgt men één punt. Er wordt 
gespeeld in tien sets en de winnaar is 
de ploeg met op het einde de meeste 
punten.

In 1565 schilderde Pieter Bruegel 
de eerste curlingspelers van de 
Lage Landen op doek.
In 1998 werd deze oeroude en wereld-
verspreide sport een officiële olympi-
sche wintersport. Ondertussen staat de 
sport ook op de agenda van de olympi-

sche jeugdspelen en van de paralym-
pische winterspelen (rolstoelcurling).  

De Belgische herenploeg wordt 
gevormd door spelers van Curling Club 
Mechelen. De naam van de club ver-
andert binnen enkele weken in Curling 
Club Zemst. Vandaag staat zij op de 
25ste plaats van de wereldranking en 
is hiermee het op één na hoogstge-
plaatste land zonder eigen curlingac-
commodatie.

Een Zemstenaar als ”gold medal 
winner” op de olympische spelen?
Met de curlingaccommodatie in Zemst 
komen er meer trainingsmogelijkhe-
den, waardoor het niveau nog sterk 

kan verbeteren. Curling Club Mechelen 
hoopt dan ook de volgende jaren 
nieuwe talentvolle leden te kunnen 
aantrekken. Wie zich geroepen voelt 
om deze wintersport te beoefenen, kan 
bij de club terecht voor een eerste initi-
atie en kan zich daarna via doorgedre-
ven trainingen tot een curlingtopper 
ontwikkelen. De droom om olympisch 
winnaar te worden op de winterspelen 
komt voor elke jonge Zemstenaar dich-
terbij. Wie gaat de uitdaging aan?

Meer info: www.curlingmechelen.com 
of tom.vanwaterschoot@telenet.be of 
0485/43.34.64

Tekst: Patrick Deswarte,  

foto: Juliaan Deleebeeck

Curling, olympische wintersport in Zemst

ZEMST - Iedereen heeft ze wel al eens bezig gezien op tv. Een vrouw of man schuift een steen over 

het ijs, waarna de drie andere ploegmaten het ijs voor de glijdende steen beginnen te vegen alsof 

hun leven ervan afhangt. Met als bedoeling de steen zo dicht mogelijk bij de ‘roos’ te krijgen. Dames 

en heren: curling!

 Blijven wrijven op dat ijs!
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Zemst heeft als woonplaats een grote 
aantrekkingskracht: het is ideaal gelegen. 
Steven van Immo Advice: “Er zijn genoeg 
mensen die wel meer kunnen betalen 
voor zo’n goede ligging en die mensen 
houden zo de prijzen in stand.” Maar hoe 
doen mensen met een beperkter budget 
het dan? Vergelijk eens volgende opties. 

Bouwen?
Volgens Norbert van Buro Era Van Eyken 
is niet de prijs van bouwgrond, maar 
de schaarste eraan een probleem in 
Zemst. Toch kiezen nog steeds veel 
mensen om te bouwen in Zemst, zoals 
Sanne en Sofie uit Zemst-Bos: “Wij heb-
ben het niet eens overwogen om weg te 
trekken uit Zemst, vanwege ons sociale 
leven. We zijn niet zo’n handige Harry’s 
dus renoveren zagen we niet zitten. We 
drukten de prijs dan maar met een 
kleiner stukje grond en kozen voor een 
sleutel-op-de-deur woning.” 

Renoveren?
Mede door die schaarste aan bouwgrond 
zit renovatie weer in de lift. Dat is niet 
goedkoper dan bouwen, maar je kan er 
wel de kosten mee spreiden. Steven 
van Immo Advice: “Wanneer je met een 
beperkter budget verhuist, bijvoorbeeld na 
een echtscheiding, moet je vaak inbinden 
en in een kleiner huis gaan wonen, een 
huis gaan huren of een ouder huis kopen 
en later beetje bij beetje renoveren.” 

Uitwijken? 
Maar zelfs een huis huren is voor velen 
te duur. Naar een stad trekken is niet 
goedkoper, stelt Steven van Immo 
Advice, toch is dat exact wat veel jonge 
koppels doen. Zoals Sander en Lynn uit 
Zemst-Laar: “Wij vonden in Zemst niets 
binnen onze prijsklasse. Daarom zijn we 
bij onze zoektocht al heel snel overge-
schakeld naar de rand van Mechelen. 
Dat komt zeker 200 euro per maand 

goedkoper uit.” Dat past volgens Norbert 
van Buro Era Van Eyken wel in de huidige 
tendens. “Onroerend goed is vandaag, 
meer dan vroeger, een flexibel bezit. Veel 
mensen beginnen met een kleiner huis 
buiten Zemst, keren dan terug naar een 
groter huis in Zemst en wonen tegen 
hun zestigste weer in een kleiner huis.” 

Co-housen?
Ook steeds frequenter is co-housing, 
waarbij enkele vrienden gaan samen-
wonen. Het is niet schering en inslag, 
maar komt wel voor in Zemst volgens 
Norbert en Steven. Ze waarschuwen wel 
allebei voor de risico’s. Als één van de 
huurders een relatie krijgt en wil verhui-
zen, gaan de kosten voor de anderen 
omhoog en is het verhaal vaak snel 
afgelopen. Bij Tom en zijn twee vrien-
den werkt het wel: “We wilden alle drie 
graag in Elewijt blijven wonen en von-
den daarvoor een betaalbare oplossing 
door er samen een rijhuis te huren. We 
hebben elk onze eigen kamer en hou-
den ook samen feestjes, gelukkig zijn 
de binnenmuren goed geïsoleerd. De 
inkopen doen we samen en we kuisen 
om beurt.” 

Tekst: Laura Schoevaers

(On)betaalbaar wonen in Zemst?
ZEMST - De prijzen van bouwgronden en huizen in onze streken zijn de laatste jaren enkel gestegen. 

Ook de huurprijzen zijn voor veel mensen steeds minder betaalbaar geworden. Wonen bij ons is niet 

goedkoop. Wil je dus in Zemst komen wonen met een beperkt budget, moet je creatief zijn. 

 

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
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

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

LENTEPROMOTIES 
tot 21 juni

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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IJssalon De Crèmebar
Gevestigd in het station van 
Eppegem, Brusselsesteenweg 347.
www.decremekar.be, 0496/80.56. 
56, helga@decremekar.be, 
Word ijsfan: www.facebook.com/
cremekar

Open van maart tot oktober: alle 
dagen vanaf 14u tot zonsondergang. 
Ook literdozen te koop.

Helga Bonnyns is ijsbereider en vindt 
haar job de leukste die er is. “Altijd blije 
mensen om je heen en zeker kinderen. 
IJs heeft altijd iets positiefs, en bij kin-
deren zelfs iets magisch.” 

Drie jaar geleden startte ze met een 
mobiele ijskar De Crèmekar, waarmee 
ze ijs verkocht in de omliggende dor-
pen. Af en toe reed ze met haar fietskar 
vol artisanaal ijsroom ook naar feest-
jes. Maar sinds vorige zomer nam ze 
haar intrek in het oude stationsgebouw 
van Eppegem voor een vast ijsverkoop-
punt. Het uiterste gedeelte dat naar 
het zuiden is gericht en waar zelfs een 
stukje tuin bij aanleunt toverde ze om 
in een gezellig salonnetje waar je in 
de lente- en zomermaanden altijd 
terecht kunt voor een ijsje. Het werd De 
Crèmebar.

