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Hoofdredacteurs... Ellen die baby Babette bemoedert, Paul die 

zich in la douce France tegoed doet aan een  P (Paul, platanen, 

petanqueballen en pastis), niet noodzakelijk in die volgorde... Dus 

mogen anderen de klus klaren. Met plezier overigens.

Maar waarom eigenlijk nog zuidwaarts reizen? Files, verbrande 

vellen, vervellen... als je niet minstens een factor 50 met UVA, 

UVB en welke protectie al niet meer op je blote borst(en) smeert. 

Nog even geduld en het mediterrane klimaat komt onze kant op. 

En dan kan je genieten van een staycation en aldus de nieuwe 

hype van huiselijkheid huldigen. In je eigen tuin met de voeten in 

het zwembad en wat geestrijks voor de inwendige mens binnen 

grijpbereik. En met de Zemstenaar tot geestelijke zalving en 

genoegdoening. Zoals bijvoorbeeld dit nummer: 140, btw! Waarin uw 

dienaar zichzelf als Russische of Chinese vrijwilliger aanmeldde - als 

de kat van huis is, u weet wel - voor een hartelijke babbel met Zsofi 

Horvath. Voetjes op de aarde houden was de boodschap. Het gaf 

een goed gevoel!

Jean, onze onvolprezen huisfotograaf en wat al niet meer, bracht 

als vanouds weer uren door rond groene (kunst)grasvelden. Hij 

snoof de sfeer van chalets en de geur van kleedkamers bij onze 

voetbalclubs. Maar de zomerse julimaand maakte hem ook dorstig. 

Samen met een andere voetbalfreak - onze PDS uit Eppegem- 

laafde hij zich op Zemstse zomerterrassen. Samen klonken zij op 

onze gezondheid.

Juliaan ging dan weer liever met een stel Elewijtse Madammen op 

een stoel zitten en een goed boek lezen. Waarom niet?

-Deze Zemstenaar deint ook verder op de muzikale tonen voor 

het goede doel: Driesrock Elewijt en Zemst For Life! Dat belooft! 

Vraag het maar aan de muzikanten van WIK uit Laar - zij zoeken 

het in hogere trapeze sferen - en de jonkies die Eppegems Hoop 

in de Toekomst levendig houden.

Komkommertijd? Nooit van gehoord bij de Zemstenaar. Lees en 

wees overtuigd!

-

Keizerlijke Augustus

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Alex

Augustus, oogstmaand. Met sterrenbeelden 
Leeuw en Maagd. Maand ook van de zogeheten 
hondsdagen in de eerste helft. Maar ook van het 
begin van de Eerste Golfoorlog in 1990. Maand 
van het overlijden van Elvis Presley (1977) en van 
de arrestatie van Dutroux in 1996. Ook legen-
darisch: Woodstock in 1969. En minder leuk: de 
Pukkelpopstorm in 2011. En eveneens het ont-
houden waard: Monica Lewinsky die onder het 
bureau van Bill Clinton duikt (1998), op zoek naar 
een stevige houvast.

AL

Wedstrijdwinnaar

Vele auto- en motorsportliefhebbers stuurden 

ons het juiste antwoord op de wedstrijdvragen 

van Jusi Racing Team in het vorige nummer. De 

wedstrijdnummers waarmee Jusi aantreedt zijn 

100 en 101. De hoofdkleur van het teamlogo is 

rood.
Een onschuldige hand trok de naam van 

Stephane Van Heuverbeke uit de juiste inzen-

dingen.
Hij wint het arrangement voor twee voor de 24 

uren van Zolder op 19-20 augustus met VIP-

toegang tot de Jusi-pits, privérondleiding door 

de teammanager én catering! Gefeliciteerd, 

Stephane!
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Tijdens het Pinksterweekend van 
2008 zette bijna gans Elewijt zijn 
schouders onder het ‘stoelenproject’. 
Daarmee won Elewijt de finale van 
het plattelandsproject ’Dorp met toe-
komst’, een initiatief van Landelijke 
Gilden en Cera. Het idee was sim-
pel: opvallend beschilderde en ver-
sierde stoelen buitenzetten als wel-
kom en uitnodiging om een babbel 
te slaan. De negen ‘madammen’ die 
het stoelenproject vorm gaven, Ger, 
Giselle, An, Els, Dora, Ann, Lieve, Leen 
en Jeannine, wonnen daarmee de 
hoofdprijs van 10.000 euro en orga-
niseerden er een groot dorpsfeest 
mee. De uitnodigende stoelen wor-
den nog steeds buitengezet tijdens 
de Pinksterkermis op de omloop van 
de processie en de halve marathon.

Gouden feesttip
Onlangs schreef de provincie Vlaams-
Brabant een wedstrijd uit voor de 
gouden feesttip om het samenle-
ven in de dorpen te stimuleren. De 
Stoelenmadammen stuurden hun 

concept in en wonnen de hoofdprijs 
van 300 euro. Daarmee hebben ze nu 
boekenkastjes aangekocht en die bij 
de stoelen geplaatst met de tekst ‘Een 
boek voor jou, Een boek voor mij, Neem 
er één mee, Zet er één bij.’ 
Voorbijgangers mogen een boek uit 
het kastje nemen en er een ander 
boek van hen zelf in de plaats zetten. 

“Meenemen 
mag, lenen 
ook maar 
het leukst is 
ruilen”, zegt 
Ann Van 
Meerbeeck. 
“Je haalt 
er een 
boek uit en 
plaatst er 
een ander 
boek van 

jezelf in. Het is niet de bedoeling dat 
lezers al hun oude boeken in het 
kastje dumpen. Neem er eentje dat 
je met plezier gelezen hebt en graag 
wil delen.”

Grote keuze
Alle boeken zijn welkom, jeugdboeken, 
romans, informatieve boeken, stripver-
halen…enz. De Madammen zullen er op 
toezien dat er geen foute lectuur via het 
kastje in omloop komt.
Er staan al boekenkastjes in het 
Molenveld, de Driesstraat en de 
Boudewijnlaan en er komen er 
nog bij in de Claesseweg, de 
Kampenhoutsebaan, de Waversebaan 
en de Weerdesteenweg.
Wie het initiatief met een ruilkastje wil 
verruimen, mag aanbellen bij een van 
de ‘stoelenmadammen’. 

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Stoelencomité zet een boekenkastje bij
ELEWIJT - In 2008 won het ‘stoelencomité’ in Elewijt de finale van de wedstrijd ‘Dorp met toekomst’. 

Bij de kleurrijke stoelen worden nu boekenruilkastjes geplaatst waarin iedereen mag komen neuzen.

Enkele ‘Madammen’ 
Ger, Lieve, Ann 
en Leen bij een 
boekenruilkastje.

De ‘gouden tip’ bracht 
300 euro op.
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In Den Prins – Elewijt bij Katrien en Roel
1. Gelegen op een rustige plaats naast de kerk hebben we een zon-

overgoten, gezellig terras met een originele van paletten gemaakte 
omheining. De terrasverwarmers zorgen ervoor dat de klanten op de 
iets frissere momenten het toch comfortabel warm hebben.

2. Onze Gouden Carolus Triple van ’t vat is samen met de Filou de bestseller.
3. Elke maand doen we een actie met een speciale drank die niet op 

de kaart staat. Dit heeft telkens weer succes bij de klanten.

’t Steen – Elewijt bij Chris en Alain
1. Wij hebben een groot terras van 50 à 60 zitplaatsen dat van ’s mor-

gens tot ’s avonds volop zon heeft. De ligging op de hoek van het 
kruispunt met een grote parking rondom is uniek en het feit dat we 
recht tegenover de Spar-winkel liggen, laat menig man toe om even 
te komen genieten terwijl mevrouw haar boodschappen doet.

2. De lichte fruitbieren, de donkere trappisten en onze cava gaan vlot 
van de hand op de zomerse dagen.

3. Op 28 juli organiseren we onze jaarlijkse fietstocht voor de klanten 
met start en aankomst aan het café. Na de toer schuiven een 60-tal 
deelnemers aan voor de terras-BBQ.

Café Belvedere – Elewijt bij Valerie en Rudy
1. Ons zonnig hoekterras hebben we deels overdekt met twee mooie ten-

ten die de nodige schaduw brengen, maar die tevens toelaten om bui-
ten te blijven zitten bij lichte nattigheid. Wij bieden plaats aan een 30-tal 
klanten die er tevens van een spaghetti of croque kunnen genieten.

2. De toppers zijn de fruitige wijnen en bieren, maar ook de Fleur 
D’Abbaye van Grimbergen boert goed. Kwaremont blijft het bier bij 
uitstek van de wielerliefhebbers.

3. Op de nationale feestdag organiseren we een barbecue voor de vaste 
klanten en verder staan nog de mosseldag (19/8) en de paella-
degustatie op de agenda.

5 Zomerse caféterrasjes
ZEMST - Na de jongste redactievergadering zaten we buiten nagenietend met enkele collega’s. De 

ondergaande zon schonk ons haar laatste lichtstralen en we mijmerden bij een wijntje en een biertje 

over hoe gezellig het wel was om een terrasje te doen. Al snel ontstond het idee om er enkele uit onze 

gemeente op te zoeken en ik besloot om met fotograaf Jean Andries op pad te gaan.

Ik stelde drie vragen op die ik in elke bezochte zaak gebruikte om een beeld te 
krijgen over de eigenschappen en troeven van het terras.
Vraag 1: wat zijn de troeven van jullie terras?                                                                                              
Vraag 2: wat zijn de favoriete zomerdrankjes?                                                                                       
Vraag 3: zijn er speciale zomeracties?
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

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

FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.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
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Hof van Laar – Zemst-Laar bij Vanessa
1. Ons terras ligt aan de zonnekant waardoor onze klanten menige 

uren kunnen genieten van onze uitgebreide bierkaart. Met het aan-
bod van snacks en ijsjes komt iedereen aan zijn trekken. Zeer bin-
nenkort starten we met de vernieuwing die het plaatsen van een 
uitschuifbare luifel, een afdichtbare voorkant en het plaatsen van 
terrasverwarmers inhoudt. 

