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Wauw, wat een fantastisch einde van het jaar was 
dat? Zemst kwam massaal in beweging voor de 
eerste editie van Zemst For Life!  
101.518,19 euro, goed voor maar liefst één 
honderdste van de totale opbrengst van Music 
For Life. Een prestatie om fier op te zijn! 
Uiteraard vind je verderop in dit nummer enkele 
sfeerbeelden van het slotevent aan de Melkerij.

Verder trok Jean-Marie naar Sportsminded voor 
hun nieuwe jaarprogramma en las hij het nieuwste 
boek van Raymond Rombout. Alex wandelde langs 
de westelijke Jordaanoever en kwam naar huis 
met een boeiend reisverslag. Juliaan ging een kijkje 
nemen in het Sportimonium bij de tentoonstelling 
over hengelsport. En ook de Semse mocht op een
bezoekje van hem rekenen bij de voorstelling van 
hun nieuwe boek.

Karin vond een bijzondere verzamelaar, Veerle 
ontdekte een unieke robot, Katia oefende mee op 
de tatami met Jigo-tai en Bart ging op visite bij 
de Keizer Karelvrienden.

Zelf werd ik helemaal zen bij Eveline van het 
Zenrecept en Laura vond een nieuwe winnaar van 
de Leeshond. Ga zeker ook zelf op zoek, misschien 
word jij in 2018 wel een van de gelukkige 
winnaars?

Veel leesplezier!

Jawel, Januari!

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Ellen
xxx

Sint en kerstman hebben de baan geruimd. Tijd 
voor Caspar, Melchior en Balthasar, de drie wij-
zen uit het oosten van respectievelijk 20, 40 en 
60 jaar. Op stap met goud (dat wij niet hebben), 
wierook (waarvan we wel eens onwel worden) en 
mirre (een etherische olie die helpt bij verkoud-
heid, hoest en keelontsteking). Zes januari is hun 
dag. Maar ook die van Jeanne d’Arc, de maagd 
van Orléans, geboren in 1412. Een andere grote 
geboorte: Martin Luther King (15/01/1929). Op 17 
januari 1991 begon de operatie Desert Storm in 
Irak o.l.v. generaal Schwarzkopf. En op 22 januari 
1984 zag de Apple Macintosh het levenslicht. Paul 
Newman deed dat al op 26 januari 1925. Januari, 
maand waarin de Waterman de Steenbok ver-
jaagt. Vorstmaand, met dagen die al meer dan 
een uur lengen. Juich erom Zemstenaars, juich 
om januari!

AL

In het decembernummer werden per ongeluk 

enkele pagina's van de maand ervoor opnieuw 

gedrukt. Daarom deze keer een dubbele portie 

fotoplezier! Je vindt in dit nummer maar liefst 

acht pagina's Onder De Mensen: die van de 

maand december én die van januari.

Voor een nieuwe reeks zijn we benieuwd welk 

"bijzonder" dier jij onlangs gespot hebt in Zemst. 

Bijvoorbeeld de (volledig witte) zilverreiger die 

soms eens opduikt in Eppegem, of de bonte 

specht in je tuin. Mail je foto en wat uitleg naar 

info@dezemstenaar.com met als onderwerp 

'gespot'.
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www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61 
info@uitvaartzorg-verheyden.be

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.

info@b-paint.org
WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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ZEMST - Het weekend van 22 en 23 december stond helemaal in het teken van Zemst For Life. Het slot-

event met activiteiten voor jong en oud was een overweldigend succes. 101.518,19 euro zamelde Zemst 

de voorbije weken in dankzij meer dan 70 verschillende acties. De opbrengst wordt geschonken aan het 

Antikankerfonds, Villa Clementina en Ouders Van Verongelukte Kinderen/Stars Forever (vzw Rondpunt).

In de ban van Zemst For Life
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Zemst for Life!

Foto op de cover: B2 Photography - Jakob Hallaert

Foto's op deze pagina: Jean Andries
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Wereldwijd tekort
Het nijpend tekort aan goede fruitp-
lukkers is ook voelbaar in de aardbei-
ensector. De oogst blijft al te vaak rotten 
in de serres omdat er gewoonweg geen 
goede seizoenarbeiders meer zijn. 
Volautomatisch aardbeien plukken leek 
tot voor kort onmogelijk. Dr. Ir. Tom Coen 
is er toch in geslaagd en heeft met zijn 
bedrijf Octinion een robot ontwikkeld 

die zelfstandig kan oogsten. 
“Wij zijn er als eerste in geslaagd om 
een machine te ontwikkelen die bijna 
even snel kan plukken als een mens 
en dit zonder de vruchten te beschadi-
gen. Onze robot oogst één aardbei per 
vijf seconden en kan hiermee de pluk-

kosten van menselijke arbeid evena-
ren”, zegt Tom. 
Om de technologie te ontwikkelen, 
werkte Octinion nauw samen met 
het Proefcentrum Hoogstraten. “Die 
samenwerking was cruciaal. Het cen-
trum geniet wereldfaam in de ontwik-
keling en uitbouw van de tuinbouw en 
kent de noden van de aardbeiensector 
als geen ander.” 

“Ons jongste prototype werd in septem-
ber van dit jaar op het internationaal 
aardbeiencongres in Antwerpen voor-
gesteld. De sector reageerde enthousi-
ast en we hebben internationale con-
tacten kunnen leggen met de grote 
partijen om in productie te gaan.  In 

de komende maanden gaan we onze 
plukmachine testen bij een aantal tel-
ers. In 2019 verwacht ik de eerste aard-
beien geplukt door onze robots in de 
winkel.” 

Wonen en werken
Tom studeerde af aan de KU Leuven. 
Het lijkt dan ook een logische keuze 
dat zijn ingenieursbedrijf gevestigd is 

in deze stad aan de 
Dijle. 
“Ik ben voorstander 
van tewerkstell-
ing in eigen streek”, 
gaat Tom verder. “Als 
geboren en getogen 
Zemstenaar wil ik 
mijn bedrijf graag 
vestigen in onze 
eigen gemeente. 
Dat is echter niet zo 
eenvoudig. In Zemst 
zijn misschien wel 
winkelpanden te 
vinden, maar er is 
een gebrek aan ges-
chikte kantoorrui-
mte. En dat is jam-
mer, want Octinion 
is een groeiend 
bedrijf. In de nabije 

toekomst openen wij een vestiging 
in West-Vlaanderen en Nederland. 
Ik zie het als een uitdaging om het 
administratief hoofdkantoor van mijn 
bedrijf te centraliseren in Zemst”, 
besluit Tom. 
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Steffi Verheyden

Artificiële aardbeienplukker
ZEMST-BOS - Zemstenaars zijn ingenieus en creatief. Het bewijs wordt wederom geleverd door dorps-

genoot Tom Coen. Hij boekt met zijn aardbeiplukrobot een doorbraak in het automatisch oogsten van 

deze heerlijke vruchten.

"Onze robot oogst één aardbei per vijf seconden"

Zemstenaar Dr. ir. Tom Coen 
ontwikkelde een aardbeienplukker 

in eigen beheer. 
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DENK TIJDELIJK AAN 
UW WINTERNAZICHT
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Veertig jaar gele-
den was de Keizer 
Karelwijk - naar verluidt 
genoemd naar Keizer 
Karel omdat hij hier in 
zijn jonge jaren kwam 
jagen - absoluut nog 
niet volgebouwd, maar 
toch was er al een 
waarlijk wijkgevoel. Een 
aantal enthousiaste-
lingen van het eerste 
uur, Walter Vandenrijn, 
Guy Malu en Daniel 
Parmentier, namen in 
het voorjaar van 1977 
het voortouw om een buurtcomité op 
te richten. Ze wilden het sociale leven  
en de integratie in de wijk stimuleren, 
want ze kwamen van alle windstreken 
van het land.