Creatief met vorm en ijs
Haar interieurzaak laat ze voor de win-
termaanden en de warme periode 
van het jaar besteedt ze nu aan die 
verkwikkende versnapering voor klein 
en groot. Maar haar ervaring als zelf-
standige met goede smaak vond ook 
zijn weerslag in zowel het aangepast 
salon als het aangeboden product: vers 

gedraaid kwaliteitsijs in verschillende 
natuurlijke kleuren kan je zowel in De 
Crèmebar als in De Crèmekar vinden. 
“Ja, ik gebruik geen kleurstoffen. Ons 
ijs is artisanaal bereid. Dat verraden de 
kleur en de smaak: pistache heeft bij 
ons een bruin-groene kleur en bana-
nenijs maken we met echte bananen 
en geen onnatuurlijk concentraat. 
Eigenlijk is het een zelfde creatieve 
bezigheid met vormgeving als met ijs.” 
En met die creativiteit zal ze nog verder 
experimenteren want ze wil ook regel-
matig nieuwe en bijzondere smaken 
in de vitrine, zoals caramel met zoute 
boter of koekjesijs met krokante choco-
ladestukjes. Dat wordt smullen.

De zon doet op ijs toelopen en 
Helga zorgt er voor dat dat non-
stop kan. Van maart tot oktober is 
haar Crèmebar alle dagen open van 

14 uur tot zonsondergang. Maar de 
mobiele kar rijdt ook nog uit en zal 
op aanvraag allerhande feestjes blij-
ven opfleuren. Naast het excellent ijs 
en wat frisdranken zijn er ook warme 
dranken te verkrijgen en in de kou-
dere periodes een warme wafel voor 
de liefhebbers. 

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd;  

foto: Jean Andries

IJssalon in het station
EPPEGEM -  Naar het station ga je 

voor de trein, maar het kan ook 

voor een ijsje. In Eppegem bijvoor-

beeld waar een ijskar er definitief 

heeft halt gehouden. Een deel van 

het voormalig stationsgebouw 

is nu een gezellig ijssalonnetje,  

De Crèmebar.

Helga (achteraan voor 
haar kar) en haar ijs 
toveren de lach op de 
kindergezichten.
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
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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 mei 2016

We eindigen met twee uitstekende films 
op dinsdagavonden en een topconcert 
op zaterdag 14 mei. Dan spelen Flying 
Horseman en Blackie & the Oohoos. 
Bert Dockx en band touren naar aan-
leiding van hun nieuwe cd Night is long. 
Exotische grooves, claustrofobische post 
punk, ambient texturen, gotische ame-
ricana of een scheut kosmische impro-
visatie, het zit allemaal in de diepe rijke 
sound van Flying 
Horseman. Geen twij-
fel hier, dit is momen-
teel één van de beste 
Belgische live bands on 
the road. Blackie & The 
Oohoos maken deel uit 
van de band van FH en 
brachten dit voorjaar 
hun eigen cd uit. Martha en Loesje Mahieu 
staan bekend voor hun betoverende 
backing vocals bij Flying Horseman. Een 
niet te missen double bill!  

Op 10 mei is er Bridge of Spies, de vierde 
film waarbij regisseur Steven Spielberg 
een beroep doet op Tom Hanks.  Joel 
en Ethan Coen zorgden mee voor het 

scenario. De dialogen zijn dan ook 
net iets scherper en bevatten net iets 
meer droge humor dan je van Spielberg 
gewend bent. 

Op 24 mei volgt 45 years. We volgen  
Kate en Geoff tijdens de voorbereiding 
van een groot feest ter gelegenheid 
van hun 45ste huwelijksverjaardag. 
Bij het begin van de film hebben ze 

net vernomen dat in 
de Alpen het perfect 
bewaarde lichaam van 
Kate, Geoffs voorma-
lige vriendin, uit het 
gletsjerijs tevoorschijn 
is gekomen, 50 jaar 
nadat ze daar in de 
afgrond verdween. Hoe 

een echo uit zo’n ver verleden een sta-
biel huwelijk aan het wankelen brengt, 
is wat de film vervolgens van nabij 
observeert. Charlotte Rampling en Tom 
Courtenay (wie zou hem nog herkennen 
van zijn rol in Doctor Zhivago?) kregen 
voor hun vertolking volkomen terecht 
de prijs van beste actrice en beste 
acteur op het filmfestival van Berlijn. 

Charlotte Rampling werd eerder dit jaar 
ook genomineerd voor de Oscars als 
beste actrice. Het is een ingetogen rela-
tiedrama dat nog lang blijft nazinderen.

Vanaf 10 juni begint het EK in Frankrijk. De 
mannen zullen dan meer tijd spenderen 
voor tv om te supporteren voor de Rode 
Duivels. Hoewel iedereen natuurlijk ook 
graag naar Kompany en co kijkt, loont 
het toch de moeite om voor de start van 
het EK de vrouwen nog eens in de wat-
ten te leggen. Vrijdag 3 juni organiseert 
het vrouwelijke deel van de Filmerij een 
heuse Ladiesnight. Hou je klaar voor cava, 
cupcakes en cinema! Een ticket kost 10 
euro all in, lekkers om te drinken, lek-
kers om te smullen en lekkers op groot 
scherm met Magic Mike XXL!

Tekst: Jean-Marie Brassine

In mei in de Melkerij
ZEMST - Het cultureel voorjaar loopt stilaan ten einde. Maar de Melkerij heeft nog een aantal leuke  

evenementen in petto.
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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

SHINZO
Specialiteit:

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

In mei in de Melkerij
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Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden
Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen 
gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

 

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

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”
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RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

• 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 - www.dakwerkendedonder.be

De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

We kennen wielerclub Sport en Steun 
van de gerenommeerde internatio-
nale wielerwedstrijd voor junioren in 
september en een wielerwedstrijd voor 
junioren in juli. Sport en Steun wil iets 
extra’s doen om de jonge Zemstse ren-
ners aan te moedigen en te steunen in 
hun passie. 
Er zijn een aantal voorwaarden ver-
bonden aan de steun die de renners 
ontvangen. Allereerst moeten ze in 
Groot-Zemst wonen. Verder moeten 
de renners ook aangesloten zijn bij 
de Wielerbond Vlaanderen. Belangrijk 
om weten is dat ze zelf hun aanvraag 
bezorgen aan het bestuur van Sport en 
Steun. 

Premies?
De renners kunnen een geldpremie 
krijgen wanneer ze deelnemen aan 
een activiteit die wordt georganiseerd 
door Sport en Steun. De activiteiten 
die hiervoor in aanmerking komen 
zijn in de eerste plaats de wedstrij-
den georganiseerd door wielerclub 

Sport en Steun (75 euro). Leuk om 
weten is dat bij het winnen van deze 
wedstrijden de renner 100 euro extra 
ontvangt. Als de renners naar een 
andere activiteit van Sport en Steun 
komen, ontvangen ze eveneens 40 
euro premie. 
Bovenstaande premies zijn voor de 
junioren. Ook de nieuwelingen en aspi-
ranten komen in aanmerking voor een 
premie. Als ze deelnemen aan een 
activiteit ontvangen ze respectievelijk 

25 en 20 euro. Winnen ze de wedstrijd, 
dan krijgen ze 75 euro. 

