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December is mijn favoriete maand. 

Het is dan overal zo gezellig. Op 6 

december komt de Sint langs. Annick 

liep de goedheilige man al tegen het 

lijf en legde hem op de rooster voor 

haar rubriek ‘Ça va?’.

Daarna mag de kerstboom weer van 

zolder worden gehaald. Zowaar de 

leukste dag van het jaar! Geen inspiratie deze keer? Blader 

door naar de kersttips van Laura. Dit jaar doen we het 

lekker zelf! Ik trok naar de Wereldwinkel Zemst, want daar 

organiseren ze in het weekend van 3 en 4 december hun 

jaarlijkse cadeaudagen. Ik vind er al enkele jaren op rij pakjes 

voor vrienden en familie én voor mezelf uiteraard! 

Eerlijke cava vind je bovendien ook bij de drie fietsvrienden 

die hun 40ste verjaardag op een special manier willen vieren. 

We stuurden Alex (wie anders dan onze eigen fietsfanaat?!) 

samen met hen op pad! En Paul trok naar iets heel  

bijzonders: de allereerste bloemenautomaat in Zemst. 

Wie de pakjesstress van zich wil afschudden, heeft geluk. 

Op 18 december kan je dansen voor het goede doel dankzij 

Radio Modern. Speciaal hiervoor kwam oud-redactielid Veerle 

Mollekens nog eens langs! 

Zoals je ziet hadden we ook deze maand geen moeite om 

ons nieuwe nummer te vullen. Integendeel, er staat nog heel 

wat te gebeuren in ons bruisende Zemst. Zo opent op 3 

december wijnhandel Pin’Art zijn deuren een paar huizen 

voorbij het gemeentehuis. Ook daar gaan we eens proeven 

uiteraard. Of wat had u nu gedacht?!

Prettige feestmaand!

Erik's laatste dropping

 
De vorige dropping was een klein beetje legenda-

risch. Niet alleen was het de 25ste editie, het was 

ook de laatste die Eric organiseerde. De manier 

waarop hij er alles aan deed om elke dropping 

weer te laten slagen is een dikke 

pluim waard. Nu is het aan de opvolgers. De drop-

ping startte met de verdeling van de groepen vol-

gens moeilijkheidsgraad. Met andere woorden: 

wil je ver stappen? Wens je de weg te vinden met 

kompas of zonder kompas?  Namen werden geno-

teerd per groep zodat niemand vergeten wordt. De 

plaats van de dropping blijft uiteraard een geheim 

bij vertrek met de bus. Een zeer grote opkomst en 

iedereen in stapkledij met de nodige attributen gaf 

onmiddellijk een enorme go-for-it sfeer. 
Tekst en foto: Karin Andries

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  
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Ontdek de najaarsacties!

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Erik Peeters  Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

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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Frederic Cluckers, Pieter De Proost, Stijn 
De Staercke. Drie gezworen Chirovrienden, 
fietskameraden, noeste (zelfstandige) 
werkers. Het leven begint bij 40. Voor 
hen volgend jaar. In 2017. Een speciaal 
moment op een speciale 
manier vieren. Geen gewone 
fuif of zo. Neen, iets veel ori-
ginelers. Iets doen voor het 
goede doel: als Midlifebikers 
de Vredeseilanden Classics 
fietsen!

9000 euro
Hoe zijn jullie op dat idee 
gekomen?
Pieter: “We hadden tijdens 
onze mountainbiketoch-
ten al dikwijls gezegd: we 
zouden eens iets speci-
aals moeten doen voor 
onze veertigste verjaardag. 
Maar wat? Toen Stijn en ik aan ’t wer-
ken waren in een tuin in Grimbergen, bij 
één van de organisatoren van de NGO 
Vredeseilanden, wisten we het. Deze 
man vertelde ons over de Classics-
fietstochten die hij mee organiseerde. 
Onze gebuur hier op d’Hoge Buizen en 
fietsmakker Frederic, zag het ook met-
een zitten. Vandaar!”
Wat houdt dat concreet in?
Stijn: “Deze tocht voor het goede doel 
vindt plaats eind september volgend 
jaar. Meefietsen houdt in dat iedere 
deelnemer 3000 euro verzamelt. Samen 
moeten we dus 9000 euro zien te vinden. 

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. We 
doen dus graag een warme oproep om 
ons te sponsoren, zoals dat het geval is 
voor andere goede doelen als Kom op 
tegen Kanker, Broederlijk Delen, enz.”

Smakelijke cava
Hoe denken jullie dat bedrag te 
verzamelen?
Frederic: “We plannen verschillende 
acties. Maar de eerste, en uiteraard erg 
belangrijke in deze periode van het jaar, is 
de verkoop van lekkere cava. Ideaal voor 
de feestdagen die er aankomen. Eén fles 
kost 10 euro. Voor zes flessen betaal je 50 
euro. Bestellen doe je simpelweg door 
een email te sturen naar midlifebike@
hotmail.com met vermelding van het 
aantal flessen dat je wil. Je krijgt van ons 
dan een bevestigingsmail met details 

voor de betaling en de afhaling.”
Welke zijn de andere acties?
Stijn: “Noteer alvast zaterdag 18 maart 
2017 in uw agenda. Dan organiseren 
we een spaghettifestijn in de parochie-

zaal van Zemst. En enkele 
weken voor ons vertrek, zo 
begin september, plannen 
we – hoe kan het anders? 
– een 40-jarigen fuif!”
Zijn er nog andere 
mogelijkheden om te 
sponsoren?
Pieter: “Uiteraard! Wie 
ons wil steunen kan ook 
gewoon een overschrijving 
doen op rekeningnummer 
BE 57 7360 2579 9135 van 
MIDLIFE BIKE. Vanaf 40 euro 
krijg je automatisch een 
fiscaal attest.”
40 Jaar worden heeft voor 

deze drie sportieve mannen duide-
lijk niets te maken met een klassieke 
midlife crisis. Integendeel. Zij willen zin 
geven aan fietsen door te trappen voor 
het goede doel. Ze zijn alvast gestart met 
pittige trainingstochten door de Zemstse 
velden en kijken er al naar uit om in 
Tanzania de projecten te bezoeken die 
ze zullen steunen met onze sponsoring.
U kunt de Midlife Bikers ook liken op 
Facebook. Een filmpje met uitleg vindt 
u op www.vredeseilandenclassics.be/
kilimanjaro-classic-oktober2017; en 
natuurlijk ook op YouTube.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Midlife Bikers voor de vrede
EPPEGEM/ZEMST – Fietsen langs één van de meest magische plaatsen van Afrika: de Kilimanjaro. Zes 

dagen op de trappers staan in Tanzania. Flirten met de grens van de 3000 meter. Rondom de heilige 

berg van de Masai. Tussen passievruchten, langs rijstvelden en irrigatieprojecten. Drie Zemstenaars 

gaan het doen om hun 40ste verjaardag te vieren. De Vredeseilanden Classics fietsen. Graag met uw 

steun. We reden even mee in het zog van Frederic, Pieter en Stijn. 

Pieter, Stijn en Frederic: “De boeren van 
Tanzania steunen zodat hun noeste arbeid 

een rechtstreeks inkomen oplevert.”
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Peter Buelens legt uit dat het bij deze 
organisatie allemaal om “handel uit 
respect” gaat. “Het is een zinnige manier 
om aan ontwikkelingssamenwerking te 
doen. Het gaat veel verder dan eerlijke 
spullen verkopen in de winkel. Het sen-
sibiliseren van mensen 
en politici om naar een 
rechtvaardige wereld-
handel te streven, staat 
immers centraal” 

“Er is ook een enorme 
evolutie gebeurd in al die 
jaren. Vroeger kende men 
de Wereldwinkel als een 
plaats waar  Fair Trade 
bananen  verkocht wer-
den, maar ondertussen 
is het aanbod aan voe-
ding en artisanaat zeer 
ruim en ook kwalitatief 
hoogstaand.  Bovendien 
houden de lokale coöperatieven ook 
rekening met wat er hier in de mode is 
voor ze aan het ontwerpen slaan.” zegt 
Annemie Nobels.

Vrijwilligers gezocht
Het huidige team van Wereldwinkel 
Zemst draait al enkele jaren mee en is 
dan ook actief op zoek naar nieuwe col-
lega’s. Wie zich geroepen voelt, kan zich 
melden in de winkel tijdens de ope-
ningsuren of een mailtje sturen naar 
info@wereldwinkelzemst.be. Lieve Van 
Looy legt uit welk profiel er juist gezocht 
wordt: “Er zijn allerlei types welkom. Wil 

je graag één keer per maand in de win-
kel staan of elke week klusjes in ons 
pand doen, af en toe folders bussen of 
meewerken aan ons jaarlijks restau-
rant, iedereen is welkom.” Johan Clycq 
vult aan: “Er wordt wel verwacht dat je 

de vorming van Oxfam volgt zodat je 
uiteraard weet waar we voor staan  en 
klanten juist kan informeren”.

