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Ellen
xxx

Onze cover gezien? Dit vrolijke gezin trekt sinds begin 

juli met de fiets door Europa. Juliaan ging vlak voor ver-

trek nog even langs voor een boeiend gesprek. Zelf ben 

ik gezond jaloers op hun avontuur. Een tour d’Europe 

staat ook op mijn bucket list. Iets minder sportief 

weliswaar, want zo’n zware fietstocht zie ik niet meteen 

zitten. Ik volg dus momenteel elke avond trouw de blog 

van Annelies en droom rustig voort.

Ook juf Kris heeft een lange vakantie in het vooruitzicht. 

De eerste vrouwelijke juf in de jongensschool van Zemst 

is sinds 30 juni met pensioen. Reden genoeg voor Ilse om 

even bij haar op de koffie te gaan.

Stan Magnus staat dan weer aan het begin van zijn 

carrière. Net als C-Man uit ons vorig nummer hoopt ook 

deze knappe kerel van plaatjes draaien zijn beroep te 

maken. Maaike wist hem te strikken voor haar voorlopig 

laatste interview. Deze ambitieuze jongedame gaan we 

missen! Ze trok recent naar Mechelen en gaat zich de 

komende maanden focussen op het verbouwen van haar 

nieuwe stek. Veel succes lieve Maaike!

En zo wordt er in dit nummer ook afscheid genomen van 

Flor, een legendarische Zemstenaar die meermaals onze 

cover sierde. Onze redactie stond er op om hem nog 

een allerlaatste keer te eren.

Zoek!
Onze lieve leeshond is deze 

maand op post, dus ga snel op 

zoek en wie weet word jij wel de 

winnaar van het wijnpakket. Heb 

je meteen een excuus om op 

een mooie zomeravond nog eens 

extra het leven te vieren! 

PS: deze hond telt niet mee voor het totale aantal!

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Mijn favoriete zomerdrankje 
is een fris watertje!

Vraag van de maand

Wat is jouw favoriete zomerdrankje?

Tijdens het maken van dit nummer 

begon eindelijk de zon te schijnen. Mijn 

favoriete zomerdrankje is een lekker 

zoete mojito of een gin tonic. Helemaal 

geweldig vind ik dat met wat vers 

zomerfruit zoals bv aardbei of passievrucht. 

Om gedurende de dag mijn dorst te lessen, vind 

ik niets lekkerder dan fris water met een schijfje 

limoen en wat muntblaadjes. Wat de favoriete 

zomerdrankjes zijn van mijn collega's lees je verder 

in dit nummer!

Op de volgende pagina's ontdek je welke 

zomerdrankjes mijn collega's lusten. 

Wat is jouw favoriete mix? Post het op 

onze Facebookpagina of stuur me een 

mailtje via info@dezemstenaar.com !

Mmmmm.... moestito!
Al gehoord van een moestito? Ooit zag de husbandy dit 
recept bij de Moestuin van Wim en sindsdien is dat een 
succesrecept bij ons thuis. Het is een soort van alcoholvrije 
mojito met een twist.

Je raspt gember in een groot glas, doet er wat 
muntblaadjes en in stukjes gesneden limoen 
bij. Je duwt er even met je stamper (of gewoon 

met een vork) op zodat alle smaken goed vrij komen, 
wat ijs erbij en spuitwater. Te zuur? Doe er wat riet-
suikersiroop bij. Ongelooflijk verfrissend!
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van model tot dj 
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Hiphop 
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'de Zemstenaar' is een uitgave van vzw de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 1981 Hofstade - info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com

En ook: 25 jaar turnen met Fanny (p37), Trappen maar (p37) en 
Rockfestival met een groot hart (p38)

Een glas rosé op een zonovergoten terrasje omzoomd door 
bomen die het licht filteren... het summum van zomer en vakantie.

Geef mij maar een frisse aperol spritz, 
caipirinha of een long island tea!
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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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14.000 km trappen
De fervente fietsers hebben een route 
uitgestippeld van om en bij de 14.000 
kilometer. De gezinswagen is verkocht, 
de diepvrieskist leeg gegeten en het 
huis wordt een jaar lang bewoond 
door familie. Uitgerekend op de laatste 
schooldag zijn ze vertrokken.

“We willen een droom waarmaken en 
ons een jaar lang focussen op ons 
gezin, op de opgroeiende kinderen en 
op de wereld rond ons en ja, het avon-
tuurlijk verleden uit onze scoutstijd is 
daar niet vreemd aan”, klinken ‘pittige 
bongo’ en ‘welgemutste wida’ enthou-
siast. “We begroten een budget van 84 
euro per dag.”

Alles mooi geregeld
Annelies en Bjorn maken gebruik van 
gemotiveerd tijdskrediet om hun profes-
sionele loopbaan een jaar lang te schor-
sen. In een groot bedrijf lukt dat net iets 
gemakkelijker dan in een KMO. Liv en 
Vic die leerplichtig (niet schoolplichtig) 

zijn, krijgen heel de tijd huisonderwijs 
van hun ouders. Die hebben alle lessen 
en schoolboeken gedigitaliseerd zodat 
ze precies dezelfde leerstof krijgen als 
hun klasgenootjes uit de basisschool 
in Elewijt. ”We denken dat de omge-
ving het leerproces posi-
tief zal beïnvloeden. We 
verwerken de leerstof en 
het takenpakket in directe 
ervaringen die we onder-

weg oppikken. Rekenen, aardrijkskunde, 
natuurkunde, taal en sociale vaardighe-
den gaan sterk praktijkgericht zijn.”

Skypen als werkwoord
Liv en Vic namen op de laatste school-

14 maanden op de tandem
ELEWIJT - Annelies Claes (36), Bjorn Daems (39) en hun kinderen Vic (7) en Liv (8) ruilen de komende veer-

tien maanden hun woning in Elewijt voor een degelijke gezinstent. Ze maken een ‘Tour d’ Europe’ per fiets. 

Twee tandems moeten hen (voorlopig) in veertien landen en tot aan de Noordpoolcirkel brengen. 

De grote trek
De ‘Tour d’Europe’ werd ingeleid met een 
afscheidstournee langs vrienden en familie in 
België. Dan ging het met de ferry naar Engeland 
en verder naar Schotland. Ierland, Frankrijk 
en een groot stuk van de Compostella route in 
Spanje volgen de komende weken en maanden. 
Via Portugal en de Spaanse kust, door Frankrijk en 
Duitsland richt het kompas op de Scandinavische 
landen in het noorden. Op 21 juni 2017, midzo-
mernacht, willen ze graag aan de Noordpoolcirkel 
staan. De heen- of terugtocht daar naartoe is 
uitgestippeld via de Baltische staten maar dat 
beslissen ze later. Uiterlijk tegen begin september 
2017, als het nieuwe schooljaar begint, moeten ze 
terug thuis zijn.

Met vier paar benen  
14 maanden lang trappen.

Voor Vic en Liv zal 
aardrijkskunde alvast 

geen probleem zijn.
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dag afscheid van hun vriendjes. ”We 
gaan hen wel missen en ook de 
scouts, maar we kunnen regelmatig 
skypen en 
onze bele-
v e n i s s e n 
uitwisselen. 
Zo zullen 
ze toch nog 
dichtbij zijn.” 
Oma Lea en 
oma Rita 
hebben er 
vertrouwen 
in. ”Ze willen dit graag. Het zijn erva-
ren trekkers en alles is goed voorbe-
reid. Een jaar is wel erg lang en de 
kleinkinderen laten natuurlijk een 
leegte, maar we maken al plannen 
om hen ergens halfweg te ontmoe-
ten.”

Winterkamperen
Het gezin trapt door Europa op twee 
gesofistikeerde Hase Pino-tandems 
met naafdynamo om de elektronica 
op te laden en daarbij helpen ook 
kleine zonnepanelen. Ze liepen stage 
om zelf aan de fietsen te sleutelen 
en hielden een testweekend voor 
het materiaal in het Meerdaalwoud. 
“Een onbekende in dit avontuur zijn 

de wat stevigere hellingen om op te 
fietsen. Mijn tandem met bepakking 
weegt 90 kilo en die van Annelies 58. 

De kinderen 
zijn geen 
passagiers 
maar trap-
pen uiter-
aard mee. 
We willen 
o n g e v e e r 
50 km per 
dag fietsen 
en vijf fiets-

dagen per week. Dat moet haalbaar 
zijn”, meent Bjorn.