Voor vragen of meer informatie:
Wielerclub Sport en Steun  Spiltstraat 
128, 1980 Zemst, 015/34.05.52,   
www.devlaamsbrabantclassic.be 

Tekst en foto: Maaike De Donder

Sport en Steun verwent wielerjeugd
ZEMST - Wielerclub Sport en Steun 

wil de Zemstse jonge wielrenners 

een hart onder de riem steken.  

Uiteraard wilde 'de Zemstenaar' 

hier het fijne van weten. We staken 

ons licht op bij de organisatie. 

Restaurant : za 28 en zo 29 mei 
Juniores wielerwedstrijd : 16 juli 
Vlaams Brabant Classic: zo 11 sep-
tember 
Pannenkoekenslag : zo 27 november

'Mijn favoriet boek, of beter gezegd mijn 
favoriete boeken, zijn die van Greet Op 
De Beeck. Kom hier dat ik u kus en Vele 
hemels boven de zevende. 
Bij deze boeken ben ik letterlijk beginnen 
huilen en zo'n ervaring heb ik normaal 
enkel bij films. 
Haar recente boek heb ik nog niet 
aangekocht, maar hoop dat het minstens 
zo goed is.'

De winnaars van de Vlaams Brabant Classic 2015.
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Tijdens het teerfeest van de gilde werd 
de nieuwe hoofdman ingezworen. Onder 
begeleiding van doedelzakspeler Gust 
werden graaf Thibaut d’Ursel (35) en zijn 
vrouw Desirée naar de ontmoeting in d’ 
Oude School geleid, waar de gildebroe-
ders en zusters hen opwachtten.

Tradities en vriendschap
De eedaflegging in handen van de 
uittredende hoofdman Christian de 
Meester is gebaseerd op een oude tekst 
uit de jaren 1500. Met telkens een kort 
“ja” te antwoorden, onderschrijft de 
nieuwe hoofdman de doelstellingen  
van de gilde, zoals zich dienstbaar 
opstellen, de onderlinge vriendschap 
bevorderen en de gildetradities bewa-
ren en tonen. ”Boogschieten was vroeger 
ook een vereiste, toen de gilden nog een 
militaire functie hadden, maar dat kon ik 
al leren tijdens mijn jonge jaren in basis-
school De Tuimeling. Ik ben van plan om 
ook aan de koningsschietingen deel te 
nemen en ben bijzonder verheugd dat u 
mij als hoofdman wil”, liet Thibaut weten. 

”In het voor-
uitzicht van 
dat hoofd-
manschap 
ben ik ook 
gaan gras-
duinen in 
de gildege-
schriften en 
wil ik mijn kennis van de lokale heem-
kunde bijschaven.”

Een man van adel
Volgens kapitein Louis Van Releghem is 
het traditie dat de gildehoofdman een 
man van adel is. Van eigen dorp of van 
het omliggende. ”Onze vorige hoofd-
man, baron Christian de Meester, is van 
Hombeek en de derde hoofdman die de 
familie de Meester de Ravestein aan de 
gilde leverde. Hij nam het in 1986 over 
van zijn vader Bernard, historicus en de 
laatste burgemeester van Hombeek, 
voor de fusie met Mechelen. Graaf 
Thibaut d’ Ursel heeft eveneens een 
vader en voorvaderen die in de lokale 

politiek actief geweest zijn.”
Tijdens de plechtigheid had schepen 
van Sport, Piet Van Grunderbeek, ook 
lid van de gilde, lof voor de geweldige 
opbloei die de vereniging kende onder 
hoofdman Christian, samen met Louis 
Van Releghem en Jean Juliens. Van 
‘bijna dood’ herrees de gilde naar meer 
dan honderd leden. Aftredend hoofd-
man Christian wordt nu erehoofdman 
maar “Ik blijf gildebroeder voor het 
leven”, liet hij noteren. Zijn functie van 
Opperhoofdman van de Brabantse 
Gilden ligt eveneens beschikbaar. De 
Brabantse gilden moeten dus ook op 
zoek naar een nieuwe opperhoofdman.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck.

Graaf Thibaut nieuwe hoofdman 
Sint-Sebastiaansgilde

WEERDE - Graaf Thibaut d’Ursel is on-

langs beëdigd tot nieuwe hoofdman van de  

Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van  

Weerde. Hij volgt baron Christian de Meester 

de Ravestein op.

De aftredende en nieuwe Hoofdman van de Gilde.

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

GSM 0475/869 163
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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

 

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

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

Victor Servranckxstraat 5
1982 Elewijt

015/61 17 38

Café - Feestzaal - Traiteur

IN DEN PRINS

Proef onze verzorgde snacks met verse dagsoep, verschillende 
soorten croques, scampi’s en onze spaghetti bolognaise, op 
zondagnamiddag verse pannekoeken.
Voor meer inlichtingen en/of reservaties geef ons gerust een belletje.

Nieuwe activiteiten voor 2016 met verschillende 
dansnamiddagen, zondagbrunches, salsalessen, enz....

Open ma tot za 11u30 tot (min.) 23u30 – zo van 10u30 tot 22u30. 
Sluitingsdag woensdag.

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem
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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

bvba
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Het wordt een drukte van jewelste op 
het veld, op een goede anderhalve kilo-
meter van Zemst-dorp, in mooi open 
landbouwgebied. Voorlopig op een 
perceel aan het Schom met latere uit-
breiding verderop in de Hoogstraat. De 
leden van de oogsttuin zijn vanaf mei 
elke dag welkom op het veld, om alle 
seizoensgroenten en kleinfruit te oog-
sten die oogstklaar of plukrijp zijn.

Vlaggetjes 
Vlaggetjes geven aan waar je op het veld 
moet zijn en per teelt krijg je de nodige 
informatie. “Er is voor elk wat wils,” zegt 
Steven, ”van de gewone dagdagelijkse 
klassiekers tot de oude vergeten groenten 
en nieuwe verrassende groenten die je 
nog niet kende. Om nog maar te zwijgen 
van de aardbeien, frambozen en bessen. 

Vlinderveld teelt volgens de biologische 
methode en wordt hiervoor ook gecontro-
leerd door een externe organisatie.”

Ook bloemenweide
Het beeld van vlinders die fladderen van 
bloem tot bloem was de directe inspiratie 
voor de naam van de oogsttuin. “Vlinders 
zijn ook een symbool voor biodiversiteit en 
een goede indicator voor de gezondheid 
van het ecosysteem. Op het veld is dan ook 
een bloemenweide voorzien waar vlinders 
zich thuis zullen voelen”, legt Steven uit.

Jaar rond oogsten
Het Vlinderveld heeft al zo’n honderd leden 
maar aansluiten voor het oogstjaar 2016 
kan nog steeds. Voor een oogstaandeel 
van 300 euro per volwassene, gratis voor 
kinderen tot zes jaar en daarna aange-

past aan de leeftijd, mag je het hele jaar 
groenten en kleinfruit oogsten. “Je kan ook 
kiezen voor de formule van groentepak-
ketten”, zegt Steven, “dan oogst ik wekelijks 
de groenten voor een kleine meerprijs en 
kom je jouw pakket afhalen.”

Samenwerking
De bioboeren uit het Mechelse hebben 
ook plannen om in de toekomst samen 
te werken om met een voldoende ruim 
aanbod van lokale bioproducten naar 
de klanten in de regio te stappen.  

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

ZEMST - Vlinderveld, de eerste zelfoogstboerderij voor groenten en kleinfruit in Zemst, gonst van de 

voorjaarsactiviteiten. Mesten, de grond bewerken, zaaien en planten vullen de dagen van Steven De 

Smet. Bezoekers kunnen het mee beleven als ze afspreken met Steven.

