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De bomen kleuren 50 tinten 
oranje, de regenlaarzen komen 
uit de kast, de zoektocht naar 
een nieuwe sjaal en muts kan 
beginnen, … de herfst is in 
het land. Het ideale moment 
om met een lekker theetje 
en dit glossy magazine in 
de zetel onder een dekentje 
te kruipen. Of om een fikse 
boswandeling te maken. 
Inspiratie nodig? De vrolijke Wolsters 
doen ook dit jaar weer hun uiterste best met 
een fantastische Halloweenwandeling en wie het 
nog sportiever wil aanpakken, kan deelnemen 
aan Nightlon. Wandelen, rennen, fietsen, het kan 
allemaal in een donker Sport Vlaanderen domein 
ten voordele van het goede doel.

Op één van je wandelingen kan je Frans met 
zijn hond tegenkomen. Hij nam deel aan de 
dodentocht. Niets speciaal, denkt u? Guess 
again, Frans zit in een rolstoel, een bijzondere 
prestatie, dus Katia zet hem in dit nummer 
graag eens extra in de kijker!

Ideaal weer ook om op zondag te smullen van 
een lekkere pistolet, of nog beter, ontdek het 
korteketenbrood. Juliaan ging eens proeven en 
vertelt er ons alles over. Carolien trok dan weer 
langs de Zemstse scholen om eens te horen 
hoe de eerste weken van het nieuwe schooljaar 
verlopen zijn. 

Nog meer jong geweld in deze Zemstenaar. 
Coderdojo is op zoek naar jonge computerdiva’s, 
de Jeugdraad viert feest en zelf zetten wij graag 
ons jongste redactielid Laura in de bloemetjes. 
Deze bezige bij haalde het voorbije jaar maar 
liefst drie (!) verschillende diploma’s binnen, 
trekt door de straten op zoek naar nieuws voor 
ons magazine, zit constant op haar gsm te 
tokkelen om onze facebook en instagrampagina’s 
te onderhouden, is een freelance Chiroleidster én 
zet haar schouders mee onder Zemst for Life.

U leest het al, geen en tot neerslachtigheid in 
Zemst. Deze herfst zijn wij gewoon lekker zelf 
het zonnetje in huis!

Oktober... fest!

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Ellen
xxx

Wie oktober zegt, denkt er al eens het Münchener 
Bierfest bij. Het Bayerische Lederhosen-zuipfestijn 
dat in feite half september afgetrapt wordt (hoe-
wel niet noodzakelijk in de Allianz Arena) en 
begin oktober afgefloten wordt! Terwijl het de 
wijnmaand bij uitstek is.  Oktober, zowaar ook de 
langste  van het jaar: 31 dagen + 60 minuten door 
de overgang naar de wintertijd.  Met Halloween als 
afsluiter. Maar ook onlosmakelijk verbonden met 
de Oktoberrevolutie in 1917, toen de Bolsjewieken 
definitief komaf maakten met de tsaren en het 
communistisch regime geïnstalleerd werd.

AL

G-Tours presenteert sinds vorige zomer de Bye 

Bye Summer BBQ, een event om 'zomaar men-

sen samen te brengen'. Dit jaar werd het groot-

ser aangepakt, de BBQ startte met een apero-

moment en kinderanimatie en afsluitend kon er 

gesmuld worden van een heus dessertenbuffet. 

De winst, een mooi bedrag van 2.330 euro, was 

voor de vzw Kind&Kanker.
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Lucht, adem, bron van leven. Het is niet 
iedereen in dezelfde mate gegund. 
Want muco(viscidose), de aandoening 
die het longslijm dik en kleverig maakt, 
is nog steeds de meest voorkomende 
erfelijke ziekte in ons land. De hoogste 
tijd om er wat aan te doen, samen met 
de mensen van Oxevents, de vzw achter 
de organisatie. Onze gesprekspartner is 
Nancy Goris.

Adem
Met de film Adem (winnaar van een 
tiental prijzen en onderscheidingen, 
waaronder de Europese Filmprijs en 
Beste Debuutfilm) bracht Zemstenaar 
Hans Van Nuffel in 2010 op dramatische 
wijze het leven en lijden van mucopati-
enten in beeld. Een levensechte getui-
genis, aangezien hijzelf, net als zijn zus 
Katrien, aan muco lijdt.

Nancy, jij ligt blijkbaar aan de oor-
sprong van Nightlon. Hoe ben je 
daartoe gekomen?
“Bij de geboorte van mijn neefje Sten 
– nu acht jaar geleden – werd al snel 
vastgesteld dat hij leed aan muco. 
Meteen een hele schok voor het gezin 
van mijn zus. In de Kempen, van waar 
ik afkomstig ben, werden er al night-
rides georganiseerd ten voordele van 
muco. Mijn echtgenoot, Lee Yudhira, 
nam hieraan reeds deel en zo is het 
idee ontstaan om een gelijkaardig ini-
tiatief op te zetten in Zemst. Zelf heb-
ben wij twee kindjes die school lopen 
in De Tuimeling (Nancy en Lee wonen al 
een tiental jaar in Zemst, AL). Tijdens de 
kerstmarkt vorig jaar raakten wij aan de 
praat met andere ouders zoals Greet 

De Grave en haar man Yves Letot. En 
van het één kwam het ander: waarom 
eens geen sportevent organiseren ten 
voordele van muco? Het idee was gebo-
ren. Alleen restte de vraag: hoe, waar en 
wanneer?”

En amper een goed half jaar later 
staat alles al op poten?

“Bij de pakken blijven zitten is niet onze 
stijl. Eerst dachten we iets te orga-
niseren in d’Oude School in Weerde. 
Maar al snel zagen we in dat we het 
anders moesten aanpakken, groter 
vooral. We hebben toen met ons vie-
ren de vzw Oxevents opgericht en zijn 
dan gaan praten met de mensen van 
Sport Vlaanderen. Toen is alles in een 
stroomversnelling geraakt.”

Verklaar je nader!
“We voelden al gauw een grote bereid-
heid tot samenwerking. Contacten wer-
den vlot gelegd. In eerste instantie met de 
gemeente die bereid was tot steunverle-
ning op het vlak van EHBO, medailles, ver-
dere netwerking… Privésponsors sprongen 
mee op de kar: Carrefour voor de bevoor-
rading van de mountainbikers, Decathlon, 

dat bij inschrijving 
een bon ter waarde 
van zes euro geeft, 
maar ook Lotto en 
heel wat lokale han-
delaars. Daarnaast 
zijn er nog heel wat 
vrijwilligers zoals de 
Heidejoggers, die de 
sporters begelei-
den via run en walk 
coaches, en ook 
KWB Weerde, dat 
samen met andere 
sympathisanten 
met jarenlange fiet-
servaring het Ride-
gebeuren in goede 
banen gaat leiden. 
Want we mogen 
niet vergeten dat het 
donker zal zijn en 

ieders veiligheid moet worden gegaran-
deerd. Zij zullen ons bijlichten!”

Concreet, wat mag ik verwachten?
“Het is heel overzichtelijk. Je hebt de keuze 
te beginnen bij zes kilometer stappen/
wandelen in het domein voor 9 euro. Lopen 
kan je vijf of tien kilometer, in en buiten het 
domein; dit kost 10 euro. Ride staat voor 35 
km mountainbiken en kost 12 euro. Voor 

’s Nachts de longen uit je lijf sporten: Nightlon!
HOFSTADE/ZEMST – Kiezen tussen zes kilometer stappen, vijf of tien kilometer lopen, 35 kilometer 

mountainbiken, een kids challenge: dat zijn op vrijdag 20 oktober de sportieve avondingrediënten 

van Nightlon in het Sport Vlaanderen Domein in Hofstade. Ten voordele van mucoviscidose!

Greet, Nancy, Katrien, Yves en Lee: 
“Muco! Wij sporten er gewoon voor!”
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Voor het najaar hebben we 
op vrijdag 20 oktober het 
concert van The Sadies 
en RED RED op de affiche. 
Twee voortreffelijke roots 
rock bands én het enige 
optreden van de Canadese Sadies 
in België! De Filmerij zingt het ook 
nog even uit. De tweewekelijkse ver-
toningen, telkens op dinsdagavond 
om 20u00, draaien non-stop tot eind 
april volgend jaar. Op 17 oktober werd 
A Monster Call uitgekozen en op 31 
oktober, tijdens de herfstvakantie, is 
het tijd voor een “slapstick night” met 
live muziek. Komen op het witte doek 
taarten smijten en gat stampen: den 
Dikke en den Dunne, Buster Keaton en 

vele anderen in 
drie kortfilms 
met live pia-
nomuziek en 
banjo! Voor jong 
en oud! Lachen! 

De herfstvakantie heeft 
ook een apart kinderfilm-
programma, met op dins-
dag Hotel Transsylvania, 
op donderdag Minuscule 
en de Mierenvallei en 
op vrijdag Beauty and 
the Beast (de live action 
remake!). Meer info via  
www.gcdemelkerij.be.