Tijdens een tocht van veertien maan-
den beleef je alle seizoenen en dus 
ook het winterkamperen. ”We hopen 
op een zachte winter zonder sneeuw 
maar er zijn ook nog alternatieven 
met couchsurfing en warm showers, 
waarbij je een slaapplaats aangebo-
den krijgt bij gelijkgestemde zielen. 
Gastvrijheid bestaat ook nog en dat 
mochten we al ervaren.” 

Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

De belevenissen van Annelies, 
Bjorn, Liv en Vic zijn te volgen op  
www.annelyse.be.

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

GSM 0475/869 163

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

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

 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

walterdekok@telenet.be

Buitenschrijnwerk

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

• 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

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

"Een onbekende in dit 
avontuur zijn de wat 

steverige hellingen om 
op te fietsen"
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“Eind jaren zeventig was ik de eerste 
juf tussen de meesters en de jongens 
van de gemeenteschool in Zemst. Die 
was toen gevestigd waar nu de heem-
kundige kring De Semse zit, tegenover 
de bibliotheek. De vorig jaar overleden 
Roger Van Kerckhoven was één van 
hen. Ik zie nog voor mij hoe ze in hun 
grijze stofjassen over de speelplaats 
patrouilleerden. Ik heb veel goede her-
inneringen aan die eerste jongens. De 
laatste jaren heb ik al verschillende 
kinderen van oud-leerlingen in mijn 
klas gehad. Dan komen die vaders op 
oudercontact en brengen ze klasfoto’s 
van vroeger mee en vertellen ze hoe-
veel respect ze voor me hadden en nog 
hebben! Twee oud-leerlingen zijn zelfs 
collega’s geworden in de Tuimeling, juf 
Katrien en meester Cé. 

Vertrouwen en houvast
Vanaf het schooljaar 1985-’86, juist 30 
jaar geleden, werden de gemeente-
lijke en de vrije school samengevoegd. 
Ik werd, samen met mijn collega’s, 

mevrouw Steyaert, juf Gonda, juf Myriam 
en meester Roger, overgeplaatst naar 
de parochiale basisschool aan de 
Brusselsesteenweg, nu de Tuimeling.

Werken met een digitaal bord en alles 
rapporteren via de computer heb-
ben nog een grote investering van mij 
gevergd de laatste jaren. Het goede 
oude krijtbord met de lessenaar op de 
tree, in combinatie met de hoge pla-
fonds, hadden toch ook hun charme.

Alhoewel de kinderen toen al leerden 
schrijven met een vulpen – zo oud ben 
ik nu ook weer niet! – hadden de ban-
ken nog een gat voor een inktpot. Voor 
mij blijven het groepsgebeuren als klas, 
het lesgeven en consequent zijn het 
belangrijkste. Dat geeft kinderen ver-
trouwen en houvast. In het eerste leer-
jaar moet je ze ook rustig de tijd geven 
om te groeien van kleuter tot leerling.

Bij de toetsen zei ik: ‘Dat is leuk, nu kun-
nen we samen laten zien wat we al 

kunnen (zonder af te kijken!).’ Dan laat je 
voelen dat het menens is zonder stress 
op te leggen en verschil te maken. Mijn 
collega van het eerste leerjaar, meester 
Pieter Berbé heeft mijn geloof in de jon-
gere generatie gesterkt en ik geef de fak-
kel hopelijk op een goede manier door.

Ik kan niet geloven dat ik al met  
pensioen ga! Ik ben altijd met volle 
goesting naar school gegaan en zal 
niet in een gat vallen, want in juli word 
ik voor de tweede keer oma. Het moei-
lijkste was het afscheid, mijn biotoop 
verlaten. Ik heb voor iedereen als aan-
denken een “tuimelaar” (mijn geluks-
popje) in macramé gemaakt, dat is 
mijn handelsmerk! Verder ga ik gewoon 
zien … mijn ritme wat minderen en wat 
smossen met mijn tijd. 

Op de kalender van Bond Zonder Naam 
staat in de maand juni: “Laad me met 
rust”. (knipoogt) Dat ga ik in de praktijk 
brengen!

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Kussen voor juf Kris
ZEMST - Kris Van Grunderbeek 

was de eerste vrouwelijke leer-

kracht in de gemeentelijke jon-

gensschool. Zo’n zevenhonderd 

kinderen leerde ze in het eerste 

leerjaar lezen en schrijven. Veel 

van die kinderen zijn ‘leespie-

ren’ (boekenwormen) geworden. 

Deze zomer is het de eerste keer 

dat ze écht gerust op vakantie 

kan gaan, zonder te denken aan 

volgend schooljaar…Wat doet dat 

met een juf in hart en nieren?

Een tuimelaar voor 
alle leerlingen van 
de Tuimeling. 
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Kom onze maairobots ontdekken!
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Stan, hoe kwam je terecht bij het 
modellenwerk? 
“In het verleden nam ik contact op met 
een modellenbureau dat portfolio’s 
maakt voor beginnende modellen. Voor 
ik recht had op een portfolio, moest ik 
een aantal opdrachten uitvoeren. Deze 
werden goed bevonden en ik kwam 
met een eigen portfolio op de site 
van desbetreffend agency terecht. Op 
die manier kwam ik ook met andere 
bureaus in contact en kreeg ik verschil-
lende opdrachten.”

Welke opdrachten deed je dan? 
“Goh, dat waren grotendeels reclame-
spotjes. Soms werd ik ook gevraagd om 
als edelfigurant op te treden in een tele-
visieserie. Zo speelde ik bijvoorbeeld mee 
in Professor T op één. Daarnaast mocht ik 
voor Armani hun nieuw parfum promoten 
en speelde ik ook mee in de reclamespot 
van Tomorrowland. Ik nam al verschil-
lende keren deel aan selecties. Jammer 
genoeg zijn er altijd veel deelnemers, 
waardoor ik er al eens naast grijp.”

Hoe sta je zelf tegenover de model-
lenwereld? 
“Ik begrijp zeker en vast dat er eisen zijn. 
Hoewel ik niet vind dat ze daarom ook 
nodig zijn. Zelf werd ik door een aantal 
bureaus niet in hun bestand opgeno-

men omdat ik 2 cm te klein ben (1m80 
ipv 1m82).”

Wat brengt de toekomst ? 
“Sinds een aantal maanden focus ik mij 
liever op mijn dj-carrière, waardoor het 
modellenwerk op een laag pitje komt 
te staan. Ik sta nog open voor nieuwe 
opdrachten en voer ze met plezier uit.”

Een dj-carrière, vertel! 
“Wel, ik zit al een tijd in het bestuur van 
jeugdhuis Tramalant en hou enorm 
veel van feestjes. Toen ik uitging, was ik 
gefascineerd door het werk van de dj’s. 
De manier waarop ze met die knopjes 
aan de slag gaan en liedjes door elkaar 
mixen, dat wilde ik ook kunnen.”

De daad bij het woord gevoegd dus? 
“Ik ben mij inderdaad beginnen ver-
diepen in het dj zijn. Zo draaide ik een 
aantal keren mee met C-man (een 
andere bekende dj uit Zemst) en kocht 
zelf een controller (mini-draaitafel die 
je op je koptelefoon kan aansluiten) 
om te leren draaien. Verder bekeek ik 
ook verschillende YouTube-filmpjes van 
grote dj’s en dj’s die uitleg gaven over 

al die verschillende knopjes. Toen ik 
hier wat mee weg was, maakte ik een 
eigen Facebookpagina aan: Swagnus. Er 
kwam snel respons en de bal ging aan 
het rollen.”

En hij blijft rollen... 
“Ja, en daar ben ik erg blij mee. Ik kreeg 
al de kans om te draaien in Tramalant , 
op de werffuif in Perk, de duvel-td op de 
campus van de VUB, in de IKON (vroegere 
NOXX in Antwerpen) en op het Sunrise 
Festival. Ondertussen veranderde ik 
mijn dj-naam ook naar Toloko. Dit bete-
kent gek.” 

Jij bent dus een beetje gek, Stan? 
“Ik hou gewoon van plezier maken en 
geniet er ook van om anderen gelukkig te 
maken. En meestal is dat door eens goed 
gek te doen! Dat is ook één van de rede-
nen waarom ik liever meer tijd en energie 
lever voor het dj-werk. De kans dat ik er 
verder mee kom, lijkt mij groter.”

Tekst: Maaike De Donder, foto: Stan Magnus

Van model tot dj
ZEMST - De muziek van de Bier-

feesten zindert nog na, als de 

Zemstenaar een praatje gaat 

maken met Stan Magnus. Tot 

voor kort was Stan vooral bezig 

met modellenwerk, maar sinds 

een tijdje kennen jullie Stan 

misschien eerder als Toloko. 