2. De Strongbow Ciders zijn samen met de Chouffe Soleil, de Cherry 
Chouffe en de Karmeliet de hype.

3. Tijdens de zomerperiode organiseren we de mosselweekenden, 
maar daarnaast is er altijd ambiance zelfs tot in de vroege uurtjes.

Rubenshof – Eppegem bij Lieve
1. De rustige ligging in de schaduw van de kerk en weg van de grote baan 

wordt gesmaakt door klanten die op zoek zijn naar een zonnig en 
gezellig terras. Tevens de uitgelezen trekpleister voor wielertoeristen.

2. Het gewone frisse pintje is naast de zwaardere bieren types Trappist 
en Karmeliet nog steeds het meest gevraagd. Voor wie het graag 
zonder alcohol heeft, is er de lekkere koffie.

3. Op 13 augustus is er de befaamde rommelmarkt van Eppegem die 
bij droog weer een hoogdag is voor gans het dorp en in het bijzonder 
voor het terras.

Amadeus - Zemst-Bos bij Marc en Marleen
1. Op het zuidwaarts gerichte terras van Marc en Marleen valt er altijd 

wat te beleven. Zeker als Sport & Steun komt aangevlamd met grote 
dorst.

2. Duvel en La Chouffe zijn de toppers. 
3. Met Boskermis (in juli) vloeien cava en gin-tonic rijkelijk.

Tot zover onze rondgang, maar beste lezer, er zijn waarschijnlijk nog 
andere zomerse terrasjes in Zemst. Hou je dus vooral niet in en wie weet 
"tot op het terras”.

Tekst: Patrick Deswarte, foto’s: Jean Andries
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Geert werkt er onder-
tussen bijna 10 jaar 
en is er manager 
Communicatie, wat 
zoveel wil zeggen als het 
uitdenken, uitwerken en 
opvolgen van de com-
municat iecampag-
nes. Een geweldige job 
met een topteam om 
zich heen. Voor ‘Merry 
Christmas from Syria’, 
een spot waarmee ze 
de Vlaming wakker wil-
den schudden en tonen 
dat het Rode Kruis 
blijft doorgaan in zeer 
moeilijke omstandig-
heden, werkte zijn team 
samen met het gekende reclamebu-
reau Duval-Guillaume.
De spot maakte duidelijk indruk, want 

een Gouden Leeuw win je niet zomaar. 
Het Rode Kruis won het van onder andere 
Nike, Apple, Playstation en Adidas. 
Helemaal opmerkelijk wanneer je hoort 
dat de film op één nacht gemaakt werd. 
Je hoort ‘let it snow’ en ziet tegelijkertijd 
confronterende beelden van de oor-
logssituatie in Syrië. Hiermee wou het 
Rode Kruis de boodschap doorgeven 
dat ze de enige humanitaire speler zijn 

die blijven doorgaan, zelfs in de meest 
onmogelijke situaties en over de front-
linies heen. Maar ook dat hun unieke 

a a n p a k 
deel uit-
maakt van 
de maat-
schappij en 
dat daar-

voor 10.000 actieve lokale vrijwilligers 
elke dag hun leven riskeren.

Wil je de spot zelf eens zien? Zoek via 
YouTube naar ‘Merry Christmas from Syria’. 

Zonder proper onder-
goed naar Cannes
Geert kreeg heel plots te horen dat ze 
de Gouden Leeuw gewonnen hadden en 

moest in allerijl naar Cannes vertrekken. 
Geen tijd om thuis een kostuum te gaan 
halen, laat staan een propere onderbroek 
aan te trekken want de vlucht vertrok en 
hij had een show te halen. In Cannes aan-
gekomen werd hij op een indrukwekkend 
podium geduwd met 5.000 toeschouwers 
voor zich. Het doet wat met een mens.

“Onze vrijwilligers en lokale afdelingen 
leveren fantastisch werk en dat werd 
bij deze eens flink in de kijker gezet!” 
besluit een trotse Geert.

Meer weten over het Rode Kruis of eens 
zien hoe je zelf je steentje kan bijdra-
gen? Surf naar www.rodekruis.be

Tekst: Ellen Van de Wijgaert,  

foto: Cannes Lions Festival

Gouden Leeuw voor Geert
HOFSTADE – Rode Kruis-Vlaanderen won een Gouden Leeuw in Cannes met hun kerstspot. 

Geert Vanhorenbeeck, Hofstadenaar in hart en nieren, maakt deel uit van hun communicatie- 

afdeling en mocht mee naar Cannes!

"Het Rode Kruis blijft doorgaan in 
zeer moeilijke omstandigheden"

 Geert, derde van links, 
vloog in allerijl naar 

Cannes en meteen het 
podium op!
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ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

E-mail: denijsj@telenet.be

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

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

 

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

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN 
CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

015/61 71 22 - 0475/83 40 36
info@verbestel.be
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Onze voetbalclubs op de transfermarkt
ZEMST - De voetbalcarrousel voor het seizoen 2017-2018 kwam ook nu weer vroeg op gang. En-

kele spelers vonden bij onze clubs een nieuwe uitdaging. de Zemstenaar stelt ze aan u voor. Elk 

van hen schotelden we dezelfde vragen voor.
Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Carrièreoverzicht?

2. Waarom naar een nieuwe club?

3. Sterke punten?

Nieuw bij FC Eppegem: v.l.n.r. Bjorn Cornelissen, Kenneth Leemans, Dylan Heyvaert, Robin 
Vercammen en Robbe Olbrechts

Derde amateurs A

KFC Eppegem
“De lat moet hoger gelegd worden en 
dit door iedereen”, zegt trainer Greg 
Vanderidt. “Het bestuur, de sportieve 
staf en de spelers gaan geen gemak-
kelijk jaar tegemoet. Het tweede jaar 
na een promotie is het jaar van de 
bevestiging. We moeten af van het 
gemoedelijke en ‘provinciale’ voetbal. 
We hebben geen spectaculaire din-
gen gedaan op de transfermarkt. De 
vertrekkers zijn vervangen door spe-
lers met het profiel dat we zochten: 
jong, opleiding in nationale, hongerig 
naar basisplaatsen en een winnaars-
mentaliteit. Ik moet voorzitter Jan Van 
Asbroeck en het bestuur andermaal 
bedanken voor de geleverde inspan-
ningen. We zijn vooral in de breedte 
versterkt. De nieuwkomers moeten 
voor extra scherpte zorgen en ieder-
een wakker houden. Op basis van de 
ploeg van vorig seizoen hebben we 
meer continuïteit. Daarom hebben 
we gekozen om meer wedstrijden te 
spelen en iedereen aan bod te laten 
komen. Eind augustus zullen we een 
eerste balans opmaken van de elf 
nieuwkomers. Het belangrijkste is het 
engagement van de spelers en hun 
inzet, zowel in de wedstrijden als op 
training. We moeten realistisch zijn en 
nog altijd weten wie we zijn en vooral 

van waar we komen. De club past zich 
nog volop aan het nationale voetbal 
aan. Zowel bij het bestuur als bij de 
jeugd merk ik een grote gedrevenheid. 
Beter doen dan vorig seizoen zou een 
enorm succes zijn.”

IN: Kenneth Leemans (Zele), Robin 
Vercammen (Schriek), Bjorn Cornelissen 
(Rupel-Boom), Alec Mertens, Matz Godts 
en Nessim Kliai (allen RC Mechelen), Yilmar 
Kadir (City Pirates), Fabrizio Heunaerts, 
Yoran Verdeyen en Robbe Olbrechts en 
Fabio Kaira (allen SC Grimbergen) komen 
de kern versterken. Ewout Denys ver-
lengde uiteindelijk zijn verblijf.

OUT: Mirko Gajanovic, Kamal Meftah, 
Bruno Vanden Bossche, Nicolas Bodart, 
Mohamed Dahmany, Mohamed Zeroual 
en Jeroen Bouckaert verlaten de club.

Kenneth Leemans (24, doelwachter)
1. Ex-Anderlecht (jeugd), Antwerp (1 j.), 

Dender (1 j.), Lebbeke (1 j.), Zele (1 j. 
derde amateurs).

2. Ik degradeerde met Zele. Greg belde 
me op en die kans wilde ik niet voor-

bij laten gaan. Ik heb sportieve ambi-
ties, evenals Eppegem en derde 
amateurs is een leuke reeks.

3. Meevoetballen en goede reflexen op 
de lijn.

Robin Vercammen (26, verdedi-
gende half)
1. Jeugd Wavria, SK Lierse (tot 16 j.), 

Tienen (1 j.), Lille (2 j.) en Schriek (3 j.).
2. FC Eppegem toont ambitie en die 

heb ik ook.
3. Werkkracht en simpel voetballen.

Bjorn Cornelissen (24, centraal 
middenveld)
1. Jeugd Delta Londerzeel, KV Mechelen 

(U14), Anderlecht (tot U19), terug KV 
Mechelen (getraind met de kern en 
2 selecties) , Rupel Boom (5 j. en 150 
wedstrijden met 1ste ploeg).

2. De combinatie werk/voetbal. FC 
Eppegem ligt in mijn buurt en het is 
een club met ambities en professio-
nele ondersteuning. De omkadering 
is vergelijkbaar met Rupel Boom.

3. Teamspeler, duelsterk en stressbe-
stendig.
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BIK Hofstade
opende op zaterdag 1 juli een nieuwe zaak! 

“RIBS and more”
is een restaurant gespecialiseerd in verse 

sous-vide gekookte ribs. 