Feestneuzen…..
Het eerste winterfeest op 23 septem-
ber 1977, met koud buffet, in zaal ‘In 
Den Prins’ was een schot in de roos. 
Met een uitbundig dansfeest als 
afsluiter was de trend gezet. Jaarlijks 
zouden winterfeesten en zomerbar-
becues beurtelings georganiseerd 
worden door de respectievelijke stra-
ten. Dat was niet alles. Vanaf 1978 
volgden ook nieuwjaarsrecepties en 
sinterklaasfeesten – de Sint landde 
zelfs per helikopter in de wijk!-  en 
regelmatig ook culturele uitstappen 
en citytrips.
In maart 1980 werd onder impuls 
van een aantal leden, een echte vzw 

opgericht en er werd ook besloten 
om een tennisveld aan te leggen 
op hun allergekende ‘pleintje’, dat 
ze in concessie vroegen en kregen 
van de gemeente. Het tennisveld 
werd volledig door hun leden bekos-
tigd. Even later werd er vanwege het 
gigantische succes besloten een 
tweede veld op te richten aan het 
voetbalveld; na jaren trouwe dienst, 
wegens verminderd aantal leden en 
te hoge onderhoudskosten, ruimde 
die plaats voor de staande wip van 
de schuttersgilde.
Met de jaren en onder de laatste voor-
zitter Marc De Backer verminderde 
het feestgedruis en werden de acti-
viteiten wat rustiger: de nieuwjaars-
receptie, een zomerpraatnamiddag 
met kinderen en kleinkinderen, een 
kleine culturele activiteit gevolgd 
door een democratisch etentje, een 
jaarlijkse rondgang van de Sint, 

feestelijke lustrumvieringen (met op 
het twintigjarig bestaan de intrede 
van Keizer Karel….!).

Constant ledenbestand 
De vzw heeft momenteel 120 leden 
waarvan 26 tennissende, dat is maar 
iets minder dan tien jaar geleden (127). 

Toekomst aan de jeugd
Sinds tien jaar trachten de KK-vrienden 
de jongere inwijkelingen in de ver-
kaveling bij de vereniging te betrek-
ken. Dit echter zonder veel succes, 
wegens de gekende redenen: drukke 
agenda’s van jonge ouders, ... Recent 
is de raad van bestuur gelukkig voor-
lopig al versterkt met drie relatieve 
jongere figuren, Chris, Alex en Nicolas. 
De KK-vrienden hopen binnen tien 
jaar met evenveel flair hun vijftigjarig 
bestaan te vieren!

Tekst: Bart Coopman, foto: KK

40 jaar Keizer Karelvrienden
ELEWIJT - Met 79 waren ze eind november in het Elewijt Center om met een feestelijke receptie en 

een hartig etentje het veertigjarig bestaan van de Keizer Karelvrienden te vieren. de Zemstenaar was 

erbij en leerde dat je niet zomaar ‘wijkcomité’ tegen een wijkcomité mag zeggen.

Een fotoshoot op het 
sinterklaasfeest 2017.
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Vertel eens, wat is het 
ZenRecept?
Eveline: “De praktijk is gegroeid 
uit mijn eigen ervaring. Ik had 
een stresserende job met 
een hele hoge druk. Op een 
bepaald moment voelde ik 
dat ik het niet meer zo wou. 
Ik merkte dat het niet mak-
kelijk was om tijd te maken 
voor rust, om dat bewust in 
je agenda in te plannen. Het 
is voor mezelf ook een hele 
zoektocht geweest. Ik ben dan 
bij de Levensschool terecht 
gekomen, de opleiding 
gezondheid- en voedingscon-
sulente. Een hele nieuwe wereld ging 
voor me open, waar ik andere dingen 
zoals voetreflexologie, massages en het 
belang van een juist voedingspatroon 
leerde kennen. Alles moet in balans zijn. 
Het is cliché, maar een gezonde geest in 
een gezond lichaam hé (lacht).”

Wie kan er bij jou terecht?
“In principe iedereen, maar meer spe-
cifiek: mensen die bewust kiezen om 
voor zichzelf te zorgen en die tijd willen 
maken voor zichzelf. Wanneer je geen 
manieren vindt om tot rust te komen, 
kan je bij het ZenRecept terecht voor een 
ontspannende massage of een sessie 
voetreflexologie. Ik geef ook handvaten 
mee om thuis die rust te integreren.”

Wat moet ik me voorstellen bij 
natuurlijk voedingsadvies?
“Voeding is heel individueel. We bekijken 
eerst het huidig voedingspatroon en dan 

gaan we samen zien welke gewoontes 
verbeterd kunnen worden. Ik leg je ook 
uit wat bepaalde voedingsstoffen doen 
met je lichaam. Bijvoorbeeld, heel veel 
mensen weten niet wat suiker met je 
lichaam doet en welke gevolgen dat op 
lange termijn kan hebben. Door dat alle-
maal uit te leggen, hoop ik dat er een 
soort van besef komt. Ook mensen met 
intoleranties of allergieën kunnen bij 
mij terecht. Wat kan wel, wat kan niet. Ik 
kan gerechten voorstellen, we kunnen 
samen koken. We bekijken samen waar 
mijn klanten nood aan hebben.”

Wat is voetreflexologie en wie heeft 
er baat bij?
“Het is een soort massage waarbij we 
ons focussen op de drukpunten van de 
voeten. Alle zenuwbanen van het lichaam 
komen in de voeten terecht en door die 
te stimuleren, worden er allerlei mecha-
nismen in het lichaam in beweging 

gezet. Mensen die moe zijn, 
gespannen spieren hebben of 
lichamelijke klachten hebben, 
kunnen baat hebben bij voet-
reflexologie. Het lichaam weet 
wat het moet doen om zichzelf 
te genezen, voetreflexologie 
gaat dit proces ondersteunen. 
Een lichaam in rust herstelt 
veel makkelijker, daarom dat 
het zo belangrijk is om daar 
tijd voor te maken en ernaar 
te luisteren. Dat laatste zijn we 
vergeten, we weten niet meer 
hoe dat moet. We vergeten dat 
ons lichaam ons overal moet 
brengen en elke dag moet 

doen wat het moet doen, maar we ver-
zorgen dat lichaam soms te weinig.”

Voor welke behandelingen kunnen 
we nog bij je terecht?
“Een ontspannende massage vermin-
dert stress en je krijgt er een betere 
weerstand van. Ook hier staat die zo 
belangrijke rust weer centraal. Je hebt 
de keuze tussen een massage van de 
rug, het hoofd en de nek van 30 minu-
ten, eentje van 60 minuten voor het vol-
ledige lichaam of die van 90 minuten 
waarbij je écht helemaal zen wordt! In 
het voorjaar staat er een opleiding diep-
temassage op het programma, nog 
ingrediënten genoeg om verder mee te 
experimenteren (lacht).” 
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Jean Andries

Het ZenRecept
WEERDE – Eveline Palmen begeleidt mensen naar een gezonde en evenwichtige levensstijl met haar 

opstartende zaak het ZenRecept. Bij de start van een nieuw jaar klonken de woorden ‘werken aan 

innerlijke rust’ ons als muziek in de oren!

het ZenRecept
Vredelaan 47, 1982 Weerde
0475/45.48.59, www.hetzenrecept.be

Het ideale recept 
voor een gezond 
2018 vind je bij 
Eveline!
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Ondergetekende had zich voorgeno-
men om in zijn leven zo min moge-
lijk naar dezelfde bestemming te rei-
zen. Edoch, de uitzondering bevestigt 
de regel. Dus tien jaar na het eerste 
bezoek, reizen we voor de tweede keer 
richting West Bank. Een heuse stap uit 
onze westerse comfortzone. Een kleine 
cultuurschok ook. Van het verschil in 
temperatuur spreken we niet, ook al is 
het half november.