Willen jullie Stan zelf eens aan 
de slag zien: www.facebook.com/
DJ.Toloko

 Stan wordt nu Toloko.
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Muziek zit Alex in het bloed. Niet alleen 
om naar te luisteren. Maar om zelf te 
spelen. Liefst met de schuiftrombone. Hij 
volgde vier jaar notenleer, en bespeelde 
dit instrument ruim elf jaar. Eerst bij 
WIK, waar hij in 1967 als 13-jarige lid 
van werd. Nadien in Hofstade. Tot hij het 
te druk kreeg met gezin en werk, en de 
trombone opzij werd geschoven. Maar nu 
hij met pensioen is, wil hij de draad weer 
opnemen, als spelend lid en... als voor-
zitter! Omdat hij uit ervaring weet hoe je 
een muziekvereniging moet leiden en 
succesvol maken: door in te zetten op 
de jeugd!

Liefde voor muziek
Hoe zie je het? 
Alex: “Een vereniging moet groeien. 
Jongeren moeten de ouderen opvol-
gen. Zonder aangroei van onderuit kan 
het niet. Dus, inspelen op de jeugd!”
Wat zijn je concrete plannen? 
Alex: ”We moeten beginnen met de 
jeugd warm te maken. Dat is onze 
toekomst. Zonder opvolging van jonge 
muzikanten zal het niet gaan. Mijn 
dochter Daisy speelt nu ook in Weerde. 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar, 
plan ik om de scholen van Weerde, 
Hofstade en Zemst te informeren over 
onze muziekvereniging.”

Schnitzelavond
Veel Zemstenaars kennen de 
harmonie Sint-Martinus van wij-

len Rail Rock en van de jaarlijkse 
Tiroleravond in oktober. Vorig jaar 
nog sierden leuke dames de cover 
van dit blad. Wat mogen we  ver-
wachten? 
Alex: “We tellen nu zo’n 30 muzikanten, 

ongeveer de helft mannen en vrou-
wen. Vorig jaar hebben we in de tweede 
afdeling van de Vlamo-competitie bijna  
85 % behaald, de op één na beste 
dagprestatie. Dit resultaat sterkt mij 
om grotere ambities te koesteren met 

deze harmonie. Na de scholeninfor-
matie mikken we op onze succesvolle 
Schnitzelavond in d’Oude School van 
Weerde! Op 8 oktober dit jaar. Niet te 
missen!”
Praktisch gezien Alex, wanneer 

repeteren jullie? 
Alex: “Iedereen met 
een hart voor muziek 
is welkom. Wij repe-
teren elke vrijdag-
avond van 20 tot 22u 
in de Zonnewijzer (de 
school van Weerde 
in de Pastorijstraat). 
Dus wie graag kennis 
maakt met ons, kom 
gerust even langs. Niet 
alleen koperblazers 
en slagwerk (=fanfare), 
maar ook houtblazers, 
dus ook klarinetten, 
zeg maar de bugels 
van in de fanfare. Een 
harmonie biedt name-
lijk andere mogelijk-
heden.”

Tekst: Alex Lauwens;  

foto: Jean Andries

Weerdse harmonie wil groeien
ZEMST-BOS – Muziekverenigingen. In Zemst en Hofstade armoe troef. In Laar WIK (Willen is Kunnen), 

in Eppegem Hoop in de Toekomst, beide succesvolle fanfares. In Elewijt de bloeiende harmonie Sint-

Hubertus en in Weerde een ambitieus Sint-Martinus. Met sinds juni een nieuwe voorzitter… uit Zemst-

Bos: Alex Houthuys. Blakend van harmonieuze ambitie, zo mochten wij ervaren. 

Voorzitter Alex Houthuys: “Onze 
gemotiveerde dirigent Rudy Haemers wil 

ons elke vrijdagavond iets bijbrengen”.

Wie zich aangesproken voelt om mee 
muziek te maken met de Koninklijke 
Harmonie Sint-Martinus in Weerde, 
kan vrijblijvend contact nemen met 
Alex Houthuys: tel. 0477/742 060;  
alex.houthuys@telenet.be.
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

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

raoul.koekoekx@skynet.be

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

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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Hun voorlaatste openluchtspekta-
kel, Mistero Buffo  brachten ze in 
2005 en nu hebben ze gekozen voor 
de Vlaamse klassieker Het Gezin Van 
Paemel van Cyriel Buysse. Kosten 
noch moeite worden gespaard om 50 
jaar KK Streven in de verf te zetten. Het 
dient gezegd te worden, intussen kan 
deze sociaal-culturele kring terugval-
len op een grote achterban van niet 
alleen medewerkers en figuranten, 
maar ook grote aantallen toeschou-
wers en trouwe sponsors. De open-
luchtspektakels van KK Streven zijn 
een begrip geworden. 

Intense samenwerking
Hoewel het stuk wordt aangeboden 
zonder vermelding van 
de acteurs, is het dit jaar 
extra bijzonder dat de 
hoofdrolspelers niet enkel 
uit het gezelschap van KK 
Streven komen. Het is een 
intense samenwerking 
geworden tussen de vier 
toneelgezelschappen uit 
de omgeving:  Streven, 
‘t Groeit, Labyrinth en De 
Vliegende Ster. Voor de 
hoofdrollen hebben we 
een echte all star bezet-
ting dus. 

In de vorige Zemstenaar 
deden we een oproep 
voor figuranten en mede-
werkers. Voor een goed 
deel loopt alles op wiel-

tjes, maar toch zijn ze nog op zoek 
naar mannelijke figuranten tussen 
de 20 en 40 jaar ongeveer. Dus als 

je je geroepen voelt, ga naar de site  
www.kkstreven.be. Daar hebben ze het 
steevast over Het Gezin Van Pamel 
maar ik ben er haast zeker van dat ze 
dezelfde familie bedoelen.   

Een comfortabele en overdekte zit-
tribune zorgt ervoor dat iedereen dit 
spektakel in optimale omstandighe-

den kan volgen. Je kan, 
dankzij meer dan 100 
acteurs, genieten van 
kleurrijke massascènes, 
optochten, achtervol-
gingen, een trouwstoet 
en speelse taferelen in 
het unieke kader van 
de Schranshoeve, dat 
prachtig verlicht zal zijn. 

Er worden meer dan 3000 toeschou-
wers verwacht, dus is het aangera-
den om tijdig te reserveren. Dat kan 
vanaf 3 augustus vanaf 19u00 in de 
Waterleest sporthal te Eppegem en 
online vanaf 10 augustus via reserva-
tie@kkstreven.be.

Volksfeest
Ze spelen twee weekends na elkaar 
(26, 27, 28 augustus en 2, 3, 4 sep-
tember). Pik er een voorstelling uit en 
laat je meevoeren in een aangrijpend 
verhaal dat niemand onberoerd zal 
laten, gespeeld door uitstekende lokale 
acteurs, gedragen door talloze figuran-
ten en gesteund door de hele bevolking. 
Bovendien kan je na elke voorstelling 
genieten van een volksfeest met lokale 
muziekgroepjes.

Tekst: Jean-Marie Brassine

KK Streven presenteert totaalspektakel
EPPEGEM - Het toneelgezelschap KK Streven viert dit jaar zijn vijftigjarig bestaan en dat zal niet on-

opgemerkt voorbijgaan. Om de tien jaar doet dit gezelschap een extra inspanning om de Zemstse 

cultuurliefhebber naar Eppegem te lokken. 

Vanop de zittribune kan 
iedereen het spektakel in 

optimale omstandigheden 
volgen

Meer info kan je terugvinden in hun 
brochure die onlangs je brievenbus 
is ingerold.
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“Ik heb al vier jaar een moestuin, 
sinds we hier zijn komen wonen. Elk 
jaar werd die een beetje groter”, ver-
telt Katrien De Boeck (36), die me een 
rondleiding geeft door de tuin. In de 
serre staan paprika’s, komkommers 
en tomaten. “Per ongeluk kocht ik 
trostomaten in plaats van gewone 
tomaten, maar da’s niet erg”, lacht 
ze. In de tuin zien we onder andere 
rabarber, allerhande kruiden, sla, prei, 
pompoen, courgette, ajuin, wortelen, 
aardappelen, aardbeien en radijzen. 
“Die radijsjes zaai ik in rijen, zodat 
ik telkens een deel kan oogsten en 
opnieuw kan zaaien.” 
Verderop in de tuin staan fram-
bozen, aalbessen, stekel-
bessen, bramen, peren-, 
appel-, pruimen- en 
p e r z i k e n b o m e n . 
“Van alle bomen die 
we zetten, willen we 
vruchten plukken. We 
besteden ook aandacht aan 
het leven van de bijen. Zo staan er 
veel bloemen, en ga ik binnenkort ook 
opnieuw bijen houden.”