Tekst: Jean-Marie Brassine

Concerten en meer, 
in oktober deze keer! 

ZEMST - De Melkerij start zijn tweede seizoen met diverse activiteiten. De Cultuurvonken zijn genoeg-

zaam bekend intussen: een formule voor een breed publiek en nog altijd zeer succesvol, getuige de 

vele uitverkochte concerten. 

de kids betaal je 6 euro om mee te 
doen met de kleine run op de Finse 
piste (ongeveer een kilometer) en 
eventueel de kleine wandeling. 
Vergeet niet dat je altijd een bon 
van 6 euro van Decathlon krijgt!”

Moet ik me vooraf inschrijven?
“We werken enkel met inschrijvin-
gen via onze website. Zo is de vijf 
kilometer lopen reeds volgeboekt. 
Maar we maken werk van extra 
capaciteit met een tweede run. In 
totaal zitten we al ruim over de 200 
deelnemers. 0ns doel is 300. En 
onze droom: 500!”

Dat mag geen probleem zijn!
“Het loopt inderdaad storm! Ook na 
afloop wordt er voor gezelligheid 
gezorgd in het strandgebouw met 
drankjes en hapjes! Alle Zemstenaars 
met een groot hart en veel lucht in 
hun longen moeten er zijn. Ook al 
is het rotslecht weer. Weet immers 
dat een mucopatiënt nooit kan kie-
zen. Hij heeft lucht nodig! Adem! Elke 
dag weer! Afspraak op 20 oktober in 
Hofstade!”
Contact: info@nightlon.org; Info en 
inschrijvingen: www.nightlon.org
www.facebook.com/nightlon4muco

Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Jean Andries
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De jeugdraad blaast veertig kaarsjes 
uit in de Melkerij op 14 oktober.

What’s in a name?
De jeugdraad, wat is dat voor beestje? 
De jeugdraad is een comité van jonge 
Zemstenaren tussen 16 
en 35 jaar, met afgevaar-
digden van elke Zemstse 
jeugdvereniging. De 
andere leden zijn geïn-
teresseerde jongeren. De 
jeugdraad adviseert het gemeentebe-
stuur over alles wat kinderen, jongeren 
en jeugdwerk aanbelangt. 
Ze komen samen in een 
maandelijkse vergade-
ring, voorgezeten door een 
bestuur. Op die vergade-
ringen geven ze het jeugd-
beleid mee vorm, stellen 
ze adviezen op voor het 
gemeentebestuur, organi-
seren ze activiteiten en wer-
ken ze aan de participatie 
van kinderen en jongeren in 
Zemst. Jeugdverenigingen 
en geëngageerde Zemstse 
jongeren kunnen er proble-
men aankaarten, ervarin-
gen uitwisselen, elkaar advies geven en 
eigen ideeën delen of lanceren.  

Een beetje geschiedenis
De Zemste jeugdraad is ontstaan in 
1977, met als eerste secretaris Renilde 
Buelens van de Chiromeisjes van Zemst 
en als voorzitter Daniel Beullens voor 
VVKSM Elewijt. De eerste ondervoorzitter 
was Joris De Saeger van Chirojongens 
Weerde, de tweede ondervoorzitter 
was Jan Colebrants voor Chirojongens 
Hofstade. De installatievergadering 

vond plaats op 28 november 1977. 
Tussen 1977 en 1985 kwam de jeugd-
raad regelmatig bij elkaar.

Tussen 1985 en 1993 werd er geen jeugd-
raad ingericht. In 1993 bestond het nieuwe 
bestuur uit Peter Berghs (voorzitter), Ivo 

Van Steenwinkel (ondervoorzitter) en 
Johan Wera (penningmeester). Volgens 
het verslag werden ze met handgeklap 
onthaald. Zij gaven als eerste mee vorm 
aan het jeugd(werk)beleidsplan. Agnes 
Somers werd als gemeentelijke ambte-
naar belast met het secretariaat van de 
jeugdraad. Tot op heden is de jeugdraad 
elk jaar maandelijks samengekomen. 

Feest 
De verjaardag van de jeugdraad zal 
feestelijk gevierd worden in de Melkerij 

op 14 oktober. Alle (ex-)jeugdraadleden 
worden uitgenodigd voor een receptie. 
Het bestuur van de jeugdraad is op 

zoek naar iedereen 
die ooit in de jeugd-
raad heeft gezeten 
en probeert iedereen 
te bereiken. Als (ex-)
jeugdraadlid kan je 

zelf ook inschrijven via een mailtje 
naar jeugd@zemst.be vóór 7 oktober. 
De jeugdraad is ook nog op zoek 

naar leuke anekdotes en verhalen of 
verwezenlijkingen waar de raad echt 
trots op mag zijn. Je mag je idee 
samen met je inschrijving verzenden 
naar bovenstaand emailadres. 
Na de receptie volgt een feestje dat 
open is voor het publiek. Er zal een 
lokaal groepje optreden – welk groepje 
is nog even een verrassing – en de 
Zemstse jeugd zal samen kunnen 
dansen. Kort samengevat: de Zemstse 
jeugd doet waar ze goed in is! 

Tekst: Laura Schoevaers , foto: Jean Andries

Jeugdraad blaast 40 kaarsjes uit
ZEMST – De Zemstse jeugdraad viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum en dat mag gevierd worden! Op 14 

oktober wordt de jeugd(raad) stevig in de bloemetjes gezet met een receptie en feestje. 

De jeugdraad viert zijn 40-jarig 
bestaan in de Melkerij.
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Elk jaar nemen meerdere Zemstenaars 
deel aan deze loodzware wandeltocht. 
De editie van 2017 ging van start op 11 
augustus om 21 uur. De deelnemers 
hebben dan vierentwintig uur de tijd om 
de afstand af te leggen, al stappend 
of al joggend. Om het competitieve uit 
te schakelen wordt een minimumtijd 
ingesteld van tien uur.
Frans Renders is natuur-
lijk niet aan zijn proefstuk 
toe. Dat hij zich aan een 
sportieve uitdaging waagt, 
daar kijkt zijn omgeving 
niet meer van op. Een 
triatlon, de 20 km van 
Brussel of den Elewijtse 
Halve staan al op zijn 
palmares. Dat deze wed-
strijden voor gewone ster-
velingen een uitdaging 
kunnen zijn, valt te begrij-
pen. Voor een rolstoelge-
bruiker allicht toch geen 
evidentie. Frans had jaren 
terug een ongeval onder-
weg naar het werk en zit 
sindsdien in een rolstoel.

Hoe kom je er bij 
mee te doen aan de 
Dodentocht? 
“In het ziekenhuis in 
Pellenberg kwam ik 
iemand tegen van Bornem die ook ging 
deelnemen en dat was zo’n beetje de 
aanzet. Omdat ik voor mijn gezondheid 
geen triatlons meer mag doen, was dit 
een welgekomen uitdaging.”
Maar 100 kilometer is toch geen 

klein bier, al zit je in een rolstoel en 
moet je niet stappen?
(Glimlacht om de bemerking) “Ik heb 
anderhalve maand getraind. ’t Is te zeg-
gen, ik ga sowieso twee maal per week 
zwemmen, twee maal per week fietsen 
en drie maal per dag wandelen met de 
hond. Hoewel ik dat wandelen met de 
hond moet doseren, want soms merk ik 

dat hij ’s anderendaags flink vermoeid 
is. Dan laat ik hem recupereren.”
De voorbereiding verliep echter niet 
vlekkeloos. Tijdens één van de wande-
lingen met de hond kwam Frans ten 
val, met een serieuze kneuzing aan de 

pols als gevolg. Even was er vrees voor 
een breuk, maar een echografie toonde 
aan dat behalve de zwelling en de 
blauwe kleur er niets ernstigs aan was.

Heb je de tocht alleen gedaan?
“Je bent daar nooit alleen. Ongelofelijk 
hoeveel mensen je onderweg leert ken-
nen en die een babbeltje doen. Mijn 

kinesisten waren ook mee 
om eventueel bijstand te 
verlenen. Het parcours is 
niet echt aangepast, maar 
aan de hellingen zijn er 
wel altijd mensen die een 
handje toesteken, Belgen 
of zelfs buitenlanders. 
Met kasseien heb ik geen 
moeite, een bolle weg met 
putten is al wat lastiger. 
Dan kom ik vrij schuin te 
zitten en is het opletten 
geblazen om niet te kan-
telen. Aangepast sanitair 
is er helaas ook niet, maar 
we trekken onze plan.”

Nu toch eventjes rustig 
aan ?
“De blaren aan mijn han-
den zijn ongeveer genezen.”
Het gewone dagschema 
neemt terug zijn plaats 
in. Trainen is voor Frans 

een bezigheid. “Voor moed is geen weg 
onbegaanbaar.” (Ovidius, Romeins dich-
ter 43 VC – 17 NC). De volgende editie laat 
Frans aan zich voorbijgaan. Maar bij de 
vijftigste, in 2019, wil hij weer present zijn. 