Je kan het Vlinderveld ook zelf 
ontdekken na afspraak met boer 
Steven aan Schom 50 in Zemst.  
Alle inlichtingen bij Steven, per 
telefoon 0473/76.32.41 of mail  
steven.desmet@proximus.be

"Er is voor elk wat wils: 
van klassiekers tot vergeten groenten"

Vlinderveld zaait en plant 
in zelfoogsttuin
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“De Egleghemse Zeevissers hebben meer dan 30 jaar moe-

ten wachten om een eerste keer te kunnen zegevieren in de 

Beker van Vlaanderen. Nu, elf jaar later prijkt deze trofee in 

onze kast. De voorbije jaren won de club hem drie keer op rij, 

en meteen recordhouder. Het mag dan ook gezegd dat wij 

hier enorm trots op zijn”, zeggen de leden in koor.

Training voor doelwachters bij FC Eppegem met Greg Vanderidt, Tom Daems, Patrick Verheyden en tal van gast-keeperstrainers. Tech-niektrainingen in combinatie met plezier stonden een hele week op het programma. Het bezoek van Milos Svilar (België U17) werd ge-waardeerd. De Zemstenaren wilden graag met de toekomstige Rode Duivel op de foto.

De beloften van Excelsior Eppegem deden mee aan 

hun eerste turnwedstrijd. In Denderleeuw deden 

de meisjes prachtige oefeningen op de balk, barre, 

sprong en de mat. Volgens de supporters werden 

de medailles verdiend gewonnen. 

Eersteprovincialer FC Eppegem organiseerde voor de tweede keer een paasstage. Ruim honderd jongeren van Groot-
Zemst en omstreken maakten kennis met FC Eppegem en kregen de knepen van het voetbalvak aangeleerd. Geduren-
de vier dagen werd er met trainers en begeleiders gewerkt rond de bal- en dribbelvaardigheid, traptechniek en sociaal 
samenzijn. Na afloop was er nog een heerlijk etentje en een receptie.
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De spaghettislag van HESI Cycling Team was 

een uitzonderlijk succes. Meer dan 250 mensen 

kwamen “Kom op tegen kanker” steunen. De 

gesigneerde trui van André Greipel ging onder de 

hamer voor 450 euro. Het inschrijvingsgeld voor 

de 1000 km tegen kanker werd dan ook volledig 

ingezameld. Op de foto de renners, vrijwilligers en 

sympathisanten.

Amateurkunstenaars stelden hun gesmaakte werken tentoon op 19 en 20 maart. Hun themawerken waren erg origineel en allemaal dezelfde afmeting, nl 30x30. Volgend jaar een speciale editie, namelijk het 50-jarig jubileum.

Het was een mijlpaal in 2014: de ondertekening van het 
raamakkoord “Beheer van gronden buiten de omwalling 
van het Bos Van Aa”. Op 24 april gaf Herman Dierickx, voor-
zitter van Natuurpunt Kanaalregio Bos Van Aa, exclusieve 
informatie wat er vandaag gebeurt om de Europees be-
schermde natuur veilig te stellen voor de verre toekomst.

De wedstrijd tussen de reserven van FC Zemst en VK Weerde was spektakel van de 

bovenste plank. Een feilloze doelwachter Gill moest na de rust noodgedwongen het veld 

verlaten, van dat ogenblik kwam Weerde meer in de wedstijd en maakte een 3-1 ach-

terstand goed. Een alomtegenwoordige Rik Peeters, Remy Voet en Wout Calluy scoorden 

voor FC Zemst. Carretaro, Youssef en Nico De Vos zorgden uiteindelijk voor een billijke 

derbyuitslag.
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Voor het Vlaams-Brabantse speedcriterium skeeleren op de wielerpiste in Eppegem kwamen 52 sportievelingen opdagen. Reko Zemst kleurde het Provinciaal kampioen-schap met vijf kampioenen. Op de foto de provinciale kampioenen en laureaten met hun medailles.  

“De samenwerking met heemkring De Semse voor de uitbating van 

de staminee zorgde voor de nodige financiële armslag om een 

aantal zaken van de Gilde in 2016 te financieren. Om de tappers te 

bedanken werd een bedankingsavondje georganiseerd. De bedoe-

ling is dat tappers contact hebben met de bezoekers, op hun beurt 

vrienden meebrengen, uitnodigen en zich verdienstelijk maken voor 

de Zemstse verenigingen”, zegt kapitein Louis Van Releghem.

Voor de twee keer op rij staat de 
award Vriendelijkste Handelaar van 
Zemst 2015 te pronken in de etalage 
van Lingerie Jeannine in Zemst. Top 
drie waren Lingerie Jeannine, Hair 
Studio Peter in Eppegem en Shinzo 
in Zemst. Op de foto een fiere Jean-
nine met haar award. “Met dank aan 
alle klanten”, zegt Jeannine. 

Op de parking van de school De Regenboog in Elewijt stonden op 11 april tal van verontruste ouders om hun kinderen in te schrijven voor het volgende schooljaar. Uiteindelijk was er plaats voor elke kind.
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Feestelijke opening van het tennisseizoen 2016  in De Wehzel in Elewijt. De club bestaat 37 jaar en heeft 480 leden. Op de foto voorzitter Rik Van Den Bempt, secretaris Myriam Lissens, leden Leo Van Meerbeeck, Noël Coessens, Rudy Cornelis, Martine Vantyghem en John Develtez met sympathisanten.

Voor de 27e keer op rij organiseerden Jef en Fanny uit Elewijt de jaarlijkse 

skireis naar Warth. “Er heerst telkens een ongelooflijke groepsgevoel, iedereen 

zorgt voor iedereen, nooit ambras en niemand zeurt of doet moeilijk. Echt een 

unieke sfeer. Een dikke merci aan Jef en Fanny uit de Vlinderstraat, die dit elk 

jaar weer vlekkeloos organiseren”, zegt Els Jacobs. Op de foto de groepsfoto 

van de Paaseditie. 

André Coppens werd zestig en dat werd 
gevierd. Op een originele manier zorgden 
zijn dochters en vrienden voor een ver-
rassing van formaat. Bij zijn thuiskomst 
in de tent werd André door de talrijke 
aanwezigen onthaald met muziek en 
een staande ovatie. Een verraste jarige 
was er even niet goed van. “Dat zijn 
allemaal mijn échte vrienden”, zei een 
gelukkige André. 