Kippen to the rescue
Van de buurvrouw kreeg Katrien het 
oude boek De Bio-Tuin, waarin staat uit-
gelegd hoe je biologisch kan tuinieren 
en waar je de groenten best plaatst. “Ik 
gebruik sowieso nooit onkruidverdel-
gers, en de kinderen komen graag de 

slakken uit 
de tuin pluk-
ken”, lacht 
ze. “Die 
gooien we 
dan bij de 
kippen, net 
zoals al het 
tuinafval. En 
in ruil krijgen 
we lekkere 
eitjes.”
I e m a n d 
v e r t e l d e 
Katrien dat 
ze best een 

j a a r 

kippen op het stuk 
grond zette dat ze 

wilde gaan gebrui-
ken als moestuin. 

“Kippen zouden het 
gras met wortels en 

al opeten, zodat mijn stukje 
grond er perfect zou bijliggen om 
een moestuin te starten.” Na dat 
jaar verplaatste ze de kippen naar 
het stuk grond ernaast. Eerst was 
Katrien geen fan van het idee om 
nog een jaar te wachten met plan-
ten, maar ze is heel blij dat ze het 
toch deed. Zo bespaarde ze zichzelf 
het spitwerk, en moest ze de grond 
gewoon wat losmaken.

Groenten appreciëren
“Tijdens de paasvakantie zaai ik alles, 
en plaats de potjes in de veranda”, ver-
telt Katrien, die les geeft in basisschool 
de Tuimeling. Als ze te groot worden, 
verplaatst ze de planten naar de serre. 
En eens ze groot genoeg zijn, mogen ze 
naar de tuin. Tijdens de zomervakantie, 
is ze elke dag in de moestuin te vinden.
“Ik probeer onze drie kinderen trouwens 
bij te brengen dat ze groenten moeten 
appreciëren. Als ze zeggen dat ze iets 
niet lusten, herinner ik ze eraan dat 
we lang aan de groentjes in de tuin 
gewerkt hebben en elke groente veel 
tijd nodig had om te groeien.”

Tekst: Marijke Pots, foto: Jean Andries

Pol, Ward en Linde helpen Katrien 
graag een handje bij het zoeken 

naar slakken in de moestuin.

ZEMST – Tijdens de zomermaanden gaan we langs in 

de Zemstse moestuinen. Deze maand ben ik te gast 

in den hof van Katrien in de Linterpoortenlaan. Voeten 

in de aarde, omringd door al dat groens, vertelt ze en-

thousiast over haar moestuin.
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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
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Er dansen bij Dansparant drie B.I.B.-
teams: de B.I.B. Mini (van 8 tot 11 jaar), 
de B.I.B. Youth (van 11 tot 13 jaar) en de 
B.I.B. Adults (+ 15 jaar ) 
Alle drie worden ze gecoacht door St’f 
Ferrest, gerenommeerd streetdance 
leraar. De naam van de teams verwijst 
naar St’fs succesperiode toen hij het 
hele hiphopgebeuren beheerste met 
zijn teams. Na een onderbreking van 
enkele jaren pakte hij de draad terug op 
bij Dansparant met een eigen aanpak 
die lijkt te werken!

Wij babbelden met Nikki Peeters uit 
Elewijt (9) en Laura De Doncker uit 
Hofstade (10) leden van de Mini’s en 
met Ine Decoster (16) en Jasmien 
Vandenhaute (15) die bij de Adults dan-

sen en allebei in Hofstade 
wonen.
Nikki: “Ik ben beginnen dan-
sen toen ik vier jaar oud was: 
eerst kleuterdans, dan kin-
derdans en daarna street-
dance.”
Laura De Doncker: “Ik dans 
sinds mijn vijfde. Het B.I.B.-
mini-team bestaat sinds 
augustus 2015. We worden 
betere vrienden dan in de 
andere dansklassen omdat 
we meer wedstrijden mee-
doen en meer samen trai-
nen.”

“De coach legt ook meer de 
nadruk op teamgeest en psychologie”, 

vult mama Evie Mathijs aan. 
“Zo hadden ze in de zomer 
een dagje conditietraining 
met alle leeftijden samen in 
de Kruidtuin. Daarna gingen 
ze samen naar de film.”
“We hebben een lijst van 
wel vijftig moves waarvan 
we de namen moeten ken-
nen: de Old Man, de Sponge 
Bob, de Coffee Grinder en 
de Scoobidoo – allemaal 
Engelse namen! Bovendien 
moeten we ze ook kunnen 
uitvoeren. De Baby Freeze is 
best moeilijk”, verduidelijkt 
Laura.
“Op wedstrijden gaan we alle-

maal mee en dan kiest de coach vlak 
voor de opvoering wie mag meedansen. 
Wij vinden het leuk om erbij te zijn en 
ons team op het podium te zien, maar 
ouders vinden het soms een verloren 
dag als je niet mag meedoen aan de 
wedstrijd”, vertelt Nikki.

Ook Jasmien en Ine zijn hun carrière 
bij Dansparant al op hun vierde begon-
nen, en ze dansen niet alleen bij het 
B.I.B.-Team: Jasmien doet nog ballet 
en modern en Ine zit ook in de street-
danceklas van Kamilla en in de “Girly”.
Jasmien: “Waarom B.I.B.? Het dansen 
op zich is leuk, maar een doel hebben 
om naartoe te werken is uitdagend en 
meer optreden is tof.”
“St’f benadrukt de ploeggeest, hij wil dat 

Hiphop naar de top
HOFSTADE/ELEWIJT/MECHELEN - De B.I.B-teams (Boss Is Back) van dansstudio Dansparant zijn aan 

een gestage opmars bezig. Vorig jaar werd de BIB-youth nog negende op het Europees Kampioen-

schap, dit jaar gaan de drie teams in oktober naar het Wereldkampioenschap in Wenen!

Nikki en 
Laura dansen 
sinds de 
kleuterklas.

Jasmien en 
Ine willen het 
WK winnen.
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we als een grote familie aan elkaar 
hangen”, zegt Ine. “Bij de Russen is 
dat wel anders. 
Daar heerst 
een ijzeren 
discipline, ze 
krijgen straf 
als ze iets fout 
doen! Ze zijn 
erg sterk in alle 
categorieën, al 
weet je natuur-
lijk nooit of er 
geen doping in het spel is…”

“Wij hebben een contract moe-
ten ondertekenen waarin staat dat 
dopingcontroles mogelijk zijn”, bena-
drukt Jasmien, “maar tot hiertoe heb-
ben we nog geen controle gehad.”
Ine vult aan: “Wij willen als team blij-
ven groeien van niveau. Gewoon beter 
worden en zorgen dat het leuk blijft! 
Hiphop gaat om de dans, niet om de 
leuke outfits, de schoenen met licht-
jes en zo… Op de wedstrijden draait 
het ook om het bespelen van de jury: 

oogcontact maken en glimlachen is 
het geheim! Energie en expressie zijn 

even belang-
rijk als alles 
gelijktijdig uit-
voeren.”
“En een goeie 
f l oo r tes t ing , 
natuurlijk”, stipt 
Jasmien aan. 
“Je mag één 
keer je routine 
uitvoeren zon-

der jury, om aan te voelen hoe groot 
het podium is, hoe glad de vloer enzo-
voort, want anders ontdek je dat pas 
als ’t voor echt is. Dan hang je verder 
de hele dag in de sporthal of het thea-
ter om drie tot vijf minuten te dansen 
en alles te geven! Ons doel? Het WK 
winnen zeker?”

Tekst en foto's: Ilse Van de Velde

Meer informatie? Dansstudio 
dansparant vzw, Leopoldstraat 98, 
2800 Mechelen, 015 42 28 49, 0473 
50 97 75 www.dansparant.be

Benny haelwaeters
terrassen - opritten - tuinafwerking

rioleringswerken 
=> ontkoppelen regenwater/afvalwater

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

"Hiphop gaat om de 
dans, niet om de leuke 

outfits, de schoenen 
met lichtjes en zo…"
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WZC Zonnesteen organiseerde een Pasar-wandeling met CM mantel-zorg doorheen het groene hart van Zemst. Onderweg werd op een ver-rassende manier het maatschap-pelijk belang van de mantelzorg onder de aandacht gebracht. Om 14 uur startte de begeleide wandeling van 7 km (foto links). Een wande-ling van 5 km, vlot toegankelijk voor buggy’s, rolwagens en kinderen stond eveneens op het programma (foto boven). 