Tekst en foto: Katia De Vreese

Frans leeft op in Dodentocht
ZEMST–LAAR - Op 11 augustus nam Frans Renders deel aan de 100 kilometer lange Dodentocht van 

Bornem. Een knappe prestatie voor een rolstoelgebruiker.

“Ongelofelijk hoeveel mensen je 
onderweg leert kennen”

Frans Renders: "In de Dodentocht 
ben je nooit alleen"
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
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We spraken met François Verbruggen 
van de Wildbeheerseenheid Zennevallei 
en met Rudi Dierick, hoofdredacteur van 
De Bron.

Jagen in kerncentrales
Rudi Dierick: “Vlaanderen telt heel 
wat jachtgebieden. Afgaande op de 
officiële kaarten van erkende jachtge-
bieden, blijken niet alleen woonkernen, 
maar ook kerncentrales, natuurge-
bieden en zelfs chemische 
industriezones open voor 
de jacht. Waar het schoentje 
wringt, is dat de percelen 
vaak zonder medeweten van 
de eigenaars als dusdanig 
staan ingekleurd. Ik ben niet 
tegen de jacht op zich en de 
meeste jagers vormen geen 
probleem.  Veiligheid gaat 
voor een goede jager boven 
alles. Maar zeg nu zelf, het 
idee dat er misschien ook in 
uw tuin - en dit zonder uw 
medeweten - op wild mag 
worden gejaagd, overschrijdt 
toch een norm.  Om dan nog 
maar te zwijgen van eventuele schade 
aan uw tuin of het mogelijke gevaar 
van rondvliegende kogels. In praktijk 
gaat uiteraard geen enkele jager op 
jacht in gevaarlijke industriële omge-
vingen, noch privétuinen. Maar waarom 
dan die gebieden mee inkleuren als 
jachtgebied?
Het zijn niet de jagers die mij ver-
ontrusten, maar wel de regeling van 
de erkenning van de jachtgebieden. 

Nobele onbekenden kunnen uw grond 
laten inkleuren als jachtgebied door 
officieel op erewoord te verklaren dat zij 
uw toestemming hebben. U wordt daar-
van zelfs niet op de hoogte gebracht. 
Duizenden eigenaars werden zo 
behandeld. Bijna steeds gaat het daar-
bij om valse verklaringen en niemand 
die dit controleert, ook niet de bevoegde 
overheid.
Dit is dus geen schandaal van de jacht, 

maar wel van een bestuurlijke mis-
kleun, die getuigt van een voorbijge-
streefde en illegale politieke cultuur. 
Volgens de laatste berichten zijn er voor 
heel het Vlaamse Gewest al meer dan 
duizend bezwaarschriften ingediend. 
Velen, zoals ik, deden dat niet omdat 
zij menen dat bij zo’n massale fouten 
de overheid én de verantwoordelijken 
moeten zorgen voor rechtzetting van 
die fouten.”

Veiligheid voor alles
François Verbruggen: “De voor-
naamste taak van onze wildbeheers-
eenheid bestaat erin om het pre-
datiebestand op peil te houden. Wij 
bestrijden wild dat schade toebrengt 
aan gewassen, bossen of privé-eigen-
dommen. Hiervoor volgen wij strikt de 
richtlijnen van de overheid. Niemand zit 
te wachten op wildschade en daarom is 
het belangrijk dat wij ons werk kunnen 

doen. In een dichtbevolkt gebied zoals 
Vlaanderen is dit niet eenvoudig. Ons 
uitgangspunt is een duurzaam wild-
beheer. Wij gaan niet roekeloos te keer 
wanneer wij jagen. 
Er gaan nu stemmen op om de jacht in 
Vlaanderen volledig aan banden te leg-
gen. Een jachtgebied bestaat vaak uit 
een geheel van aaneengesloten perce-
len. Door toedoen van bepaalde organi-
saties wordt er nu gesproken over een 

Jagen in Vlaamse velden
ZEMST - Jacht en grondbeheer. Er is heel wat om te doen geweest de afgelopen tijd. Ook rijst de vraag 

waarom jagers nog actief zijn in onze contreien, als er een overvloed aan eten is. Wij gingen op zoek 

naar antwoorden. 

Op de hoorn 
blazen behoort tot 

de rijke traditie 
van de jacht.
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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

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

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

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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wetswijziging die zegt dat elk perceel 
afzonderlijk moet gestaafd worden.  
Dit heeft veel media-aandacht gekre-
gen, maar helaas bracht de media een 
eenzijdig en ongenuanceerd verhaal en 
de jagerij werd elk recht van antwoord 
geweigerd.” 
Rudi Dierick: “Bij deze worden jagers 
uitgenodigd alvast in De Bron hun 
standpunt te laten horen.  Wij willen 
zeker aandacht besteden aan het feit 
dat specifieke media weigerden dat 
standpunt aan bod te laten komen, 
mits duidelijkheid over welke het gaat.”
François Verbruggen: “Alsof de jager 
of boswachter in de privétuin van de 
mensen of langsheen de straat zou 
komen jagen. Dat is bij mijn weten nog 
niet gebeurd en ik verwacht ook niet dat 
dit zal gebeuren. Het omgekeerde komt 
wel voor. Wij krijgen soms de vraag van 
burgers om op te treden bij schade, 
bijvoorbeeld kippenhokken die worden 
leeggeroofd. 
Sommige percelen staan inderdaad 
ten onrechte ingekleurd op de jacht-
plannen. Dat was ook in het verleden, 
vóór de mediaheisa, zo. 
Mochten wij onze jachtplannen moe-
ten wijzigen, dan moet de eigenaar 
zich wel bewust zijn dat wij ook geen 
hulp meer kunnen bieden. Wanneer 
een perceel niet meer op ons wer-
kingsplan staat, dan mogen wij dit 
niet meer betreden. De sancties bij 

overtreding zijn zwaar. Zo kan onze 
jachtvergunning worden ingetrokken, 
ons wapen of voertuig kan in beslag 
genomen worden, enz.” 

Oprukkende everzwijnen
François Verbruggen: “Ook in Zemst 
hebben inwoners steeds meer last van 
wildschade. Dat hebben wij ervaren op 
tweede Pinksterdag op de jaarmarkt. 
Aan onze infostand hebben wij meer 
dan vijftig dossiers in ontvangst geno-
men. Deze dossiers werden ingediend 
bij de Vlaamse overheid met de vraag 
om de getroffen Zemstenaars financi-
eel te vergoeden. Tot nu toe hebben wij 
nog geen reactie ontvangen. Hoe meer 
dossiers wij aanleveren, hoe hoger de 
druk.
Een nieuw probleem zijn de opruk-

kende wilde zwijnen. Everzwijnen zijn 
niet alleen een last voor de landbouw, 
maar richten ook schade aan moestui-
nen en gazons aan. De dieren woelen 
op enkele ogenblikken een gans terrein 
om en dragen wildziektes over naar 
varkens. En wie vergoedt de schade 
aan de wagen van de bestuurder bij 
een aanrijding? Om de everzwijnpo-
pulatie beheersbaar te houden is het 
van belang dat wij op de hoogte worden 
gebracht wanneer deze dieren worden 
gesignaleerd.” 

Het column van Rudi Dierick over de 
jachtgebieden kunt u online lezen op 
www.de-bron.org
Hij is bereikbaar via rudi.dierick@gmail.com.

Tekst: Veerle Mollekens, foto's: Archief  

Wildbeheerseenheid Zennevallei

Reeën in de bossen 
van Hofstade.

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

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
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WEERDE – Op 31 oktober kan je 

naar jaarlijkse gewoonte gaan 

griezelen in Weerde tijdens de 

Halloweentocht van de Wol-

sters. Een fantastische ervaring 

die elke Halloweenliefhebber 

moet meegemaakt hebben! 

Een succesrecept
Al dertien jaar organiseren de Wolsters, 
de Weerdse Oud-Leidsters, een 
Halloweentocht. Eerst om hun eigen kas 
te spijzen, sinds 2013 geven ze de helft 
van de winst aan de Chiromeisjes, voor 
de bouw van hun nieuwe lokalen. De 
laatste jaren groeit het aantal deelne-
mers van de tocht spectaculair. Kristien 
van de Wolsters legt uit: “In 2013 had-

den we 430 deelnemers. 
Dat is niet slecht, maar we 
wilden de kwaliteit van de 
tocht toch wat verbeteren. 
Daarom bliezen we ons 
evenement in 2014 nieuw 
leven in.” Dat deden ze 
met onverhoopt succes, 
want sindsdien groeit het 
deelnemersaantal explo-
sief. Kristien: “We zijn zo 
erg gegroeid dat we dit 
jaar een deelnemers-
stop zullen invoeren op 
1.200 deelnemers. We 
zien ons daartoe genood-
zaakt omdat we willen dat 
de Halloweentocht zijn 

charme behoudt en eng blijft voor alle 
wandelaars.” 