Western Wall tunnels
Naar Tel Aviv vliegen heeft iets. Piloten en 
boordpersoneel van Brussels Airlines 
beamen dat met een vette knipoog. 
Tien jaar geleden reisde ik met El Al. 
Mannen met baarden en vrouwen met 
pruiken gehoorzaamden toen gedwee 
de cabine crew. Niet zo vandaag bij 

andere maatschappijen, 
zoals ik aan den lijve mocht 
ondervinden. Kalm blijven 
is de boodschap. Ook bij 
de paspoortcontrole in Tel 
Aviv. Want meteen (moeten) 
terugvliegen lijkt me geen 
optie. 
Het minibusje richting 
Jeruzalem verlaat Ben Gurion Airport 
pas als het vol zit. Een goed uur later 
staan we in Jeruzalem. In Oost-
Jeruzalem welteverstaan. Vlakbij de 
vredige Damascuspoort, waar een 
karaktervol hotel de komende dagen 
onze uitvalsbasis zal zijn. De Israëlische 
militairen keuvelen wat onder elkaar, 
gaan zelfs met toeristen op de foto. 
Voor alle duidelijkheid, dit was kort vóór 
het er onrustig werd n.a.v. de onbezon-

nen uitlatingen van iemand die zichzelf 
tot de wereldleiders rekent.
Op Jeruzalem, synoniem van gods-
diensten en oorlogen, raak je nooit uit-
gekeken. Een stad in de woestijn, waar 
niet eens een waterloopje stroomt. 
Via connecties zijn we er in geslaagd 
het indrukwekkende netwerk van tun-
nels onder de Klaagmuur, op de rand 
van de Tempelberg te bezoeken, de 
zogenaamde Western Wall Tunnels. 
Indrukwekkend!

Oudste stad ter wereld
Ramallah en Nablus hadden we tijdens 
ons vorig bezoek grondig verkend. Op 
de Dode Zee hadden we ook al gedre-
ven. Wie dat nog wil doen, moet zich 
wel haasten want het peil zakt met 
ongeveer één meter per jaar. Wie daar 
verantwoordelijk voor is, hoeven we u, 
intelligente lezers van de Zemstenaar, 
wellicht niet te vertellen. Voorlopig 
blijft de magie: ruim 400 meter bene-
den zeeniveau, waar ook ik als bleke 

Take a walk on the West Side…
ZEMST/OOST-JERUZALEM – Van Nablus over Sebastia naar 

Judea stappen. Via Beit Sahour en het Mar Saba Monas-

tery. Overnachten bij de Bedoeïenen en de zon zien op-

gaan boven de Dode Zee. Bethlehem bezoeken en de ge-

boortekerk betreden door de Deur van de Nederigheid… 

Wij verkenden een stuk van The Abraham Path, dat loopt 

van voor Jenin tot voorbij Hebron. Wandel met ons mee 

langs de westelijke Jordaanoever. Palestina!

Vol verwondering genieten van  
prachtig Palestina.

Het indrukwekkende Mar 
Saba Monastery.
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“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

 

     



17

Vlaming niet door de UV-stralen 
geschaad wordt.
Maar Jericho, bijna 300 meter onder 
de zeespiegel en tevens oudste stad 
ter wereld, kenden we nog niet. Twintig 
maal verwoest en evenveel keer herop-
gebouwd op dezelfde plaats! Het paleis 
van Hisham doet af en toe denken aan 
Pompeï. Maar de grootste afdrukken op 
ons netvlies worden nagelaten door de 
Bedoeïenkampen. Schamele kampe-
menten, gewoon onder zeil, in de hitte 
van de woestijn. Enkele uitgemergelde 
schapen, een muilezel… Daartegenover, 
de decadente en steeds maar uitdei-
nende Israëlische nederzettingen, de 
rode daken, op de top van de heuvel. 
Omheind, beveiligd, met zwembaden 
gevuld met het kostbare drinkwater uit 

de vallei. Beneden sterven 
van de dorst, boven baden in 
luxe… Dat beeld blijft op ons 
netvlies gebrand. Welk volk 
kan zulke bezetter verdra-
gen?

We kunnen niet aan de ver-
leiding weerstaan en beklim-
men de Mount of Temptation. 
Gelukkig heten we niet Jezus 
en leidt de duivel ons niet in 
bekoring. Het is bijna 40°C, we 
klimmen en zweten en lijden 
dorst. Ons afzien, het is niets in vergelij-
king met het Palestijnse lijden.

Arack
Indrukwekkend is ook het belang-

rijkste christelijke klooster uit 
de Byzantijnse periode: Mar 
Saba. Ruim 1.500 jaar gele-
den gebouwd tegen een steile 
rotswand door misdadigers 
eerste klas. In the middle of 
nowhere. Nu nog bewoond door 
negen monniken. Aankloppen 

helpt niet. Tenzij je tong in het zand 
plakt. De vallei er rond is imponerend 
impressionant: aan de ene kant stap 
je in Afrika, aan de andere kant sta je 
in Azië.
Via Beit Sahour en Bethlehem keren we 
terug. Het is wel geweest. We laten ons 
beroezen door (h)eerlijke Taybeh pils 
en aromatische Arack, de lokale pas-
tis of ouzo zeg maar. Van meer dan 30  
(w)arme graden keren we terug naar vijf 
kille, rijke graden. 

Tekst en foto’s: Alex Lauwens

Ook wandelen in Palestina?
Niets is onmogelijk! Alles kan! Met de Thru-Hike! Deze uitdagende wan-
deltochten vinden twee keer per jaar plaats. Een walking trail van 330 
km door Palestina. Stappen door de geschiedenis. Het kan in maart of 
november. O.l.v. een officiële gids, die zelf de route heeft uitgestippeld en 
gelopen. Gewoon vroeg opstaan, want gezien de hitte wordt er gewan-
deld tussen 5 en 12 uur! INFORMATIE: www.masaribrahim.ps; BOEKINGEN: 
www.walkpalestine.com. Of via ondergetekende (AL).

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

Niet aan de bekoring 
kunnen weerstaan om er te 

voet op te klimmen...
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Dit café is vanaf boek drie 
de nieuwe woonplaats 
van de held Arturo Dias, 
waarover we in vorige 
Zemstenaren al bericht 
hebben. De strapatsen 
van Arturo speelden zich 
toen af in Damme en 
Falmignoul. Jullie weten 
dat zeker en vast nog. 
Het gaat goed met Arturo 
Dias. In Mechelen heeft 
hij zijn habitat gevon-
den en samen met 
zijn dochter Sara heeft 
hij een privédetective-
bureau opgericht. Aan 
Raymond dus om zich 
volledig in te leven in 
nieuwe avonturen om en 
rond Mechelen.

Raymond heeft het zich niet makke-
lijk gemaakt met Rosia Montana. Het 
misdaadverhaal, dat zich op twee ver-
schillende locaties afspeelt, noopte 
hem tot diepgaande research, zowel 
over het onderwerp als over de loca-
ties zelve. Dat loont. De heikele rode 
draad in dit boek is eigenlijk één 

grote milieuaanklacht over asbest en 
alle kwalijke gevolgen ervan. Dit is 
voor ons Zemstenaren geen ver-van-
ons-bed-verhaal, maar een kreet om 
rechtvaardigheid in een rechtszaak die 
door onze Vlaamse kneuterigheid al te 
makkelijk werd getorst met een gela-
ten “het is er nu éénmaal” attitude. 

Collega’s Limburgse 
mijnwerkers hebben het 
er beter vanaf gebracht. 
Ze kregen miljarden 
toegeschoven van de 
overheid voor reconver-
sie, maar hier in onze 
regio, de rijke Brabantse 
velden, bleef het jaren 
oorverdovend stil en 
werden er een verbijste-
rend aantal slachtoffers 
met een kluitje in het 
riet gestuurd.

Gelukkig verpakt 
Raymond deze aan-
klacht in een zeer vlot 
geschreven en span-
nend misdaadverhaal. 
Een echte pageturner is 
het geworden. De grote 

verhaallijnen, de plot, de intro, ... je kan 
het allemaal terugvinden op zijn ver-
zorgde website. Je kan gerust stellen 
dat het alsmaar beter en beter wordt, 
wat Raymond neerpent voor de lezers. 
Wat gaat dat worden als hij zestig 
wordt... Een dikke drie sterren. 
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

Rosia Montana
WEERDE/MECHELEN -  Weerdenaar Raymond Rombout stelde op woensdag 6 december zijn nieuwe 

triller Rosia Montana voor. Dit keer niet in een boekhandel maar in het gezellige café Equator aan 

de Melaan in Mechelen.