Sam Van Cauwenbergh verlengde zijn Belgische titel veldlopen bij de ca-

detten (geboortejaar 2002). De atleet uit Elewijt liep tijdens de 3 km lange 

wedstrijd vrij snel vooraan en bepaalde mee het hoge tempo. Dit Belgisch 

Kampioenschap was de afsluiter van een mooi veldloopseizoen waarin 

Sam zowel de Provinciale als de Belgische titel pakte.
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Jempi was een blokbeest eerste klas. Uitgaan deed hij amper. Nochtans 
was hij een niet onaardige, leuke jongen. Dat vond ook Evelien. Als ze 
iets niet snapte, was Jempi haar voorbedachte toevlucht. Miste ze al 

eens een les, dan wou ze alleen zijn notities. Vaak schreef ze dan hier en 
daar een lief woordje ertussen, tekende ze een zonnetje, een bloemetje 
of een hartje. In de vurige hoop dat hij aan haar zou denken in de blok. Er 
iets zou groeien. In de grote vakantie. Jempi merkte het op. Het liet hem 
ijskoud. Studeren en verliefd zijn, gaan niet samen hadden zijn ouders 
hem op het hart gedrukt. En dat wou hij respecteren. Je hebt later nog 
tijd genoeg, luidde het devies in die tijd. Toen er nog geen sprake was van 
internet of gsm. Jempi had wel een vaste penvriendin. Een Duitse. Monika 
uit Darmstadt. Dat werd best getolereerd. Het kon zijn taalvaardigheid 
maar ten goede komen. Het meegestuurde fotootje koesterde hij in zijn 
agenda. Stiekem hoopte hij haar in de zomervakantie te ontmoeten. Een 
goed resultaat zou immers beloond worden met een Europese railpass. 
Een maand lang door Europa treinen. Steden bezoeken. Monika ontmoe-
ten. Hij blokte en blokte. Kwam niet buiten. Zelfs niet als het kermis was in 
het dorp en Evelien meer dan 20 km fietste in de hoop Jempi te treffen. 
Tevergeefs. Bij de examens zouden ze elkaar wel zien, suste zij zichzelf. 

De nacht voor het eerste examen had ze amper geslapen. Haar hart 
popelde. Kapot van stress. Niet voor het examen. Maar voor Jempi. Bij 
hem, juist omgekeerd. Hij had moeten kotsen van spanning. Evelien 
was het minste van zijn zorgen. Beiden snakten naar het einde. Evelien 
smachtte naar Jempi. Hij naar Monika. Dan D-day. Evelien geslaagd. 
Jempi tweede zit voor Engels. Zijn wereld stortte in. Evelien wou hem 
troosten. Ze hadden beiden flink wat gedronken. Veel te veel en veel 
te snel. Zeker na twee maanden van niets. En dan die vermoeidheid. 
Evelien liet alle remmen los en stortte zich op Jempi. Zij wou hem troos-
ten, hartstochtelijk kussen. Helaas. Hij duwde haar van zich af. Rende 
naar het station. Evelien strompelde snikkend naar haar kot. 
Jaren gingen voorbij. Jempi was ondertussen al gescheiden van Monika. 
Had een dochter van tien. Evelien was de hele tijd alleen gebleven. Het 
was Jempi of niemand. Op een Mechels terras vonden ze elkaar terug. 
Voor de rest van hun leven.

AL

bekeken
Scheef
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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Het was de Indische dokter Madan Kataria 
die in 1995 het therapeutisch effect van 
lachen, wetenschappelijk onderbouwd, 
onder de noemer bracht van lachyoga. 
Zoals yoga de geest kan vrij maken van 
belastende beslommeringen, zo ook 
kan lachyoga dat door in groep en onder 
begeleiding de lachspieren aan het werk 
te krijgen. Het effect is even heilzaam, 
alleen, zoals bij elke andere yoga, moet 
men daar open voor staan en zich volle-
dig willen laten meedrijven op de zachte 
aanmaningen van de leider. Lachen is 
gezond, dat weet iedereen, maar je moet 
er wel toe komen. Onderzoek heeft uit-
gewezen dat de menselijke geest geen 
onderscheid maakt tussen echt lachen 
en nep lachen. In beide gevallen ont-
staat er een positief en vrolijk gevoel en 
worden er door de hersenen signalen 
gegeven om allerlei gezonde stoffen aan 
te maken. Huisarts Kataria merkte het 
belang voor patiënten van allerlei slag en 
ontwikkelde lachsessies die aanstekelijk 
werkten op mensen over heel de wereld.  
Hij leidde speciaal daartoe docenten op. 
Zo ook Martine Buekenhout en Fanny 
Peeters uit Zemst, die dokter Kataria zelf 
hebben ontmoet. Ze zetten nu al tien jaar 
zijn werk verder in Zemst. 

“Eerst beginnen we met een dansje bij 
wijze van opwarming”, verduidelijkt Fanny. 
“Daarna volgen wat lachoefeningen. Het 
lachen wordt ingezet, gekoppeld aan een 
beweging. Daarvoor kan een verhaaltje 
of losweg een gegeven uit het dagelijks 
leven de aanzet zijn, ook al is dat hele-
maal niet grappig op zich. Door fake in te 
zetten komen tot spontaan lachen dus. 

Daarvoor moet je een drempel over gaan, 
je denken uitschakelen: gewoon lachen 
om te lachen zonder dat daar een reden 
toe is, want denken en lachen gaan niet 
samen. Die lachoefeningen wisselen we 
af met ademhalingsoefeningen.”
“De ademhaling is belangrijk, want je evo-
lueert van weinig naar veel zuurstof. Door 
te lachen duw je alles uit je longen: het 
tegenovergestelde van hyperventileren. 
Lachen is een zeer intensieve bezigheid”, 
illustreert Martine aan de hand van het 
verloop van een lachsessie. “Daarna volgt 
de lachmeditatie: alleen het lachen om te 
lachen en niet het lachen uitlokken door 
aanraking of vreemde geluiden en /of gri-
massen, zoals voorheen. Het gaat nu om 
het naar boven halen van de spontane, 
oorspronkelijke kinderlach, door de juiste 
mentale ingesteldheid en het aansteke-
lijke van de groep. Daaruit ontstaat vaak 
de slappe lach die je zo kan overmees-
teren dat die soms niet meer te stop-
pen is. Het is de apotheose van de avond 

die beëindigd wordt met een relaxatie: 
liggend tot rust komen en ervaren wat 
lachen met je lichaam gedaan heeft.”

Oefening in relativeren 
Er wordt niet veel gesproken gedurende zo 
een sessie van een uur. Communiceren 
gebeurt via oogcontact en het lachen, 
bewust oogcontact zoeken dus en niet 
mijden. Dat dwingt je tot een open hou-
ding en maakt je assertiever. Maar ook 
zijn het oefeningen in relativeren voor 
mensen die daar moeite mee hebben 
en nogal vlug op stang te jagen zijn. Aan 
lachen zijn geen nadelen!

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; 
foto: Jean Andries

Lachen zonder reden
Elewijt – Lachen is een heel intensieve activiteit, die je hele lichaam goed doet, net als sporten. Je 

kan het dus ook zomaar doen, voor ’t plezier en ’t genot tijdens en achteraf. Alleen moet je daarvoor 

je denken tijdelijk uitschakelen. Wie zover wil gaan, kan aansluiten bij de lachclub.

Lachyoga: elke eerste dinsdag van 
de maand in de basisschool De 
Regenboog van 19u tot 20u – matje 
altijd meebrengen.
Ook in scholen, bejaardentehuizen, 
tijdens familiefeesten…
Martine Buekenhout:  
buekenhout55@hotmail.com
Officiële lachwebstek in België : 
www.lachacademie.be
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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

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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Vijftig jaar geleden liet Roger zijn eerste 
merrie, Jumbo, dekken. Het dier moest 
zowel op het veld werken, op de boerde-
rij, als op zondag dressuurwedstrijden 
rijden. Toen hij in de 
winter een viertal 
kusttoerismepaar-
den naar Eppegem 
liet overkomen, 
vermoedde hij 
waarschijnlijk nooit 
wat hij uit de grond 
aan het stampen 
was. Nu, 50 jaar 
later, is manege 
De Verbrande Brug, 
onder leiding van 
zoon André en 
schoondochter Ann 
(Verreth) en met de 
hulp van de klein-
kinderen Ignace en 
Fien, de vierde grootste paardenhoude-
rij van Vlaams-Brabant, met 130 paar-
den op stal. Begin vorig jaar kreeg de 
manege van minister Schauvliege ook 
het kwaliteitsetiket Equilabel.