Events
Het eerste weekend van december 
organiseren de Vlaamse Wereldwinkels 
hun cadeaudagen. Ook in Zemst halen 
de vrijwilligers alles uit de kast om in 
de maand december de winkel om 
te toveren tot een shoppingparadijs 
in échte kerstsfeer. Je kan er proeven 
van hapjes en drankjes en tegelijkertijd 
eerlijke cadeautjes kiezen voor onder 
de kerstboom. Juwelen, handtassen, 

decoratie, speelgoed, of iets lekkers, 
keuze genoeg. Op de wijnen gelden 
bovendien speciale promoties! Online 
kan je al eens een kijkje nemen en 
indien je iets gezien hebt dat niet in 
de winkel staat, bestellen ze het graag 

speciaal voor 
jou.

Ook de restau-
rantdag kan 
je alvast in je 
agenda noteren. 
Deze gaat door 
op zondag 12 
maart 2017. Je 
kan er genieten 
van een exo-
tisch menu. Ik 
schuif er zelf al 
enkele jaren de 
beentjes onder 
tafel en kan 

bevestigen: een absolute aanrader!
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries

(H)eerlijke cadeautjes 
EPPEGEM - Peter Buelens, Johan Clycq, Annemie Nobels en Lieve Van Looy zetten zich al jarenlang in 

voor Wereldwinkel Zemst. Samen met het volledige team zijn ze op zoek naar nieuwe, enthousiaste 

vrijwilligers om hun schouders onder eerlijke handel (Fair Trade) te zetten!   

Oxfam Wereldwinkel Zemst
Kreupelstraat 32
1980 Eppegem

Openingsuren
Woe: 14 uur - 18 uur
Zat: 10 uur - 16 uur 

Oxfam Cadeaudagen
3 en 4 december, 24 en 31 decem-
ber: 10 uur - 18 uur  
Meer weten: www.wereldwinkelzemst.be,  
www.oxfamwereldwinkels.be,  
info@wereldwinkelzemst.be

De vrolijke vrijwilligers 
van Wereldwinkel 
Zemst zoeken nog 

geëngageerde collega’s!
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Het is bijna 6 december. En iedereen weet wat dat betekent. 
Alle brave kindjes krijgen dan de Sint en zijn Pieten op bezoek. 
Met de hulp van Etienne Heijens uit Zemst-Bos konden we de 
goedheilige man strikken voor een babbel.

Op de vraag hoe het met hem gaat, antwoordt de Sint: “Druk, 
druk, druk. Want dit jaar zijn er geen stoute kinderen. Alleen 
deugnieten. Dus hebben we veel pakjes klaar te maken.”

Maar lieve Sint, hoe krijg je dat allemaal op tijd klaar? 
“Ervaring, natuurlijk. En twee superpieten die het zware werk 
doen. Door de schouw kruipen met een zak vol geschen-
ken, je moet het niet onderschatten. Dak op, schoorsteen in, 
schoorsteen uit, dak af. Vermoeiend, hoor. Vroeger stonden 

de huizen dichter bij elkaar. Dat ging 
toch iets makkelijker. Nu zijn er 

ook veel huizen zonder echte 
schoorsteen en liggen er op 
veel daken zonnepanelen. 
Mijn paard heeft daar af en 
toe moeite mee.”

Hoe doe je dat dan als er 
geen schoorsteen is? 

“Wel, dan gaan we… Ja maar, wacht eens. Dat ga ik niet ver-
klappen! Alleen de Pieten en ik kennen dat geheim. Laten 
we gewoon zeggen dat alle brave kindjes hun pakjes op tijd 
krijgen.”

Sint, wij zetten elk jaar pintjes klaar voor jou en de Pieten 
en een wortel voor je paard. ’s Morgens is de wortel weg, 
maar de pintjes staan er nog. Lusten jullie geen bier?
“Jawel hoor. Maar 
als we werken, 
dan moeten de 
Pieten en ik topfit 
zijn. Dan drinken 
we niet. Stel je 
voor dat we van 
een dak vallen. 
Hoe moet het dan 
verder? Van fit zijn 
gesproken, ik ga 
een beetje rusten. 
Want 6 december 
is niet veraf. Alle 
brave kindertjes 
rekenen op mij!”

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: een exclusief gesprek met de Sint.

Tekst en foto: Annick Colman

Sinterklaas doet 
een tukje.

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
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Zeg nu zelf, de vele happenings van Villa 
Clementina zijn aan de Zemstenaars 
niet ongezien voorbij gegaan. Wij vroe-
gen kinderarts Katleen Ballon, mede-
bezielster van het project, om tekst en 
uitleg.
Katleen Ballon: “Music for Life is cruciaal 
voor ons voortbestaan. Dit jaar werken 
wij samen met de scoutsgroep Thila 
Coloma, waar ook kinderen met extra 
zorgnoden welkom zijn. We zijn best 
trots op dit event, want het is de eerste 
keer dat Radio Modern, gekend om zijn 
retro swingfeesten met knallende live 
bands, naar Zemst komt. 
Radio Modern bestaat tien jaar en is uitge-
groeid tot hét bal populaire van Vlaanderen. 
De Thé Dansant belooft een spetterend 
feest te worden. We hebben enkele verras-
singen en activiteiten in petto… Zo kunnen 
de dames onder ons zich laten omtoveren 
tot glamoureuze diva’s in fifties look in het 
Beauty Boudoir. Maar ook de heren kunnen 
er terecht voor de stoere vetkuif. De plaat-
sen zijn beperkt. Rep u dus bij aankomst 
al naar het Boudoir om een plaatjes te 
verzekeren. 

Een echte dresscode is er niet, maar 
een retro-outfit met een knipoog naar 
de fifties zal zeker niet misstaan,… 
Iedereen is welkom.”

Derde Confituuractie
Villa Clementina bestaat nu bijna vier 
jaar. “Voor onze werking steunen wij 
deels op een vast team enthousiaste 
vrijwilligers. Ook hier is de inclusiege-
dachte steeds aanwezig. Reeds vanaf 
het begin hebben ook vrijwilligers met 

extra zorgnoden een plaatsje gevon-
den in onze organisatie. Hun hulp wordt 
zeer gewaardeerd. 
Onze acties zijn onontbeerlijk om aan 
de nodige fondsen te komen. Dit kan 
alleen gerealiseerd worden door de 
vele helpende handen, onze sponsors 
en ook lokale handelaars dragen hun 
steentje bij. Onze overheerlijke huisbe-
reide confituur, die wij naar jaarlijkse 
gewoonte in het najaar verkopen, is 
klaar. De mooie kleurrijke potjes zijn nu 
ook te vinden bij enkele lokale hande-
laars die ons een warm hart toedragen.” 
De opbrengst van de Thé Dansant komt 
ten goede van de werking van Villa 
Clementina en het renovatieproject van 
Thila Coloma.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan 15 euro 
(kinderen gratis) bij Villa Clementina 
via trees.peeters@villaclementina.be, 
bij Thila Coloma en in GC De Melkerij in 
Zemst. 
Adres van het gebeuren: GC De Melkerij, 
Brusselsesteenweg 3, Zemst
Deuren: 14 uur – 22 uur 

Tekst: Veerle Mollekens

Radio Modern -  Thé Dansant for Life!
ZEMST – Villa Clementina, centrum voor inclusieve kinderopvang, slaat voor haar jaarlijks kerstevene-

ment de handen in elkaar met Thila Coloma, de vierde grootste scoutsgroep van België. Samen orga-

niseren zij, in het kader van Music for Life, op zondagnamiddag 18 december een stijlvolle retro Thé 

Dansant. Het belooft een meeslepend feest te worden, want niemand minder dan de vrolijke bende 

van Radio Modern zal de jaren 1950 voor de gelegenheid opnieuw tot leven brengen. 

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

GSM 0475/869 163 Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal
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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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Met zijn 73 lentes jong is Gerard een 
kwiek gezelschap. Maar eigenlijk werd hij 
van kindsbeen af Jules genoemd. Een 
familietraditie waarbij alle kinderen een 
naam kregen afgeleid van hun peter. 
En zo verging het ook Gerard ‘Jules’ 
Van Der Aerschot. Toen hij 
indertijd in Mechelen aan 
het SITO elektriciteit ging 
volgen, aanhoorde hij de 
naamafroeping. “Gerard 
Van Der Aerschot”, klonk 
het. Jules dacht: “Tiens, een 
familielid hier op school?” 
Niets was minder waar toen 
bleek dat het om hemzelf 
ging. “Iedereen kent mij 
als Jules”, bevestigt Gerard. 
Ook over zijn familienaam 
kan veel verteld worden: 
“Van Der Aerschot kan 
op verschillende manie-
ren geschreven worden 
en velen met een andere 
schrijfwijze blijken toch 
verre verwanten te zijn.”
Jules groeide op in de Werfhoeve in 
de Muizenstraat. In die tijd was de 
Werfhoeve nog een echte hoeve. Een 
boerderij met melkkoeien en waar aan 
groententeelt werd gedaan. Eén van de 
herinneringen uit zijn jeugd was het 
ringen van stieren (stieren worden een 
ring door de neus gedaan om ze beter 
in bedwang te kunnen houden, nvdr). 
En natuurlijk vond zijn liefde voor de 
duiven daar zijn aanvang. 