Rekenen op vrijwilligers
Voor de organisatie van de tocht kan 
de werkgroep, die bestaat uit Kristien, 
Marina, Hilde en Katrien, rekenen op zo’n 
honderd vrijwilligers. Dat zijn oud-leid-
sters, kennissen, sympathisanten en 
sinds drie jaar ook de oud-leiders van 
Weerde, die de inrichting van een deel 
van de tocht voor hun rekening nemen. 
Ook de Chiromeisjes steken een handje 
toe. De Wolsters werken samen met 
een aantal Weerdse handelaars die 
hun oprit ter beschikking stellen. Enkele 
weken voor de tocht maken alle vrijwil-
ligers al eens een oefentocht, waarbij 

De mummie van de affiche tot leven gekomen. 

Weerde 
griezelt
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ze uitleg krijgen over alle scènes die de 
wandelaars onderweg zullen tegenko-
men. 

Op tocht 
Iedereen die de Halloweentocht wan-
delt, legt een parcours van vijf kilo-
meter af in Weerde en omgeving. 
Onderweg komen ze enge kijktafere-
len tegen, maar worden ze soms ook 
opgewacht door wezens die hen doen 
schrikken. Er is elk jaar een rode draad, 
zoals dit jaar het thema spoken. Om de 
tocht positief af te sluiten, is de laatste 
scène op de tocht altijd iets feeërieks. 

Blijvend vernieuwen
De tocht ein-
digde traditi-
oneel aan het 
C h i r o h e e m 
van de meis-
jes in Weerde. 
Dat is echter te klein geworden, dus 
eindigt de tocht sinds dit jaar in d’ Oude 
School. De wandelaars kunnen daar 
nagenieten of de schrik van zich afdrin-
ken in een sfeercafé met een warme 
wafel, een hotdog en enkele thema-

bieren zoals Heksenbier of Cubanisto, 
het bier met 
een doods-
hoofd op het 
etiket. 
Sinds dit 
jaar, en 

wegens het grote succes, werkt 
de Halloweentocht ook met een 
online voorverkoop van de tickets. 
Het is aanbevolen om je tickets 
online te bestellen, want er is een  
deelnemersmaximum.

Ook nieuw dit jaar is dat de Halloweentocht 
een mobiel element verwerkt in de tocht. 
Deelnemers mogen hun smartphone 
meebrengen. Het is geen must, maar 
het voegt iets toe aan de tocht. 

Start: Tussen 18u en 20u aan de kerk 
in Weerde. 

Tickets: Info over waar je de tickets 
kunt kopen, vind je op de facebookpa-
gina van Halloweentocht Weerde. Let 
op: de tickets zijn beperkt en op is op! 

Tekst: Laura Schoevaers,  

foto’s: Glenn Pieckaerts

Een vleermuizentunnel passeren,wie durft?

“De tocht moet 
zijn charme behouden”

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

TE KOOP: elektrische fiets
Zo goed als nieuw, 380 km
0475/420.276
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In de herfst van vorig jaar zaaide 
akkerbouwer Erik Baert in Kapelle-op-
den-Bos tien hectare baktarwe voor 
bakkerij Van Eeckhout in Hofstade. 
De tarwe is nu 
geoogst en bak-
ker Marc wil met 
de bloem een 
‘korteketenbrood’ 
bakken waarbij de 
drie actoren, boer, molenaar en bak-
ker elkaar op korte afstand vinden en 
samenwerken zonder tussenscha-
kels. In vogelvlucht is die korte keten 
slechts 12 km lang tussen het veld, de 
molen en de bakkerij. Daardoor blijven 
lang en duur transport en CO-uitstoot 
beperkt.

Akkerbouwer Erik ging graag mee in 
het verhaal. ”Het grootste deel van het 
graan dat in België geteeld wordt, vindt 
afzet in de veevoederindustrie of zelfs 
in biogascentrales. Het graan voor uw 
dagelijks brood heeft vaak een lange 
weg afgelegd vanuit Zuid-Frankrijk, 
Amerika en zelfs Australië. Wij gaan 
voor de korte keten, rechtstreeks van 
akker naar bakker en met een beperkt 
transport.”

Het molenaarsduo Jef Van Den 
Bossche en Pierre Maes gaan de 
komende weken de tarwe tot bloem 
malen in de molen van Ramsdonk. De 
twee mannen zijn met de molenaars-
stiel vergroeid. Jef volgde er school voor 
in Zwitserland en Pierre werkte op zijn 

zeventien reeds als molenaarsgast. Ze 
hebben pakken ervaring en stielkennis 
en gaan prat op een lange samenwer-
king. “De tarwe wordt op steen gema-

len aan een traag 
tempo en dat is 
heel belangrijk 
om verhitting van 
de eiwitten in de 
bloem te voorko-

men”, weet Jef uit ervaring.

Bakker Marc is de derde bakkersge-
neratie Van Eeckhout (sinds 1929). ”Wij 
maken ons deeg en bakken het brood 
nog altijd ambachtelijk, zoals we dat al 
tientallen jaren doen. Ik word bijzonder 
aangesproken door ‘agriculture raison-
née’ (duurzame landbouw) dat bijna 

aanleunt bij bio. Deze aanpak garan-
deert een brood met smaak, kleur, 
geur en een aparte textuur. Ook bier-
gist, Carolusbier, karnemelk en honing 
die we verwerken komen van vlakbij. In 
de toekomst willen we daar nog meer 
op inzetten. Brood maken is magische 
alchemie. We testen en proeven einde-
loos om het beste te produceren.”

Marc, Pierre, Erik en Jef bundelen al 

hun vakmanschap in ‘brood van eigen 
graan’. Ze zijn ervan overtuigd dat het 
een positief verhaal wordt dat zeker een 
vervolg kent. Ze gaan nu op zoek naar 
oude en vergeten granen om er nieuwe 
dingen mee uit te proberen.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Van akker naar bakker
HOFSTADE - Bij de ‘Molens van Ramsdonk’ ligt acht ton tarwe klaar om gemalen te worden tot 

bloem. Bakker Marc Van Eeckhout gaat er ‘korteketenbrood’ mee bakken onder het label ’brood van 

eigen graan’. 

“Brood maken is 
magische alchemie”

Bakker, molenaars 
en boer smeden 

een samenwerkings-
verbond voor het 

‘korteketenbrood’.
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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

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

 

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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Tijdens de 32ste jeugdsportweek van 21 tot 25 augustus in De Waterleest in Eppegem von-

den 430 kinderen van 7 tot 14 jaar hun gading. Foto boven: op het speelplein kwamen leden 

van Reko Zemst en voetballers aan hun trekken. Foto onder: turnkring Thorho Hofstade met 

hun begeleiders Bente Morren, Jane Morren, Veronique, Jette Jespers en Bram De Smet. 

Kompaartveld in Eppegem is de beste buurt. Ter gelegenheid van de 16de barbecue had 

Greet Jacobs een mailtje gestuurd naar de gemeente. Zij vond dat het heel moeilijk was 

om iemand uit te kiezen als beste buur omdat Kompaartveld een buurt is waar er veel 

samen gedaan wordt. Daarom werd beslist om een eerste maal een oorkonde voor beste 

buurt toe te kennen. Op de foto alle deelnemers (en een delegatie van het schepencollege) 

aan de barbecue van het Kompaartveld. (foto: Walter Bakelants)

Fo
to

’s
: J

ea
n 

An
dr

ie
s



26

Fo
to

’s
: J

ea
n 

An
dr

ie
s

De LAARse MA’tjes 2017-2018. De mama’s van de spelertjes van SK Laar 

maken er altijd een leuke wedstrijd van. “Teamspirit, fun en inzet”, zeggen 

ze in koor. Op de foto Lisbeth Donckers, Ann Clerbout, Elke Tobback, Veerle 

Vanderheyden, Marleen Laloup, Veerle Brandt, Sofie Van Breedam, Eva 

D’Haenens, Cindy De Valckeneer, Katleen Bombaerts, Lana Khoury, Carla De 

Coninck, Christine Lauwers, Eva Van Erp, Els De Meyer en Ingrid Verdeyen.

Bridge in sporthal De Waterleest in Eppegem. Elke dinsdagnamiddag en 

donderdagavond is het telkens weer een gezellig samenzijn. Tot half de-

cember heeft er elke maandagavond een lessenreeks plaats. Iedereen is 

welkom.

Villa Clementina organiseerde Villa 
Expo 3.0, een internationale kunst-
expositie met werken van maar liefst 
45 kunstenaars. Op 1 september 
werd de expo officieel geopend door 
Vlaams minister van Cultuur Sven 
Gatz. De initiatiefneemsters wilden 
graag met de minister samen op 
de foto. Directeur van Villa Clemen-
tina Katia Verhaeren had spontane 
woorden te kort om iedereen “maar 
dan ook iedereen”, benadrukte ze, te 
bedanken die aan de kunstexpositie 
meewerkte.  