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be
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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

 

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

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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Dunkirk - 9 januari
A d e m b e n e m e n d 
meesterwerk over de 
evacuatie van 400.000 
soldaten over het 
Kanaal.
Drie verhaallijnen 
worden knap door elkaar gemon-
teerd om te eindigen in een gran-
dioze finale.
Een oorlogsfilm zoals u er nog 
nooit een zag. Nu al een klassie-
ker. Straks de Oscar nog.

Baby Driver - 23 
januari
Een melomane jon-
geman klust als 
chauffeur voor een 
bende bankoverval-
lers en verliest zijn 

hart aan een barmeisje. Met Kevin 
Spacey in betere tijden.
Gevatte dialogen vol humor, een 
spannend verhaal en heel veel 
swingende muziek.
Wij betalen uw ticket terug als u 
hier geen plezier aan beleeft!

Tekst: Jean-Marie Brassine

Twee kaskrakers in de Filmerij

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

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



22

Supportersclub Roodgroen FC Eppegem deed te voet de ver-plaatsing naar SC Grimbergen. Aan de Verbrande Brug werden de sportievelingen verwend met scampi’s en cava. En het feest moest nog beginnen. De ploeg speelde de beste wedstrijd van het seizoen en won ruim verdiend met het kleinste verschil. 

Op vrijdag 27 oktober hield KFCC Elewijt een 
Halloweentraining voor haar jeugdleden. Er werd 
een parcours uitgezet dat alle jeugdploegen na 
elkaar verkleed aflegden. Ouders konden gezel-
lig bijpraten rond de haardkorven met een hapje 
en een drankje. Special effects zorgden voor 
een griezelige noot.

De pupillen 2010 van SK Laar stelden met trots hun nieuwe uit-rusting voor met een wedstrijdje tegen hun mama’s. Op de foto herkennen we Vince Blondeel, Milano Paessens, Jelle Van Win, Sibe Lauwers, Loeka Braem, Wannes Huysmans, Vic Moens, Lenn Doms, Stan Van Ingelgom, Stef Ribbens, Senne Moens, Yoni De Leeuw, Mathijs Moors en Rune Trappeniers met hun trainers Geert Lauwers, Peter Van Win en afgevaardigde Katleen Verbergt.

Fo
to

’s
: J

ea
n 

An
dr

ie
s

Door een technische fout kreeg u 

deze pagina niet te zien in ons vorige 

nummer. Waarvoor onze excuses.
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Allerheiligen is de dag om een bezoek te brengen aan het kerkhof. Traditioneel is het ook na 

afloop verzamelen in café Rubenshof in Eppegem. Een tweestrijd was het altijd. De familie 

De Doncker kon vaak gelijke tred houden en zelfs beter doen dan de talrijke aanwezigen, 

maar moest dit jaar haar minderheid erkennen. “Logisch toch, tegen zo een homogene 

brede familie Verlooy zijn we niet opgewassen”, zegt de familie De Doncker in koor. 

WZH Ambroos organiseerde eind oktober De Muziekkampi-oen, een spelshow gedurende twee weken. De prijsuitreiking gebeurde door Gunther Neefs, die prompt een liedje zong voor de winnaars: v.l.n.r. Louis Verschueren, Helene Dahl, 
Marie Louise Apers en Reinilde Lemeir.

Eddy Beullens met Zyron en Elise Clip-

peleyr met Opis wonnen de dog survival 

van hondenschool KACEZ. Voor drie reeksen 

competitie, recreatie en teams stonden er 

200 deelnemers aan de start. Baasje en 

hond moesten samen 5 km lopen en 15 

hindernissen overwinnen. Eddy en Zyron 

deden dat in dik 29 minuten. De opbrengst 

wordt gedeeld met het fietsteam Kom Op 

Tegen Kanker van politiezone VIMA. (Foto/

tekst: Juliaan Deleebeeck)

Het was weer Halloween in kapsalon dames-heren HIJ-ZIJ 
in Hofstade. De jaarlijkse verkleedpartij was andermaal een 
groot succes. Glenn Bouts en echtgenote Wendy, omringd 
door medewerkers, in gepaste outfit, poseerden fier voor een 
leuke foto.
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Het mosselfestijn van VK Weerde was een groot succes. Heel wat eetlustigen konden genieten van de lekkere mosselen en met het gelijkspel tegen leider Huldenberg er bovenop was het een gezellig samenzijn. De medewerkers wilden na afloop graag op de foto.

Gezinsbond Weerde organiseerde op 11 november Sint Maarten zingen ten 
voordele van Zemst For Life. De verklede zangertjes kregen een pannenkoek 
in Ons Huis en verzamelden graag voor een foto (boven).
Willy Van Releghem gaf het goede voorbeeld. Emile Cluckers, Arjen De Cat, 
Nand De Bell en Kamiel De Bell waren uiterst tevreden met hun snoepje. 

Naar aanleiding van Zemst For Live organiseerde VDM-Tours een 

reünie, die plaatsvond op de parking van het Elewijt Center in een 

echte skihut. De inkomsten gaan integraal naar Zemst For Live. 

Zaterdag 18 november was er een optreden van “De Schnitsels” 

(Harmonie Sint-Martinus uit Weerde) die voor die gelegenheid in 

tiroleroutfit een tiroleroptreden gaven. 
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Pin’art Degustatiedagen in de Melkerij. Tal van aanwezigen 
konden proeven en genieten van de lekkere wijnen. Pin’art 
opende onlangs ook een tweede winkel, in Mechelen.

Het kapelleke in de Bosstraat in Zemst-Bos kreeg 

een nieuwe raamdecoratie, dankzij Metaalcon-

structie “Cleymans”. Deze stalen constructie 

werd niet alleen gemaakt, maar ook geplaatst 

door hen. Marc Vertongen en Jef Peeters danken 

hartelijk de familie Cleymans voor hun mooie 

gift.  “Het kapelleke is nu goed beschermd”, laat 

Jef weten. (KA)

Met 126 voorkeurstemmen van het publiek hebben ‘The 

Burnout Buddies’ een gratis vat en de wisselbeker van 

Talent in Zemst gewonnen. ‘Random Minds’ eindigde op 

de tweede plaats met amper zeven stemmen minder. 

‘Grey and Green’ werd derde. Een jury vond het pal-

let van ‘Les Vaches Espagnoles’ het best geschikt om 

het programma van Pleinpop op 17 augustus 2018 te 

openen. (Foto/tekst: Juliaan Deleebeeck)

De kleuters van de basisschool De Pimpernel in Zemst-Laar hebben 
hun nieuw kleuterblok officieel geopend. De kleuters werden in vier 
klassen ondergebracht. Die hebben elk een eigen berging en tuintje.Fo
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Door een technische fout kreeg u 

deze pagina niet te zien in ons vorige 

nummer. Waarvoor onze excuses.
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De Sint-Hubertusviering in manege 
Verbrande Brug was andermaal geslaagd. 
Naar jaarlijkse gewoonte was er eerst een 
tocht te paard, gevolgd door een eucha-
ristieviering. De  jachtblazers waren van de 
partij en brachten met de pastoor extra 
sfeer tijdens de eucharistieviering. Na de 
zegening van alle dieren kon men genie-
ten van een glühwein of een vers soepje en 
warme hapjes.

Na het beëindigen van de PC-lessenreeks mochten de aanwezige deelnemers 
van de basis- en gevorderdencursus een getuigschrift in ontvangst nemen. 
En dat ze fier zijn bewijst de foto.

De jaarlijkse kerstmarkt van woonzorghuis Ambroos was andermaal een groot succes. Het handwerk, zelf gemaakt door de bewoners samen met vrijwilligers, was een lust voor het oog. De talrijke bezoekers konden tevens genieten van pannenkoeken, hotdogs en soep. De opbrengst ging naar het animatiebudget, met als doel nog eens iets groots te organi-seren voor de bewoners en dit jaar ook naar Zemst for Life.  