Tervuursesteenweg 214, Hofstade
Info: www.ribsandmore.be of 015.30.65.
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De nieuwkomers van FC Zemst. 
V.l.n.r. (boven) Glenn Schils, Lorenzo Giuli, Wout Lippens, 
Sofian Lazaar, Niels Detremont en Wouter Borry. Onder: Benny 
De Backer, trainer Bart Van Winckel en Gregory Cox.

Yilmar Kadier (20, spits)
1. Vlug Vooruit (jeugd tot 13 j.), Antwerp 

(2 j. U15), City Pirates (4 j. en een half 
seizoen 1ste ploeg).

2. Tegen de B-ploeg van Eppegem 
speelde ik me in de kijker en scoorde 
zes keer. Dat ging bij het bestuur niet 
onopgemerkt voorbij en we kwamen 
vlug tot een overeenkomst.

3. Scorend vermogen, kopbalsterk en 
krachtig aan de bal.  

Alec Mertens (19, spits of flankaan-
valler)
1. Katelijne (jeugd), als 15-jarige naar 

RC Mechelen (2 j. eerste ploeg en zes 
doelpunten).

2. FC Eppegem is een toffe club. RC 
Mechelen degradeerde en wilde blij-
ven voetballen op hetzelfde niveau. 
Bij het eerste gesprek had ik onmid-
dellijk een goed gevoel. 

3. Snel, doorzetter, scoor gemakkelijk 
en leergierig.

Robin Olbrechts (18, spits)
1. Relegem (tot 11 j.), dan SC Grimbergen, 

elf keer in de selectie en ook elf 
doelpunten.

2. Ik zocht een nieuwe uitdaging voor 
mezelf. Greg Vanderidt wist me te 
overtuigen; de werking is naar mijn 
zin.

3. Snel en ik scoor vlot, vorig jaar 21 
doelpunten bij de beloften.

Nesim Kliai (17, aanvaller)
1. RC Mechelen (7-11 j.), KV Mechelen 

(2j.), terug RC Mechelen en vorig sei-
zoen kernspeler bij de beloften.

2. Een nieuwe uitdaging. FC Eppegem 
is de beste keuze van alle streek-
ploegen.

3. Snelheid en techniek.
Mats Godts (19, halfspeler)
1. RC Mechelen jeugd en het voorbije 

jaar kernspeler 
eerste ploeg.

2. Ik wilde in nationale 
blijven voetballen.

3. Polyvalent en ste-
vig in duels.

Yoran Verdeyen (19, 
doelwachter)
1. Jeugd Zennester 

H o m b e e k , 
Grimbergen (twee seizoenen in de kern).

2. Na zeven jaar Grimbergen was het 
tijd voor iets nieuws. Ik ben bij FC 
Eppegem komen testen en had 
onmiddellijk een goed gevoel.

3. Uitvoetballen, traptechniek en sterk 
op de lijn.

Fabio Kaira (22)
1. Grimbergen jeugd en drie jaar in de 

kern van de eerste ploeg.
2. Ik wou de neerwaartse spiraal omke-

ren en meer speelgelegenheid krijgen.
3. Karakterspeler en stevig in de duels.

Dimitri Huys (40, trainer U21)
1. Jeugd Diegem tot eerste ploeg 

(20 j.), Halle (1 j.) Ramsdonk (8 j.), 
Galmaarden (2 j.), terug Ramsdonk 
als speler (3-4 j.) en T1 (4,5 j.)

2. FC Ramsdonk viel uit elkaar, bij FC 
Eppegem was een plaatsje vrij en 
met Greg kwam het vlug tot een 
overeenkomst. Ik wil vooral de U21 
nauwer betrekken bij de eerste ploeg.

3. Discipline en inzet zijn heel belangrijk.

Derde provinciale C

FC Zemst
Tijdens de persvoorstelling van FC Zemst 
bleek het duidelijk: FC Zemst leeft. 
Manager Jurgen Deman: “Welkom 
bij deze mooie club. Ik ben fier op de 
sponsors, de werking bij de club en ik 

heb groot vertrouwen in onze trainers”. 
Trainer Bart Van Winckel: “De laat-
ste zeven wedstrijden waren goed, we 
hebben het seizoen knap afgesloten 
maar daarmee is ook alles gezegd. In 
de voorbereiding willen we alles win-
nen, zeker tegen de ploeg van Marc 
Vanhoutte  (Steenokkerzeel) en die van 
Philippe Van Perk (Kapelle-op-den-Bos). 
Met een vijfde plaats ben ik tevreden”. 
Broers Johan en Daniël Devos: “We 
zijn tevreden dat we terug actief kunnen 
meewerken aan de sportieve werking 
van de club als trainers van de reserven”. 
Koen Colebrants is terug van wegge-
weest. “Na twee leerrijke jaren bij SK Laar 
ben ik tevreden me opnieuw verdienste-
lijk te kunnen maken bij FC Zemst.”
Trainer Guy Vandam werd met de 
damesploeg kampioen. “Dit seizoen 
hebben we vier damesploegen, een 
bewijs dat damesvoetbal in de lift zit. 
Elien De Jaegher komt terug van KV 
Mechelen. We spelen in tweede pro-
vinciale, een stapje hoger maar met de 
steun van de talrijke supporters kun-
nen we beter doen. Een vijfde plaats is 
ons streefdoel.” 

Glenn Schils (33)
1. Jeugd Diegem, Hofstade (6 j.), Walem 

(1 j.), Kampenhout (half jaar 1ste ploeg) 
en Zemst. Borght (2 j.), Merchtem (1 
j.), Rotselaar (2 j.), Moorsel (1 j.) en 
Kampelaar (1 j.).
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2. Ik dacht te stoppen maar vier ploegen 
toonden belangstelling. Zemst had 
reeds langer interesse. De club leeft, 
heeft veel jeugd en een mooie accom-
modatie. Een nieuwe uitdaging.

3. Tweevoetig, allround en met mijn erva-
ring kan ik de jeugd iets bijbrengen.

Gregory Cox (33)
1. Jeugd Huizingen, Perk (1 j.), Weerde (2 

j.), en vorig jaar Relegem.
2. Ik woon in Zemst en ken er veel 

mensen.
3. Snelheid, goede linkervoet en scoor 

gemakkelijk.

Wout Lippens (24)
1. Jeugd FC Eppegem, eerste ploeg 

Borght (2 j.) en twee jaar Weerde.
2. Een nieuwe uitdaging. Zemst is een 

plezante club, heeft een hechte eer-
ste ploeg en een mooie accommo-
datie.

3. In de verdediging kan ik mijn man-
netje staan. Uitvoetballen en man 
tegen man zijn mijn beste wapens.

Jeroen Van Den Berg (25)
1. Bij FC Eppegem en FC Melsbroek (2 j. 

in de kern).
2. Wegens werkaangelegenheden een 

stapje terug en meer voetbalplezier.
3. Snel langs de flanken en scoor 

gemakkelijk.

KCVV Elewijt
Dat KCVV Elewijt volgend seizoen uit 
een ander vaatje wil tappen was duide-
lijk tijdens de voorstelling. Een tevreden 
voorzitter Rudy Bautmans verwel-
komde een dertigtal spelers 
waaronder elf nieuwkomers en stelde 
fier de nieuwe hoofdcoach Wim 
D’Hondt (31) voor. 
“Jong maar 15 jaar ervaring”, aldus de 
trainer. “Bij Grimbergen, Diegem Sp. en 
GR Katelijne heb ik heel wat voetbal-
watertjes doorzwommen. Ik ben in het 
bezit van het op één na hoogste trai-
nersdiploma, wil constant bijleren en 
bij KCVV Elewijt positief werken op mijn 
manier. Uit een terugblik op de voorbije 
seizoenen concludeer ik dat de club 
vaak in de middenmoot van de rechter-
kolom eindigde, met één van de beste 
aanvalslinies van de reeks maar met 
een zwakke verdediging. We willen pro-
gressie maken. Het zal voor iedereen 
aanpassen zijn. De wil om er iets van te 
maken en veel inzet moeten aanwezig 
zijn. De ambitie van de voorzitter “graag 
in de top vijf” is mooi maar lijkt me 
hoog gegrepen. Met Jorn Rezszynzski is 
de beste spits van de reeks weg. Dat is 
een aderlating. Werken aan een project 
van drie jaar om te promoveren is de 
bedoeling.”

IN: David Puttemans (30, Stokkel), 

Enes Saygili (21, Kampelaar), Maher 
Bourafi (20, GR Katelijne), Jason Van 
Kimmenade (21, Peutie), Glen Verhoeven 
(30, Nossegem), Jess Devreese (28, 
ex-VV Elewijt), Baptiste Dardennne (21, 
Sterrebeek), Aubry Crock (27, VK Weerde), 
Olivier Moluwa (25, RC Schaarbeek), 
Alexander Coosemans (24, Kampelaar), 
Maher Boufrahi (GR Katelijne), Robin De 
Smet (FC Peutie), Generet en Maxim 
Generet (allebei Zermst-Laar), Alessio 
Volpe (Sterrebeek), Michael Van Praet 
(Sp. Tange), Gert-Jan Van Schevensteen 
(vrije speler) en Thimothy Van Den 
Heuvel (26, VK Weerde). Luc  Usewils 
wordt de nieuwe keeperstrainer. 

OUT: Jorn Reszynzsky (Bertem-
Leefdaal), Glen Hertmans (Rijmenam), 
Niels Verbeeck (Kapelle-op-den-Bos), 
Wouter De Clercq (Ritterclub), Robin 
Cauwenberghs (FC Perk), Sam Van Tilt 
(?), Kisoka Makengele (?) en Sebastien 
De Leener (?) verlaten de club. Kevin De 
Smedt, Bart De Cree en Kevin Spiessens 
stoppen met voetballen maar blijven 
aangesloten. Speler-trainer Gunter 
Vercammen gaat naar Tempo Overijse B.