Tijdens we wedstrijd VV Elewijt B-FC Eppegem B organiseerde de club een vrouwendag. “De moeders, oma’s en vriendinnen dichter bij elkaar brengen is de bedoeling”, zei Claudia Vallinga. Tijdens de rust kreeg iedereen een croque monsieur, na de wedstrijd een ijsje. De wedstrijd eindigde met een logische 3-3 puntendeling.
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Training judo in Hofstade voor de groepen 1 L en 2 O. De deelnemers en trainers poseerden graag voor een foto.

Verbroedering Hofstade bestaat 75 jaar en dat werd gevierd op 2 september met een feestdiner en dansavond. Tal van genodigden, samen met ex-spelers, ex-bestuursleden, medewerkers en sponsors maakten er een heerlijk feest van. Foto rechts: de kampioenen van 1952-53: Warreke Moens, Fons Colebrants en Mon Vervoort. Robert Ducaert is van een latere generatie. Foto links: bepalende leiders met roodgeel bloed waarop de club steeds kan rekenen en die er een onvergetelijk feest van maakten: Tom Straetman, Marion Ceuppens, Lucas Vanderick, Ben Claes en Kevin Bouckhuyt.

Ieder jaar start Neos met een nieuw werkprogramma. Op de algemene vergade-ring werd in de parochiezaal van Zemst-Laar naar het verleden geblikt. Vooral het nieuwe programma voor 2017-2018 werd bekend gemaakt en er is weer voor ieder wat wils in het nieuwe werkjaar. Maar dan honderd leden schoven aan bij het sma-kelijk ontbijt. Er waren eieren met spek en koffiekoeken in overvloed.
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Wie van zoet houdt moest langs de dessertennamiddag van OKRA gaan.  Een keuze maken uit al het lekkers dat er gepresenteerd werd was niet gemakkelijk. “Dit is voor een groot deel eigen creatieve bakkunst” stelt voorzitster Julia Janssens. ”Op onze maandelijkse bijeenkomst worden onze 
100 leden steeds getrakteerd op een gratis hapje en koffie en dat kan door het succes van deze dessertennamiddag.”

Op zaterdag 9 september werd Kaat Bakelants tweede op de 3000 meter tijdens het Belgisch kampioenschap atletiek voor scholieren in Moeskroen. Op 15 augustus werd zij op dezelfde afstand kampioen van Vlaanderen in Brugge. (foto: Walter Bakelants)

Peter Bauwens uit de Bordekensstraat in Hofstade presenteerde 

“Loylo”: de patiosauna van Welness op Wieltjes. Sauna onder de 

sterren. “Een éénmanszaak, opgericht in 2016, gegroeid uit een 

interesse voor de authentieke Finse sauna. Wellness op Wiel-

tjes verzorgt de verkoop van deze exclusieve sauna’s. Als enige 

in België verhuren we ook een mobiele podsauna”, zegt Peter 

Bauwens. Info: 0473/574.801

Bij Hofstade zeilclub werd de vier uren van 

Hofstade gevaren door jeugdleden van de club. 

Binnen die tijd moet een uitgezet parcours op de 

Sport Vlaanderen vijver zo dikwijls mogelijk afge-

zeild worden. Met aanvankelijk weinig wind was 

dat geen sinecure. Het podium kreeg Pieter-Jan 

en Laurian als winnaars, gevolgd door Thomas 

met Brick en Robert en Floriano. De zeilschool 

van de club telt ruim 100 kinderen.
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Ezelsoor, de gratis boekenkaftdag, gepaard met leuke ac-

tiviteiten, was op 2 september aan zijn achtste editie toe. 

Kinderen vanaf zes jaar konden in de bibliotheek in Zemst 

gratis en origineel ontworpen kaftpapier krijgen. En zoals 

de foto’s tonen, het was andermaal een groot succes.

In het teken van “Sportweek van de Gemeente” organiseerde Reko Zemst een bijeenkomst voor jongeren tussen 8 en 13 jaar om te skeeleren op de piste in Eppegem, onder begeleiding van Nymphe Keeleers, Xanthe Keuleers en Carolien Van Relegem.

Cois Bautmans (85) en Madeleine Stockx (83) vierden hun 60 jaar huwelijk in Elmo’s 

Bar met een barbecue voor de familie Bautmans en heel hun entourage. “Ik werkte 

bij Sabena, was landbouwer, 18 jaar gemeenteraadslid, speelde met de duiven en 

ben supporter van KCVV Elewijt en KV Mechelen. Alle dagen een goede Palm is mijn 

medicijn. Madeleine is mijn rechterarm, steeds bereid een handje toe te steken en een 

fantastische moeder voor de kinderen en kleinkinderen. Zoveel mogelijk samenzijn is 

een grote steun,” zegt Cois. “We doen er nog vele jaren bij”, zegden ze in koor. 

De mama’s en papa’s van de U8 van SK Laar toon-den zich van hun beste zijde. Hun zoontjes waren vol verwondering over hun techniek en kunstjes. Op de foto herkennen we o.a. Leen Cnop, Peter Van Win, Chris Braem, Jan Moens, Walter, Sven en Sofie.
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Soetkin had zichzelf in slaap geschreid. Werd wenend weer wakker. 
In de grote vakantie waren haar ouders definitief uit elkaar gegaan. 
Moest ze als veertienjarige puber plots naar een andere school. In 

een vreemde stad. Weg uit het toch wat akelige Aalst. Maar vooral weg 
van haar vriendinnen. Volgens André, haar papa, naar het mooie Mechelen. 
Omdat ze gekozen had om bij hem te wonen. Hij, een Zemstenaar, die er 
zelf zijn schoolgaande jeugd had beleefd. Waar hij nog veel vrienden had 
en ook werkte. Haar kleine broertje Wies (net negen) zou bij mama Judith 
in Aalst blijven. Na een etentje op het werk was ze zomaar een nachtje 
weggebleven. Voor André de druppel te veel. Soetkin begreep haar papa. 
Ze hield van zijn warme schoot waar zij kon op indommelen. Als ze samen 
onder een dekentje tv keken. Binnenkort mocht ze vijf vriendinnen van 
haar nieuwe school uitnodigen voor een weekend. Dan zouden ze samen 
Mechelen verkennen. Naar de opendeurdag van de scouts gaan en andere 
leuke dingen doen. Ze voelde zich al snel thuis in het ruime appartement 
met zicht op de Dijle. Een bel-etage met den Botaniek op een boogscheut. 
Die ze zelfs kon zien vanuit haar keileuke kamer drie hoog.
Vrijdagmiddag na schooltijd kon ze niet gauw genoeg thuis zijn. Lieze, Sara, 
Sofie, Julie en Emma keken er ook geweldig naar uit om hun nieuwe vrien-
din beter te leren kennen. Om zes uur stipt ging de bel. Geweldig gegiechel 
galmde door de nog kale hal. Slaapzakken werden neergegooid, hapjes 
en drankjes bovengehaald, gitaar gespeeld, naar muziek geluisterd. André 
genoot bij het zien van zoveel geluk. Zijn liefdevol bereide lasagne smaakte 
verrukkelijk. Het avondje bioscoop nadien was ook top. Het weekend vloog 
voorbij. Zondagavond werden de meisjes afgehaald. Wim, de papa van Sara, 
bleek nog samen met André voetbal te hebben gespeeld bij de jeugd van 
Zemst. Met Ingrid, de mama van Julie, klikte het ook meer dan behoor-
lijk. Ze zei niet neen tegen een drankje. Herinneringen aan Tramalant en 
Chirofuiven werden opgehaald. Een innige afscheidsknuffel besloot het 
warme weekend. Soetkin had haar papa in geen jaren zo gelukkig geweten. 
André zonk weg in zijn zetel. Soetkin verwende hem met een lekkere Orval 
uit de biermand die de attente Ingrid had meegebracht. Zij bleek zijn smaak 
nog te kennen. Toen Soetkin zich tegen zijn warme lichaam aanvleide, viel 
zijn aandacht op een kaartje in de mand. Daarop het gsmnummer van 
Ingrid. Niet veel later werden sms’jes uitgewisseld. Toen Soetkin al lang in 
dromenland lag, kon haar papa de slaap nog steeds niet vatten. So what? 
Mooi toch, Mechelen? Zalig toch, Zemst! Alex Lauwens

bekeken
Scheef
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

info@printwinkel.com

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
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Wat is Coderdojo?
“Dat is een organisatie die gratis doe-
het-zelflessen programmeren organi-
seert voor kinderen en jongeren tussen 
7 en 18 jaar. Hier in Zemst gebeurt dat 
maandelijks in de polyvalente zaal van 
de bibliotheek. Ikzelf ben twee jaar gele-
den voor het eerst gaan leren spelletjes 
maken met Scratch in Technopolis.”