Het begon met eten geven
De duivensport gaat meestal van vader 

op zoon. En zo geschiedde ook bij Jules. 
“Het begon met eten geven”, vertelt 
Jules. “En vooraleer ik naar school ging 
reed ik met een keef met jonge dui-
ven  achteraan op mijn fiets tijdens hun 
leervluchten. Eens ze gelost waren kon 

ik naar school. ’s Avonds ging ik de keef 
terug ophalen en hoorde ik thuis hoe ze 
het er vanaf gebracht hadden.” De dui-
ven hielden ook de buurt bij elkaar. “De 
buren verzamelden aan de Werfhoeve 

van zodra de duiven zouden vallen.” 
Later, toen Jules getrouwd was en wat 
verder woonde, kon hij rekenen op let-
ters. Dit waren mensen uit de buurt die, 
eens de duiven gelost waren, hun thuis-
komst mee in het oog hielden. De aan-

komst van de duiven wordt 
nu elektronisch geregis-
treerd. En helaas zijn vele 
duivenliefhebbers gestopt 
wegens deze modernise-
ring. Nochtans heeft deze 
vooruitgang zijn voordelen. 
“We moeten onze duiven 
minder manipuleren”, stelt 
Jules. “Terwijl ze vroeger bij 
hun terugkeer onmiddellijk 
werden vastgepakt om de 
rekker eraf te doen die in 
de constateur moest, tikken 
ze nu aan op een elektro-
nische plaat. Ze kunnen 
geruster binnenkomen.” Niet 
iedereen is echter overtuigd 
van deze evolutie. Het aantal 
duivenmelkers daalt en er 

is bijna geen opvolging. Toch blijft Gerard 
van zijn hobby houden. Als je drie jaar na 
elkaar kampioen speelt, ben je keizer. Hij 
heeft het allemaal verwezenlijkt. 

Tekst: Katia De Vreese,  foto: Jean Andries

Gerard, duivenkampioen
HOFSTADE – Gerard Van Der Aerschot mag zich al een aantal opeenvolgende jaren kampioen van 

Groot-Zemst noemen in de duivensport.

Jules zal 
altijd van 

duiven blijven 
houden.

info@printwinkel.com
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Hoe onderscheid je een postzegel-
verzamelaar van een filatelist?
Voor mij is dat een kwestie van  
sérieux, een bepaalde graad van beze-
tenheid. De Koninklijke Landsbond voor 
Belgische Postzegelverzamelaars telt 

ongeveer tienduizend leden, waarvan 
er maar een duizendtal tentoonstellen. 
Ik ken iemand die alle postbewegingen  
op de Middellandse zee bestudeert, met 
alle bootverbindingen en bijbehorende 
stempels die gebruikt werden. Ikzelf pro-
beer in mijn verzamelingen het thema 
inhoudelijk uit te werken én bijzondere 
poststukken te tonen. Vroeger waren 
alleen zegels toegestaan, maar tegen-
woordig kan je ook stempels, gele brief-
kaarten, aerogrammen, boekjes enzo-
voort gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld een 
noodmunt uit de jaren twintig. Bij gebrek 

aan nikkel werden toen briefjes gedrukt 
met een postzegel en reclame erop. Dat 
is een poststuk, dus dat kan je gebruiken 
in je verzameling! In de Open Filatelie kan 
je zelfs sigarenbandjes, bieretiketten en 
krantenartikels in je thema gebruiken.

Hoe verloopt een wedstrijd?
Je begint met het verzamelen van stuk-
ken rond een bepaald thema, en dan 
probeer je er een lijn in te vinden. Ik ben 
in 1988 begonnen met een verzameling 
rond computers. Tien jaar later startte 
ik rond edelweiss en over chocolade. In 
1990 heb ik dan voor het eerst deelge-
nomen aan een tentoonstelling op pro-
vinciaal niveau. Als je goed scoort, kan 
je verder op nationaal en internationaal 
niveau gaan tentoonstellen. Ik vind het 
plezant om daarmee de wereld rond te 
gaan, anders staat het toch maar in de 

kast. Je ontmoet andere verzamelaars 
en kan je collectie toetsen: hoe zeld-
zaam zijn mijn stukken, hoeveel zijn 
ze waard… Je doet ook ideeën op qua 
aanpak en presentatie. Het is een beetje 
marketing, een psychologische bena-
dering van de jury. Je kan ergens een 
sterretje bijzetten om aan te geven dat 
het zeldzaam of bijzonder is, nette over-
zichtelijke borden maken… Ze moeten 
heel veel bekijken, dus een goede eerste 
indruk is cruciaal!
Ik begeleid beginnende verzamelaars 
van een vereniging in Zaventem die wil-
len tentoonstellen. Maandelijks bespre-
ken we hun collectie. Iedereen leert 
altijd bij en we scoren goed op natio-
naal vlak. 

Is het ook een belegging?
Zoals elke hobby kost ook deze geld. Je 
vindt de zegels of poststukken tegen-
woordig vooral op veilingsites zoals 
Delcampe of Ebay en in mindere mate 
Catawiki, dus moet je leren je aan een 
limiet te houden. Maar als ik écht iets wil…
Is het een goede investering? Voor elke 
tentoonstelling worden de verzamelin-
gen verzekerd. Als ik daarop af ga zijn 
ze misschien wat waard. Ik heb wel een 
aantal zeldzame stukken bijeenge-
bracht in de loop der jaren, maar hun 
waarde hangt af van wat iemand ervoor 
wil geven. Niet direct ideaal om aan te 
spreken als je dringend geld nodig hebt 
voor een reisje naar de zon!

Tekst en foto: Ilse Vandevelde

Passie voor postzegels
HOFSTADE - Postzegelverzamelaars heb je in allerlei soorten. Je hebt er die elke nieuwe uitgifte trouw 

gaan halen in het postkantoor. Sommigen erven van opa en oma een doos met enveloppes om de 

zegels af te weken en krijgen zo de smaak te pakken. Anderen verdiepen zich in de geschiedenis 

van de post en de daarmee verbonden zegels. Nog anderen, zoals Johann Vandenhaute uit Hofstade, 

brengen een verzameling postzegels en postale stukken bijeen rond één gemeenschappelijk thema 

en stellen die collectie ook tentoon: ziedaar een thematische filatelist!

Op de wereldkampioenschappen in 
New York haalde Johann goud met 
zijn computerthemaverzameling.
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Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN 
CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

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

bvba

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIJS J.
B.V.B.A.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83

E-mail: denijsj@telenet.be

 

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

 

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

 

Steurs  Consultancy Bvba
        ° Btw advies
        ° Personenbelasting  – Vennootschapsbelasting 
        ° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
        ° Interim- management

Eddy Steurs 
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool 

Hofstraat 4               tel : 0478/647 232
1982 Elewijt        eddy.steurs@telenet.be
                                       Btw : BE 0844 533 072     
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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De gemeente Zemst
Onze gemeente organiseert als enige 
in de regio een jaarlijkse sportdag 
voor andersvaliden in samenwerking 
met manege Verbrande Brug en de 
vereniging Horse Fun. Daarnaast ver-
leent zij ook haar medewerking aan 
de VITAMIN Regionale Sportdag die 
jaarlijks plaatsvindt in Sportoase De 
Meander in Rotselaar en waaraan een 
350-tal mensen met een mentale 
handicap deelnemen. De sportraad 
reikt ook een Trofee van Verdienste in de 
Gehandicaptensport uit.

Manege Verbrande Brug
Het motto van de manege is: ieder-
een de kans geven te genieten van het 
paard en die boeiende paardensport. 
André Janssens en zijn echtgenote Ann 
Verreth vonden dat ook de andersvali-
den hiervan moesten kunnen genie-
ten. Momenteel worden er op dinsdag 
en donderdag hippotherapielessen 
georganiseerd in samenwerking met 

de MS-Kliniek Melsbroek en HOMVIL uit 
Vilvoorde, het home voor personen met 
een verstandelijke beperking. Maar er is 
meer. Horse Fun is een vereniging van 
een aantal mensen binnen de manege 
die elke zaterdagnamiddag een half-
uurtje komen paardrijden met zoon of 
dochter, ook als vorm van hippotherapie 
voor andersvaliden. Uit deze vereniging 
nam onlangs een sporter deel aan 

de Nationale Special Olympics in La 
Louvière.