Vierde povinciale D

VK Weerde
VK Weerde begint het seizoen in een 
nieuw kleedje. Keven Van Rompaey (38, 
ex-FC Zemst en SK Laar) is de nieuwe 
T1, Tim Verhaegen (ex-doelwachter) T2 
en Henri Vervoort afgevaardigde. 
Keven Van Rompaey gelooft in de 
nieuwe spelersgroep. “Ik heb heel wat 
voetbalwatertjes doorzwommen en wil 
me bewijzen bij VK Weerde. Wegens een 
knieblessure kwam vlug een einde aan 
mijn spelerscarrière. Een homogene 
groep en respect naar de club toe vind 
ik belangrijk. De lat ligt hoger dan het 
voorbije jaar. We streven aanvankelijk De nieuwkomers van KCVV Elewijt
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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 
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Bierhandel
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Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22

WILLY BECQ
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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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naar een vierde plaats, al wat er bij komt 
is mooi. Zo snel mogelijk opnieuw naar 
derde provinciale is ons doel. Iedereen 
krijgt zijn kans.
IN:  Imran Ackakkar (Rijmenam), Jeroen 
De Wachter (Walem), David Gahete (FC 
Eppegem), Michael Lauwers (Bornem), 
Thomas Linders FC Eppegem, Jonas 
Maes (Muizen), Bachir Naciri (Keerbergen), 
Cedric Nelissen (Moorsel), Gregory 
Smal (Stade Evere), Bert Timmermans 
(Kapelle-op-den-Bos), Jasper Vleugels 
(FC Humbeek) en Jeroen De Wachter 
komen de kern versterken. Barry 
D’Hoine doet er nog een jaar bij! 

OUT: Aubry Crock (VV Elewijt), Benny De 
Backer (FC Zemst), Wout Lippens (FC 
Zemst) en Timothy Van Den Heuvel (VV 
Elewijt) verlaten de club. Wouter Sels 

stopt maar blijft aangesloten.
Helga Janssen (20 jaar “Kakker-doet-al” 
en spontane inzet voor de club) stopt 
en werd gepast in de bloemetjes gezet. 
“Afscheid nemen in schoonheid, maar 
ik zal nog vaak aanwezig zijn”, pinkte 
Helga een traantje weg. 

Michael Lauwers (29, doelwachter)
1. Jeugd en eerste ploeg Sp. Mechelen. 

In de kern van Machelen, Verbr. 
Hofstade (3 j.), VV Leest. Zaalvoetbal 
en terug begonnen bij Schonenberg. 

2. Ik woon in Weerde, wilde graag een 
stapje hoger en VK Weerde is een 
logische keuze.

3. Goede reflex, sterk op de lijn en goed 
meevoetballen.

Bert Timmermans (27,aanvaller)
1. Tot 17 jaar jeugd Grimbergen, vijf 

jaar Borght en drie jaar eerste ploeg 
Kapelle-op-den-Bos.

2. Ik was aan een nieuwe uitdaging toe 
en zocht weer voetbalplezier. Trainer 
Keven Van Rompaey gelooft in mij. 
VK Weerde is de beste keuze en gaat 
voor de titel.

3. Ploegspelers, tweevoetig en ik scoor 
gemakkelijk. Vijftien doelpunten is 
mijn streefdoel.

Verboedering Hofstade
Mick De Voster (FC Zemst), Krstan 
Gajanovic (FC Eppegem), Tristan Cuyvers 
(Steenokkerzeel), Jelle Spinoy (terug van 
Zemst), Elias Bouckich, Geoffrey Vanherck 
en Leandro Argentiero (vrije spelers). 
Kjelle Vervoort verlengde zijn verblijf bij 
SC Machelen. Tom Janssens (stopt), Kevin 
Bouckhuyt (werkaangelegenheden) en 
Arnout De Muynck (blessure).

FC Eppegem B
Trainer: Willy Van Craenegem (T2 
Kapelle-op-den-Bos), Ben Zels (FC 
Walem), Mike Van der Schelden (FC 
Peutie), Youri Van Rossum (FC Beigem), 
Randy Cools (FC Ramsdonk), Niel 
Pancken (FC Peutie, Lander Lagae 
(FC Perk) en Marco Festraets, Jordy 
Juchtmans en Joren Devisch (allen vrije 
spelers).

De nieuwkomers  van VK Weerde met de sportieve staf. Boven (v.l.n.r.) T1 Keven 
Van Rompaey, Bert Timmermans, David Gahete, Michael Lauwers, Jasper Vleugels en 

afgevaardigde Henri Vervoort. Onder: Cedric Nelissen, Jonas Maes en T2 Tim Verhaegen. 

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
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Waar ken ik die naam van? U vraagt 
het zich misschien af. Welnu, in 2002 
was deze in Hongarije geboren dame 
– ze bracht er alleen de eerste zes 
maanden van haar leven door - onze 
Miss Belgian Beauty. Nadien vormde zij 
als nieuwsanker ruim zeven jaar lang 
het gezicht van de regionale tv-zender 
RTV. In 2012 kwam zij met haar partner 
Olivier in Eppegem wonen. Twee schat-
tige kinderen vergrootten ondertussen 
het gezinsgeluk: Bardo (5 jaar) en Giulia 
(2 jaar). Maar omdat stilzitten niet haar 
ding is, besloot ze om haar droom te 
realiseren: een eigen zaak starten.

Geen geitenwollensok-
ken toestanden
Hoe ben je tot Home on Earth geko-
men, Zsofi?
“Bij een bezoek aan Barcelona in 2015 
raakte ik gefascineerd door een shop 
van Home on Earth. Ik maakte ken-
nis met het Deens-Duitse koppel dat 
de zaak had opgericht. Het bleek op 
dat moment trouwens de enige winkel 
te zijn. Ondertussen is er ook al een in 
Berlijn. En nu deze dus.”

Wat sprak je zo aan in hun concept?
“Hun hele collectie, gaande van keu-
kenartikelen over verlichting tot juwe-
len, zag er fantastisch uit. Voeg daar 
het gebruik van natuurlijke materi-
alen aan toe en het Scandinavische 
design. En niet te vergeten de pro-
ductie van de artikelen door lokale 
ambachtslui die er een eerlijk inko-
men mee verdienen. Ze werken puur 
in opdracht en er zijn geen tussen-

schakels in het hele proces. Het zijn 
ook geen massaproducten, maar 
exclusieve artikelen. Dus geen gei-
tenwollensokken toestanden!”

Natuurlijke materialen
Zsofi loodst me fier door haar gloed-
nieuwe zaak, gevestigd in een trendy 
buurt – de Wilde Zee - met heel wat 
passage. Zsofi: “Het vergde flink wat 
inspanningen om dit oude pand om 

Zsofi brengt de natuur in huis
EPPEGEM/ANTWERPEN – Originele designobjecten van natuurlijke materialen, op een eerlijke manier 

geproduceerd, om je huis sfeervol in te kleden en jezelf mee te verwennen. We ontdekten ze in de 

Wiegstraat tijdens een dagje Antwerpen. In Home on Earth, een trendy shop vol leuke en praktische 

artikelen. Achter de toonbank een charmante en elegante dame uit Eppegem: Zsofi Horvath. 

Koop en krijg een libel!
Zsofi heeft een hart voor onze gemeente. Elke inwoner van groot Zemst die 
in de loop van de maand augustus een aankoop doet bij Home on Earth van 
minstens 35 euro, krijgt er een geschenk voor geluk bovenop: een libel uit 
bamboe ter waarde van 6 euro. Niet zo maar een dragon fly, maar eentje die 
ongelooflijk in evenwicht blijft als je ze op haar neus laat rusten (zoals een 
echte dat kan!). Grijp deze garantie op een evenwichtig leven en rep je naar de 
Wiegstraat met deze Zemstenaar of dit artikel in de hand! 

Zsofi Horvath realiseert met 
Home on Earth een levensdroom.
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te toveren tot de aantrekkelijke winkel 
die het nu is. Maar het geeft me vol-
doening. Ik heb het helemaal kunnen 
inrichten zoals ik het in gedachten 
had. Bovendien heb ik het alleen-
recht op Home on Earth in België en 
Luxemburg.” Ik bewonder de originele 
home & lifestyle artikelen voor de keu-
ken, de decoratieve verlichtingsele-
menten, de handgemaakte juwelen, 
de leuke yoga-artikelen… 

Uit welke materialen zijn de artike-
len zoal gemaakt?
“Alles is gemaakt uit natuurlijke mate-
rialen: kaneel- en olijfhout, bamboe, 
kokos en 100% zuivere wol uit Nepal, 
waar maar liefst 28 families kunnen 
leven van wat zij voor ons produceren. 
Alle voorwerpen en accessoires zijn 
gemaakt met eerbied voor de natuur 
en de mens. Er komt dus ook geen kin-
derarbeid aan te pas!”

Nieuwsgierige toeristen en dagjes-
shoppers houden halt voor de uit-
nodigende etalage. Komen binnen, 
bewonderen, keuren, kiezen en kopen. 
En Zsofi straalt als de zon! Ben je in 
Antwerpen, verlaat dan even de drukte 
van de Meir en voel je thuis bij Home 
on Earth. In augustus heeft Zsofi trou-
wens een leuke attentie klaar voor elke 
Zemstenaar! (zie kader)

Tekst en foto’s: Alex Lauwens

bvba

Vanaf juli zijn onze mosselen er!
Jaarlijks verlof van 11 tot 26 september.

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium 
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -- 
Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

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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Mieke Wijns uit Eppegem werd 80 en dat werd gevierd door familie, buren en het zangkoor. “Altijd positief denken. En belangrijk, ik heb een mooie familie en toffe vrienden. Ik word voor het eerst grootmoeder, mijn eerste kleinkind is mijn mooiste geschenk”, zegt Mieke.