Op het kampioenschap van hondenclub KACEZ van Elewijt vielen Raf De 

Nijn, Killian Van Hoeyveld, Ingrid Staljanssens, Amber Vanswijgenhove en 

Lien Boone in de prijzen. Lien Boone werd ook nog eens clubkampioen 

2016 (foto boven). Tijdens de kampioenenviering was de actieve honden-

club dan ook talrijk aanwezig (foto links). 
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De promo-jumping Verbrande Brug met 120 paarden was een over-

weldigend succes. Eline Vandam liet zich opmerken met goede 

prestaties.     

Het buikschuiven tijdens Bos-kermis was een 

grandioos succes. Een 15 meter lange baan met 

eendjes grabbelen en belleketrek aan het einde van 

de baan. Ambiance en zeepbellen in overvloed. De 

Amadeus-ladies wonnen de wisselbeker en een 

fles champagne!

Zwemclub VZSH had dit jaar acht individuele kampioenen. Rune Decorte behaalde brons op de 200 m rug in Den Haag. Jessica Peeters behaalde acht medailles voor de Masters. Op de nationale spelen behaalde Kevin Van Herp goud op de 200 m vrije slag. Verder behaalden Cloë, Kayleigh, Anneleen, Jessica, Rune, Pieter-Jan en Stijn ook titels op landelijk, provinciaal en nationaal niveau. Op de foto v.l.n.r. Pieter-Jan, Kayleigh, Kevin, Jes-sica, Cloë en Rune. 
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Op de Weerdse Zomerfeesten ging veel aandacht naar een animatieprogramma voor kinderen waarvoor de Gezinsbond tekende. Draaimolen, grimeerstand, jungle-run en springkasteel vormden de attracties. De deelnemers aan de kinderjogging werden al-lemaal als winnaars beloond.

De 31e editie van Soirée Tropicale was andermaal een voltreffer. De weermaker was van de partij, 

er was veel volk en tijdens de kindernamiddag was er een brede waaier aan speelse activiteiten. 

De schminkstand, Swing him off en Percussie Van Slag hadden alvast veel succes.

Biljartclub Centrum Hofstade, die 25 jaar bestaat, huldigde zijn kampi-

oenen. Algemeen kampioen werd Luc Severs, de beker Monika Einfalt 

werd gewonnen door voorzitter Danny Claus, de beker van Alex Hey-

vaert door jongere Mark De Smet en beker ICI door Freddy De Roover. 
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Het buurtfeest van de Korte Heusstraat in Zemst-Bos was dit jaar een Spaanse avond. De  cocineros 

zorgden voor lekkere paella met sangria en Spaanse wijnen. 

Het traditioneel eindejaarstornooi van zaalvoetbalclub Ajax Zemst, tussen 
alle sportieve en actieve leden oud en jong, was andermaal een succes.

In de openingsmeeting op de wielerbaan Den 
Reggel in Elewijt was Tibo De Mesmaeker de beste 
bij de U17 nieuwelingen. Bij de dames-Jeugd 
eindigde Ella Van Steenwinckel tweede na Theunis en Titiane Crabbe. 
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Ooit had Charles een kathedraal van een lichaam. Nu gleed het 
gevaarlijk af richting bouwvallig kapelletje. Werken, sporten, uit-
gaan, plezier maken… Hij had het allemaal gehad. Goed geleefd, 

vrouwen versierd vooral. Maar nu met pensioen. Zonder vrouw, geen kinde-
ren. Eenzaamheid en weemoed overvielen hem. Het zwarte gat zeg maar. 
Een stevige borrel bracht af en toe soelaas. Dan voelde hij weer kracht 
opkomen. Vond van zichzelf dat hij er nog best mocht zijn als prille zesti-
ger. En aan geld geen gebrek. So what? Op zekere dag trok hij zijn stoute 
schoenen aan, verruilde zijn huis met tuin voor een luxeappartement aan 
de waterkant. Nam een poetsvrouw in dienst, bracht zijn hemden naar de 
strijkdienst. Sloot zich aan bij een fitnesscentrum, ging op restaurant en 
kocht zich een exclusieve kar van Italiaanse origine. Een soort midlifecrisis 
met vertraging. Het leven lachte hem weer toe. Het duurde dan ook niet 
lang voor hij weer een vriendin had: Joanne. Een niet onaardige verschij-
ning, een tiental jaar jonger en altijd ronddartelend op hoge hakken en in 
hupse jurkjes. Louis Vuitton & Co waren haar trouwe metgezellen.
Charles had altijd al een zwak gehad voor kleurige kleedjes waaronder 
strakke kuiten huisden. Al gauw trok ze bij hem in. Hij was voor haar 
een makkelijke prooi die vlotjes zijn nagenoeg ongelimiteerde credit 
card uitleende. Hijzelf had amper vrienden, zij des te meer. Wekelijks 
nodigde zij een allegaartje van omhooggevallen armoezaaiers uit in zijn 
appartement. Ze goot het hele zootje decadent rijkelijk vol met door hem 
betaalde Dom Pérignon. Hij dacht: de vrouw van mijn leven. Helaas, het 
bleek eerder de femme fatale te zijn van wie hij niet eens de achter-
naam kende. 
Op een middag werd hij wakker. Barstende hoofdpijn. Geen Joanne te 
bespeuren. Haar gsm zweeg in alle toonaarden. Klap op de vuurpijl: zijn 
Ferrari weg! Paniek alom. Alleen een briefje drijvend in de verschaalde 
champagneresten op de salontafel waarop ze de avond te voren nog 
half naakt had staan dansen: “Au revoir, Charles! Dank voor alles!” Zijn 
wereld stortte in. 
Korte tijd nadien kreeg Charles bezoek van een deurwaarder. Hij overleeft 
nu met steun van het OCMW. Joanne maakt nog steeds grote sier in 
Monaco. Vooral in de casino’s en op luxueuze yachten. Wie zei ook weer: 
“Het kan verkeren”? 

Alex – Bredero - Lauwens

bekeken
Scheef
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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

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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Vaarwel, 
Flore…

Flor Van de Sande was een begrip in 
Zemst en ver daarbuiten. Wie ooit met 
“de Flore” te maken kreeg, leerde de 
man snel kennen: eigenzinnig en 
koppig, opvliegend en overtuigd van 
zijn gelijk. Dat verdedigde hij met vuur 
in soms hoogoplopende discussies. 
Maar achter die ruwe bolster schuilde 
een sociaal bewogen man, een revo-
lutionair met visionaire ideeën, een 
diepgelovige en spirituele ziel.
In 1939 stond hij als veertienjarige al 
mee aan de wieg van Chiro Zemst. Hij 
bleef er heel zijn leven actief als lei-
der, volwassen begeleider en 
peetvader. In 1968 richtte 
hij Tramalant op, één van 
de eerste jeugdhuizen 
van Vlaanderen. In die 
hoogdagen van hippies 
en flower power 
stond de goe-
g e m e e n t e 
wantrouwig 
tegen het 
nieuwe ini-
tiatief. Maar 
Flor liet zich 
niet van de 
wijs bren-

gen en Tramalant groeide uit tot een 
fantastische thuis voor jongeren.
Enkele jaren later ging hij nog een 
stap verder. In 1971, toen zoiets 
allesbehalve vanzelfsprekend was, 
zorgde Flor voor een fusie tussen 
Chirojongens en –meisjes. Meer 
nog, in 1973 trokken ze voor het eerst 
gemengd op bivak. Weldenkend 
Zemst sprak schande van zoveel ver-
wilderde zeden, maar Flor zette door. 
En opnieuw gaf de tijd hem gelijk.
Flor bleef niet op zijn lauweren rus-
ten en richtte samen met een aantal 

enthousiaste ouders, vrienden en 
sympathisanten de vzw Chirome 
op. De kers op de taart volgde 
in 1976, toen de Hemen werden 
ingehuldigd. Eindelijk een eigen 

thuis voor Chiro en Tramalant, het 
resultaat van zijn eindeloze en 

rusteloze inzet.
En het vuur bleef maar 
branden. Op zijn drieën-
zestigste stapte Flor in de 
politiek. Als schepen voor 
Volksunie, de voorloper van 
N-VA,  bewoog hij ook hier 
hemel en aarde voor zijn 

twee stokpaardjes: de 

jeugd en het milieu.
Flor is weg nu, maar écht dood is 
hij niet. De oude baas kreeg een 
begrafenis die bij hem paste: sober, 
optimistisch en in het teken van de 
Chiro. Leidsters en leiders begeleid-
den zijn kist, drapeerden ze met hun 
vlag en gaven hem de eer die hij ver-
diende. Nog mooier was dit geweest 
in zijn eigen Hemen, maar daar 
waren sommige geesten niet rijp 
voor. Misschien kan de herinnering 
aan wie de Flore was ook hier wel tot 
nieuwe inzichten leiden. 