Heb je dat van thuis meegekregen?
“Niet echt. Mijn papa maakt vliegtuigon-
derdelen als beroep, maar hij is nu 
ook aan het studeren om Coderdojo-
coach te kunnen worden. Hij ontdekte 
Coderdojo op het internet en dacht dat 
het wel iets voor mij zou zijn met die 
robots. Ik bouw heel graag Lego Star 
Wars modellen, nu al die voor achttien-
plussers met elektriciteit en zo. Ik kon 
er nog wel iets bijnemen naast school 
en skaten. Na zes maand spelletjes 
maken in Scratch, ben ik overgestapt 
naar Arduino, waarmee je ook robots 
dingen kan laten doen. Ik ben een spin-
robot in plexiglas aan het maken. Al van 
in mei ben ik er samen met papa aan 
bezig. En ik heb nog zeker twee maand 
nodig om de code te schrijven om 
hem te doen werken. Ik wil graag beter 
Engels leren om ook echte program-
meertalen te kunnen leren.”

Waarom een aparte workshop voor 
meisjes?
“Meisjes laten zich sneller afschrikken 
door een technologische omgeving en 
zijn ook banger om fouten te maken. Ze 

willen meteen 
de perfectie. 
Jongens heb-
ben minder 
angst om te 
experimente-
ren en nemen 
meer risico’s. 
Ik ben nu het 
model voor 
een campagne 
met folders en 
op het inter-
net om meer 
meisjes in de 
C o d e r d o j o ’ s 
te krijgen. We 
proberen dat 
door een exclusieve workshop voor 
meisjes te organiseren in het kader van 
de Digitale Week tussen 20 oktober en 
5 november 2017. De workshop vindt 
plaats in de Permekebibliotheek in 
Antwerpen op 28 oktober. Als je meer wil 
weten, moet je op de Facebookpagina 
van CoderDojo 4 Divas kijken. Ik ben ook 
naar het Europees Parlement geweest 
om te pleiten voor meer technologie in 
het lager onderwijs. Dat zou het ook al 
makkelijker maken om meisjes aan 
het coderen te krijgen!”
Lizes mama valt in: “ja, daar heeft ze 
iedereen letterlijk op de knieën gekre-
gen! Om te kunnen demonstreren dat 
haar robot het lichtje van haar hoofd-
lamp volgde, moest iedereen onder de 
tafels kruipen, waar het donker genoeg 
was om dat te tonen!”

Wat brengt de toekomst voor jou?
“Op korte termijn zoek ik een school 
met STEM (Science, Technology, 
Engineering en Mathematics) en CLIL 
(vakken die in het Frans of Engels 
onderwezen worden) om volgend 
schooljaar het secundair onderwijs in 
te stappen. Verder wil ik graag in Den 
Haag gaan werken voor één van mijn 
vorige Coderdojo-coaches. Hij ontwik-
kelde de snelheidsborden die onder 
andere aan de Kennedytunnel staan, 
waarop de maximumsnelheid zich 
automatisch aanpast in functie van de 
verkeersdrukte.”

Meer info?
www.facebook.com/CoderDojo4Divas
www.coderdojobelgium.be

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Ontmoeting met een Coderdojo Diva  
EPPEGEM - Lize Maton is elf en een Coderdojo Diva. Ze programmeert eigenhandig spelletjes, bouwt 

en stuurt robots aan en zet haar eerste stappen in de Engelstalige programmeertaal JavaScript. Nu 

zoekt ze 75 coole meiden die met haar op zaterdag 28 oktober willen leren coderen in de Permeke-

bibliotheek in Antwerpen.

Lize pleit voor meer 
technologie in het 
lager onderwijs.
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www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

NAJAARSPROMOTIES 
t.e.m. 20 december
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bvba

“RIBS and more”
born in 2017

is een restaurant dat gespecialiseerd is in 
verse sous-vide gekookte ribs, maar waar 
iedereen ook welkom is voor alleen een 

drankje, tapas en desserten!
Relaxen is mogelijk op ons tuinterras. 

Tervuursesteenweg 214, Hofstade
Info: www.ribsandmore.be of 015/65.30.65

Facebook: @ribsandmore1

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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Marc (54) werkt voor Incovo als lader, 
chauffeur, wachter in het recyclagepark 
of als lid van het mobiele team. “Die 
afwisseling vind ik leuk. Ik word ingezet 
waar ze mij het best kunnen gebruiken. 
Zo heb ik altijd iets anders te doen en 
leer ik al mijn collega’s kennen. En de 
regio ook, natuurlijk. Ik 
werk niet noodzakelijk in 
Zemst. Vilvoorde doe ik 
regelmatig. Maar het ver-
ste dat ik ga is Meise of 
Londerzeel.”

Is het zwaar werk? 
“Laten we zeggen dat ik 
’s avonds niet naar de 
fitness hoef te gaan…Ons 
werk is al krachttraining 
genoeg. De gft of restaf-
valzakken gaan vlotjes in 
de wagen, maar als we 
papier moeten ophalen, 
dan voel je dat toch snel-
ler. Papier weegt wel wat meer. Maar 
gelukkig zijn die rondes ook iets korter.”

Hoeveel vuilnis halen jullie in 
Zemst op?
“Goh, laat me eens denken … Voor 
het ophalen van gft en restafval, zijn 
we met acht ploegen van drie man 
op ronde. Per wagen halen we zo’n 
tien ton op. Reken maar uit. 24 man 

halen per week zo’n 80 ton vuilnis 
op!”

Dan heb je waarschijnlijk wel rus-
tige hobby’s?
“’t Is maar hoe je het bekijkt. Ik kan niet 
stilzitten, dus als ik niet in de tuin kan 
werken, zoek ik wel iets anders om 
te doen. Mijn vrouw en ik trekken er 
ook graag op uit met de fiets. Tochtje 
maken, ergens iets gaan drinken of 
een ijsje eten… ’t Zijn de simpele din-
gen die zorgen dat het leven de moeite 
waard is.”

Als je de volgende keer een ploeg vuil-
nisophalers aan het werk ziet, steek 
dan eens je hand op. Misschien is het 
Marc wel!

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: Marc Nobels uit Zemst zorgt ervoor dat jouw 

afval verdwijnt.

Tekst en foto: Annick Colman

Marc geniet 
van een laat 

zomerzonnetje.

 

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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Johan Jacquemin – aka De Jak – 
speelde al langer met het idee, maar 
in 1997 was het eindelijk zover. Samen 
met Jean Juliens en Alex Lauwens 
werd een feestcomité opgericht. Er 
werd vergaderd, wijn geproefd. En al 

eens naakt in een zwemvijver gespron-
gen. Momenten om te koesteren. 

Salmonella
De hele buurt herinnert zich nog levendig 
de start: een geweldig gebeuren, inclu-
sief optreden van een lokale coverband, 
ruim 100 deelnemers, waarvan de dokter 
van wacht er de volgende dag een veer-
tigtal mocht bezoeken. Het befaamde 
(salmonella?) virus bleek alleen niet 
bestand te zijn tegen afdoende hoeveel-
heden alcohol. Meteen was de toon gezet 
voor een gezond verder voortbestaan. 
Het feestcomité groeide, nieuwe mede-

werkers sprongen op de kar en heel wat 
dames zetten hun mooiste beentje voor. 
Voorbereidingen en after-parties om ‘u’ 
tegen te zeggen (de aangevatte vaten 
moesten zonodig leeg), vergaderingen 
ten huize van, jaarlijkse huisbezoeken… 

tot en met 
winterfeesten. 
Want iedereen 
mocht rond 
kerst meege-
nieten zolang 
de rekening het 
toeliet. Tot tien 
keer toe zelfs, 
wat het totaal 
op 30 festiviteiten bracht. Meteen een 
reden voor het gemeentebestuur om 
deze buurt te belonen met een gepast 
geschenk: een biermand voor de langste 
onafgebroken reeks van buurtfeesten!

Op naar nog eens 20 jaar
Maar feesten betekent ook werken. 
Want voor niets gaat alleen de zon op. 
Zowat iedereen in de buurt heeft al zijn 
steen bijgedragen tot het welslagen. 
Tentenbouwers, tafels- en stoelen-

zetters, chauffeurs, 
ophalers, afruimers, 
wc-kuisers, speen-
v a r k e n b r a d e r s , 
paellaroerders, tap-
pers, afwassers, 
sangriabereidsters, 
hapjesmaaksters… 
en zoveel andere 
belangeloze mede-
werkers (m/v) vol van 
ideeën, verdienen 
een dikke pluim! 
Het feestcomité, dat 

ondertussen flink is aangegroeid met 
nieuwe inwoners is vast van plan om 
er ook de volgende 20 jaar vol voor te 
gaan!

Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Jean Andries.

Het Kerkveld: buurt met feesttraditie
ZEMST – Feesten… bepaald geen ijdel begrip in een aantal buurten. Niet in het minst bij de bewoners 

van het Kerkveld. Drie straten in hartje Zemst: de Jaak Lemmenslaan, de Edgard Tinelstraat en de 

Sint-Pietersstraat. Een bruisende buurt waar de mensen elkaar kennen en verzuring geen kans krijgt.