CoderDojo Belgium is een non-profit beweging die 

gratis bijeenkomsten organiseert voor jongeren van 

zeven tot 18 jaar om in clubverband te leren pro-

grammeren. Dojo’s worden volledig opgezet door 

vrijwilligers. Zo ook in Zemst waar ze maandelijks, 

in samenwerking met de gemeente, een les geven. 

Als erkentelijkheid jegens hen, en aangezien ze dat 

volledig gratis doen, leek het de gemeente oppor-

tuun een klein bedanking te geven onder vorm van 

een taart.

De negende editie van MTB voor Mali in Zemst-Laar was met ruim 600 deelnemers een groot succes. De medeor-ganisatoren en verantwoordelijken voor het parcours KM Project waren bijzonder opgetogen voor het goede verloop.

De 47e editie van de Weerdse Zomerfeesten bood andermaal 

voor elk wat wils. Zaterdag konden de jongsten zich uitleven 

met onder meer een springkasteel en kermismolen. In de 

vooravond kregen de sportievelingen voor de 30e keer een 

stratenloop voorgeschoteld. Ook zondag was er nog een spor-

tief vervolg met een fietstocht voor families en wielertoeristen.
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Kinesiste Sophie Milde houdt het na vijf jaar praktijk in Mechelen voor 
bekeken en opende een nieuwe zaak in Eppegem, Brusselesteen-
weg 350. De kinesiste van de eerste ploeg van KFC Eppegem is vooral 
gespecialiseerd in kinesitherapie en sportrevalidatie, manuele therapie, 
myofasciale therapie en dry needling. 

Eigenaars van Brabantse trekpaarden “De Brabander” met leden van Zemst en omlig-

gende gemeenten waren op bezoek in de manege Verbrande Brug. Paardenliefhebbers 

en sympathisanten waren vol bewondering van de mooie paarden, dito wagens en hun 

aanhang. 

Soiree Tropicale was andermaal onder een stralende zon en zwoele avonden drie dagen feesten 

tot in de kleine uurtjes. Zaterdagnamiddag kwamen de kleinsten aan hun trekken. Foto links: 

circustechnieken. Foto rechts: Macramé.  
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Emma Vandermeiren, Maxime Dierickx 

en Ignace Dierickx waren er bij tijdens de 

fotosessie van KV Mechelen 2017-18. “Een 

leuke dag om nooit te vergeten, suppor-

ters voor het leven”, zeggen ze in koor.

Voor de tweede keer in drie jaar tijd schoot Elewijtenaar Hubert Bakelants zich tot koning van de Sint Sebastiaansgilde. Met zijn negende pijl trof Hubert de hoofdvogel en niemand deed beter. Twee jaar geleden was hij ook al koning maar vorig jaar kon hij die status niet bevestigen. Dit jaar lukte het wel. In tegenstel-ling tot zijn rivalen schiet hij met een gewone ouderwetse boog zonder technische snufjes. Daarmee vormt hij een uitzondering in schutterskringen, want zijn tegenstanders hanteren vaak een katrollenboog met vizier. (JD)

Tien Eppegemnaren gingen op pad voor een uitstapje met de trein naar Brussel. Eerst een stevig ontbijt in Baguetel, een tof idee voor een sterk ge-stel. “Manneke Pis, Brouwerij Cantillon, de Marollen… en dan maar drinken, eten en dollen”, zeggen ze in koor.

Patrick Van Hummelen liet zijn ver-

jaardag niet zomaar voorbijgaan en 

nodigde ongeveer 120 boogschut-

tersvrienden uit in zijn thuishaven. 

Een feestje bouwen noemen ze dat.



27

Fo
to

’s
: J

ea
n 

An
dr

ie
s

Op vrijdag 7 juli was Sportsminded bijzonder actief in school “’Wonderwijs” in Zemst. De sportmonitoren 

zetten de jongeren tijdens de vakantie aan om sportief bezig te zijn en actief te sporten, onder toezicht van 

vijf gediplomeerde begeleiders en 27 organisatoren. Op de foto boven de kleuters omni-sport crea-camp 

(tweeënhalf tot vijf jaar). Rechts: de grotere omni-sporters (zes tot 12 jaar).

Manager Jurgen Deman van FC Zemst werd voor de derde keer vader van een prachtkind Sky en dat werd op zaterdag 8 april gevierd met een babyborrel. Ouders Fille de Marie-Paul Bila en Jurgen Deman, zusje Soeur en broers Sonny en kleine Jurgen waren niet weinig fier op hun dochtertje/zusje. Een mooie foto met niets dan leuke enthousiaste mensen hoorde er uiteraard bij. “De toekomst is verzekerd voor de damesploeg van FC Zemst”, zegt een fiere manager. 
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
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Kamperen was haar ding niet. Maar sinds haar drie kinderen met de 
Chiro op bivak waren geweest, kon ze aan hun smeekbede niet langer 
weerstaan. Slapen in een tent, het was de enige manier voor Muriëlle 

om betaalbaar op vakantie te gaan sinds haar scheiding van Bernd, nu zo’n 
vijf jaar geleden. Janice, de oudste, zag er al uit als een jonge, ontluikende 
vrouw, ook al was ze amper 11. Ze was twee handen op een buik met Bernice, 
haar twee jaar jongere zus. Beiden bemoederden ze hun achtjarig broertje 
Dylan. Niet toevallig helemaal anders, want van een andere vader. Maar wel 
de reden van haar vechtscheiding. Bovendien had ze maar een halftijdse 
baan. Wat zwartwerk af en toe om de eindjes aan elkaar te knopen en om 
van tien dagen vakantie te kunnen genieten. Op één dag rijden van thuis 
naar een camping met zicht op de Mont Ventoux, in de buurt van Nyons, net 
geen 1000 km. Een vakantiehuisje zat er niet in. Laat staan een B&B of hotel. 
Na het bivak was het twee nachten (en één dag!) volle bak wassen, drogen 
en strijken geweest. Modder, smurrie, kots & co. Ze prevelde een dankgebed 
voor de mensen die de wasmachine hadden uitgevonden. En de droogkast! 
Zondagochtend om vijf uur sloot Muriëlle haar deur, startte de motor van haar 
Berlingo met drie duttende kinderen erin. Drie uur later een eerste halte, in 
Assevillers, even ten noorden van Parijs. Zoals destijds met mama en papa. 
Een plasje, een kakje, een snelle croissant. Stevige espresso en chocomelk 
aan toe. In de buurt van Macon kwakte de maaginhoud van Bernice tegen de 
binnenkant van de voorruit. Muriëlle was wel meer zurigheid gewoon. 
Als een miss wet T-shirt, doordrenkt van zweet – wegens geen airco - 
arriveerde ze. Gelukkig was er Arjan, de bereidwillige Nederlandse buur 
in de camper ernaast. Hij hielp haar uitladen, de haringen in de grond 
kloppen, het zeil spannen. Hij warmde een overschotje spaghetti bolog-
naise op en trakteerde met een flesje lauwe landwijn. Die Muriëlle naar 
het hoofd steeg en haar deed wegzinken in een diepe slaap. 
Het was al middag toen zij haar ogen opende. Niet in haar tent, maar in de 
camper van Arjan. Met vijf joelende kinderen om haar heen. Janice, Bernice 
en Dylan, maar ook Matthew en Sarah, de twee kinderen van Arjan. Van het 
onweer en de waterhoos in de vroege ochtend herinnerde zij zich amper iets. 
Van hun evacuatie evenmin. Ook de rest van de vakantie werd de krappe 
camper hun nachtelijk onderkomen. Samen doken zij in het zwembad. 
Kookten ketels spaghetti voor zeven. Leefden los en lachten luid. Wandelden 
door wiegende lavendelvelden. Met de zon in het zenit en in hun hart.
 Alex Lauwens
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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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“Onze muziekvereniging 
“Willen Is Kunnen” uit Zemst-
Laar viert dit jaar haar 105-
jarig bestaan. Deze unieke 
gebeurtenis zal uiteraard 
niet ongemerkt voorbij gaan. 
Onze vereniging bestaat uit 
drie orkesten: een 70-kop-
pige fanfare, een jeugden-
semble met gemotiveerde, 
jonge muzikanten en een 
percussie-ensemble met 
internationale naam en faam 
als gewezen wereldkam-
pioen. Zoals het een goede 
vereniging betaamt, worden 
er jaarlijks heel wat eigen 
activiteiten georganiseerd: concerten, 
restaurants, brunch, muziekkamp, ...”

Taart en circus
“Elke vijf jaar organiseren wij jubile-
umfeesten en dat is ook in 2017 niet 
anders, want we bestaan 105 jaar. Een 
verjaardag als deze gaat natuurlijk 
gepaard met een supergrote taart, die 
we gaan bakken in september! Op 23 
en 24 september 2017 gaat onze ver-
eniging een groots, spectaculair evene-
ment organiseren met niemand min-
der dan het overbekende Wiener Circus. 
De fanfare, de jeugdfanfare en het per-
cussie-ensemble gaan in de circus-
tent en in onze WIK-zaal een magische 
sfeer creëren vol muzikale acrobatie en 
spectaculaire, vingervlugge solisten. De 

artiesten van het Wiener Circus zorgen 
voor een wervelende show in een tot de 
nok gevulde tent. De tent zal opgetrok-
ken worden achter de cultuurhal WIK, 
Spiltstraat 280, Zemst-Laar.
Het Wiener Circus reist in België rond 
sinds 1965. Daarmee zijn ze het oud-
ste nog rondreizende circus in België. 
Ze reizen van dorp tot dorp en brengen 
daarbij hun gloednieuwe show vol klas-
sieke circuselementen in een modern 
jasje. Zo zijn de clowns en de dieren 
ook steeds van de partij. Ze zullen u 
verbazen met gevaarlijke stunts en 
gewaagde acts. Ook de elegante acro-
bates in de lucht en in de piste zullen 
u versteld doen staan. Kortom, het is 
een spektakel van traditioneel circus in 
een warme sfeer dat u zeker niet mag 

missen. Verspreid over beide concert-
dagen verwachten wij een opkomst van 
ongeveer 1.200 personen. Dus mensen, 
reserveer tijdig via nancy.wik@telenet.
be.
Iedereen is welkom! Familie en vrien-
den, alsook bedrijven die de kans zien 
om hun klanten of medewerkers uit te 
nodigen voor een avondje teambuil-
ding of networking.  Hiervoor bestaan 
er verschillende sponsorpakketten 
die een brede waaier aan publiciteit 
en visibiliteit bieden. Mogelijkheden 
voor eigen reclame tijdens de eve-
nementen, alsook publiciteit via regi-
onale en nationale publicaties. Meer 
informatie kan u opvragen via nancy.
wik@telenet.be .”