’t Haverenhof
Ook deze gerenommeerde dressuur-
stal draagt de G-sport hoog in het 
vaandel. Mindervalide volwassenen 
en kinderen met autisme kunnen hier 
terecht. De vzw ’t Haverenhof biedt een 
groot gamma kwaliteitsactiviteiten 
aan binnen de rubriek hippotherapie. 
De professionele omkadering van de 
vzw heeft een lange ervaring met het 
werken ten gunste van mindervalide 
personen, meer in het bijzonder kinde-
ren. Wandelingen met het paard onder 
begeleiding, psychomotorische acti-
viteiten, trainen van dressuurpaarden, 
allemaal activiteiten waarbij de relatie 
paard, ruiter en lesgever centraal staan. 

FC Verbr. Hofstade
Na de paardensport komen we bij het 
voetbal terecht. Sinds vier jaar heeft FC 

Een warm hart voor G-sporters
ZEMST - Enkele weken geleden tijdens de Paralympische Spelen in Rio stonden de G-sporters in het 

middelpunt van de belangstelling. Wij vroegen ons toen af hoe het zit met het G-sportaanbod in onze 

gemeente en kwamen qua mogelijkheden tot de volgende resultaten.

Voor de Grasstuivers van Hofstade is voetbal een feest!
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tegen andere G-ploegen, voorname-
lijk afkomstig uit het Antwerpse. De 
kidsploeg neemt deel aan een aantal 
tornooien. Op zondag 9 oktober orga-
niseerden De Grasstuivers hun eerste 
eigen tornooi aan de Ossebeemden 
met groot succes.

KFC Eppegem
De club heeft geen specifiek aan-
bod voor G-sporters, maar toch zijn er 
enkele spelertjes met een vorm van 
autisme actief in de jeugdploegen. 
Zij worden volledig geïntegreerd in de 
ploeg van hun leeftijdscategorie, maar 
krijgen natuurlijk de nodige extra aan-
dacht.
En bij KFC Eppegem kwam ik ook Sara 
Van Wymersch tegen. Sara, 32 jaar, 
geboren en getogen in de Rolfsstraat 
in Hofstade en nu wonend in Mechelen, 

fungeert er ondanks haar verstande-
lijke beperking (syndroom van Williams 
Beuren) als begeleidster van de 
U6-ploeg.
Maar meer nog is Sara het prototype 
van de G-sportster. Na een vierja-
rige carrière in het zwemmen, met 
deelname aan de Nationale Special 
Olympics, stapte ze over naar de voet-
balsport. Bij KV Mechelen heeft zij nu 
al drie jaar haar vaste stek als verde-
digster in de G-ploeg van niveau 3. 
Op woensdag wordt er getraind en op 
zaterdag zijn er regelmatig wedstrij-
den tegen andere gerenommeerde 
teams als Lierse SK, KVC Westerlo e.a.. 
Het hoeft geen betoog dat voor Sara 
het voetbal een belangrijk deel van 
haar leven geworden is.

Vrije Zwem- en Sport
vereniging Hofstade
Wie op zoek is naar “levenslang zwem-
plezier” kan bij de club terecht. Dus ook 
de andersvaliden en dat resulteerde dit 
jaar nog in de deelname van twee leden 
aan de Nationale Special Olympics.

Den Elewijtse Halve
Elk jaar op pinkstermaandag wordt de 
halve marathon en stratenloop van 
Elewijt georganiseerd. De organisatoren 
van dit sportfeest voorzien in hun pro-
gramma steeds een jogging van 1 km 

voor andersvaliden.

Resultaat van deze rondgang naar 
het G-sporten in onze gemeente: 
vier sporten komen aan bod, name-
lijk paardensport, voetbal, lopen 
en zwemmen. Daarnaast doet de 
gemeente Zemst nog een duit in het 
zakje met de deelname aan een regi-
onale sportdag. Dat het aanbod niet 
groter is heeft vooral te maken met 
het feit dat de doelgroep procentu-
eel nauwelijks aanwezig is in onze 
gemeente, temeer omdat Zemst geen 
instellingen telt. 
Wetende dat er zeker nog initiatie-
ven genomen worden in de andere 
Zemstse sportverenigingen die anders-
validen toelaten hun favoriete sport te 
beleven, mogen we concluderen dat 
het aanbod voor mensen die een han-
dicap hebben en die aan sport kunnen 
doen best meevalt.

Tekst: Patrick Deswarte, 

foto's: Jean Andries en Kristel Van Stalle

Sara, een vaste 
waarde in de 
defensie van 
KV Mechelen.

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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Wie Roger wil strikken, moet een vroege 
vogel zijn. Al om 4.30 uur, als de kranten 
tijdig aangeleverd worden, begint zijn 
werkdag. Hilde sorteert dan de titels per 
klant en op volgorde van de bedeling, 
want “een goede voorbereiding is het 
halve werk”, zegt het spreekwoord. “Met 
die ochtendtoer in Elewijt en Boekt (Perk) 
ben ik tweeëneenhalf uur onderweg en 
rijd ik 37 km met de brommer”, heeft 
Roger uitgeteld, “zes dagen op zeven in 
alle seizoenen en dat net geen 25 jaar. Ik 

heb vaak een mooie zonsopgang gezien, 
maar veel meer grauwgrijs, nat, koud en 
winderig weer getrotseerd.”
En soms kwam hij ook met een sterk 
verhaal thuis, zoals die voordeur die 
een hele nacht was blijven openstaan 
bij een klant, net of er was daar een 
‘open deur’-actie aan de gang.

Stoppen op oudjaar
Roger begon er in 1992 mee, tien jaar 
nadat Hilde een boekenwinkel startte 

met dagbladen, schoolgerief, rookwa-
ren, telefoonkaarten, het hele gamma 
van ‘de boekskes’ en later ook de Lotto. 
Daarvoor was hij nog kantoorhouder 
voor de Raiffeisenkas.
Hun laatste werkdag wordt 31 decem-
ber. Dan gaat de winkel dicht en 
moeten de klan-
ten hun krant of 
magazine ergens 
anders gaan 
halen. Ze heb-

ben geen over-
nemer gezocht. 
“Dit heeft geen 
toekomst meer”, 

zeggen ze. “We leven in een digitale 
wereld en dat zal niet veranderen. 
We leveren de kranten en magazi-

nes betrouwbaarder en sneller dan 
een postabonnement, maar de mar-
ges worden steeds maar kleiner en 
bovendien vind je het hele kranten- 
en tijdschriftenaanbod vaak ook in 
warenhuizen. Het is goed geweest 
en we trekken de deur met plezier 

dicht.”
Met het stopzetten van zijn kranten-
ronde sluit Roger een tijdperk af in de 
gemeente. Er is nu geen enkele ‘gazet-
tenman’ meer die de kranten in Zemst 
aan huis bezorgt.

Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

Gazettenman rijdt laatste ronde
ELEWIJT - Krantenman Roger Swiggers stopt met de bedeling van kranten en tijdschriften aan huis. 

Op Oudjaar rijdt hij zijn laatste ronde. Ook de boekenwinkel van Hilde gaat dicht. ”We hebben graag 

en met plezier gewerkt en zullen met plezier stoppen”, zeggen ze.

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Uitgedost voor zijn vroege ronde 
met de Piagio Liberty brommer.

Hilde, Roger 
en gebuur 
Fons in de 

winkel.

• 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



23



24

Naar jaarlijkse gewoonte werd met de herdenking 

van Wapenstilstand in het kader van “Zemst Vredes-

gemeente” een “Vlindertegel” overhandigd aan een 

Zemstse basisschool. Dit jaar bezorgde De Pimper-

nel de tegel tegen Zinloos geweld aan De Tuimeling 

Zemst (boven) en De Kriekelaar aan De Regenboog in 

Elewijt (onder).

In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel hebben de judoka’s van Jigo-Tai Zemst zich 1500 maal op de judomatten laten werpen en vallen. De meeste vallen of worpen werden gesponsord en op die manier verzamelden ze 1.375 euro in ten voordele van de vzw Villa Clementina, een Zemsts project van in-clusieve kinderopvang. Katia Verhaeren van Villa Clementina nam diezelfde avond nog met een warme dankjewel de cheque in ontvangst.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden Marc Vertongen en Jef Peeters een benefietavondje om de kosten voor het kapelletje in de Bos-straat te dekken.  De buren, vrienden en familie waren talrijk van de partij.  Een hapje en tapje waren voorzien aan democratische prijzen. Een avond vol jolijt.
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De Gezondheidsraad van Zemst kreeg 54 genieters aan tafel 

voor een menu uit het receptenboek van grootmoeder. Veer-

tien koks oefenden zich in de bereiding tijdens een workshop. 