De opening van Paviljoen Maria was een groot succes 

en een gezellig samenzijn van familie en vrienden. 

Een fiere Maria Verlooy was in haar nopjes en po-

seerde graag met niets dan tevreden mensen voor 

een foto.
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De voorstelling van het boek 70 
jaar KFC Eppegem was top. Auteur 
Gaston Van der Trappen mag terecht 
prat gaan op zijn werk met 224 
bladzijden, geïllustreerd met prachti-
ge foto’s. De historiek van de club en 
gekoesterde herinneringen werden 
door de oud-speler en supporter 
nummer één neergepend recht uit 
het hart. Het prachtwerk werd door 
de talrijke aanwezigen gekocht als 
zoete broodjes en een tevreden 
Gaston signeerde de boeken met 
veel plezier. 

Maandag 27 november Walk@Night - Groot enthousiasme bij de wande-

laars van Trage Wegen Zemst. Ze kregen de primeur om als eersten de 

Sennebrugvoetweg in Eppegem in te stappen. De buurtweg werd door 

de werklieden van de gemeente Zemst in een prachtige wandelweg 

omgetoverd.

Sinterklaas en Zwarte Piet zijn de leden met een beperking 

van Horse Fun in manege Verbrande Brug andermaal niet 

vergeten. De vele brave kindjes kregen een snoepzakje en 

een singel om nog beter te kunnen paardrijden. 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de gemeente 
een gezamenlijke aankoop van inlandse fruitbomen 
en houtkanten. Ook dit jaar werden er opnieuw enkele 
honderden bomen en houtkanten tegen gunstige 
prijzen aangekocht.
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Sinterklaas kwam op bezoek bij de jeugd van KFC Ep-

pegem. Het feest begon met een clown. Na een warme 

chocomelk en een snoepje deden de Sint en Zwarte Piet 

hun intrede. “De jeugdvoetballertjes hebben allemaal hun 

best gedaan”, zei de brave man. (Foto JB)

Op vrijdag 24 november organiseerde Reko Roller Club 

Zemst een Stars Skate Forever Life ten voordele van 

OVK (ouders van verongelukte kinderen) in het kader van 

Zemst For Life en de Warmste Week van Studio Brus-

sel. Na een uur skeeleren in de gietende regen werd er 

alsnog afgesloten met een spetterend optreden van de 

groep ‘6-Pack’ uit Oostende. Voor Jorun Geerts was het 

meespelen en zingen op de tonen van Hey Jude een 

afsluiter van haar twaalfde verjaardag.

Toneelkring ’t Groeit speelde de komedie ‘Onze pa heeft een ander’ in de parochiezaal in Zemst. Heel wat Zemstse acteurs gaven de rollen vorm in een regie van Eddy Lauwers en bezorgden het publiek een avondje lokaal theateramusement. (Foto/tekst: Juliaan Delee-beeck)

Na een gerechtelijk geschil heeft een rechter beslist dat 

Rita Verdickt, na 20 jaar uitbating, haar café Van Noyen in 

de Hoogstraat in Zemst misschien moet sluiten. “Ik kan 

elk moment op straat gezet worden”, klinkt het. Op haar 

56ste verjaardag kwamen een aantal klanten van Rita, 

die hopen dat de zaak alsnog gered kan worden, haar 

een hart onder de riem steken.
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De Gezondheidsraad van Zemst orga-niseerde een reeks activiteiten rond het thema ‘geestelijke gezondheidszorg’.  Guy Swinnen sloot de reeks af met een meeslepende getuigenis over zijn lange depressie na jaren van gevierde zanger met vedettenstatus. De ‘Scab’ vindt weer vreugde in het musiceren en zingen en deelde dat met het publiek, met een knuffel en een babbel. (Foto/tekst: Juliaan Deleebeeck)

De sportkring van politiezone KASTZE organiseerde 

een Glow in the Dark ploegencross aan de visput van 

Weerde. 25 teams van vier crossers namen er aan 

deel. Het team Giallo Rossi maakte 11 rondjes van 4,2 

km. De Verbruggelingen werden tweede op een dikke 

minuut en de Perk Bikers maakten het podium vol. 

De opbrengst van de aflossingskoers gaat naar Zemst 

For Life. (Tekst/foto: Juliaan Deleebeeck)

Meer dan 500 toeschouwers genoten van spektakelvoetbal 

tijdens de eerste dag van Zemst For Life. De damesploeg van FC 

Zemst was technisch en fysiek sterker dan een BV-team met 

o.a. Davy Van Rode, Robin Juste, Elena Michiels, Bruno Tobback, 

broers De Lelie, Rob Average, Koen Geens, Jan Wouter Van Gestel 

en Olivier Glorieux (3-2). Sofie Van der Borght, Dagmar Van Dam 

en Cato Peeters zorgden voor de doelpunten. 

Voor de 22ste recreatieve veldtoertocht “Dwars door d’Hel van Weit”, 

een organisatie van de KWB Weerde, WTC Verbruggelingen en Trans-

port Scheers, trotseerden 675 deelnemers weer, wind en modder. 

“Het vernieuwde parcours werd gewaardeerd en we zijn trots op een 

honderdtal vrijwilligers”, zegt een tevreden organisator Bart Decadt. De 

Verbruggelingen waren fier en tevreden. Na afloop konden ze van een 

frisse pint genieten.
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Verona was heel haar jeugd al een vinnig vrouwtje geweest. Vroom 
veel minder. Vriendjes bij de vleet. Maar nooit een ernstige rela-
tie. Haar moeder hoopte en bad dat het tij zou keren, zeker nu 

haar dochter 30 werd. Van de commentaren in het dorp kreeg ze stil-
aan genoeg. Haar vader was al blij dat ze nog niet tegen de hoek van 
een ronde tafel was gelopen. Op zekere dag was het weer zover. Vrijer 
nummer zoveel werd voorgesteld: Owen, zoon van een internationaal 
ambtenaar die zich in Hofstade was komen vestigen. Bangelijke bink 
met tattoo, oorbel en een blitse bak onder zijn krent. Een job nog niet. 
Nederlands sprak hij amper, maar nu hij met Verona was, zou dat snel 
keren. Hij zou zelfs meehelpen met de organisatie van het buurt-
feest. Op de voorbereidende vergaderingen manifesteerde hij zich niet 
alleen als denker, maar ook als doener. Kwam daar nog bij: zijn liefde 
voor goudgeel gerstenat. Na een tijdje trok hij in bij zijn miss Verona in 
Zemst. De dag van het buurtfeest posteerde hij zich bij de ingang van 
de tent, maakte kennis met iedereen, zorgde dat ieders glas steeds 
goed gevuld was. Zijn grappig Nederlands met Engelse tongval werkte 
aanstekelijk. Zijn charmes evenzeer. De avond vorderde, de sfeer werd 
losser. Owen liet zich de lokale vrouwelijke interesse welgevallen. 
Verona, zelf druk in de weer, gunde hem graag zijn momenten. Zondag 
zouden ze mee afbreken en opruimen en dan maandag met vakantie 
vertrekken. Rond twee uur wou Verona huiswaarts. Veel te vroeg voor 
Owen. Het vat nog lang niet af. De zwoele nacht nog veel te jong. Hij 
zou straks wel volgen. Maar toen Verona enkele uren later ontwaakte 
en alleen een koude, onbeslapen plek naast zich voelde, sloeg de 
schrik haar om het hart. Niets op haar smartphone. De wildste gedach-
ten gonsden door haar geest. Want met al dat verrukkelijk vrouwvolk 
rond hem gisterenavond, de drank… Zij dacht aan wat zij haar vroegere 
vrijers ooit had aangedaan. Oh nee! Blootsvoets en in haar zomers 
nachtjaponnetje stormde zij de trap af naar buiten. In haar angstige 
haast botste zij tegen de spiegel van Owens Ferrari Portofino. Waarin 
hij zalig lag te knorren. Zij opende het portier. Een eerder onfrisse walm 
welde haar tegemoet. Ze vleide zich naast hem. Verona heeft nooit 
geweten waar en in wiens aangenaam gezelschap hij de voorbije uren 
had vertoefd…