Jubileumjaar
Een van de hoogtepunten van het jubi-
leumjaar wordt zondag 8 mei. Dan 
is er de OPENDEURDAG, met demo’s: 
jeugdploeg springen en dressuur, de 
kleintjes en initiatie. Wie er vlug bij is, 
kan gratis proefrijden. In juli gaat de 
manege vooral de sportieve toer op, 
met de dressuurwedstrijd op zondag 3 
juli en de promojumping op 10 juli, met 
deelname van de eigen jeugdploeg en 

een heuse ‘rally te paard’ op zondag 
31 juli. De jaarlijks weerkerende activi-
teiten, zoals de Andersvalidendag (28 
mei), de Gordel Te Paard (4 september) 

en de Sint-Hubertusviering (20 novem-
ber) worden uiteraard ook in een fees-
telijker kleedje gehuld.
Voor de echte fuifbeesten gaan op zater-
dag 23 juli de kurken pas echt knallen, 
want dan is het GROOTS FEEST, met free 
podium: wie kan zingen, dansen, vertel-
len? Inschrijvingen nog even mogelijk. 
Na de podiumstrapatsen is er een reuze 
dansparty voor alle leeftijden! 
Meer informatie over het jubileumjaar vind 
je op www.manegeverbrandebrug.be. 

Enthousiaste stamgasten 
Ingrid De Paep vertelt: “Al veel jaren 
komen wij hier. De paarden worden hier 
goed verzorgd en ik kan vergelijken, want 

vroeger hebben wij ook andere maneges 
aangedaan. Met hart en ziel zorgt heel de 
familie Janssens voor hun familiebedrijf. 
Er zijn goede lesgevers en - dat is uniek 

- de paarden krij-
gen in de warmere 
maanden hun wei-
degang. De sfeer in 
de taverne is ook 
heel vriendschap-
pelijk. Het is een 
plezier om te klet-
sen met de andere 
staminéegasten en 
ondertussen mijn 
dochter te paard 
aan het werk te 
zien.” Kurt Dewin 
vult aan: “Mijn vader 
reed hier vroeger en 
ik later. Het is hier 
één grote familie 

waar iedereen iedereen kent. Paarden 
en mensen worden hier goed behan-
deld. En zowel beginnelingen als gevor-
derden voelen zich hier thuis.” Stefanie 
Beernaert besluit al lachend: “En de 
knappe looks van kleinzoon Ignace trek-
ken nog jong volk aan ook.” De jongste 
amazone, Emma Vandermeiren, voegt 
eraan toe: “De paardjes van de manege 
zijn heel braaf en de lessen superleuk. 
Hopelijk mag ik nog veel jaren hier mee-
rijden en als ik tien jaar ben misschien 
zelfs op een eigen pony.” (lacht)
Alle Zemstenaars zijn welkom op de 
Opendeurdag. Wie dit artikel meebrengt, 
heeft recht op een gratis aperitiefje!

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

50 jaar manege De Verbrande Brug
EPPEGEM - 50 jaar geleden werd manege De Verbrande Brug in Eppegem opgericht door Roger Jans-

sens en zijn echtgenote Anita. 2016 is een feestjaar in de manege. de Zemstenaar houdt als geen 

ander van feestjes en ging dus de feestsfeer opsnuiven ter plaatse.

Roger, Anita, André, Ann, Ignace 
en Fien: vijftig jaren op één foto.
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

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

 

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

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS
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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
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Naar de kapper gaan is pure ontspanning. Een kop koffie, een 
relaxerende hoofdmassage bij het wassen en een plezante 
babbel, meer moet dat niet zijn. 

In de kappersstoel naast me zit Lucia Sedeyn uit Elewijt. Al 38 
jaar woont ze er met haar man Marc, maar verbergen dat ze 
uit Gent komt, kan ze niet. “Marc en ik komen allebei uit Gent, 
maar we wonen hier ontzettend graag. Wij waren de eerste 
bewoners van de nieuwe verkaveling in de Vlinderstraat. 
Ondertussen zijn er heel wat mensen bijgekomen en is het 
echt een toffe buurt geworden. Een keer per jaar komen we 

allemaal samen voor een uitgebreide 
koffieklets. Iedereen brengt iets 

mee om te eten of te drinken 
en dan zijn we vertrokken tot 
diep in de nacht”, grinnikt ze. 

“Ik heb lange tijd gewerkt als 
diëtiste in het universitair zie-

kenhuis van Gent, maar nu ik 
met pensioen ben, lijkt het leven 

nog drukker”, vertelt ze. “Een tijd gele-

den heb ik op de gemeente een aantal computerlessen voor 
50-plussers gevolgd en daar heb ik ook foto’s en filmpjes 
leren bewerken. De basics, maar wel leuk. We reizen veel. We 
zijn al in een zeventigtal landen geweest. Marc maakt foto’s, 
ik film en achteraf verwerk ik dat dan in een soort digitale 
reisboeken.“

Om fit te blijven, 
turnen Lucia en 
Marc elke week in 
Hofstade Heide. 
“Onze buurvrouw 
geeft die lessen en 
dat is een stimu-
lans om vol te hou-
den. Wat ook leuk 
is, is de afsluitende 
barbecue in juni. 
Dan kunnen we 
kletsen zonder ons 
moe te maken!” 

Ça va?

Onder het motto ‘Het leven is al grijs genoeg’, kijkt onze reporter Zemstenaars recht in de ogen met één 

vraag op de lippen: “Dag mevrouw. Dag meneer. Ç a va?” Deze maand: Lucia, de bezige bij.

Tekst en foto: Annick Colman

Lucia na haar kappersbezoek.

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 47Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal
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Ben Alexandre, Benny Van 
Eycken en Jean Berckmans 
zijn de drie musketiers 
in dit verhaal. Behalve 
van nature zeer gedreven 
sportmannen, zijn ze al 
jaren fervente fietsliefheb-
bers. Vandaar dat de stap 
om mee te doen met de 
duizend kilometer voor Kom 
Op Tegen Kanker niet echt 
moeilijk te zetten was. Voor 
Ben is het niet zijn eerste 
editie en hij was al geld aan 
het inzamelen op het werk. 
“Ik vind het ongelofelijk hoe 
gemakkelijk de meeste 
mensen voor een actie als 
KOTK in hun buidel willen 
tasten. Dit betekent toch dat velen onder 
ons medeleven tonen”, stelt Ben. “Wie de 
diagnose kanker krijgt, ondergaat licha-
melijk en geestelijk een zware beproe-
ving. Iedereen kent wel iemand in de 
familie of onder vrienden die met deze 
ziekte geconfronteerd werd. Helaas ook 
mijn moeder en zus”, vervolgt Ben. 