Op de kaart stond boerenpaté met veenbessencompote, 

toast met pensen en appelmoes, tomatensoep met balle-

tjes, wortelstoemp met spekjes, ajuinsaus en blinde vink en 

vanillepap met krieken. (JD)

Herdenking van Wapenstilstand in Eppegem. Na een 

eucharistieviering volgde een optocht en een bloe-

menhulde op de militaire begraafplaats. De leerlin-

gen van basisschool De Waterleest verzorgden een 

muzikaal intermezzo tijdens de plechtigheid aan het 

oorlogsmonument en op het militair kerkhof. 

“De Streetfriends” (Sarah, Cami, Kari, Jana, Jente, Arne, 
Lotte, Kato en Lize) organiseerden ten voordele van Music 
for life (de warmste week) een Halloweenbijeenkomst ge-
organiseerd.  “Hiermee steunen we Inter en de ALS-Liga”, 
klinkt het. “Met de streetfriends en vele helpers hebben 
we het voorlopige bedrag van 1.281 euro verzameld. Dit 
bedrag werd bij elkaar gesprokkeld van onze Halloween-
bijeenkomst en de carwash.” (KA)

De damesploeg U13 van FC Zemst gaat er in hun 
eerste jaar fel op vooruit, met dank aan trainers 
Kiona Keppens, Marijke Duverger en Benny Maes. Het 
zijn schoolkameraden en een hechte groep vriendin-
nen op en naast het veld. Van de voetbalmicrobe 
zijn ze alvast gebeten. Messi en De Bruyne zijn hun 
boegbeelden bij de Rode Duivels, Jonas Biou en Davy 
Duverger de lievelingsspelers bij FC Zemst. Op de 
foto herkennen we Floor Christiaens, Kaat De Stercke, 
Charloot Gysen, Semke Rosiers, Emma Gysen en 
Oona Antonissen. 
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“Wolsters” Weerde organiseerde voor de 12e keer 
de Halloweentocht in Weerde. Langs donkere 
wegen vol griezels, gedrochten en verschrikkelijke 
monsters werd het mysterie van de dood van 
“barones de Weit” opgelost door de vele speurders. 
Meer dan 1.400 mensen kwamen griezelen en 90 
vrijwilligers droegen bij tot een succeseditie, waar-
van de opbrengst gedeeltelijk naar de chiromeis-
jes van Weerde gaat. (Foto Glenn Piekaerts)

Het was weer Halloween in kapsalon dames-

heren HIJ-ZIJ in Hofstade. De jaarlijkse 

Halloween verkleedpartij was andermaal een 

groot succes. Glenn en Wendy, omringd door 

medewerkers, in gepaste outfit, poseerden 

graag voor een foto. 

Ter gelegenheid van Halloween organiseerde VV Ele-
wijt een speciale training. Alle jeugdploegen mochten 
verkleed komen trainen en dat was een groot succes. “In 
uitbundige sfeer werd er positief en leerrijk geoefend en 
de spelers wisten niet van ophouden. Het jeugdbestuur 
zorgde voor een aangepast etentje en drank. Het was een 
sfeervolle avond om nooit te vergeten”, zegt Vicky Mael-
staf. 

De damesploeg van FC Zemst staat samen met de meis-
jes van RSC Anderlecht aan de leiding in derde provinciale 
C. Op het nieuwe synthetische veld van FC Zemst waren 
beide ploegen aan elkaar gewaagd en deelden de punten. 
Op de foto herkennen we Kyara Verfaillie, Marijke Duverger, 
Noa Huyghe, Cato Peeters, Dagmar Van Dam, Eline Vandam, 
Dorien Vercammen, Ines Van De Voorde, Tine Sels, Emma 
Hyghe, Wassila Nassi, Celina Vercruysse, Lisa Vanhaelen en 
Tessa Fransis met hun trainer Guy Vandam en afgevaardigde 
Jasmine Bioui. Wassila Nassif scoorde het enige doelpunt.
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De scouts van Elewijt organiseren elk jaar een scoutsrestaurant en dat is 
het hoogtepunt in oktober. Alle leden, oud-scouts en vrijwilligers hebben een 
aandeel in het lekker eten. Op de foto een gedeelte van de leden en werkers 
bij het begin van het etentje in zaal In de Prins in Elewijt.

KMO Forum Zemst bestaat 15 jaar en dat werd gevierd in feestzaal Amadeus in Zemst-Bos. De actieve vereniging is een adviesorgaan voor het gemeen-tebestuur en vrije beroepen. Dominique Van Haesendonck is 15 jaar voorzit-ter en werd letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

Om iedereen ter bedanken voor wat er de voorbije jaren werd 

gerealiseerd organiseerde FC Zemst een officiele inhuldiging van 

de nieuwe infrastructuur, in aanwezigheid van het College van 

Burgemeester en Schepenen en de voorzitter van de Belgische 

Voetbalbond, François De Keersmaeker. De galawedstrijd FC Zemst 

- KV Mechelen (beloften) was een hoogstaande partij met een 

ruim verschil aan talent. Het was een goede oefenwedstrijd voor de 

toekomst van KV Mechelen. Op de foto het jeugdcomité, hoofdbestuur 

en François De Keersmaeker.

Schepen van Sport Piet Van Grunderbeek knipte vakkundig het lint door, 

samen met François De Keersmaeker en burgemeester Bart Coopman.
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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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Rillend als een riet stond Truus op het kerkhof. Sarah, zeven jaar, drukte 
zich dicht tegen haar aan. Sabbelend op haar knuffel. Ze had haar papa 
amper gekend. Vijf jaar geleden, op een zonnige zondag, was Karel ver-

trokken met zijn motor. Nog een laatste ritje rijden, had hij gezegd. En dan kon 
de Buell binnenblijven. Tot volgende lente. Ware er niet dat slijkspoor geweest 
van die tractor met bietenkar. “Voorzichtig zijn, schatje”, had ze hem nog nage-
roepen. Hij was niet meer ontwaakt uit zijn coma. Herfst, Allerheiligen… som-
berder en killiger kon het niet zijn voor Truus. Sarah had het theelichtje voor 
Karels naamplaatje met foto op de urnenmuur mogen aansteken. Het weke 
vlammetje werd aangewakkerd door de opstekende westenwind. Tranen had 
Truus niet meer. Haar verdriet was op. De zorg om Sarah hield haar overeind. 
Weldra was het Sint-Maarten en zou ze haar weer vergezellen bij het zingen. 
Aan Kerst en Nieuwjaar durfde ze nog niet te denken.
Net toen ze wilden weggaan van het kerkhof voelde ze een hand op haar 
schouder. Angstig keek ze op. Was dat niet Filip, met wie ze nog samen haar 
eerste communie had gedaan? Twintig jaar geleden. Het leek pas giste-
ren. Filip woonde nog bij zijn moeder. Hij was het graf van zijn vader komen 
bezoeken. Truus nam een zakdoek en veegde Sarah’s neus schoon. Ook hij 
had Karel goed gekend. Truus wist niet wat zeggen. Filip keek haar troostend 
aan. “Dag Truus, da’s lang geleden’, doorbrak Filip aarzelend de stilte. “Ja”, 
antwoordde ze beverig. “Gaan jullie weg? Mag ik even meelopen tot aan de 
poort van het kerkhof?” “Doe gerust”, stamelde Truus. “Als je wil zet ik jullie 
af in de Heidestraat”, bood Filip haar een lift aan. Truus knikte. En ook Sarah 
was blij dat ze niet door het eerste duister tot thuis moest wandelen. Toen 
ze uitstapten, riep hij nog naar Sarah: “Niet vergeten om met Sint-Maarten te 
komen zingen! In de Dorpsstraat. Je mama weet wel waar!”
“Mama, mama, ik ben klaar”, kirde Sarah, die ochtend van elf november. Ze 
stond te popelen om te gaan zingen. Truus deed nog wat blush op haar 
gezicht, een lijntje kohl en trok haar warme jas aan. De Dorpsstraat zouden 
ze als laatste doen. Daarna pannenkoeken smullen in Ons Huis. Op de hoek 
woonde Filip. Toen hij de deur opende, herkende Sarah hem onmiddellijk. Ze 
graaide een Bounty uit de mand en ook nog een mandarijn. En kreeg nog wat 
voor de spaarpot. Ook Maria, Filips mama, verscheen even in de deuropening.
Kerstavond brachten ze samen door in de Dorpsstraat. Met oudejaar 
nodigde Truus Filip uit. En maakten ze plannen om in het voorjaar met 
hun drietjes een weekendje weg te gaan… AL
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