   Alex Lauwens

bekeken
Scheef
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Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34

E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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Mark Van Steenwinkel

Zemstsesteenweg 87 
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60
www.vloeren-mvs.be

Alle natuursteen-, vloer- en 
tegelwerken

Brusselsesteenweg 471

1980 Eppegem-Zemst

02/251 22 33

info@hechi.be

Dinsdag - zaterdag 11:30 - 14:30

Dinsdag - donderdag 17:30 - 22:30

Vrijdag 17:30 - 23:00

Zaterdag 17:00 - 23:00

Zon- en feestdagen 11:30 - 23:00
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Sportsminded werkt 
samen met scho-
len, sportdiensten 
en bedrijven en stelt 
op basis van hun 
noden en behoeftes 
allerhande leuke 
spelen en uit-
dagingen samen 
om er een onver-
getelijke sportieve 
dag van te maken. 
De organisatie 
bestaat uit allemaal 
“Zemseneirs”, sport-
ers die met de 
gemeente een band hebben: Gunter 
Vercammen, Thomas Doms, Brent 
Boen, Kenny Winckelmans en Steven 
& Dieter Paeps. Ze hebben voor 2018 
al een mooi programma uitgewerkt, 
waarbij Gunter graag een woord uitleg 
geeft.

Gunter Vercammen: “Onze wekelijkse 
activiteiten zijn enorm uiteenlopend. 
De Voetbalspeeltuin is er wekelijks 
op zaterdag, van januari tot maart. 
In samenwerking met de clubs uit 
Elewijt, Zemst en Hofstade laten wij 
kids van vier tot zes jaar op een kind-
vriendelijke manier kennis maken met 
voetbal.
Ook wekelijks op zaterdag, van jan-
uari tot april, begeleiden wij het 
Kleuterturnen voor kids van twee en 
een half tot vijf jaar. Wij willen deze 
jonge kinderen voldoende beweging-
servaringen aanbieden om zich voor te 

bereiden op een sportcarrière.
Onze Zwemschool is er zowel op 
woensdag als op vrijdag. En dit van jan-
uari tot april. We willen dat jonge kin-
deren (van drie tot 12) zich veilig voelen 
en plezier beleven in het water om zo 
correcte zwemslagen aan te leren.
Tot slot hebben we in het voorjaar nog 
een Techniekschool voetbal - wekeli-
jks op woensdag voor kids van zes tot 
15 jaar. De bedoeling is om met één 
extra training de technische bagage op 
een uitdagende manier te verfijnen en 
bij te schaven.

Daarnaast geef ik graag nog even 
de éénmalige evenementen voor de 
komende maanden. Allereerst is er de 
Sport- en spelwereld van 2 tot 5 jan-
uari, waarbij we sporthal De Waterleest 
omtoveren tot een ware indoor sport-
speeltuin waar iedereen zich naar 
hartenlust mag uitleven. 

Wat verderop in de agenda plaatsen wij 
ons Kleuterkamp Pasen in samen-
werking met Wonderwijs Zemst. Het is 
een ideaal instapkamp voor je bengel.
Tot slot organiseren wij in diezelfde week 
van de paasvakantie een Omnisport- 
Creakamp waarbij we de kinderen uit 
de omgeving de kans bieden om te 
sporten en creatief bezig te zijn in 
ideale omstandigheden.

Om al onze activiteiten tot een goed 
einde te brengen, rekenen wij op ver-
schillende medewerkers. Enkel dankzij 
hun inzet en bereidwilligheid kunnen 
onze activiteiten slagen. Mochten er 
onder de lezers mensen zijn die inter-
esse tonen om bij één van onze activ-
iteiten aan te sluiten, kunnen jullie ons 
altijd contacteren. Meer info omtrent al 
onze events vind je op de website www.
sportsminded.be.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

Het voorjaar van Sportsminded 
ZEMST - Het collectief vzw Sportsminded is in Zemst en omstreken al tien jaar bezig jongeren van sport 

en beweging te leren genieten. Ze organiseren niet enkel jaarlijkse activiteiten en éénmalige even-

ementen, je kan er ook terecht voor sportdagen, teambuildings, sportieve verjaardagsfeesten en meer. 
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Erik, vanwaar het idee om oldtimer 
brommers te verzamelen?
“Eens op pensioen had ik wat meer tijd 
dan vroeger en om mee te gaan met 
mijn tijd kocht ik een laptop, op aanra-
den van mijn zoon. Al heel snel kwam 
ik op sites als ‘Tweedehands’, ‘Facebook’, 
‘Koopjeskrant’, enzovoort… Daar ontdekte 
ik mijn nostalgie en al snel kreeg ik de 
kriebels om een bromfiets te kopen van 
het merk Zundapp, waar ik vroeger zelf 
mee heb gereden. Voilà, in 2006 kocht 
ik mijn eerste blauwe Zundapp met vijf-
voetversnelling van het bouwjaar 1968. 
De glorietijd! (lacht). Al heel snel kreeg ik 
goesting om een volgende te kopen. En 
ja, een beetje later weer eentje op den hof, 
maar die moest een opknapbeurt krijgen.”

Waarschijnlijk zijn deze oldtimer 
brommers niet helemaal in orde? 
Herstel je ze zelf?
“Neen hoor, helaas heb ik niet de capa-
citeiten en kennis van mechaniek en je 
moet altijd op zoek gaan naar originele 
stukken. Om dit probleem op te lossen 
heb ik een advertentie op ‘Tweedehands’ 
gezet met de vraag om mijn oldtimer te 
herstellen.  Luc Keuten heeft gereageerd.  
We hebben telefonisch contact gehad en 
al direct was er een klik en goed vertrou-
wen.  Nu is hij mijn vaste hersteller, die 
wel in Grimbergen woont, maar dat heb ik 
er voor over. Best wel spannend als je een 
make-over of herstelling laat doen. Na de 
eerste keer had ik een wauw gevoel!  Wat 
was ik fier. Onderhoudsbeurten zijn geluk-
kig maar zelden nodig. Elk jaar eens een 
bougie poetsen, een ketting aanspannen 
en smeren en hop we zijn weg. Poetsen 
geeft voldoening!”

Rijd je elke week uit met een brom-
mer? Of doe je mee aan wedstrijden?
“Mijn interesse werd groter door naar 
oldtimer brommerritten te gaan. Daar 
maakte ik contact met heel wat verza-
melaars die er meerdere hadden.  Mijn 
spaarpotje moest aangevuld worden voor 
een volgende Zundapp. Dat werd een 
rode vierversnellingsbak en na twee jaar 
goed sparen stond er nog eentje in mijn 
tuinhuis. Het tuinhuis werd te klein en ik 
heb dan maar een tweede tuinhuis in 
elkaar getimmerd.  Mijn eigen verzamel-
plaats! Het tuinhuis is geïsoleerd, zodat 
ze niet te vochtig staan. Mijn brommers 
worden verzorgd en goed intact gehou-
den. Op een bepaald moment kwam ik 
ook het Belgisch merk Flandria tegen. En 
bovendien ook uit mijn jeugdjaren: 1968. 
Uiteindelijk heb ik nu zes brommers: vier 

van Zundapp en twee van 
Flandria. Ik heb ook de eerste 
prijs behaald in Kalken en in 
Londerzeel voor de mooiste 
brommer.”

Van welke klopt je hartje 
iets sneller?
“De laatste die ik heb aan-
gekocht is juist dezelfde 
van toen ik 16 jaar was. Mijn 
bijouke! Voor mij was dat de 
ontbrekende schakel en die 
heb ik gevonden en staat nu 
in mijn verzamelplaats.”

Tijdens de oldtimer rond-
ritten zullen jullie wel 
nagekeken worden en 
plezier beleven?
“Ondertussen heb ik een 

vast kliekje vrienden die ik enkele keren 
per jaar zie. Gelukkig bestaan er sociale 
media om toch nog communicatie te 
hebben tijdens de winterperiode. Buiten 
rijden als het regent is uit den boze! Ik 
vertrek niet als ze één druppel regen 
geven. Minder leuk is dat ik in panne ben 
gevallen na een motorrit en dan moet ik 
à la trottinette naar huis bollen.” 