Drie snelheden
De drie vrienden vormen met nog een 
ander duo een groep van vijf die de 
acht etappes van 125 kilometer zul-
len aanvatten. Vanuit Mechelen wordt 
achtereenvolgens naar Mol, Tienen, 
Eeklo en Torhout gefietst om in de 
namiddag naar Mechelen terug te 

keren. De organisatie stelt 
alles in het werk om de 
ritten zo perfect mogelijk 
te laten verlopen. Er wordt 
in pelotons gereden aan 
gemiddelde snelheden 
van 24, 27 en 30 km per 
uur. Er zijn verschillende 
bevoorradingsposten en 
er wordt gefietst langs 
een verkeersvrij parcours. 
“Voor ons leek de 27 km/u 
een doenbare snelheid”,  
bevestigt Benny. Ook Jean 
heeft zo zijn redenen om 
mee te fietsen.  “Ik verloor 
mijn eerste vrouw aan de 
vreselijke ziekte.”

Wie nog wil sponsoren kan dit doen op 
BE 14733199999983 met de vermel-
ding 170-052-876. “Als we meer inza-
melen dan het vooropgestelde bedrag, 
is onze volgende deelname in 2017 al 
een feit”,  bevestigt Ben. Mannen met 
een missie! 
Tekst: Katia De Vreese  foto: Jean Berckmans

Musketiers fietsen voor het goede doel
EPPEGEM – Drie sportieve vrienden zullen, net zoals een aantal andere Zemstenaars (zie vorige edi-

ties), van 5 tot 8 mei de weergoden trotseren om al fietsend duizend kilometer te trappen.

Musketiers Jean, Ben en Benny rijden voor KOTK.
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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De twee voorgaande jaren fietste hij al 
met succes Dwars door België van Noord 
naar Zuid. Van Hoogstraten naar Torgny. 
In deze editie kiest hij voor West - Oost. 
Van het strand van De Panne naar de 
hoogten van Botrange. Van 21 tot 23 mei. 
Over de heuvels van de Vlaamse en de 
echte Ardennen. Over o.m. de muren 
van Geraardsbergen en Hoei. Maar er 
moet wel minstens 500 euro op zijn tel-
ler staan om te mogen deelnemen. 'de 
Zemstenaar' wil hem alvast een duw-
tje geven. Op de trappers moet hij zelf 
duwen.
Elk voorjaar beginnen zijn kuiten te krie-
belen. Moet hij zijn carbonnen ros op. Niet 
zomaar wat rondjes rond de kerktoren 
draaien. Maar met een aantal gelijkge-
stemde, sociale zielen trappen voor een 
goed doel. Zoals er wel meer zijn, denken 
we maar aan KOTK, met dit jaar de deel-
name van het Zemstse Hesi-team en 
Ben, Benny en Jean uit dit nummer.

Graag een gift
Elke gift, hoe klein ook, is waardevol. U heeft 
nog tijd tot 20 mei om een online gift te 
doen via www.broederlijkdelen.be. Klik 
door op Dwars door België, van West naar 
Oost… Alessandro del Velo. U kunt ook 
gewoon een overschrijving doen op de 
rekening van Broederlijk Delen: IBAN BE 13 
0000 1171 1839. Met de gestructureerde 
mededeling: +++300/3512/05578+++. Zo 
komt jouw bedrag op zijn teller. Vanaf 40 
euro krijg je een 
fiscaal attest voor 
je goede daad. 
Ter info: in 2014 
waren jullie gulle 
harten goed voor 
1665 euro, vorig jaar 
voor 1350 euro. Hoe 
meer u stort, hoe 
harder hij fietst!
Tekst: Paul Verdoodt, 

foto: Jean Andries

Verslaafde Dwarsfietser
ZEMST – 400 km fietsen in 3 dagen, 4000 hoogtemeters overwin-

nen… Sportief afzien voor het goede doel. Onze medewerker Alex 

Lauwens kan het rijden niet laten. Gezond verslaafd aan de fiets 

verpandt hij voor het derde jaar op rij zijn hart aan Broederlijk 

Delen. Nu voor de strijd tegen ongelijkheid. Tegen de armoede in 

Columbia. Uw sponsoring wordt in dank aanvaard.

Mensen steunen in hun strijd voor 
een waardig leven, daar fiets je voor!
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Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660



41ZEMST  -  BRUSSELSESTEENWEG 129   ·   KORBEEK-LO  -  TIENSESTEENWEG 8    ·   AUBEL  -  RUE DE BATTICE 128   ·  WWW.CARMI.BE

KLEDING 7 FOR ALL MANKIND  ·  AGUA  ·  ANA ALCAZAR  ·  ARMANI JEANS  ·  AVALANCHE  ·  BOSS ORANGE  ·  BRAX  ·  CALIBAN  ·  CAMBIO
CAROLINE BISS  ·  DAME BLANCHE  ·  DEXTERS  ·  ENOLAH  ·  ESSENTIEL  ·  GIGUE  ·  GUESS JEANS  ·  HAMPTON BAYS  ·  JULIA JUNE
JUST IN CASE  ·  KOCCA  ·  LA FÉE MARABOUTÉE  ·  LIU JO  ·  LUCY HAS A SECRET  ·  MARC CAIN  ·  MAX MARA WEEKEND  ·  MICHAEL KORS
NATHALIE VLEESCHOUWER  ·  OAKWOOD  ·  PAUL  SMITH  JEANS  ·  PEUTEREY  ·  RALPH LAUREN JEANS  ·  RIVER WOODS  ·  SCAPA SPORTS
SCOTCH & SODA  ·  SUPERTRASH  ·  TED BAKER  ·  TERRE BLEUE  ·  THELMA & LOUISE  ·  TOMMY HILFIGER  ·  TWIN-SET JEANS  ·  VIA MASSINI  ·  XANDRES 
SCHOENEN 181  ·  A & F VANDERVORST  ·  AGL  ·  AKUA  ·  ALBERTO FERMANI  ·  ANGELO BERVICATO  ·  ATELIER CONTENT  ·  BEORIGINAL 
BRAKO  ·  CAMPER  ·  CIAO! RAGAZZI  ·  CHIE MIHARA  ·  DANIELE TUCCI  ·  DL SPORT  ·  FIAMME  ·  FRUIT   ·  GABOR  ·  GUESS  ·  GUGLIELMO ROTTA  
HALMANERA  ·  JHAY  ·  JANET & JANET  ·  KENNEL & SCHMENGER  ·  LAURA BELLARIVA  ·  LIU JO  ·  MAI MAI  ·  MARIPÉ  ·  MICHAEL KORS
MINORQUINES  ·  MJUS  ·  MONJO  ·  NERO GIARDINI  ·  NOCLAIM  ·  NOË  ·  PERTINI  ·  PETER KAISER  ·  PREMIATA  ·  PRIMABASE  ·  PROGETTO  
PURO  ·  SAM EDELMAN  ·  SCAPA  ·  SYSTER O BROR  ·  STOKTON  ·  STRAFFORD  ·  THINK!  ·  TIM VAN STEENBERGEN  ·  TWIN-SET  ·  VOLTAN  ·  ZINDA

JE GAAT ERNAARTOE VOOR JE LIEVELINGSMERK

16CAR8488NL_ADV_ZEMSTENAAR_210x290-NAVY_01.indd   1 26/02/16   11:51
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We kennen Wesley als auteur van 
Kortverhalen, Urban Legends, De 
Rechtvaardige Rechters, De Slachter 
van Bergen. De jongste tijd eet, drinkt 
en ademt hij vooral voetbal. Wekelijks 
geeft hij in De Eén-twee van de Week 
- zijn column in Voetbalkrant.com - 
zijn eigenzinnige en scherpe kijk op 
nieuwsfeiten, weetjes, geruchten of 
personages die de voorbije voetbalweek 
gekruid hebben. Zelf is hij gediplomeerd 
trainer én voetbalpapa die zowel op als 
naast het groene gras al veel dromen 
en drama’s heeft beleefd.