Benny haelwaeters
terrassen - opritten - tuinafwerking

rioleringswerken 
=> ontkoppelen regenwater/afvalwater

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
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Net voor de lente werden archeo-
logische opgravingen gedaan die 
noodzakelijke wegenis- en riole-
ringswerken moesten vooraf gaan 
in de korte en smalle, wat verdoken 
Ter Borchtstraat. Die ligt tussen het 
verlengde van de Diependaalstraat 
en de Tervuursesteenweg. De straat 
is genoemd naar het kasteel Ter 
Borcht dat er gestaan heeft, maar in 
1914 is afge-
brand. Volgens 
wijlen mijn 
g r o o t v a d e r 
dateerde dat 
kasteel uit de 
Romeinse tijd. 
E l e w i j t e n a a r 
E t i e n n e 
V a n d e p i t t e 
bevestigt dat 
de straat ver-
o n d e r s t e l d 
wordt binnen 
de periferie van 
de Romeinse vicus (= dorp) te liggen. 
Voor wie dat geen nieuwigheid meer is 
- menig Elewijtenaar - waren de ver-
wachtingen dan ook hoog gespannen 
bij opgravingen in dat straatje, ook al 
betrof het maar een hele smalle sleuf 
van drie meter breed en een kleine 
300 meter lang. Etienne is lid van de 
werkgroep Archeologie van de heem-
kundige kring De Semse. Die stuurde 
tijdens de opgravingen zijn collega 
Steve Raiguel op pad met de metaal-
detector. Het onderzoek heeft in totaal 
61 sporen opgeleverd, hoofdzakelijk 

paalkuilen en kuilen uit de Romeinse 
periode tot de late middeleeuwen. De 
belangrijkste sporen werden gevon-
den in het centrale en oostelijke deel 
van de straat (kant tennisclub). Daar 
bevond zich onder andere een put 
waarvan men niet weet of het een 
drinkwaterput was of een waterput 
voor vee. Omdat daar ook nogal wat 
dakpannen gevonden zijn, waren 

de kuilen waarschijnlijk van een 
woning in houtbouw. Het westelijk 
deel van de straat aan de kant van de 
Tervuursesteenweg, was erg verstoord 
door vroegere zavelwinning en aan-
zienlijke ophoging. Toch kwamen er 
nog enkele middeleeuwse grachten 
aan het licht. 

Unieke Chrysanthus
Er zijn in totaal 253 aardewerkscher-
ven gevonden, bijna alle Romeins: het 
zogenaamde Noord-Gallisch aarde-
werk en scherven van dolia (bewaar-

kruiken) en terra nigra (aardewerk in 
zwarte steen). Tussen al die scherven 
vond men een opmerkelijke rand-
scherf van een olie-amfoor (voor ken-
ners type Dressel 20) met een inscriptie 
CHRY. Dat is de aanzet van de stempel 
van de “fabriek” Chrysanthus, een pro-
ductiesite nabij Sevilla in Spanje waar 
het aardewerk dus gemaakt werd. Nog 
nooit werd in ons land een stempel 

van die produ-
cent uit Spanje 
g e v o n d e n . 
Voor datering 
kan men zich 
slechts op 
één vondst uit 
S t r a a t s b u r g 
baseren, uit de 
periode tus-
sen 70 en 130 
n.C. Toch wel 
een vermel-
denswaardige 
ontdekking dus 

in ons kleine Elewijt. Verder leverde 
het graafwerk nog wat bouwkeramiek 
op voornamelijk van dakbedekking, 
een aantal spijkers en drie munten 
uit een koperlegering. Het bureau dat 
de archeologische opgravingen heeft 
gedaan, heeft alles nog in bewaring 
voor verder onderzoek en voor de 
conservering van de munten. We kij-
ken toch wel uit naar een blik op dat 
unieke stukje Chrysanthus, eens geen 
verslenste kerkhofbloem. 

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd met dank 

aan Etienne Vandepitte; foto: E. Vandepitte

Uniek Romeins stuk gevonden
ELEWIJT – De archeologische opgravingen zijn al enkele maanden afgelopen in de Ter Borchtstraat, 

die ondertussen nieuwe riolering heeft gekregen en een heel nieuwe bovenlaag. Maar of er ook iets 

interessants uit de grond is gehaald? Het rapport mocht eindelijk spreken en gaf dit vrij.

Als je goed kijkt zie je 
de inscriptie CHRY op 
dit stukje van een olie-
amfoor, enig in België.
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Daar heeft Sinfonia Heist voor gezorgd. 
Het bestuur van deze concertorganisa-
tie was vorig jaar naar Hofstade afgezakt 
met het oog op een gezamenlijk  concert 
met het Elewijts Bachkoor (EBK) in het 
jaar nadien. De originele uitvoering van 
de Carmina Burana door het gemengd 
koor uit Elewijt zonder orkest, maar met 
piano- en slagwerkbegeleiding, toen nog 
onder leiding van Heidi Jacobs, bekoorde 
hen zodanig dat verdere samenwerking 
niet lang uitbleef. Sinfonia Heist inviteert 
voor haar concerten dikwijls koren uit 
de regio tot medewerking. Fijn voor het 
Elewijts Bachkoor om gevraagd te zijn 
voor een kerstconcert waar het in onze 
gemeente lange tijd aan ontbrak. 

Sinfonia Heist en EBK
“In Heist hebben we wel een traditie van 
kerstconcerten van dertig jaar”, zegt 
André Walschaerts. Hij is, naast voorzitter 

van Sinfonia Heist, ook de vaste dirigent 
van het huisorkest Diamond Symphonic 
Orchestra van Sinfonia Heist. “Het is 
samengesteld uit de brede kern van het 
toenmalig Golden Symphonic Orchestra, 
dat Helmut Lotti meer dan tien jaar inter-
nationaal begeleidde”, verduidelijkt hij de 

historiek van zijn orkest. Over de concer-
torganisatie gaat pr-vrouw Denise Van 
Slagmolen verder: “Via allerhande eve-
nementen trachten wij met onze visie 
Creating Wonders out of Music Together 
een zo breed mogelijk publiek te berei-
ken en hen te vergasten op al het mooie 
dat klassieke muziek in zijn enorme 
variëteit te bieden heeft, met een uitno-
digend gebaar naar de Heistse Academie 
voor Muziek Woord en Dans die ook haar 
medewerking al verleend heeft. Voor dit 
kerstconcert zal Joke Cromheecke van de 
partij zijn, een topsoliste en veel gevraagde 
sopraan, zeker na haar prachtprestatie op 
de koningin Elisabethwedstrijd van 2011.”

Twee concerten
In Elewijt heeft ondertussen de dirigen-
tenwissel plaats gehad, zodat de nieuwe 
enthousiaste kracht Anne Adriaensens 
het koor klaarstoomde voor een gevari-

Concert met Kerst
HOFSTADE – Wat zou Kerstmis zijn zonder een kerstconcert? Zoek niet te ver om aan dat gemis te-

gemoet te komen. Binnenkort zullen in de kerk van Hofstade hemelse klanken je meevoeren  voorbij 

de platte commercie van wat Kerstmis vandaag de dag is naar wat het hoort te zijn: iets wat erboven 

uitstijgt. Er prijkt nog eens een veelbelovend kerstconcert op de affiche in Zemst!

Het Elewijts 
Bachkoor en 

Sinfonia Heist 
staan garant 

voor een puik 
kerstconcert.

Dirigent André 
Walschaerts neemt de 

algemene leiding op zich 
voor dit kerstconcert. 
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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

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

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

 

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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eerd en veelbelovend kerstprogramma. 
In tegenstelling tot Heist-op-den-Berg 
is het in onze gemeente zeker tien jaar 
geleden dat er nog stemmige muziek 
te horen viel voor dit jaarlijks hoogfeest 
van Licht en Vrede. Er werd besloten 
eerst een uitvoering te geven in Heist-
Goor en een week later in Hofstade.
“Wij brengen muziek uit de barok tot 
wat hedendaags kan genoemd wor-
den, waaronder zeer herkenbare stuk-
ken”, licht de andere dirigente Anne 
Adriaensens het programma toe. Ze 
leidt met verve nog net geen jaar het 
EBK, in de traditie van haar voorgangster. 
“En ook dit concert zet alle partijen in 
het licht, zoals het de concerten van het 
Bachkoor kenmerkte. Orkest en solist 
brengen hun deel los van het koor. We 
treden uiteraard ook samen op, maar 

brengen ook enkel koorzang: een breed 
spectrum dus aan hartverwarmende 
kerstmuziek zal het worden.”
“Laat ons hopen dat dit een eerste aanzet 
is tot meerdere concerten samen,” besluit 
Denise Van Slagmolen van Sinfonia Heist.