Tekst: Paul Verdoodt, foto's: Jean Andries

ZEMST – Flor Van de Sande is niet meer. De 

legendarische bezieler van de Zemstse jeugd 

overleed op 27 juni in zijn Villa Maria. Vijf dagen 

later werd hij in de parochiekerk van Hofstade 

door de Chirojeugd en door iedereen die in Zemst 

ooit jong was begeleid naar een andere wereld.

30
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

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”

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/62 14 00

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

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

 

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
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Veel volk is aanwezig en Rudolf heeft het 
mooi ingekaderd. Dat heeft hij intussen 
wel geleerd. Niet alleen is hij een uitste-
kend live muzikant, maar bovenal is hij 
een groot verteller. U kan dat trouwens 
in de Melkerij nog komen ontdekken op 
18 november met zijn totaalspektakel 
Gainsbourg se barre. Een hommage die 
hij in elkaar stak naar aanleiding van 
een biografie over zijn idool.

Maar nu dan zijn eerste echte roman, 
wat toch andere koek is dan een bio-
grafie schrijven. Ook hier maakt Rudolf 
zijn intenties meteen duidelijk. Niet 
alleen is er het boek en de muziek, 
maar ook zal er een zaalshow aan 
gekoppeld worden. Wij krijgen een voor-
smaakje daarvan in het achterafzaaltje 
van Barboek. Veel plaats voor decor is er 
niet maar met enkele rake rekwisieten 
en praktische oplossingen wordt de 

juiste toon snel gevonden. Als dan 
ook mezzosopraan Marianne Vliegen 
komt aanzetten, worden we helemaal 
ondergedompeld in zijn Wondenland.

Geen toegevingen
Wat krijgen we? Wat kan je verwachten? 
“Geen toegevingen”, vertelt Rudolf als 
we na de voorstelling nog een vraag- 
en antwoordmomentje kennen. “Toen ik 
vijftig werd, heb ik voor mezelf de beslis-
sing genomen om artistiek geen toege-
vingen meer te doen. Met die instelling 
heb ik deze roman aangepakt.”
En het minste wat je kan zeggen is 
dat hij inderdaad op een verbazende 
manier de lezer meesleurt in een roes 
van vrijgevochten schrijven over zijn 
jeugdjaren, familie, vrienden die komen 
en gaan, goed wat seks en uiteraard de 
invloed van muziek uit de periode van 
zwarte kamers, denk aan de lp’s van 

Les Disques Du Crepuscule, Joy Division 
én schrijvers uit diezelfde periode, zeg 
maar Jotie ’T Hooft en aanverwanten.
Dan gaat een mens algauw denken, 
hier pas ik voor, want ik hang mij niet 
graag op na het lezen van boeken, 
maar daar heeft Rudolf een oplossing 
voor. Na Wondenland – een vreemd 
maar herkenbaar verhaal over fictie en 
non-fictie - gaat Rudolf (en zijn hoofd-
personage, we moeten duidelijk zijn) de 
confrontatie niet uit de weg met psy-
choloog Dirk De Wachter voor duiding 
en omkadering van zijn roman. Ik citeer 
even een opmerkelijke passage daaruit 
die het mooi samenvat: “Wondenland 
is een meanderend discours, rijk aan 
details, vaart tegen de stroom in en 
schaadt door de tijdsgeest geschraagde 
gedachten, doet wankelen en schudt 
de slaap uit als volle kriekenbomen.”
Wondenland is een uitgave van de ver-
frissende uitgeverij Vrijdag en te koop in 
de betere boekhandels. 

Tekst en foto: Jean-Marie Brassine

Wondenland, 
debuutroman van Rudolf Hecke

HOFSTADE – Ik zit in de gezellige boekenbar, Barboek genaamd, in 

Leuven op uitnodiging van Rudolf Hecke. Hij stelt er zijn debuutroman 

Wondenland voor, inclusief zijn parallelroman Achter Wondenland, en 

waarom niet, een bijhorende cd met eigen composities en vertellingen. 

Rudolf Hecke sleurt de 
lezer mee in een roes van 

vrijgevochten schrijven.
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Danny Mattijs heeft zich in de loop van de 
laatste tien jaar gespecialiseerd in kal-
ligrafie. Hij beheerst een achttal schrif-
ten met een voorliefde voor het Gotisch 
waarin hij zich verder heeft vervolmaakt. 
De inkt, getrokken uit de wal- en de gal-
noot staat te pronken in hoorns die dienst 
doen als een set van prachtige inktpotjes. 
Zijn pennen zijn de juiste veren van de 
juiste vogels want niet zomaar elke veer 
leent zich tot schrijfpen. In zijn middel-
eeuwse kledij zit hij er bij als een volleerd 
schrijver van weleer, nu kunstenaar, die 
op verzoek het zelf geschept papier met 
sierlijke letters inhoud geeft. 

De voorloper
Deze publieke schrijver komt uit de tijd 
waarin Filips De Goede in onze con-
treien een gunstig bewind voerde en 
getalenteerde schilders als de gebroe-
ders Van Eyck, Dirk Bouts of Rogier van 
der Weyden ongedwongen werkten en 
daardoor onsterfelijk werden, door Kerk 
en staat bedongen. In de abdijen en aan 

de adellijke hoven speelde zich het cul-
turele leven af door een handvol gelet-
terden. Maar tussen hen en de gewone 
man in de straat gaapte een brede kloof 
van moeilijk overbrugbare afstanden. 

De kunst van het schrijven
“Onder het gewone volk dook soms een 
publieke schrijver op die opdrachten uit-
voerde voor bewindslui of individuen die 
belangrijke afkondigingen of verklaringen 
aan het papier wilden toevertrouwd zien 
om willekeur tegen te gaan. Dat was onze 
man die, hoewel hij zich onder het gewone 
volk ophield, een zeker aanzien genoot 
omdat hij de kunst van het schrijven 
beheerste. Maar hij deed en kon wel meer 
dan de kopiisten in de abdijen die vaak 
gespecialiseerd seriewerk uitvoerden. 
De publieke schrijver deed alles: van het 
schrijven, tot het tekenen en het inkleu-
ren, wat zijn job juist zo uniek maakte. Hij 
was de voorloper van de kopieermachine 
zeg maar.” vertelt Danny die zich dat ook 
allemaal heeft eigen gemaakt. Hij heeft 

zich al vele jaren in dat personage ver-
diept, samen met zijn vrouw Cecile. “Het 
is een uit de hand gelopen hobby, de 
late middeleeuwen, waar we heel graag 
veel meer tijd zouden aan spenderen 
om er in te vertoeven. En zeggen dat ik 
vroeger zo een hekel had aan de lessen 
geschiedenis!” beweert ze. Nu schuimen 
ze middeleeuwse feesten en artisanale 
markten af en hebben ondertussen al 
vele interessante contacten gelegd over 
de taalgrens en de staatsgrens heen. Zo 
helpen ze mee onze geschiedenis levend 
te houden door er zelf in te stappen en 
die aanschouwelijk en daardoor beter 
begrijpelijk te maken voor ons die er zo 
ver van af staan. Al doende, met de spe-
cifieke materialen en de juiste attributen, 
met tekst, uitleg en cursussen.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, 

foto: Danny en Cecile Mattijs-Cuypers

Naar de middeleeuwen via K-route
WEERDE – Eind deze maand loopt voor de negende keer de kunste-

naarsroute door onze gemeente. Op een van de vele interessante 

haltes verzeil je even in de late middeleeuwen. Je zal er een publieke 

schrijver ontmoeten en zijn eega, zijn kunstig schrift en haar knapperi-

ge koekjes, het unieke ook van de geur van hun kruidige honingwijn en 

de tonen van antieke instrumenten. Dat alles zoals toen in de 15e eeuw.

Programma
Kalligrafie ten huize van de middeleeuwse publieke schrijver en zijn vrouw. 
Pastorijstraat 23 in Weerde. Hij schrijft voor je wat je wil en zij serveert je graag haar 
zelfgemaakte koekjes volgens de authentieke recepten van toen. Maar sla ook 
zeker de Hippocras niet af. Een heerlijke honingwijn die door de kruidensamen-
stelling intens verkwikkend is. 
Zaterdag 27 augustus: tentoonstelling en workshops kalligrafie (Gotisch schrijven) 
of kleurenactiviteit. Zondag 28 augustus: extra tussen 11 en 17 u: al even unieke 
middeleeuwse gezangen op antieke instrumenten door “Les Troubadours d’Aliénor”. 