Tekst: Karin Andries

Met WIK in de Wienertrapeze
ZEMST-LAAR - De Koninklijke fanfare “Willen is Kunnen” blijft zijn grenzen verleggen. Van Belgisch 

kampioen tot wereldkampioen in de muzikale wereld zal WIK zich nu begeven in de artistieke wereld. 

Voorzitter Alex Robberechts licht voor ons een tipje van de sluier.
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Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

walterdekok@telenet.be

Buitenschrijnwerk

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

info@printwinkel.com

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

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

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

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

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

GSM 0475/869 163
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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

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
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Driesrock (‘den Dries’ in Elewijt ligt 
enkele stappen verwijderd) had voor 
het eerst plaats in 2009 en begon als 
een uit de kluiten gewassen buren-
feest. Intussen zijn we acht jaar verder 
en kan je eerder van een dorpsfestival 
spreken, want de opkomst is navenant. 
Het is een gezellige bedoening voor alle 
leeftijden en het is nog gra-
tis ook. Vroege vogels kunnen 
al vanaf 9 uur snuisteren op 
de rommelmarkt, waarbij ook 
straat- en kinderanimatie (en 
voldoende eten en drinken) 
is voorzien. Vanaf 12 uur 30 
rijgen de optredens zich aan 
mekaar. En rocken zal het 
zeker!

Het goede doel
Neen, de Nederlandse pop-
groep uit de jaren ‘80 zal het 
Driesrock-podium niet betre-
den, maar zoals elk jaar gaat 
ook deze keer de opbrengst 
van het festival naar een aan-
tal goede doelen.
De Vrienden van Driesrock 
lichten ze graag even toe: “Om te 
beginnen is er de Kom op tegen Kanker 
voorjaarsactie ‘1000 km trappen’, die we 
stilaan allemaal kennen. In mei fietsen 
duizenden sportievelingen vier dagen 
lang tegen kanker. De netto-opbrengst 
van de 1000 km gaat elk jaar naar het 
biomedisch kankeronderzoek. Voor 
het tweede jaar op rij steunen wij een 
lokaal team Driesrockmedewerkers/
buren in hun sponsortocht.” 

“Als tweede goede doel is er dit jaar 
Villa Samson aan het UZ Brussel”, 
gaan ze verder. “Dit initiatief brengt 
mens en dier samen. Op 19 novem-
ber 2017 wordt het project feeste-
lijk ingehuldigd: een ‘beestig fijn’ 
gebouw naast het UZ Brussel in 
Jette, waar huisdieren en patiënten 

elkaar onbezorgd kunnen ontmoeten. 
Onderzoeken tonen aan dat een huis-
dier een belangrijke rol speelt in het 
genezingsproces, want de interactie 
stimuleert de aanmaak van dopa-
mine en endorfines en elimineert 
stress. Elke patiënt die opgenomen is 
in het UZ Brussel kan gebruik maken 
van Villa Samson, op voorwaarde dat 
zijn ziektebeeld contact met dieren 
toelaat. De doelgroepen zijn kinde-

ren, eenzame oudere mensen wiens 
huisdier vaak nog hun enige ‘familie’ 
is of mensen die aan het levenseinde 
staan en nog een laatste keer hun 
trouwe vriend willen knuffelen.”

“En tot slot geven we dit jaar ook een 
deel van de opbrengst aan Ons Tehuis 
Brabant in Kampenhout, waar volwas-
senen met een mentale beperking 
terecht kunnen”, vullen ze nog aan. 
“Daar wordt gespaard voor de aankoop 
van een Tovertafel. Dat is een speels 
product, ontwikkeld voor speciale 
doelgroepen, zoals mensen met een 
verstandelijke beperking, dementie of 
autisme. Een projector aan het plafond 
projecteert de spellen op een tafel. De 
sensoren detecteren hand- en arm-
bewegingen zodat de projecties direct 
reageren. De interactieve spellen sti-
muleren fysieke activiteit en sociale 
interactie, zijn uitdagend en prikkelend 
en kunnen zelfstandig of in groepsver-
band gespeeld worden.”

Win-win
“De buren zijn nog altijd fier op deze 
win-win-activiteit. Een feest dat men-
sen samenbrengt en de opbrengst 
wordt geschonken aan anderen die 
het kunnen gebruiken. Op deze manier 
draagt iedereen die langs komt zijn 
steentje bij. We hopen dan ook op een 
talrijke opkomst!”

Meer info: www.driesrockelewijt.be en 
facebook.

Tekst: Annemie Goddefroy

Elewijt rockt!
ELEWIJT - Als je aan je negende editie toe bent, kan je stilaan van een gevestigde waarde spreken.   

We hebben het over Driesrock, het gezinsvriendelijk muzikaal evenement dat elk eerste weekend van 

september Elewijt doet rocken én daarbij het goede doel steunt. 
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Aquadans is eigenlijk de afdeling syn-
chroonzwemmen van de zwemclub 
RSC Mechelen, maar de trainingen 
vinden ook plaats in het zwembad 
van Hofstade. Al is die afdeling nog 
piepjong, toch leverden 
enkele jonge zwemsters 
al verscheidene toppres-
taties in die luttele vijf 
jaar. Zo ook de voorbije 
winter in februari. Op het 
Vlaams Kampioenschap 
Synchro 12&U (12 jaar en 
net onder) in Liedekerke, 
behaalde zwemster 
Amélie De Haes uit 
Hofstade knap een bron-
zen medaille in de com-
petitie solo. 
In Brussel vond daar-
naast de jaarlijkse 
wedstrijd voor begin-
ners plaats: de trofee 
Anne Fontaine. Ilona 
De Craemer en Monica 
Tomasian zwommen er 
een duet en wonnen de  
zilveren medaille. Het is 
deze wedstrijd die vol-
gend jaar in het zwembad 
aan de Geerdegemvaart 
zal georganiseerd worden op 29 april 
omdat het zwembad van Schaarbeek 
dan wordt gerenoveerd. 

Hoe doen ze het?
Het gaat deze artistieke afdeling van de 
gewone zwemclub duidelijk voor de wind. 
Hun ledenaantal is spectaculair toegeno-
men op korte tijd. De kaap van de hon-

derd leden werd net overschreden. Alleen 
is het nog een vrouwensport. Er dienden 
zich nog geen jongens aan om mee te 
dansen in het water. Want dat is het ook: 
sierlijke danspartijen in het water op aan-

stekelijke muziek, solo of synchroon in 
groep, wat het bijzonder moeilijk maakt. 
Deze sport vergt veel uithouding, kracht, 
souplesse, ritmegevoel en timing. Toch 
ziet het er allemaal vrij eenvoudig uit, de 
formaties en figuren die in het water aan 
een hoog tempo gevormd worden, maar 
dat is het in geen geval! Probeer zelf maar 
eens kaarsrecht naar de diepte te zwem-

men tot je voeten net onder het waterop-
pervlak zijn om dan weer je benen lood-
recht terug naar boven op te duwen (zie 
foto). Tegenwoordig kunnen camerabeel-
den wel een idee geven van de krachttoe-

ren die zich onder water 
afspelen die het dansen 
aanschouwelijk maken 
voor de toeschouwers 
naast het zwembad. Dan 
gaat de bewondering voor 
deze aquadansers ook in 
stijgende lijn. Hoe doen ze 
het?
Er is natuurlijk veel trai-
ning nodig vooraleer je 
iets kan laten zien. En 
daarvoor kan de club 
een beroep doen op het 
zwembad van Hofstade. 
Er hebben zich dan ook al 
vele zwemsters uit onze 
gemeente aangeslo-
ten. Hun leeftijd varieert 
tussen zes en 21 jaar. 
Ze worden er opgevan-
gen door sterk gemoti-
veerde en getalenteerde 
trainsters. Aquadans is 
klaar om het synchroon-
zwemmen op lange ter-

mijn een plaats te geven in het sport-
aanbod in onze streek. 

Ook interesse? Neem contact op met 
RSCMechelen (015/41.77.44) of op  
www.rscm.be/synchroon vind je alle info.
Mis de show op 3 en 4 maart 2018 niet!

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, 

foto: Aquadans

Topprestaties van aquadansers
HOFSTADE - Aquadans of synchroonzwemmen, bestaat dit jaar vijf jaar in onze contreien. Het afgelo-

pen seizoen werd de club bekroond met twee medailles en een resem specifieke synchro-brevetten. 

Volgend jaar halen ze een belangrijke wedstrijd naar hier.