Nieuwe dirigente
Anne Adriaensens is nu bijna een jaar 
de dirigente van het Elewijts Bachkoor. Ze 
volgde Heidi Jacobs op, die het koor twin-
tig jaar lang in crescendo heeft gestuwd 
en bij de viering van het 50-jarig bestaan, 
zowat een jaar geleden, besloot te stop-
pen. Anne, geboren in Congo, komt nu uit 
Mechelen, maar is een muzikale globe-
trotter. Na vele activiteiten in de muziek-
wereld veraf en dichtbij en een verblijf 
in het buitenland, hervatte ze in 2010 
haar opdracht aan het conservatorium 

van Mechelen als leerkracht gitaar, luit en 
pedagogisch coördinator. Ze stichtte zelf 
het kamerkoor Skalden in Buggenhout 
dat ze ook dirigeerde van 1983 tot 2008 
en mettertijd was ze vaak gastdirigente 
voor verschillende Vlaamse koren en 
orkesten. Zelfs in Marokko, waar ze bijna 
twee jaar verbleef, was ze dirigente van 
een koor. Haar mentor in de dirigeer-
techniek was lange tijd Juliaan Wilmots, 
met wie ze vele jaren samenwerkte als 
zingend en spelend lid van zijn muzikaal 
ensemble Henric van Veldeke. Na diens 
overlijden nam ze zijn plaats in als koor-
en orkestdirigent op het Vlaams Nationaal 
Zangfeest en dit tot 2007. Met die koffers 
vol muzikale ervaring klopte ze begin 
dit jaar plots aan de deur van het ver-
weesde EBK na het vertrek van Heidi. Ze 
werd er met grote instemming onthaald 
als nieuwe dirigente van het Bachkoor 
waarmee ze nog interessante projecten 
in petto heeft.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd;  

foto’s: Jean Andries en Sinfonia Heist.

Kerstconcert: op 11 december in de 
Sint-Alfonsuskerk van Heist-Goor 
en op 18 december in de kerk van 
Hofstade. Telkens om 15 uur.
Kaarten: 15 euro (VVK), 18 euro (kassa) 
of 10 euro (-12j), te bestellen bij  
mit.cabus@skynet.be (015/61.51.96) 
of secretariaat@sinfoniaheist.be 
(0476/57.19.21).

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

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

Anne Adriaensens bereidde 
het Elewijts Bachkoor voor 
dat ze ook zal dirigeren in 

solo uitvoering. 
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Op dinsdag 6 
december staat 
Een Man Die 
Ove Heet gepro-
g r a m m e e r d , 
een onweer-
staanbare, ont-
roerende tra-
gikomedie uit 
Zweden, een van 
de meest beke-
ken films ooit in 
dat land.

Ove is 59 jaar. Mensen noemen hem ‘de 
bittere buurman’. Maar Ove is niet bitter, 
hij gromt alleen een beetje, en hij heeft 
inderdaad niet steevast een glimlach 
op zijn gezicht. Maar achter zijn norse 
façade schuilt een verhaal, een ver-
drietig verhaal. Als de pas gearriveerde 
nieuwe overburen op een ochtend per 
ongeluk zijn brievenbus omverrijden, 
vormt dat het begin van een komisch 
en hartverwarmend verhaal over onver-

wachte vriend-
schap, onge-
kamde katten en 
de kunst van het 
achteru i t r i jden 
met een caravan.

Een Man Die Ove 
Heet is een lief 
pleidooi om met 
een wat zachtere 
blik te kijken naar 
de mensen in je 

naaste omgeving.
Op dinsdag 20 december trekken we 
verder noordwaarts, naar IJsland voor 
Rams, de film die in 2015 in Cannes de 
prijs Un Certain Regard won, zowat de 
Gouden Palm voor jong of nieuw talent. 

Rams is een verbluffend mooi gefilmd, 
droogkomisch drama over twee 
IJslandse schapenhouders. Hoewel ze 
buren zijn, hebben ze elkaar al veertig 
jaar niet gesproken. Ze communiceren 

alleen het hoogstnodige via korte brief-
jes die ze door hun herdershond over en 
weer laten brengen. Wanneer bij één van 
de broers een schaap wordt ontdekt met 
scrapie, een levensgevaarlijk virus,  drei-
gen de twee stugge broers hun schapen 
te verliezen en worden ze wel gedwon-
gen opnieuw met elkaar te praten… 

De film past helemaal in de kersttijd 
met glooiende landschappen vol dikke 
pakken sneeuw, winterse melancholie 
bij de vleet en een opgloeiende bood-
schap van verzoening.

Vergeet dus even die kerstboom, de 
pakjes en het knetterende haardvuur. 
Een Man Die Ove Heet en Rams zijn 
jouw warmtebron in koude dagen.

Een filmticket kost 4 euro en kan je 
bestellen via http://www.gcdemelkerij.be
Reserveren hoeft niet, de avondkassa is 
altijd open! 

Tekst: Jean-Marie Brassine

Met De Filmerij 
naar het hoge Noorden

ZEMST - In de maand december kan je je in de Melkerij komen verwarmen aan twee pareltjes van films 

uit het hoge Noorden.

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden
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HOFSTADE - De familie van Diana Behets is een creatieve ben-

de. Van jongs af is iedereen er creatief met de handen bezig. 

Toeval of genetisch bepaald? Je zou al snel het laatste denken. 

Daarom bundelden ze hun krachten voor een familietentoon-

stelling rond creatieve bezigheden. 

                       Artistieke genen

Een creatief nest
Diana: “Mijn moeder Maria heeft altijd 
handwerk gedaan en stimuleerde 
ons daar ook in. Van daar is het een 
beetje gekomen, denk ik. Ze wordt nu 
97 maar woont nog steeds alleen, 
kookt nog en is actief in een hob-
byclub.” Uit dat creatieve nest groei-
den heel wat bezige handen. Diana’s 
oudere broer Huub is bijvoorbeeld 
heel gekend voor zijn bonsai-snoei-
werk. Hij schrijft ook haiku’s en maakt 
met zijn vrouw Ria elk jaar originele 
nieuwjaarskaarten. Ria boetseert en 
verwerkt hout tot mens-dier-stukken. 
De stukken van dieren die op men-
sen lijken en een mens die op het 
vergezellend dier lijkt, worden zelfs 
geëxporteerd. Diana zelf ontwerpt 
quilts en ze staat erom gekend dat 
op blote voeten te doen.

Familietentoonstelling 
Al die creativiteit leidde tot het idee om 
een tentoonstelling te maken met de 
naam “’t zit in de familie”. De familie wil 
tonen dat creatief bezig zijn heel wat 
kan inhouden. Dat hoeft geen kunst 
met de grote K te zijn, zolang je je maar 
creatief kan uitleven. Moeder Maria is 
hun grote voorbeeld. Diana: “Voor mij is 
ze het levende bewijs dat actief bezig 
zijn met je handen de hersenen sti-
muleert en je hoofd fit houdt. We zijn 

er trots op dat 
ze nog steeds 
z e l f s t a n d i g 
woont.” 
Op de tentoon-
stelling exposeerden ook nicht Els met 
haar naaiwerk en zeep, nicht Annick met 
haar foto’s en zus Paula die bejaarden 
in een tehuis in Mechelen helpt met 
knutselen en breien. Ook de kinderen 
van Diana’s oudste broer zijn creatief 
bezig met koken, breien en haken. 

Geen proefstuk 
De familie heeft al ervaring met geza-
menlijke projecten. Twee jaar geleden 
organiseerden ze al een eerste ten-
toonstelling en bijna elk lid van de fami-
lie heeft meegedaan aan de voorbije 
Zemstse kunstenaarsroute. Vooral jon-

gere broer Wim, 
zelf legofanaat, 
had deze ten-
toonstelling op 
zijn bucketlist 

staan. Hij dacht de diepere concepten uit 
achter de tentoonstelling. Zo ontblootte 
hij de tegenstelling van Diana’s vrije 
blote voeten met de beknotte vrijheid 
van de bonsais van Huub. Verder wou 
hij aantonen dan zelfs een vegetarische 
levenswijze een creatieve uitdrukking is. 
Hij zorgde ook voor een ludieke invulling 
en interactie in de zaal. 
De tentoonstelling is intussen helaas 
afgelopen maar je kan Diana (op de 
foto: onderaan, derde van rechts) nog 
steeds bezoeken in haar hobbypatch. 

Tekst: Laura Schoevaers, 

foto: Juliaan Deleebeeck

De hele familie 
bij elkaar op hun 
tentoonstelling. 

"Het hoeft geen kunst 
met de grote K te zijn"
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Creatief met Kerst
Met de feestdagen maken we het graag gezellig in huis. 
Kaarsjes, lichtjes en natuurlijk een kerstboom. Wij staken de 
handen uit de mouwen om voor u enkele eenvoudige, snelle en 
originele knutselprojectjes uit te proberen. DIY (do it yourself) met 
een hoog kerstgehalte! 