Welk gevoel heb je wanneer je je 
verzamelplaats binnenkomt?
“Nostalgie, een geweldig gevoel en ik 
ben fier op wat ik heb. Iemand die tips 
heeft of een oude brommer onder het 
stro of in een berging 
weet staan, mag mij 
altijd contacteren:  
0477/30.25.50.”
Tekst en foto: Karin Andries

Unieke brommers
ZEMST - Wie heeft er in zijn jonge jaren geen bromfiets gehad?  Waarschijnlijk heel wat van onze lezers. Erik 

Verlooy heeft er niet alleen goede herinneringen aan, maar heeft die herinneringen ook terug in huis gehaald.
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www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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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

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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/62 14 00

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

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek
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Het bestuur van de KFC Eppegem ver-
leende zijn medewerking voor een 
sereen verloop. De club zorgde voor een 
tent voor de kerk en tientallen men-
sen moesten buiten wachten in gure 
omstandigheden en hevige sneeuwval. 
Dat Jan Van Asbroeck geliefd was in het 
dorp en omstreken, een goede voorzit-
ter van de club was en niets dan vrien-
den had, was duidelijk te zien. Hij was 
medestichter en zaakvoerder Uniac, 
Consulair Rechter aan de rechtbank van 

koophandel in Mechelen en Lid van de 
Duivenmaatschappij Noord-Brabant. 
Vrienden en kennissen stonden in een 
lange rij aan te schuiven om de kerk 
binnen te gaan. De begrafenisstoet met 
honderden mensen werd verstoord, 
maar de lange rij trotseerde de hevige 
sneeuwval. de Zemstenaar betuigt zijn 
medeleven aan de familie Van Asbroeck, 
KFC Eppegem en zijn talrijke vrienden. 
Honderden mensen gingen mee naar 
zijn laatste rustplaats en de talrijke 

bloemen en kransen bewezen wat Jan 
betekende bij zijn vele vrienden. 

Tekst en foto's: Jean Andries

Eerbetoon aan Jan Van Asbroeck
EPPEGEM – Maandag 11 december was een droevige dag voor KFC  

Eppegem. Ruim 700 mensen namen afscheid van Jan Van Asbroeck 

(58). Een veel te vroeg afscheid van een echte vriend, weldoener en 

gewaardeerd man. Zijn passie, zijn onvoorwaardelijke inzet en club-

liefde zal heel hard gemist worden.

De spelers brengen hulde aan hun overleden 
voorzitter op de plaats waar hij de 

wedstrijden volgde.

Vals geld, echt plezier!

Dé casino-animatie voor uw bedrijfsfeest, 
privéfeest of teambuilding!

www.crazzle.be - 02/899.98.47
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De expo is opgebouwd uit de indruk-
wekkende collectie van hengelsport-
liefhebber Patrick Danneels, voorzitter 
van hengelvereniging ‘Nut en vermaak’ 
in Brugge, gesticht in 1897.
De tentoonstelling brengt de pronk-
stukken voor het voetlicht, maar wil 
vooral de diverse hengeldisciplines 
historisch documenteren. De karper-
visserij met nogal wat technologische 
innovaties, het palingvissen met het 
peuren zonder haak  en verder de vis-
serij op roofvis, forel en in beperktere 
mate op zeevis. Het vliegvissen krijgt 
ook een apart hoofdstuk. De klemtoon 
in de tentoonstelling ligt op de evolutie 
van 1960 tot heden.

Absoluut topstuk
Het hele arsenaal van de visser komt 
aan bod, van hengels uit bamboe over 
glasvezel naar het hypermoderne kool-
stof, vismanden, netten en vismolens 
en kleiner materiaal met dobbers, 
lood en haken in alle maten, vormen 
en gewichten. Een absoluut topstuk is 
de werphengel die aan de toenmalige 
prins, onze latere koning Boudewijn 
toebehoorde. Zijn vader, koning Leopold 

III, liet die speciaal voor zijn zoon ver-
vaardigen bij Leuvenaar  Jean Delhez, 
een speciaalzaak die in 1906 opgericht 
werd.

Bruggeling Danneels stouwde zijn huis 
vol met duizenden stukken visgerief. 
Na de tentoonstelling, die tot 1 april 
(aprilvis?) loopt, zal de kern van de ver-
zameling opgenomen worden in het 
Sportimonium. ”In één klap komt daar-

mee een waardevolle en unieke verza-
meling, die de zoetwatervisserij van de 
afgelopen 150 jaar omspant, naar het 
sportmuseum”, klinkt Erik De Vroede 
enthousiast.
“Op die manier blijft ze beschikbaar voor 
de volgende generaties. Ook zijn uitge-
breide bibliotheek krijgt een onderkomen 
bij ons, waar ze door het brede publiek 
digitaal kan worden geraadpleegd.”

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

De hengel van Boudewijn
HOFSTADE - Het Sportimonium heeft met ‘Vismania, 100 jaar hengelsport’ een nieuw element toe-

gevoegd aan haar boeiend sportmuseum. Daarvoor kreeg ze unieke stukken uit de collectie van  

Bruggeling Patrick Danneels ter beschikking.

Patrick Danneels en 
Erik De Vroede bij 
de opening van de 
tentoonstelling over 
de hengelsport.

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

info@printwinkel.com
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Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

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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bvba

Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55



41

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

Wie denkt dat op zondag enkel voetbal 
gespeeld wordt, slaat de bal serieus 
mis. Als ik rond de middag aankom in 
de Budohal in Elewijt - alle krijgskunsten 
onder één dak - hebben reeds een hon-
derdtal judoka’s de tatami én hun oefen-
partner getrotseerd. Ik heb er afspraak 
met voorzitter Rudy De Wandeler van 
Jigo-tai, de Zemstse judovereniging. 
“In het weekend van 25 en 26 november 
vonden in de Topsporthal Vlaanderen 
in Gent de interclubkampioenschap-
pen judo plaats. Aanvankelijk waren 
onze verwachtingen wat titelambities 
betreft eerder gering, aangezien we 
gingen deelnemen zonder judoka in de 
gewichtsklasse tot 66 kg”, stelt Rudy. “Bij 
een interclubkampioenschap wint een 
ploeg pas een wedstrijd wanneer die in 
alle gewichtsklassen de meeste kam-
pen positief kan beslechten. Hierdoor 
moet men niet alleen individueel sterk 
presteren, want het sterkste team wordt 
kampioen. Zo wordt van een individuele 
sport alsnog een teamsport gemaakt.”

26 overwinningen
Jigo-tai degradeerde vorig seizoen helaas 
naar derde klasse doordat heel wat judo-
ka’s met blessures af te rekenen kregen. 
Dit jaar hebben ze zich stevig herpakt, 

met als kers op de taart opnieuw promo-
tie naar tweede klasse. De overwinningen 
op het interclubkampioenschap waren 
geen klein bier: ze behaalden uiteindelijk 
26 individuele overwinningen, waardoor 
ze zich terecht tot kampioen mochten 
kronen. De verdienstelijke judoka’s waren 
Siem Van Damme (-60 kg), Pieter Van Geel 
(-73 kg), Anton Peersman (-73 kg), Joris 
Dewinter (-81 kg), Niels De Wit (-81 kg),  
Owen Marcelis (-90 kg) en Ruben 
Vermeiren (+90 kg).
Onder het huidige bestuur kon de jud-
overeniging zijn ledenbestand zien toe-
nemen tot meer dan 150, zowel recre-
atieve als competitieve judoka’s. In de 
competitie wordt serieus naar eerste 

klasse gelonkt en de ambitie is er ook, 
maar dan moet de ploeg verder uitbou-
wen in de breedte: een volledige ploeg 
en enkele reserven. Blessures kunnen 
altijd roet in het eten gooien. Zonder de 
aandacht voor de recreatieve judoka’s 
uit het oog te verliezen. Ook zij maken 
een belangrijk deel uit van het plaatje, 
samen met talent, inzet, trainers en 
wedstrijdvoorbereiding voor diegene die 
in competitie willen gaan. Doe daar nog 
enthousiaste supporters bij en je komt 
tot een goed recept. 
Een voorzitter met een plan en judoka’s 
met ambitie en talent, we kijken al uit 
naar de volgende prestaties!