Van plezier tot waanzin
Elke jonge voetballer wil later minstens 
even goed worden als Messi of Ronaldo. 
Maar hoeveel zijn er die hun droom zien 
uitkomen en welke prijs betalen ze 
daarvoor? Trainers en ouders leggen de 
lat vaak onrealistisch hoog, waardoor 
de druk op de frêle kinderschouders 
immens zwaar wordt. Waar eindigt het 
(voetbal)plezier en begint de (voetbal)
waanzin?
Heel wat getuigenissen maken het boek 
aangenaam om lezen. Zo o.m. van ken-
ners als Frank Mariman, Thomas Caers 

en gouden schoen Sven Kums. Maar ook 
jeugdspelers, gezinswetenschappers, 
amateurtrainers, ouders en voetbal-
passionato’s als politicus Kristof Calvo 
en sportpsycholoog Jef Brouwers gun-
nen de lezer een verrijkende kijk op het 
jeugdvoetbal. Er wordt zelfs stilgestaan 
bij het belang van de geboortemaand. 
Kortom, een must voor iedereen die 
met jeugdvoetbal te maken heeft.
Jeugdvoetbal – Fair play of vuil spel? 
telt 256 blz. en is uitgegeven bij Van 
Halewyck. Prijs: 19,95 euro.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Jeugdvoetbal, fair play of vuil spel?
HOFSTADE – “Help, mijn kind voetbalt!” Hoeveel ouders zullen deze zucht al niet geslaakt hebben? 

Jeugdvoetbal, geeft het je plezier of bezorgt het stress? Voor je kind en voor jezelf. Hoe ga je er mee 

om? Wat doe je met prestatiedruk? Hofstadenaar Wesley Muyldermans schreef er een verhelderend 

boek over. Wij lazen het al voor u.

(Voetbal) spelen is plezant!
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’t Vel over ’t Been, kortweg de Vellers, orga-
niseert dit jaar reeds voor de vierde maal 
een rockfestival in Zemst-Laar. De aller-
eerste editie had niet de bedoeling om 
herhaald te worden. Het was eigenlijk een 
uitzonderlijk verjaardagscadeau voor een 
van hun trouwe leden, Jo De Winne. Toen 
hij de kaap van 50 jaar bereikte, gaven ze 
de fervente fan van real rock een mini-
festival vanop een trailer. Dat viel bij de 
genodigden in zo’n goede aarde dat ze 
onder Jo’s impuls besloten om een echt 
festival te organiseren. 

Groot buurtfeest
De AB Rock a Veller vindt om de drie 
jaar plaats. Dat is een bewuste keuze, 
enerzijds om de buurt niet te vaak te 
belasten met de organisatie, anderzijds 
om de fans nog meer naar de volgende 
editie te laten toeleven. Met succes, 
want het festival trekt steeds meer volk. 
Al is het niet de bedoeling om het fes-
tival te laten uitgroeien tot een mega-
gebeuren. Het moet gezellig blijven. De 
organisatoren beschouwen het zelf dan 
ook als een groot buurtfeest, georgani-
seerd met de steun van alle leden van 
’t Vel over ‘t Been en partners, vele vrij-
willigers en vele gulle sponsors. 

Pure rock covers
Rock a Veller is een gratis concert 
voor jong en oud. Alle groepen komen 
uit de omgeving van Zemst en spe-
len vooral gekende rockmuziek. De 
bezoekers vinden er uiteraard ook 
drank. Brouwerij Het Anker steunt 
met Maneblusser, verder vind je er 
gewone pintjes, cava en frisdranken. 
Het eigen bier van ’t Vel over ‘t Been, 
de Veller, zal niet aanwezig zijn maar 
is steeds te verkrijgen in het Hof van 
Laar. Daarnaast zal Chiro Skippy uit 
Zemst-Laar zorgen voor lekkere vet-
tige hamburgers en hotdogs op een 

echt ‘Laars’ broodje. 
Benieuwd? Kom dan zeker zelf kijken 
en luisteren in het gezellige Zemst-
Laar op 25 juni aan het Hof van Laar! 
Tekst: Laura Schoevaers, foto: ’t Vel over ‘t Been

Rock-'n-roll in Laar
ZEMST-LAAR – In het immer rustige en vredige Zemst-Laar leeft meer dan je denkt. Fuiven, feestjes, ker-

missen hadden ze al langer maar sinds een aantal jaar vindt in Laar ook een echt festival plaats, de AB 

Rock a Veller, een organisatie van de Laarse culturele en gastronomische vereniging ’t Vel over ’t Been. 

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

 

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

Dit is een heel moeilijke vraag voor een 
lezer zoals ik. Boeken kunnen om zoveel 
redenen goed zijn! Een boek dat me 
bijvoorbeeld elke keer heel diep ontroert 
is Schaduwkind van P.F. Thomése. Het is 
een poëtisch geschreven relaas van de 
schrijver die zijn dochter verliest. Lees en 
laat je meeslepen!

Tijdens de vorige editie in 2013 
rockte de groep 'Op 't Goevallend 

Oeit' de pannen van het dak.
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Ijsjes voor leesvis
Het waren natuurlijk vissen 
die onze cartoonist Rumo 
verstopt had op foto’s in 
het aprilnummer. En maar 
eventjes vier vissen! Twee 
aandachtige lezers hadden 
er zelfs zeven ontdekt. Maar 
drie vissen waren er toeval-
lig ingezwommen: die op 
de mat van Villa Clementina 
op de foto in de vaste reeks 
“Onder de mensen”. Die 
waren er dus niet door 
onze cartoonist ingestopt. 
Sommige vissen hadden de 
eigenschappen van kame-
leons wat blijkbaar tweemaal voor 
een probleem zorgde. Ze hadden 
namelijk de kleur aangenomen 
van hun drager. Daardoor bleken 
de vissen –voor enkelen waren het 
haaien- op de bladzijden 35 en 42 
een probleem. Die zijn niet vaak 
teruggevonden. De andere twee op 
bladzijde 13 en 14 waren een mak-
kie voor alle zoekers.
Véronique Salomé uit Weerde werd 
geloot als overwinnaar. Dolgelukkig 
nu want in de familie ‘hebben ze 
iets met april’. Op één april en nog 
vier andere dagen in die maand 
zijn er immers jarigen in de fami-
lie!  Zij mag kiezen: 25 euro spen-

deren bij een adverteerder van de 
Zemstenaar van dit jaar, of samen 
met 11 anderen een ijsje gaan 
eten in de Crèmebar in het oude 
stationsgebouw van Eppegem. 
Deze maand is onze leeshond terug. 
Even verduidelijken dat de 
foto’s van de rubriek “Onder 
de mensen” niet meetel-
len, alleen op de foto’s bij 
de artikels kan een lees-
hond opgemerkt worden.  
Wie mee doet maakt kans 
op een barbecue-wijn-
pakket, geschonken door 
Vinoveracruz uit Eppegem. 
Inzenden kan tot 15 mei.

KVW
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De nieuwe collectie zonnebrillen  
is reeds binnen.

Geniet van de lenteactie :  
'zonneglazen op sterkte, 
dit voor zowel enkelzicht als multifocaal'.

Wij adviseren u graag verder in de winkel.

Brusselsesteenweg 108, tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be