Restjes wol van 20 cm, een 
stukje wc-rol, een schaar

Elektrische theelichtjes, 
gekleurd papier, een stift

Veren, lijm, glitters

Restjes verpakkingslint, 
takje, ster

Kerstballetjes, draad, 
taartrooster om alles aan 
vast te maken

Dennenappel, lijm, glitters, 
ster, een potje

Tekst, knutselplezier en foto’s: Laura Schoevaers
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Wij zijn verhuisd!
Linterpoortenlaan 32, 1980 Zemst

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Bloemen zijn de grote hobby van 
Liesbeth. “Je weet hoe dat gaat”, lacht 
ze. “Voor vrienden en kennissen maakte 
ik al jarenlang met heel veel plezier 
bloemstukken, boeketjes, tafeldeco-
raties en dat soort dingen. Ik doe dat 

gewoon graag. Zo graag zelfs dat ik 
vorig jaar besloot om een avondcur-
sus florist te volgen. Daar kreeg ik een 
massa informatie en nieuwe tips over 
basiselementen als de technieken van 
bloemschikken, de aankoop van verse 
producten, het bewaren van bloemen 
op de juiste temperatuur en zoveel 
ander dingen. Het begon zodanig te 
kriebelen dat ik in maart van dit jaar 
besliste om mijn hobby uit te breiden 
tot zelfstandig bijberoep.”

Van het een kwam het ander. Liesbeth 

kreeg steeds meer opdrachten en 
de bal ging aan het rollen. “Voorlopig 
hoogtepunt in mijn prille floristencar-
rière was het huwelijk van de dochter 
van charmezanger Jo Vally”, glundert 
zij. “Ik maakte hiervoor alle bloemstuk-

ken en boeketjes, tot het bruidsboeket 
toe. Mooi meegenomen waren vooral 
de fotoreportage in Dag Allemaal en 
de tv-beelden op Vier, waarin heel 
Vlaanderen mijn werkstukjes te zien 
kreeg. Dat gaf een enorme boost aan 
mijn vertrouwen.”

En toen kwam het idee voor een bloe-
menautomaat: “Mijn echtgenoot Wim 
is dierenarts en merkte onderweg in 
Brasschaat een automaat op waar je 
verse bloemen kon kopen. Dit leek mij 
de perfecte combinatie van het crea-

tief bezig zijn met bloemen, zonder de 
stress en de drukte van een echte bloe-
menwinkel. Want het moest een hobby 
blijven.”

Liesbeth liet er geen gras over groeien: 
“Kijk, voor mijn deur staat nu de eerste 
bloemenautomaat van Zemst. Ik werk 
hiervoor samen met Agora, een groot-
handel in dagverse snijbloemen, plan-
ten en aanverwante accessoires. Alle 
producten worden dauwfris geleverd 
en blijven  vier tot vijf dagen in perfecte 
staat. Een systeem van koeling in de 
zomer en antivries in de winter zorgt het 
hele jaar door voor een stabiele tempe-
ratuur in de boxen. De bloemstukken 
en boeketten zijn gegarandeerd van 
prima kwaliteit!”

Ook van beslommeringen als wis-
selgeld en een teveel aan cash geld 
in huis hoeft Liesbeth niet wakker 
te liggen: “Het systeem werkt enkel 
en alleen met een bankkaart, dus 
iedereen kan er op om het even welk 
moment terecht.”

Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries

Pluk je bloemetje uit de muur!
ZEMST  - Liesbeth Verougstraete installeerde zopas de allereerste bloemenautomaat in Zemst. Een 

“muurbloemetje” krijgt hier voortaan een heel andere betekenis. Bloemen kunnen nu op elk moment 

geplukt worden in de Hoogstraat.

Gehoord, dames én heren? Op elk 
uur van de dag en de nacht, werkdag 
én weekend, kan u voortaan uitpak-
ken met een fleurige attentie. Hoezo?
Via de bloemenautomaat aan de 
Hoogstraat 199 in Zemst.
Via e-mail op tafeldeco@gmail.com
Via Facebook of www.tafeldeco-
bloemstuk-liesbeth.jimdo.com.
Via 0476/48.63.99.

Dagverse bloemen groeien 
in de muur bij Liesbeth.
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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”

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Gouldamadines heeft Rik al een jaar 
of twintig. “Zelf echt kweken doe ik 
eigenlijk pas sedert mijn pensioen, 
zo’n vijftien jaar geleden (nvdr. Rik was 
beroepshalve actief als stoffeerder). 
Tevoren had ik ook ‘perussen’, een soort 
kleine parkiet, maar nu zit ik volop in de 
gouldamadines. Anders dan de ‘perus-
sen’ eten die laatsten de balken van 
mijn volière niet op”, lacht hij.
Zowel in de grote tuin in de volières als op 
een van de kamers boven in de woning 
zelf, waarvan de wanden van vloer tot pla-

fond volgestouwd zijn met aparte kooitjes, 
zit het vol gouldamadines. “Na het kweek-
seizoen in het najaar heb ik gemakkelijk 
meer dan 100 vogels. Maar via vrienden 
en kennissen en zelfs het internet zijn de 
mooie jonge vogeltjes vlug de deur uit.” 

Eigen kweek
Gouldamadines zijn een vogelras van 
kleine vogeltjes in veel verschillende en 

paradijselijke kleuren. Het ras 
is oorspronkelijk afkomstig 
van Noord-Australië maar 
mag vandaar niet meer inge-
voerd worden. Dus zijn de 
liefhebbers in Europa op de 
eigen kweek aangewezen. 
“Zaak is op de juiste moment 
een mannetje en een vrouwtje (in het 
kwekersjargon een ‘poppeke’)  bijeen te 
zetten. Aan de bek van het mannetje, dat 
dan donkerder wordt, kan je zien of de 
tijd rijp is voor een vruchtbare paring. En 

uiteraard moet 
je zien dat je 
altijd een man-
netje bij een 
vrouwtje zet; als 
de diertjes in 
hun eerste jaar 
zijn, zie je het 
verschil nog niet 

zo goed, waardoor vergissingen niet uit-
gesloten zijn.”

“Het houdt me jong”
Rik stopt wel wat tijd in zijn passie: “Veel 
in mijn zetel zitten kan ik niet. Naast 
het onderhoud van de kooien en voli-
ères zijn er ook nog de groentetuin en 
de serre. En vergeet niet dat ik ook nog 
actief boogschutter ben, nu bij de wip-

schieters van Elewijt, vroeger die van 
Zemst. Aan een proper onderhoud van 
al de kooien is dagelijks nogal wat werk, 
maar dat houdt mij jong. Een twee jaar 
geleden heb ik een muizenplaag moe-
ten bestrijden. Meer dan 100 heb ik er 
toen gepakt. Momenteel zijn we mui-
zenvrij. Af en toe moet ik er wel eens 
uit. Wekelijks ga ik naar de schieting in 
Elewijt en dan laat ik mijn vogeltjes en 
mijn tuin compleet achter mij.” 
Zemstenaars die de gouldamadines 
mooie vogeltjes vinden, kunnen altijd 
bij Rik terecht (gegevens bij de redactie). 

Tekst: Bart Coopman, foto's: Jean Andries

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

Gouldamadines onder de kerktoren
ZEMST – Bij Rik Desmet, letterlijk en figuurlijk onder de 

kerktoren, is het dikwijls zoete inval. Rik en zijn vrouw-

tje zijn sociale mensen en hebben altijd uit hun serre of 

groentetuin een restje over voor bezoekers. Rik is al 82 

maar onderhoudt nog een grote tuin achter zijn woning. 

Naast het kweken van citroenen, appelsienen, druiven, 

aardbeien en zoveel meer, is Rik vooral gepassioneerd 

door de kweek van gouldamadines. 
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Drie honden gevonden
Al die leeshonden in ons vorig nummer 
hebben een lange discussie uitgelokt 
ten huize van Els en Jo Harding-Van 
Rillaer in Hofstade. Er was er een te vin-
den op bladzijde 31, 32 en 39 en dan 
liep onze leeshond nog eens driemaal 
in een cartoon op bladzijde 9. Maar dat 
is geen foto en die hoefde dus niet ver-
meld te worden. Dan was er de hond 
die leest en die die met een bloempot 
zeult op ’t kerkhof, zonder ons maga-
zine. Telt die dan wel mee? Stof genoeg 

dus voor een discussie die 
resulteerde in een zeer gear-
gumenteerde inzending van 
het koppel Harding-Van Rillaer. 
Ze werden uitgeloot uit de vele 
juiste antwoorden en konden 25 
euro in ontvangst nemen. Drie 
honden dus deze keer. 

Ook in dit nummer kan je altijd 
een leeshond treffen op foto’s, 
al dan niet met de Zemstenaar 

tussen zijn 
poten. De 
cartoons tel-
len niet mee. 
Meld uw antwoord 
met de bladzijde(n) 
waarop u een hond 
hebt aangetrof-
fen en stuur dat 
naar ons gekend 
e-mailadres, of geef 
een papieren versie 
aan iemand van de 

redactie of in het gemeentehuis, de 
bibliotheek(filialen) of bij Vanessa in 
Laar vóór 15 december. Hoeveel lees-
honden Rumo in dit nummer precies 
gestoken heeft, geven we natuurlijk 
niet vrij. De cartoons tellen niet mee en 
ook de foto's niet van de rubriek 'Onder 
de mensen'.

KVDW

 

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