Deze foto is niet 
ondersteboven! 
Dit is Amélie 
De Haes onder 
water tijdens 
haar solonummer 
op het Vlaams 
Kampioenschap 
Synchro dat haar 
een bronzen 
medaille opleverde.
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We ontmoeten Marlies en haar mama 
Ingrid Dom in ‘t Haverenhof in Zemst, 
waar coach Donatienne Reper de pres-
taties van Marlies toelicht:
“De Special Olympics krijgen veel minder 
aandacht dan de Paralympische Spelen 
die om de vier jaar in hetzelfde jaar als 
de Olympische Spelen plaatsvinden. 
Paralympische atleten hebben een fysieke 
beperking, terwijl atleten in de Special 
Olympics een mentale beperking hebben. 
In België wordt jaarlijks een treffen gehou-
den, dit jaar was dat in Lommel en voor 
het paardrijden in Peer. De World Games 
hebben om de twee jaar plaats: afwisse-
lend Zomerspelen en Winterspelen. De 
invalshoek is wel verschillend: terwijl de 
paralympiërs atleten van een hoog niveau 
moeten zijn, staan de Special Olympics 
open voor iedereen met een verstande-

lijke beperking. Dat neemt niet weg dat de 
prestaties van de atleten opmerkelijk zijn!”
Mama Ingrid vult aan: “Marlies heeft 
Autisme Spectrum Stoornis en een men-
tale beperking. Alleen al de stress van 
de competitie is voor 
haar enorm zwaar. 
Bovendien moest ze 
de wedstrijden rijden 
op een geleend paard 
omdat de paarden 
van het Haverenhof 
niet meekonden. 
Donatienne heeft wel 
een paard gekozen 
dat qua persoonlijk-
heid bij Marlies paste. 
We benadrukten ook dat deelnemen 
belangrijker is dan winnen, dat is ten-
slotte de Olympische gedachte!”

Marlies, hoe verliepen de 
Special Olympics voor jou?
“Ik moest op vrijdag mijn proef 
rijden, maar ik had op donder-
dag al gekeken naar de ande-
ren. Voor de wedstrijd moest ik 
mijn speciale witte rij-T-shirt 
aandoen, mijn witte broek en 
mijn rijlaarzen. Omdat alles 
kraaknet moest zijn, reed ik de 
opwarming met een jogging 
over mijn witte broek! Oh ja, ik 
had een rugnummer op en 
natuurlijk mijn tok. Daaronder 
moest mijn haar met speldjes 
bijeensteken, zodat het uit mijn 
gezicht bleef tijdens het rijden.
Donatienne las elke stap 
voor, en ik moest het dan 
op de juiste manier uitvoe-

ren. Dat hadden we tijdens de training 
al vaak geoefend. Het ging goed en het 
was leuk om een medaille te krijgen! 
Gymkhana is een geheel van verschil-
lende proeven, zoals een bekertje water 

van één paal naar 
een andere brengen, 
stilstaan met de vier 
benen van het paard 
in een vierkant vak, 
een achtvorm rijden, 
een bal in een ton 
gooien, Ik train één 
keer per week drie 
kwartier. We leren 
alles zelf doen: zade-
len, klaarmaken en 

aftuigen en de piste klaarzetten en 
opruimen…”
Donatienne beaamt: “De atleten worden 
ook beoordeeld op hun houding, kleding 
en omgang met en respect voor het 
paard. De begeleiding in ’t Haverenhof 
is één op één. Ik geef LO in een school 
voor autisme en heb twee jaar hippothe-
rapieopleiding gevolgd. Dat is wel nodig, 
want autisme is heel breed dus de les-
sen zijn maatwerk in functie van de 
mogelijkheden van elke ruiter. We heb-
ben “Play Unified” erkenning van Special 
Olympics wat betekent dat sporters mét 
én zonder beperking hier kunnen trainen. 
Momenteel trainen hier een twintigtal rui-
ters, de meesten met beperking. Het was 
al de vijfde keer dat we aan de Special 
Olympics deelnamen en we behaalden 
vier podiumplaatsen. Niet slecht hé?”

Meer info: ’t Haverenhof, Haverenblok 99, 
1980 Zemst, www.reper.be/haverenhof

Tekst en foto's: Ilse Van de Velde

Zilver voor een bijzondere ruiter
ELEWIJT - Marlies Smets (19) wint bij haar eerste deelname aan de Special Olympics paardrijden meteen twee-

maal zilver: één medaille voor dressuur-in-stap en één voor gymkhana. Daar moesten we meer over weten!

Marlies met 
haar twee 
medailles: 

eentje voor 
dressuur en 
eentje voor 
gymkhana.

Marlies op training 
met de ruin Artix van 

het Haverenhof.
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Voorzitter Ilse Verdickt 
is van kindsbeen af lid 
van de muziekvereni-
ging.  Zij weet als geen 
ander dat muziek spe-
len meer is dan zomaar 
een hobby.

Ilse: “Meestal zetten 
kinderen rond de leef-
tijd van zeven à acht 
jaar de eerste stapjes 
naar de muziekschool. 
Wanneer je kind het 
derde leerjaar begon-
nen is, kan het bij ons 
terecht voor het eerste 
jaar notenleer. Vanaf dit academiejaar 
verlagen wij de drempel en kunnen 
ook de allerkleinsten (vanaf de tweede 
kleuterklas) hun gevoel voor muziek bij 
ons komen ontwikkelen. Onze lesge-
vers zullen samen met je kind op een 
speelse manier bezig zijn met muziek, 
knutselen, zingen, dansen, ritmisch 
samenwerken …”

Meer dan noten spelen
Ilse: “Tegenwoordig is het aanbod van 
hobby’s groot. Muziek is echter een 
universele taal en overal aanwezig. 
Het zal nooit zijn aantrekkingskracht 
verliezen, want het is iets gevoels-
matig. De activiteiten met de kleu-
ters zullen vooral gericht zijn op het 
gevoel dat muziek bij hen oproept. 
Later zal voor hen de stap naar de 
muziekschool en een instrument niet 
zo groot meer zijn. 
Musiceren bij een fanfare biedt een 

meer ongedwongen sfeer dan in een 
officiële academie. Vergis je echter 
niet, ook hier geldt het spreekwoord: 
‘Oefening baart kunst’. Dagelijks repe-
teren hoort er gewoon bij.” 
Ook volwassenen kunnen bij ons nog 
starten met een instrument. Mama’s 
en papa’s die samen met de kinderen 
op notenleer komen, zeg nu zelf, het 
heeft iets.” 

Amateur of professional? 
Ilse: “We zijn geen beroepsmuzikan-
ten, maar muziek is voor vele van onze 
leden een rode draad in het leven. 
Onze langst spelende muzikant, Gilbert 
Leheu, is dit jaar na 68 jaar carrière 
gestopt. Zijn niveau overstijgt ver het 
amateurisme. 
Plezier in het musiceren staat bij ons 
centraal, maar wat we brengen moet 
wel goed zijn. We oefenen daarom 
vaak en grondig. Wij gaan voor een 

wervelende show en onze muziekuit-
voeringen zijn de moeite waard. Wie 
erbij was, kan het bevestigen. Ook dit 
jaar was ons lenteconcert, dat plaats-
vond in de maand mei, weer een top-
per.” 

Tekst: Veerle Mollekens, 

foto: Juliaan Deleebeeck

Muziek voor jong en oud
EPPEGEM –  Op muziek staat geen leeftijd en dat weten ze ook bij de Koninklijke Fanfare van Eppegem, ‘Hoop 

in de Toekomst’. Vanaf september kan ook je kleuter er terecht voor een ongedwongen muziekbeleving.

Geïnteresseerd?
Mis dan het infomoment niet op 1 
september om 18 uur 30. Het info-
moment en alle lessen vinden 
plaats in school De Waterleest, 
Waterleestweg 20 in Eppegem.
Op zoek naar meer informatie? 
Of misschien wel inschrijven voor 
het nieuwe academiejaar? Surf 
naar www.kfhit.be of neem con-
tact op via e-mail: info@kfhit.be. 
Voor de muziekinitiatie surf je naar  
www.muzikids.kfhit.be.

De jeugd staat borg voor 
Eppegems Hoop in de Toekomst.
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Het evenement vindt plaats van vrijdag 
21 december om 17 uur tot zondag 23 
december 2017 om 4 uur 's ochtends. 
Locatie: de terreinen op en rond de 
Melkerij en FC Zemst. de Zemstenaar, 
die het intiatief mee ondersteunt, 
deed een babbel met het enthousiaste 
Zemst For Life-team bestaande uit 
Laura Schoevaers, Ellen Derycke, Miguel 
Polido Pilo, Bart Coopman, Dautzen 
Jaspers, Tom Develter, Wout Calluy, 
Karolien Calluy, Sonny Deman en Elise 
Chevalier.

Sonny, wat kunnen we zoal van 
leuke dingen verwachten op 21 en 
22 december? 
“Enkele dagen voor kerstmis zal het 

plein op en achter de Melkerij omge-
toverd worden tot een groots en warm 
evenement, met podium en DJ-set, 
waarrond allerlei activiteiten voor jong 
en oud zullen georganiseerd worden, 
waarvan de opbrengst zal gaan naar 
drie goede doelen. Er zal eveneens 24 
uur lang live radio gemaakt worden, 
waar bezoekers hun gift aan het goede 
doel kunnen komen schenken. Het 
publiek kan zich verwarmen onder een 
grote tent of tentzeilen, waar allerhande 
entertainment zal worden voorzien. We 
denken, onder enig voorbehoud, onder 
meer aan volgende activiteiten: een 
afterworkparty op vrijdagavond, zater-
dag een fuif opgeluisterd door bekende 
Zemstse DJ’s, een kindernamiddag en 

-fuif; springkastelen, schminkstand, …, 
een G-party (party voor mensen met 
een beperking), een vip-brunch door en 
voor ondernemers, dansinitiaties (line 
dansen, seniorendansen, …), een bene-
fietvoetbaltornooi, walk for life (wandel-
happening), kapsels knippen voor Kom 
Op Tegen Kanker, doorlopend animatie 
en hapje-tapje met o.m. varken aan ’t 
spit, evt. een modedéfilé, een massa-
ontbijt (spek en eieren…), een online en 
live publieke veiling met o.m. spullen 
van BZ’s, een spaghettifestijn, gastop-
tredens van bekende artiesten, falling 
for life (jigo tai) en nog zoveel meer … En 
Radio Randstand brengt ook echt alles 
live op antenne.”