De ‘die hards’ van het Kerkveld: Alex, Johan, 
Dirk, Jean, Jean-Marie, Tom en Pierre. 

De laatste zaterdag van augustus: al twintig jaar 
vaste prik in de agenda van alle Kerkvelders.
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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

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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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Een jaar geleden, op een zaterdag in 
augustus, maakten Roos De Kunst en 
haar vader Jos een autoritje naar de 
O.L.V. Kapel van de Veertien Bunders in 
Blaasveld. Jos wou dat zo, terwijl zijn 
zonen op het-
zelfde moment 
in de Saasvallei 
in Zwitserland de 
as van hun moe-
der - zijn vrouw - 
uitstrooiden. Het 
was haar laatste 
wens. Vader en 
dochter gingen 
de kapel bin-
nen, staken 
een kaars aan 
en schikten de 
meegebrachte 
bloemen in een 
vaas. Omdat 
ze niet genoeg 
water bijhadden, 
wou Jos de vaas 
bijvullen in de 
‘kapellekensput’ vlakbij.

Toen haar vader wat te lang wegbleef, 
werd Roos ongerust. Ze ging op zoek 
naar Jos en vond hem languit en 
met het hoofd naar beneden in de vij-
ver. “Ik riep: ‘Va, wat is er gebeurd?’ Ik 
schreeuwde, riep en tierde en sprong 
tegelijk in het donkere water. Ik trok en 
sleurde aan het bewegingloze lichaam. 
Ik draaide hem om en kreeg zijn hoofd 
boven water. Ik schreeuwde om hulp, 
maar er kwam geen gehoor. Ik klopte 
op zijn gezicht, gaf ferme tikken op zijn 
wangen en kreeg een beetje reactie. Ik 

zag in de ogen van va dat hij nog niet 
helemaal naar de overkant vertrokken 
was en dat gaf moed. ‘Va’, zei ik. ‘We 
gaan hieruit geraken, voor ons moe’.”
Ook nieuw hulpgeroep van Roos bleef 

onbeantwoord. Ze zette haar schouders 
onder zijn bovenlijf en samen schoven 
ze centimeter voor centimeter op naar 
de oever tot ze beiden veilig waren. Op het 
pad wat hogerop hield Roos een fietser 
tegen, die de hulpdiensten alarmeerde. 

Die arriveerden snel en brachten  Jos met 
de ziekenwagen naar het ziekenhuis.

Later vertelde va aan zijn kinderen dat hij 
als jongetje leerde zwemmen in diezelfde 

Kapellekesput 
waarin hij nu bijna 
de dood vond. 
Destijds was die 
vijver blijkbaar 
het ‘zwembad’ 
voor de jeugd 
van Blaasveld. 
“We misten een 
afspraak met 
de dood, maar 
gelukkig kun-
nen we het nog 
navertellen”, zegt 
Roos De Kunst, die 
een goed zwem-
mer is, nog vaak 
zwemt en zelfs 
een redderscur-
sus volgde.

Voor haar straffe daad kreeg ze de 
bronzen medaille van het Carnegie 
Hero Fund en een diploma onder 
goedkeurend applaus van de 
gemeenteraad.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Een heldenmedaille voor Roos
HOFSTADE - Roos De Kunst (62) redde vorig jaar haar vader (89) van de verdrinkingsdood toen ze hem 

uit een vijver in Blaasveld hielp. Van het Carnegie Hero Fund kreeg ze daarvoor de bronzen medaille.

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

“Gelukkig kunnen we het nog navertellen!”

Jos schreef een brief naar het 
paleis en zette daarmee de 
procedure voor erkenning in gang.
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Dat bewegen gezond is, wordt ons bijna 
dagelijks voorgeschoteld. En inderdaad, 
een dagelijkse portie sport kan heil-
zaam blijken. Actief zijn met een hond 
is daarenboven niet alleen leuk om te 
doen, het schept een band en verhoogt 
de samenwerking. Voor wie een wande-
ling in het bos of op het strand net iets 
meer mag zijn, is het uitkijken naar de 
intensere sporten met de hond: agility, 
canicross, flybal of dogsurvival. 
De dogsurvival in Zemst is ongeveer vier 
jaar geleden ontstaan, toen de sport- en 
vriendenkring van de politiezone KASTZE 
hun eerste editie lanceerde met een 
twintigtal deelnemers. De interesse 
groeide elk jaar met meer, zelfs inter-
nationale, deelnemers als resultaat. Om 
de editie van 2017 te organiseren slaan 
de hondenclub KACEZ en de politiesport-
kring ZEMKA de handen in elkaar. 

Obstakels
Er werd een parcours uitgestippeld van vijf 
à zes kilometer over zowel openbaar als 
privéterrein in Weerde, ter hoogte van de 

Galgenberg en de Gulderij. Tijdens deze 
tocht moeten de combinaties mens-
hond een aantal uitdagingen overwinnen, 
zowel natuurlijke als aangelegde. Een 
apenbrug, een doolhof in een container 
en tot kniehoogte in het water waden 
behoren tot de mogelijkheden. Met de 
aanleg van het parcours zijn de organi-
satoren wel een tweetal dagen zoet. Het 
traject wordt volledig afgespannen en op 
het openbaar domein kan dit dus pas net 

voor de start. Sommige onderdelen wor-
den afgezet met nadarhekken, een kwes-
tie van alles veilig te houden. De start en 
aankomst bevinden zich aan het voetbal-
chalet van VK Weerde, waar toeschouwers 
en supporters hun innerlijke zelf kunnen 
versterken. 
Er wordt gestart in drie categorieën: 
competitief, recreatief en in groep. Zo 
zal de verbeten sporter niet gehinderd 
worden door diegene die voor het ple-
zier deelneemt. De groepen zullen als 
laatste starten. Het aantal deelnemers 
werd gelimiteerd tot tweehonderd en 
de wedstrijd was na twee weken al 
volzet. Deze beperking wordt vooropge-
steld om aanschuiven ter hoogte van 
de obstakels te vermijden en ook uit 
zorg voor de natuur.
De winnaars krijgen uiteraard een prijs 
en bijhorend prestige, maar voor elke 
deelnemer is er ook een aandenken. De 
opbrengst gaat deels naar de werking 
van de hondenschool en deels naar 
Kom op tegen Kanker.

Tekst: Katia De Vreese, foto's: KACEZ

Dogsurvival
ELEWIJT - De Elewijtse hondenclub KACEZ organiseert op 22 oktober een dogsurvival in samenwer-

king met politiesportkring ZEMKA.
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Een “Warme school”?
Vanaf nu kan elke school van Zemst, 
net zoals iedere vereniging of iedere 
particulier die dat wil, al acties 
opstarten om fondsen in te zamelen 
voor de drie goede doelen van Zemst 
For Life.  De scholen hebben, wat die 
acties betreft, absolute vrijheid: elke 
klas kan apart een actie uitwerken 
en/of de hele school kan bvb. een 
evenement organiseren waarvan de 
opbrengst naar Zemst For Life gaat. 
Mogelijkheden? Een sponsortocht, 
een eetfestijn, een confituur- of 
wafelverkoop, kaas- en wijnavond, 
een tombola, een plaatje uitbrengen, 
een schoolkalender, … alles kan en 
alles mag. Hoe origineler hoe beter. 

Deze acties van de scholen kunnen, 
net als alle andere, worden geregis-
treerd op de website www.zemstfor-
life.be.
Op vrijdagnamiddag 22 december 
2017 krijgen een of meerdere scho-
len of klassen een bezoekje van de 
reporter van Zemst For Life, en gaan 
een aantal klassen of leerlingen live 
in de ether op 
Radio Randstad. 
Ze krijgen dan ook 
het label “Warme 
School”.
Omdat deelne-
men belangrijker is dan winnen, 
wordt onder de “Warme Scholen” bij 
lottrekking een leuke prijs aangebo-

den in de vorm van een gratis optre-
den van de Zemstse top-DJ C-Man, 
met aangepaste kidsmuziek op een 
moment naar keuze, bv. op een dag 
voor een vakantie, op een school-
feest, …

Warmste mutsen
Intussen geeft het team van Zemst 

for Life zelf het 
goede voorbeeld 
en zetten ze een 
actie op poten. 
Op één oktober 
startte hun mut-

senverkoop. Wil jij ook zo’n warme 
muts met het logo van Zemst for 
Life? Je kan ze vinden bij onze team-

leden en bij enkele lokale 
handelaars in elke deel-
gemeente. Voor slechts 
tien euro heb je warme 
oren en een nog warmer 
hart voor de goede doelen 
van Zemst for Life. Laten 
we Zemst rood kleuren 
deze winter! 