Tekst: Katia De Vreese, foto: Jean Andries

JIGO-TAI kampioen: judoka’s met ambitie
ELEWIJT - Jigo-tai Zemst haalde op zondag 26 november voor de derde keer in vier jaar tijd de kam-

pioenstitel binnen in de Callant Cup.
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De Savate Boxing Club Zemst bestaat 
20 jaar. Oorspronkelijk gestart in 
Leuven verhuisden zij 17 jaar gele-
den naar Zemst. De laatste drie jaar 
vonden zij hun thuis in de Budohal in 
Elewijt. De club telt zeven bestuurs-
leden onder het voorzitterschap van 
Mathieu Verwilghen en doet er alles 
aan om het Savate Boksen, ook nog 
gekend als Franse Boks, op de kaart 
te zetten. De eerste beoefenaars van 
de sport waren Franse zeilers en de 
eerste Savate-school werd in 1803 
opgericht in Parijs. Vandaag wordt 
de sport beoefend in 40 landen ver-
deeld over vier werelddelen.

Onesies
Typerend voor de sport is dat de beoe-
fenaars naast de bokshandschoenen 
ook schoenen (onesies) dragen en dit in 
tegenstelling tot andere kickboksvarian-
ten waar er blootvoets gekampt wordt.
Door een combinatie van slagen uit het 
traditionele boksen en trappen uit de 
Oosterse gevechtskunsten trachten de 
vechters punten te scoren. Hierbij pri-
meren de inzet, de tactiek en de tech-
niek in zoverre dat harde slagen zelfs 
bestraft worden.

De wedstrijden vinden plaats in een 
ring, duren voor de seniors drie keer 
twee minuten en de kampers worden 
beoordeeld door vijf scheidsrechters, 
waarbij de hoofdscheidsrechter zich net 
als bij het boksen in de ring bevindt.
Maar het is niet alleen een sport voor 

seniors, ook de jeugd onderverdeeld in 
twee categorieën, van zes tot tien jaar 
en van tien tot zestien jaar kunnen aan 
Savate Boxing doen. En wat dan nog te 
zeggen van de vrouwelijke beoefenaars. 
Met 35 % nemen zij al een belangrijk 
aandeel voor hun rekening.

Een waar uithangbord
Tijdens de meeting maakten wij ken-
nis met Jean Pelgrims, met zijn vier 
Belgische titels in de jaren ‘80-‘90, 
een waar uithangbord voor de sport. 
Met zijn aanwezigheid kwam hij de 
club een hart onder de riem steken 
en hij hoopt dat zij in de nabije toe-
komst hun droom om het Belgisch 
Kampioenschap te organiseren kun-
nen verwezenlijken. Eens het financi-

ele plaatje klopt, komt dit er zeker van.

De vereniging tracht de volgende jaren 
haar ledenbestand gevoelig uit te breiden. 
Iedereen, jong en oud, man of vrouw, die 
een sport wil beoefenen waarin kracht, 
uithouding, techniek en fairplay een 
hoofdrol spelen, kan terecht bij de club.
Er wordt geen lidgeld gevraagd, deelne-
mers betalen enkel vijf euro per training 
(40 euro voor een tienbeurtenkaart) en de 
prijs voor de verzekering bedraagt 40 euro.
Geïnteresseerde liefhebbers kunnen 
een kijkje nemen op de website www.
savate-zemst.be.
Wij kijken alvast uit naar de volgende 
meeting en waarom niet naar het 
Belgisch Kampioenschap?!

Tekst: Patrick Deswarte, foto: Jean Andries

Eerste Savate Boxing meeting
ELEWIJT - 26 november was een heuglijke dag voor de Savate Boxing Club Zemst. Voor het eerst in 

twintig jaar organiseerde de club een tornooi in het Elewijtse thuisbasis dat bovendien meetelde voor 

de Beker van België. Wij waren op post en zagen 75 beginnende boksers, waarvan vijf van de organi-

serende club het beste van zichzelf gaven in de Assaut discipline. 

"Kracht in combinatie met techniek en elegantie”

Savate Boksen wordt niet 
blootvoets gedaan. Er worden 
ook schoenen gedragen.
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Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be

Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken
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In een eerste beschrijft  Roger De Broeck 
de geschiedenis van de melkerij Jaspers 
en de transformaties die het gebouw 
onderging. Judoka’s Ingrid Berghmans en 
Robert Van de Walle vormden het gebouw 
in 1983 om tot Ingrids Health Center. Zes 
jaar later baatte Michel Preud’homme er 
de Snooker One uit en sinds december 
2015 verwijst het Gemeenschapscentrum 
De Melkerij weer naar de oorspronkelijke 
functie van het gebouw. 
Een tweede verhaal gaat over de spiona-
geactiviteiten van de familie Beullens in de 
Eerste Wereldoorlog, opgetekend door Gert 
Clerbout. Bram Verhaegen deed onderzoek 
naar de eerste vermeldingen van de naam 
Elewijt en Lou Peetermans legt de beteke-
nis uit van de liturgische kleuren.

Pauselijke Zouaaf
Jeroen Walschaerts beschrijft hoe de 
Italiaanse eenheid tot stand kwam 
en ook de vorming van de Pauselijke 
Zouaven. Een van die pauselijke lijf-
wachten was Elewijtenaar François 
Roekens, die in 1867 dienst nam als 
één van de 1.600 Belgen. Om de ver-
bouwingen van de kerk van Elewijt te 

bekostigen, bedacht pastoor Schooffs 
iets nieuws. Hij organiseerde een aan-
besteding voor het verpachten van de 
kerkstoelen, maar de opbrengst bleef 
gering. 

Het boek ligt ter inzage in het café van 
De Semse en kost 14 euro.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

De Semse bundelt verhalen 
ZEMST - Heemkundige kring De 

Semse heeft zes merkwaardige 

verhalen opgetekend en ge-

bundeld in een nieuw boek: De 

Zemstse Melkerij en andere ver-

halen uit Zemst en Elewijt. 

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

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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

 

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Enkele bestuursleden 
en auteurs presenteren 
het nieuwe boek.
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Verjaardagsgeluk
Om onze leeshondwedstrijd te 
winnen, moet je goed zoeken en 
een beetje geluk hebben. Patrick 
Beernaert uit Zemst, onze winnaar 
deze maand, had het zoeken al 
onder de knie. Het geluk zat hem 
echter nog niet mee in onze wed-
strijd. Tot hij (onbewust) zijn ant-
woord inzond op zijn verjaardag. 
Ik ontmoet Patrick in zijn woning 
in Zemst, waar hij met zijn vrouw 
Wivina woont. Patrick is een fer-

vent lezer, maar zit niet stil. Hij 
fietst, wandelt en skiet recreatief. 
Ingeweken uit het Pajottenland, 
met een tussenstop in Peutie, voelt 
Patrick zich na 29 jaar al een tijdje 
een echte Zemstenaar. 
Patrick vond de leeshonden in het 
vorige nummer op pagina 12, 33 en 
45. Wij hopen dat hij en zijn gezin 
mooie kerstcadeaus konden kopen 
bij onze adverteerders met de 
gewonnen Z-cheques. 

Wil jij ook mee zoe-
ken? 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 win-
nen, 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 bij 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 voor 19 januari. 

Tekst en foto: Laura Schoevaers

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

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

GSM 0475/869 163
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1981 Hofstade (Zemst) - Tervuursesteenweg (naast de kerk) – T: 015/61 66 98 – M: info@jsdheylen.be
   www.jsdheylen.be

U kan bij ons terecht voor het beheer van uw 
verzekeringscontracten van:
AXA, Baloise, AG Insurance, Allianz, Fidea,  Vivium, 
Generali, DKV, DAS, Arag, Euromex, LAR, Europ 
Assistance, Aedes, VAB en Dela.



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