Tom, welke 
goede doelen 
selecteerden 
jullie? 
“Na een lang 
debat groeide er 
in het team een 
consensus over 
de goede doe-
len die “Zemst 
for Life” deze 
(eerste) keer wil 
steunen: Kom 
op tegen kanker 
of Antikanker-
fonds, Ouders 
van veronge-
lukte kinderen 
(VZW Rondpunt) 

Zemst for Life: de warmste week
ZEMST - Ieder jaar organiseert de radiozender Studio Brussel rond de kerstperiode de populaire actie 

‘Music For Life’. Wout Calluy, ook gekend als DJ C-MAN, kwam voor het eerst met het idee op de prop-

pen en ondertussen willen 10 enthousiaste jonge of zich jong voelende mensen uit Zemst, liefst met 

medewerking van tal van Zemstenaren en Zemstse verenigingen, eind 2017 een event “Zemst for Life” 

organiseren, onder de vlag van Music for Life. 



41

en VZW Villa Clementina. We kozen 
voor twee Zemstoverstijgende goede 
doelen en voor één typisch Zemsts 
project. In de maanden vóór Zemst 
For Life kan iedereen of elke vereni-
ging zijn eigen actie op poten zet-
ten om geld in te zamelen en deze 
opbrengst nadien te komen doneren 
aan het radiohuis. Ook op het event 
zelf worden uiteraard benefietacties 
op het getouw gezet.”

Karolien, hoe denk je dat dit eve-
nement kan slagen?
 “Om dit warmste evenement te doen 
slagen en zoveel mogelijk geld in te 
zamelen, hebben we helpende han-
den en steun nodig. Wil je meehelpen 
aan de opbouw van Zemst For Life? Wil 
je een activiteit organiseren? Heb je 
vrienden, buren of kennissen die willen 

deelnemen? Heb je nog leuke voorstel-
len of creatieve ideeën? Aarzel dan niet 
om ons te contacteren. Wil je met je 
school, vereniging, vrienden, familie, … 
een actie op poten zetten om geld in te 
zamelen voor Zemst For Life, laat ons 
dit dan zeker op voorhand weten. Heb je 
interesse om met jouw bedrijf Zemst For 

Life te sponsoren of met je personeel 
een actie te organiseren? Je kan ons 
contacteren op volgend e-mailadres: 
info@zemstforlife.be. Ondertussen 
hebben al heel wat verenigingen 
en bedrijven hun steun toegezegd, 
teveel om op te noemen, maar onze 
promotour moet nog beginnen. In 
onze ploeg hebben we ook een paar 
mensen die professioneel ervaring 
hebben met eventorganisatie, radio 
maken of een serieus netwerk heb-
ben voor sponsoring en zo, dus dat 
komt zeker wel goed, denk ik”.

Wel Karolien, de Zemstenaar zal alvast 
de komende maanden niet nalaten 
om de nodige aandacht aan het event 
te besteden en het project ten volle 
steunen! 

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

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

Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:  
    9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u

Na afspraak

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem
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Het vijfde buurtfeest op het Kriekelaarplein in 
Hofstade was met 80 inschrijvingen andermaal een 
groot succes. Alles was aanwezig om er een leuke 
avond van te maken. Het begon met aan aperitief, 
gevolgd door een Breugelbuffet. Voorzitter Bert, Ann, 
Tom, Monique, Cary en Eddy zijn de drijvende krach-
ten van het tweejaarlijks feest.

Dat de buurt van Waenrodehof in Eppegem één 
familie is, werd andermaal bewezen op hun derde 
buurtfeest. “We begonnen klein, maar de groep met 
omliggende buren wordt steeds groter en iedereen 
is welkom. Ruim 60 inschrijvingen maakten er een 
leuk feest van, met dank aan de vele medewerkers 
en vrijwilligers”, zeggen Claire, Veerle, Ivy, Deborah en 
Lotte in koor.

In de Pontstraat in Hofstade probeert men van 
het buurtfeest telkens iets speciaal te maken. Dit 
jaar stond een cowboy-run op het programma en 
het werd met 100 inschrijvingen een uniek feest. 
“Belangrijk is de buurt dichter bij elkaar te brengen. 
Jaarlijks organiseert het buurtcomité, dat bestaat uit 
14 leden, een buurtfeest met barbecue en nieuw-
jaarsaperitief  en telkens is het een groot succes”, 
zegt voorzitter Charles Wilkin.

Op 1 juli vierde de Tiendeschuurstraat Zuid-West haar 
15de  Wijk- barbecue. De weergoden waren het feest 
goed gezind want vanaf 16 uur klaarde de hemel op. 
Gastvrouw Tiny en gastheer Patrick gaven om 16 uur 
30 de aftrap van de receptie en vanaf dan gingen de 
30 wijkbewoners die het gezelschap kregen van bur-
gemeester en schepenen op in een roes van gezel-
ligheid die tot in de vroege uurtjes duurde.

Tekst en foto’s: Jean Andries

Feest in de buurt!
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milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be    3,6-5,4 L/100 KM   93-123 G/KM   

KOM DE CROSSLAND X ONTDEKKEN IN ONZE SHOWROOM.
Met zijn frisse SUV-design, uitzonderlijke fl exibiliteit en toonaangevende innovaties is de Crossland X dé wagen voor mensen die 
elke dag 100% willen benutten. Hij blinkt uit door zijn praktische eigenschappen en sportieve elegantie. Hij bezorgt u ongetwijfeld 
de tijd van uw leven en staat symbool voor écht genieten. Benieuwd? Wij verwelkomen u graag in onze showroom.

THE GOOD LIFE.

LAUWERS GMAN
Brusselsesteenweg 497 • 1980 Eppegem-Zemst

02/251.94.36 • www.opellauwers.be

OPELMISC040_dealerblock_BE0021 (GMAN) 04.indd   16 11/08/15   11:39
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Erik stond in 2005 mee 
aan de wieg van de 
‘Heidejoggers Zemst’ en 
is nog altijd een heel 
actief bestuurslid. Als 
‘loop je fit’ coördinator 
heeft hij al menig begin-
nend loper naar de kaap 
van de 5 km begeleid. 
Zo’n 600 in totaal, schat 
hij. 

Wat maakt van ‘loop 
je fit’ zo’n succesfor-
mule? 
“Het feit dat je het in groep 
doet, denk ik. Niemand 
loopt alleen. Er is res-
pect voor elkaar. Ik geef 
het tempo aan, zodat 
iedereen kan volgen. Dat 
is een gouden regel waar niet van afge-
weken wordt.  Meer dan de helft van alle 
mensen die er vol goede moed aan begin-
nen, halen na 10 weken ook daadwerkelijk 
hun certificaat. Dat betekent dat ze 5 km 
kunnen uitlopen zonder rustpauze”

Naar het schijnt ben jij ook de man 
achter de Finse piste in het domein 
van Sport Vlaanderen…
“Klopt. Ik heb de vraag gewoon gesteld 
aan de gemeente en zij zagen er het 
voordeel van in. De piste is er dan ook vrij 

snel gekomen in samenwerking met 
Sport Vlaanderen. Maar weet je wat? 
(grijnst)  Eigenlijk is de piste net geen 
1000m lang.  Een kniesoor die daarover 
valt, want het is gewoon super dat ze 
er is. Bij mijn weten is dit de enige ver-
lichte Finse piste in de onmiddellijke 
omgeving. ”

Wat is jouw motivatie om te lopen?
Ontspanning. Mijn hoofd leegmaken. En 
dan is er natuurlijk het sociale aspect. 
De Heidejoggers zijn een leuke bende 
en dat maakt het makkelijker om toch 
te gaan als je geen zin hebt. Is lopen 
een verslaving geworden? Misschien 
wel, maar dan op zijn minst een posi-
tieve!

Ça va?

Onder het motto ‘Het leven is al grijs genoeg’, kijkt onze reporter Zemste-

naars recht in de ogen met één vraag op de lippen: “Dag mevrouw. Dag 

meneer. Ç a va?” Deze maand: de Elewijtse loper Erik Nijs (60) leert ande-

ren lopen. 

Tekst en foto: Annick Colman
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Trouwe lezeres wint
Deze maand kregen we veel reac-
ties op onze wedstrijd. Heel wat 
deelnemers lieten zich echter wel 
beetnemen door onze leeshond. Hij 
verstopte zich niet eenmaal, maar 
wel tweemaal in het 
nummer van juli.  
Cecile Van Langendonck, 
die  al sinds 1984 in 
Elewijt woont, bezorgde 
ons een correct ant-
woord. Zij vond een lees-
hond op pagina 20 bij het 
artikel ‘Wees welkom in 
De Hoeve’ en eentje op 
pagina 38 bij het artikel 
‘Goud voor Jochem’.  
Dit juiste antwoord levert 
Cecile €25 op.  Cecile 
leest iedere maand de 
Zemstenaar van de eer-
ste tot de laatste pagina.  
Voor nieuwe lezers en 
deelnemers: onze lees-
hond verstopt zich op 

foto’s in de Zemstenaar.  De foto’s 
van de rubriek ‘Onder de Mensen’ 
tellen niet mee, ook de cartoons 
niet. Als u ook wil winnen, stuur 
dan gewoon uw antwoord met de 

pagina(‘s) waarop de leeshond op een foto 
te zien is naar ons mailadres.  Een geschre-
ven versie kan altijd afgegeven worden op het 
gemeentehuis, in de bib(filialen) of bij Vanessa 
in Laar. Vermeld ook steeds een telefoonnum-
mer zodat we u snel kunnen bereiken voor een 
foto in onze volgende editie. Inzenden ten laat-
ste op 15 augustus.

Tekst en foto: Carolien De Cuyper

 

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



47



Bescherm je ogen tegen de schadelijke zonnestralen!

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