Meer info?
Voor meer info kan je voor 
alle acties terecht op www.
zemstforlife.be of via mail 
op info@zemstforlife.be

Tekst: Bart Coopman  

en Laura Schoevaers,  

foto: Stijn Swinnen

Zemst For Life lanceert eerste actie
ZEMST - In de aanloop naar het grote evenement Zemst For Life op 22 en 23 december, worden een 

aantal acties van Zemst For Life concreter. Zo zal de organisatie het label “Warme School” uitreiken 

aan scholen die warme acties organiseren. Elke school in Zemst kan uiteraard meedoen. En onze 

warme mutsen zijn ook aangekomen. 

"We willen Zemst 
rood kleuren"

Neem een 
voorbeeld aan het 
team en houd je 
oren deze winter 
warm met een muts 
van Zemst for Life. 
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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

 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

walterdekok@telenet.be

Buitenschrijnwerk

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

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

GSM 0475/869 163

Wat doe je als club als er teveel reservespelers zijn? Een aantal enthousiaste jongeren erbij halen en samen een ploeg vor-
men is beter dan op de bank zitten. Weet dat enkelen totaal geen ervaring hebben, buiten enkele wedstrijden tijdens menig 
recreatief volleybaltornooi. Hun doelstelling voor dit jaar is minstens één wedstrijd winnen. Met een leeftijd die schommelt 
tussen 21 en 28 jaar moet dit een haalbare kaart zijn. Op 21 september mochten ze hun eerste wedstrijd aanvangen en het 
werd al meteen een derby tegen de Trammekes uit Zemst. De winst was voor de meer ervaren Trammekes. Met 15-25, 11-25 
en 9-25 cijfers kunnen ze beloftevol naar de volgende wedstrijd uitzien. Officieus noemen ze zich de Blue Eyes Dragons. Een 
mannenploeg met blauwe ogen? Een nieuw recept voor spektakel …?

Tekst: Katia De Vreese

Volleybal in de lift
EPPEGEM - Onder de noemer van Zenneblok Eppegem werd een vierde volleybalploeg bij de mannen 

(Zenneblok heren IV) boven de doopvont gehouden. 

De Blue Eyes Dragons De Trammekes
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

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

In het najaar van 2017 zullen wij u van dienst zijn in ons nieuw vernieuwd  
Uitvaartkantoor op onze huidige locatie te Zemst.

Ik zal u daar ten dienste staan met vrijblijvende info over uitvaartplanning, voor- en nazorg.

Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.

“Waardig afscheid nemen”
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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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Terug naar school
GROOT ZEMST - We zijn begin oktober, de eerste schoolmaand is alweer achter de rug. Voor vele kin-

deren was 1 september een mijlpaal in hun leven: de eerste keer naar school, naar het eerste leerjaar 

of misschien wel naar een andere school. Een nieuw schooljaar brengt een nieuw thema met zich 

mee. Wij geven een kort overzicht van de start van het schooljaar in de Zemstse scholen.

De Pimpernel – Zemst-Laar
In de Pimpernel komt er een volledig nieuw gebouw bij. Als 
school zijn ze zeer sterk gericht op het onderwijs van de 21ste 
eeuw. Toch blikken ze met zijn allen terug naar het onderwijs 
van toen. De kinderen werden op 1 september ontvangen op 
gepaste wijze. Met als jaarthema ‘Pimpernel 2.0’ worden het 
verleden en de toekomst met elkaar verbonden doorheen 
alle belevingen (lessen).

De Waterleest – Eppegem
In het kader van de bijbouw van noodzakelijke klasloka-
len, een refter, een sanitair blok en de uitbreiding van de 
speelplaats door het schoolbestuur van Zemst in GBS De 
Waterleest, bouwen ook het oudercomité en de leerkrachten 
aan nieuwe speeltoestellen.
De kinderen gaan veel leuke “bouwweetjes” leren en elke 
activiteit zoals kinderfuif, eetfestijn, schoolfeest en dergelijke 
zal in het teken van ‘de bouw’ staan.
De kinderen kunnen er op een veilige en aangename manier 
bouwen aan hun toekomst. 

De Tuimeling – Zemst
‘Op zoek naar schatten’ is een populair jaarthema in meer-
dere scholen. Onder andere schatkisten, schatkaarten en 
piraten verwelkomden de kinderen op de eerste dag van hun 
schattenjaar.

De Kriekelaar – Hofstade
‘Op zoek naar schatten … dwars door alles heen…’ luidt de 
slogan van De Kriekelaar dit schooljaar. Tijdens het startmo-
ment kreeg elke klas een schatkist met de waarden die dit 
jaar in de verf gezet worden: eerlijkheid, dankbaarheid, ver-
draagzaamheid, moed, aandacht, behulpzaamheid, vriende-
lijkheid, begrip, inzet en vriendschap. Tijdens hun zoektocht 
doorheen het jaar verzamelen en ontdekken de kinderen al 
deze waarden. Waarden die goed van pas zullen komen, lan-
ger dan vandaag en morgen.
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De Regenboog – Elewijt
Onder het motto ‘We springen het schooljaar in’ startten de 
leerlingen van De Regenboog al springend het nieuwe school-
jaar. De springparcours aan de ingangen van de school konden 
de leerlingen bekoren. Er werd enthousiast gesprongen door 
groot en klein. Ter herinnering aan de fantastorische musical 
van vorig schooljaar werd het nieuwe schoollied uit volle borst 
meegezongen. Als apotheose van de dag waren er springkas-
telen waarop alle leerlingen naar hartenlust konden springen.  

De Zonnewijzer – Weerde
Bij De Zonnewijzer in Weerde werd op 1 september de nieuwe 
fietsenstalling officieel geopend. 
Daardoor werd de voorstelling van het jaarthema verplaatst 
naar dinsdag 5 september. ‘Op zoek naar schatten … dwars 
door alles heen.’ Enkele juffen zijn in de zandbak op zoek 
gegaan naar geluk in de hoop dat op de school te kunnen vin-
den. De detector bracht hen bij de schat: een kist met voor 
elke klas een klein doosje met puzzelstukken en gelukspop-
jes.  Elke puzzel toont de plek waar ze hun eigen schat moeten 
gaan zoeken. Er zal een heel jaar gewerkt worden rond ‘geluk’. 
Geluk bij jezelf, geluk bij een ander en geluk bij een ander ver weg.

Ter Berken – Hofstade
In GO! basisschool Ter Berken worden er dit schooljaar twee 
thema’s gecombineerd. Met het thema ‘Iedereen Beroemd’ 
willen ze de unieke eigenschappen, krachten en groeikansen 
van ieder kind benadrukken. Elk kind werd dan ook op de rode 
loper als een echte VIP verwelkomd. Tijdens de eerste school-
dag werd ook het nieuwe schoollied gelanceerd. Ondertussen 
willen ze ook met het project ‘Iedereen B(ij)roemd’ al de kinde-
ren betrekken bij de zoektocht naar betere leefomstandighe-
den voor de bij.  Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Wonderwijs – Zemst
Bij Wonderwijs in Zemst wordt dit jaar de nadruk gelegd op 
het samen leren en elkaars talenten helpen te ontwikkelen.

Tekst en foto’s: Carolien De Cuyper
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Samen sterk
Twee jonge Zemstenaars wonnen 
deze maand onze zoekwedstrijd: 
Arne en Lotte Beerlandt uit Laar. 
Broer en zus sloegen de handen 
in elkaar voor een leuke samen-
werking. Arne (12) zocht en vond 
de leeshonden, Lotte (14) zond het 
antwoord in. Het gezin was aange-
naam verrast dat ze wonnen, aan-
gezien ze pas voor de eerste keer 
deelnamen. 

Lotte en Arne zijn allebei lid van Chiro 
Skippy in Zemst-Laar. Daarnaast 
doet Lotte ook aan ropeskipping bij 
Zeroskip in Eppegem. Arne speelt 
voetbal bij SK Laar en drumt bij de 
WIK-jeugdfanfare in Laar. 
Arne vond de twee leeshonden in 
het vorige nummer op pagina 11 in 
een kajak en op pagina 36 verstopt 
achter Louis. Wij wensen het gezin 
veel plezier met hun prijs.

Wil jij ook mee zoeken? Onze leeshond verstopt 
zich elke maand op foto’s in de Zemstenaar. De 
foto’s van de rubriek ‘Onder de Mensen’ tellen 
niet mee, ook de cartoons niet. 
Als je ook wil winnen, stuur dan je antwoord 
met de pagina(‘s) waarop onze leeshond 
deze maand te zien is naar ons mailadres 
(leeshond@dezemstenaar.com) of geef een 
geschreven antwoord af op het gemeentehuis, 
in een bibfiliaal of in het Hof van Laar. Vermeld 
ook steeds je naam en telefoonnummer zodat 
we je snel kunnen bereiken voor een foto in 
onze volgende editie. Inzenden vóór 17 oktober. 

Tekst en foto: Laura Schoevaers
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Uitgebreide keuze aan monturen

Ogentest

Aanpassen van contactlenzen

Montage & herstelling in eigen atelier

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