De kunstenaarsroute: open ateliers 
met gratis toegang in het weekend 
van 27 en 28 augustus bij 76 kun-
stenaars op 26 locaties. De folder 
met lijst van de deelnemers is te 
verkrijgen op de gemeente of via de 
website van de gemeente en in de 
bibliotheek(filialen).
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Door haar jaren ervaring als kine-
siste kwam Fanny Berbe al snel tot de 
constatatie dat het lichaam van een 
mens vanaf 50-jarige leeftijd toch nog 
beweging nodig heeft om fit en gezond 
te blijven. Fanny bleef niet bij de pakken 
zitten en startte 25 jaar geleden met 
een turnkring voor de ‘rijpere’ vrouwen 
en mannen uit Elewijt en omstreken. 
Een hele reeks oefeningen werd door 
haar in een mooi pakket verzameld 
volgens de behoeften van ieders 
lichaam. Haar standaardoefeningen 

voert iedereen uit volgens zijn eigen 
mogelijkheden. De bedoeling is dat 
men telkens tracht om tot het uiterste 
te gaan.  De oefeningen zijn erop gericht 
om onze gewrichten soepel te houden 
zodat de coördinatie tussen bevel en 
uitvoering verbeteren en zo ook ons 
geheugen wordt getraind.  
Fanny weet uit ervaring welke knie-, 
heup-, werveloefeningen nuttig zijn. 
Al deze oefeningen worden gegeven 
op een bepaald tempo en niveau om 
stijfheid  te voorkomen. Zo heeft elke 

deelnemer voldoening van de turnles. 
Dit alles gebeurt onder de begeleiding 
van toffe muziek uit de jeugdjaren van 
de vijftigers.  
Voor de goede sfeer wordt het lesjaar 
telkens afgerond met een barbecue en 
een dansje, welk weer het ook moge zijn.  
De lessen worden gegeven op donder-
dag van 11 uur tot 12 uur in de Sporthal 
Bloso (zwembad) Hofstade. Tijdens de 
schoolvakanties is er geen les. Iedereen 
welkom.

Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

Op maandag 27 juni organiseerde de 
gemeente samen met én voor de drie 
gemeentelijke basisscholen de eerste 
Zemst-Trap-Dag. Een fietslus van onge-
veer 40 km werd uitgestippeld langs 

trage en autoloze wegen. De leerlingen 
van het vijfde en zesde leerjaar legden 
dit parcours per klas en in groep af. Bij 
aankomst waren tal van activiteiten 
voorzien zoals boogschieten, skeeleren, 

hiphopdansen, voetbal, springkastelen 
en bungeerun. Meteen was het voor 240 
leerlingen een mooie afsluiter van het 
schooljaar.

Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

25 jaar turnen met Fanny

Trappen maar

Fantastisch fietsgenot voor 
leerlingen en leraars.

De dames turnen er op los.
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Het Driesrockfeest steekt om 9 uur van 
wal met een rommelmarkt en heel de 
dag kunnen de kinderen ook terecht op 
zomaar eventjes drie springkastelen en 
is er kinderanimatie met bellenblazers, 
een creastand, optredens, acroba-
ten en nog veel meer. Vanaf 12.30 uur 
start dan het muzikale gedeelte van 
de dag met een hele reeks optredens 
van allemaal bands met lokale muzi-
kanten, met exotische namen als The 
Cardinal Chords , Straydogs, BurnOut, 
Pointfifty, Gravity, The Night Creeps. 
De avond wordt natuurlijk afgesloten 
met de plaatselijke coverband Stiletto 
(22.30 uur).

Luc Heremans van het organiserend 
comité legt uit dat Driesrock lang niet 
dood is: “We hebben even getwijfeld om 
Driesrock dit jaar nog eens te organi-
seren, want er komt toch enorm veel 

bij kijken. Maar twee dingen hebben 
ons doen beslissen om de mooie tra-
ditie niet stop te zetten.Enerzijds laat 
Driesrock de buurt en bij uitbreiding 
heel Elewijt niet onberoerd. Anderzijds 
beleven wij er ook deugd aan om elk 
jaar een goed doel te steunen. Deze 
keer hadden we weet van mensen 
van Elewijt die heel spijtig genoeg hun 
kindje aan kanker verloren waren, maar 
die ons verteld hadden van Prinses 
Harte. Dat is een vzw, gesticht door de 
ouders van Harte, die zich inzet voor 
jonge kankerpatiëntjes  en een aange-
name ziekenhuisomgeving wil creëren. 
Met de financiële steun die Driesrock 
kan bieden kunnen dan bijvoorbeeld 
verwenpakketten voor de kindjes wor-
den aangekocht. Meer info over deze 
vzw vind je op de website en op de 
Facebookpagina prinsesharte.be.” 

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Rockfestival 
met groot hart

ELEWIJT - Op zaterdag 3 september 2016 is het weer zover. Dan 

zet het buurtcomité van het Molenveld in Elewijt de wijk op stel-

ten met de ondertussen achtste editie van Driesrock. Het is ook 

een jarenlange traditie dat de opbrengst van het prettig gestoord 

rockfestivalletje naar een goed doel gaat. Dit jaar is dat, naast de 

Zemstse gehandicaptenwerking, vooral vzw Prinses Harte.

Werken en genieten voor een goed doel.

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



39

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

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

 

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     

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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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

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

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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Onze voetbalclubs op de transfermarkt
ZEMST - De voetbalcarrousel voor het seizoen 2016-2017 kwam bij onze clubs andermaal vlug op 

gang. Enkele spelers vonden bij onze clubs een nieuwe uitdaging. de Zemstenaar stelt ze aan u 

voor. Aan enkelen van hen stelden we dezelfde vragen. 
Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Carrièreoverzicht?

2. Waarom naar een nieuwe club?

3. Sterke punten?

Derde klasse amateurs B

KFC Eppegem
Nacer Ben Hammou (23, Diegem 
Sp.)
1. De technisch ingestelde aanval-

ler heeft een verleden bij de jeugd 
van KV Mechelen en speelde vervol-
gens bij FC Katelijne, SV Bornem en 
Diegem Sp. 

2. Maxim Breugelmans, Bart 
Vereecken en Kurt Baetens zijn 
goede vrienden. Bij Diegem was er 
geen vooruitgang meer. Eppegem 
bouwt goed aan de toekomst en is 
een familieclub.

3. Snelheid langs de linkerflank en 
technisch goed.

Mo Zeroual (20, Grez-Doiceau)
1. Aanvallende middenvelder/flank-

speler. Mo is een snelle, doel-
gerichte speler die vorig jaar in 
tweede provinciale 18 keer de weg 
naar de netten vond. Hij genoot 
zijn opleiding bij RSC Anderlecht 
en hoopt via KFC Eppegem een 
vaste waarde te worden in het 
nationaal voetbal.

2. Mijn ambitie gaf de doorslag. Ik heb 
met FC Eppegem een goede erva-
ring en wil mijn voetbal verbeteren. 
Een ideale club voor een jonge spe-
ler.

3. Technisch snel, links en rechts en 

kan een doelpunt maken. Mijn beste 
plaats is op de 10.

Seppe Gielens (20, SK Rapid Leest)
1. Polyvalente speler met groeimarge 

en potentieel. Seppe heeft een 
goede linkervoet die zowel centraal 
als op de flank kan uitgespeeld 
worden. Hij heeft opleiding genoten 
bij Rupel Boom en een jaar ervaring 
opgedaan bij tweedeprovincialer 
Leest, waar hij mee de promotie 
heeft behaald. 

2. Ik kende Greg van bij Leest en 
hoorde van hem niets dan positiefs. 
Ik wil mijn carrière vorm geven. FC 
Eppegem is een toffe club, promo-
veerde en dat spreekt me aan.

3. Linksvoetige centrale midden verde-
diger, een goede pass en sterk man 
tegen man. 

Mohamed Dahmany (22, RC 
Lebbeke)
1. Na zijn jeugd bij Beerschot-Wilrijk 

was Mo twee seizoenen titularis bij 
RC Lebbeke, met wie hij dit seizoen 

mee de promotie afdwong.
2. Met Greg had ik een seizoen bij 

Lebbeke een goede samenwerking 
en ik ben klaar voor een nieuwe uit-
daging.

3. Aanvallend sterk langs de flank, 
sterk man tegen man en een goede 
lange voorzet.

Alexander Bell (25, SV Bornem)
1. Aanvaller. Alex heeft zijn jeugd door-

gebracht bij KV Mechelen en na zijn 
ervaring bij R. Boom (drie jaar) en SV 
Bornem komt hij de aanval verster-
ken en hopelijk mee voor doelpunten 
zorgen.

2. Bij de derdeklasser kreeg ik wei-
nig speelgelegenheid, dit jaar wil ik 
vertrouwen opdoen en een hoger 
niveau proberen te halen. Greg wou 
me reeds de vorige jaren, hij belde 
me opnieuw en we hadden een goed 
gesprek.

3. Balvast in de spits, beweeglijk en 
scoor gemakkelijk. Bij de reserven 
scoorde ik 18 doelpunten in 11 wed-
strijden. 

KFC Eppegem: De nieuwkomers van KFC Eppegem. V.l.n.r. Mo Zeroual, Mohamed 
Dahmany, Alexander Bell, Seppe Gielens, Nacer Ben Hammou en Nicolas Bodart. wout 

Denys (onderaan op de volgende pagina) en Alex Stoops ontbreken.
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Je BroodNodig broodshop: vers, ambachtelijk brood op elk moment.
BroodNodig, 12 zelfbediening-broodshops, elke dag open van 05.00 tot 23.00 uur.
Hofstade: Tervuursesteenweg 5 / Tervuursesteenweg 233 - www.broodnodig.be
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Alex Stoops (18, KFC Duffel)
1. Doelwachter. Axel is een jong talent 

van KFC Duffel. Ondanks zijn jonge 
leeftijd is Alex een nuchtere kerel 
die zijn kans wil grijpen en veel wil 
opsteken van de huidige keepers in 
de kern.

2. Bij Duffel kreeg ik niet mijn kans. FC 
Eppegem gelooft in mij. De ploeg 
sprak me aan en het is een warme 
club.

3. Ik ben 1,88 m. groot en sterk in de 
lucht. Een goede communicatie met 
de verdedigers. Aan een reflex op de 
lijn moet ik nog werken.

Nicolas Bodart (21, FC Dender)
1. 3 jaar RSD Jette, 7 jaar FC Bruxelles 

(nu RWDM), 1 jaar in eerste natio-
nale en 2 jaar tweede nationale, 
1 jaar eerste ploeg Tubeke en 2 
jaar in de kern van FC Dender met 
Ferrera, waarmee ik veel ervaring 
opdeed.

2. FC Eppegem promoveerde naar 
derde klasse amateurs en onze 
ambities lopen parallel. Een stap 
terug om opnieuw een stap voor-
uit te doen. Ook positief om mijn 
tweede taal wat te verbeteren 
(lacht). 

3. Goede coaching en dat is 
heel belangrijk voor een 
centrale middenvelder. 
Kopbalsterk en tweevoetig.

Nieuwe T2: Tom Verhoeven 
(ex-SC Mechelen)

Ewout Denys (29, R. Boom)
Ervaren middenvelder. 
Voetbalde bij Cercle Brugge, 
Eendracht Aalst, Wetteren en 
de voorbije twee seizoenen 
bij Rupel Boom.

Derde provinciale B

KCVV ELEWIJT
IN: Camiel Coosemans (SK 
Kampenhout), Niels Verbeeck (FC 
Melsbroek), Eli Nuyts (Sp. Mechelen), 
Philip Mensah (GR Katelijne) en Jeansen 
Makengele (FC Hever).

UIT: Stevy Verhas en Samy Damerdji 
(allebei FC Perk), Kjelle Vervoort en David 
Lopez (allebei SC Machelen), Wouter 
Ceulemans en Sebastien Deleener.

Derde provinciale C

FC ZEMST
Glenn Trouwkens (25, SC Mechelen)
1. Jeugd SC Mechelen (tot U19), 

KV Mechelen (reserven 1 j.), FC 
Eppegem (3 jaar in de kern en het 
laatste seizoen beperkt tot invals-
beurten) en SC Mechelen (3 jaar 
eerste ploeg).

2. De nieuwe coach bij SC Mechelen 
was duidelijk geen fan van mij. FC 
Zemst was mijn beste keuze. De 

ambitie van trainer Bart Van 
Winckel, veel mensen die ik 
ken bij de club en het syn-
thetisch veld spraken me 
aan.
3. Snel langs de rechter-
flank, inzet en assists geven.

Stijn Arens (27, FC Perk)
1. Jeugd FC Melsbroek 
(drie jaar eerste ploeg) en FC 
Perk (twee jaar).
2. Ik ben in de Hoogstraat 
in Zemst komen wonen. 

KCVV Elewijt: De nieuwkomers A- en B-ploeg: Bovenaan v.l.n.r.: Eli Nuyts, Niels 
Verbeeck, Mbala Mayambula Matondo Colvin en Laurenz Vermeere. Onder: Camiel 
Coosemans, Arcan Janssen en Philip Mensah.

FC Zemst: Stijn Arens en 
Glenn Trouwkens.KFC Eppegem: Ewout Denys
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FC Zemst is een familieploeg. Nico 
Vandenbempt is een goede vriend.

3. Snel, goede linkervoet en assists 
geven. 

David Vandenbempt (33, Berg-Op)
1. Jeugd KV Mechelen, FC Strombeek, 

Diegem Sp., Vilvoorde, Kampelaar (1e 
ploeg en Berg-Op.

2. Ik wilde absoluut nog eens samen 
voetballen met mijn broer Nico. En 
hij heeft niets dan lof over FC Zemst. 
In de basis staan in de herfst van 
mijn carrière zou mooi zijn.

3. Kopbalsterk (1,90 m),  
duelkrachtig en een goede voorzet.

Jongeren Seppe Van Hof en Davy 
Duverger worden opgenomen in de 
kern van de eerste ploeg.

Vierde provinciale D 

FC Eppegem B
Trainer: Etienne Wauters

IN: Wouter Keulemans (Elewijt), Xander 
Van Impe (Weerde), Lode Van Den 
Brande (Grimbergen), David Gahete 
(Duffel), Nabil Amghar (Diegem) en 
Thomas Linders (Duffel).

UIT: Glenn Vanderveken (Nossegem).

KCVV Elewijt B
Trainer: Johan Laloup

IN: Arcan Janssen (FC Eppegem), Lorenz 
Vermeere (SK Londerzeel), Sergie Mata 
Herrera (VK Weerde), Cedric Mpolesha en 
Matondo Mayambula (allebei Vilvoorde-
Koningslo).

UIT: Jozua Bidee (gestopt)

VK Weerde
Trainer: Gunter Pepermans

IN: Vic Vanderauwera (FC Zemst), Jef 
Schellemans (jeugd), Abdel Taleb (Turq 
Sport), Movses Mossessien (Heist), Imad 
El Attabi (FC Putte), Mounir Bouchaouni 
(Heffen), Reamus Waandels (Alphense-
Boys – Nederland) en Akon Yusubov 
(vrije speler).

UIT: Gregory Cox (Relegem), Kevin 
Carretero en Nico Devos (allebei 
Steenokkerzeel), Bachir Naciri  (Putte), 
Gert Sannen (FC Borgt), Xander Van Impe 
(Eppegem B) en Marzouki (Keerbergen).

Verbroedering Hofstade
Trainer: Patrick Peetermans

IN Benny De Smet (SK Rumstse) en 
Simon Van Herzele (VV Elewijt).

UIT: Tristan Cuyvers (Steenokkerzeel), 
Lander Wauters (FC Perk).

K. Sportverbond Antwerpen

SK LAAR
Trainer: Koen Colebrants.

IN: Lars Thirion (FC Zemst).

UIT: Sam Ceulemans (Steenokkerzeel) 
en David Wellens (FC Muizen). Tim 
Ceuppens, Steven De Graeve en Steven 
De Doncker stoppen.

Tekst en foto's: Jean Andries

FC Eppegem B bij de start van de eerste training nog zonder nieuwkomers.

Ik drink tijdens de zomermaanden 
graag een fris biertje op een 
gezellig terras met leuk gezelschap.!
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Aan de vrienden van de leeshond

Onze leeshond wist zich 
geen plaatsje te bemach-
tigen in het nummer van 
juli. Hij is er nochtans zo 
graag bij.
Daarom onze oprechte 
excuses van de hele 
redactieploeg.
We hebben hier alvast 
wat herschikt zodat 
onze sympathieke gast 
er altijd weer bij is. Als u 
ons de pagina(‘s) mee-
deelt waarop u hem 

treft, maakt u kans op 
het wijnpakket voor bij de 
barbecue, ons geschon-
ken door Vinoveracruz uit 
Eppegem. U weet wel hoe 
alles in zijn werk gaat. 
Misschien prijkt u dan 
met uw foto in het sep-
tembernummer als de 
nieuwe winnaar.
Nog een fijne voortzetting 
van de zonnige vakantie.

KVDW

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959



47



Ga de zomer in met een zonnebril op sterkte!

Actie: 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


