
1Juli 2019 - nummer 163 - jaargang 14 - 10.000 exemplaren

Volks tuinieren

de Zemstenaar
Onafhankelijk maandblad



2



3

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

• Het murreke was giëllegans inië geschete: het 
muurtje was volledig in elkaar gestort; 
• d’(h)andheiëf van de keurrewage was na de 
kloeëte: het handvat van de kruiwagen was stuk; 
• Sjarel was echt nen (h)euërk van ne vaïnt: Karel 
was een uitermate irritant persoon;
• Merie aa nog zoë gezei dattem intets moest 
toeës zaïn: Maria had hem nog zo op het hart 
gedrukt dat hij op tijd thuis moest zijn;
• Zjakkelin eur veurroëd stond vol mee klein 
oebbelkes: Jaqueline haar voorhoofd stond vol 
met puistjes. 

AL

Dialextjes va groët Zems...

 

Een dikke proficiat, Marijke!

In juni werd een rasechte Zemstenaar geboren. 

Welkom in het team, Elani!

Vorige maand schreef onze hoofdredacteur 
Marijke hier over een toekomstige uitbreiding van 
haar gezin. Ondertussen is dat een feit geworden: 
Elani is op de wereld gekomen! Daardoor heeft 
Marijke nu wel andere zaken omhanden dan een 
inleiding te schrijven voor de Zemstenaar. 

Laat ons eens kijken welke artikels net als Elani het 
daglicht zien in deze zomerse tijden. Om te begin-
nen zijn er weer veel jonge en oude Zemstenaars 
die gelauwerd worden omwille van hun uitzon-
derlijke talenten. Zoals daar zijn: een kleurrijke 
kunstenares, een jonge ondernemer en een heel 
grote groep sportkampioenen. Daarnaast maakt 
u ook kennis met Maurice, wiens roeping het is 
om onze straten proper te houden en er is Celine 
die zo graag honderd jaar wil worden. En wat te 
denken van die jonge ambitieuze vroedvrouw in 
spe die in het verre Zuid Afrika kindjes ter wereld 
is gaan brengen?

Maar de Zemstenaar schaaft deze maand ook 
uw parate kennis bij. Of weet u misschien wat 
een locomotiefje is? (geen trein!). Waarvoor een 
telescopische grijper met magneet nuttig kan 
zijn? Wie of wat Bokorov is en waar recentelijk in 
Zemst een travestieshow gehouden werd? Hebben 
wij u nieuwsgierig gemaakt? Dan wensen wij u 
heel veel leesplezier!

De redactie
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Brusselsesteenweg 445, 1980 Eppegem
eatandgo_zemst@hotmail.com

0492 53 95 23
www.eatandgo-zemst.be

Maandag t.e.m. vrijdag 9u - 14u
Leveringen vanaf 15 euro. Bestelling vóór 10u doorgeven

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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Volkstuin brengt leven in brouwerij
ELEWIJT – Op het terrein van de voormalige camping Solarium werd onlangs gestart met het 

aanleggen van een volkstuin. Het doel is de bewoners te verenigen met hun buren van de Felix  

Cottage Club, eveneens een voormalige camping. Uw reporter ging de sfeer opsnuiven toen de 

eerste aardappelen geplant werden. Ik had een gesprek met Ann Donné van RISO Vlaams Brabant 

en met vrijwilliger Dominique.

Dag Ann, waarom komt er net op 
deze locatie een volkstuin?
“Met deze moestuin willen we een 
verbinding leggen tussen twee woon-
wijken die vroeger allebei een cam-
ping waren. Beide buurten zijn op een 
verschillende manier geëvolueerd. Op 
het Solarium-terrein werd namelijk 
door een sociale bouwmaatschappij 
een aantal kleinere maar kwalitatie-
ve woningen gebouwd. Terwijl op Felix 
Cottage Club de oude chalets pas ver-
vangen worden als ze niet meer aan 
de hedendaagse kwalitatieve normen 
voldoen.”

Terwijl wij praatten, werden de aller-
eerste aardappelen onder grote be-
langstelling van een groepje bewoners 
geplant.

Was het dan de bedoeling dat de 
bewoners van Felix Cottage Club 
zouden verhuizen naar Solarium?
“Dat klopt en sommigen hebben dat 
ook gedaan. Bij de toekenning van de 
huizen werd steeds voorrang gegeven 
aan mensen die vroeger op één van de 
twee campings woonden. Maar omdat 
het aanbod groter was dan de vraag, 
zijn er ook andere Zemstenaars hier 
komen wonen, wat voor een goede so-
ciale mix zorgt.” 

Maar tussen beide buurten is er 
niet zoveel contact?
“Nee, inderdaad. En daarom willen we 
via die gemeenschappelijke moestuin 
de sociale cohesie tussen de twee wij-
ken verbeteren. We rekenen daarvoor 

ook op het buurtcomité dat al 
lang actief is op Felix Cottage 
Club. Dat comité is samen-
gesteld uit een aantal zeer 
geëngageerde, dynamische 
en creatieve mensen. Ten 
tijde van de camping voer-
den zij een beheersfunctie 
uit, maar die rol is natuurlijk 
weggevallen. Daarom nemen 
zij nu een verbindende func-
tie op, waarvan deze volks-
tuin een goed voorbeeld is.” 

En waarom een volkstuin?
“Omdat dit verschillende 
voordelen heeft: het brengt 
alle bewoners samen op één 
centrale plaats, ze leren hoe 
ze groenten kunnen telen en 
hoe belangrijk het is om ge-
zond te eten. En er staan nog 
andere zaken op stapel. Zo 
zullen er zitbanken geplaatst worden 
en bakken met kruiden. Binnenkort 
komen er ook kippen en zal men kun-
nen leren hoe je moet composteren.” 

Wie gaat de bewoners opleiden?
“Elke dinsdag is de tuin open en kan 
iedereen terecht bij Peter en Domini-
que, respectievelijk één van de bewo-
ners en een ervaren vrijwilliger. Beiden 
hebben een achtergrond in tuinbouw.” 

Ik waagde mij op de netjes om-
geploegde mini-akker en sprak  
Dominique aan.

Dag Dominique, heb jij al ervaring 
met volkstuinen?
“Ja hoor, als vrijwilliger heb ik in Leu-
ven al een volkstuin aangelegd, in het 
kader van kinderwerking. Ik was daar 
gekend als “boere Domi” en ik hoop 
ook van deze tuin een groot succes 
te maken. Samen met Peter neem ik 
iedereen onder mijn vleugels en pro-
beer ik om enthousiasme te kweken 
bij de bewoners. De bedoeling is dat 
iedereen op termijn zelfstandig kan 
werken en dat ze de cirkel rond ma-
ken. Daarmee wil ik zeggen dat ze het 
groenafval verwerken in compost en 
vervolgens terug in de tuin gebruiken. 
Dan ben ik een gelukkig man!”

Tekst: Alain Dierckx, foto’s: Jean Andries

Vrijwilligers en het buurtcomité 
slaan de handen in elkaar.
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Wannes weet van wanten
ZEMST-BOS - Wannes Van den Branden, 23 jaar jong en een rasechte Zemst-Bosser. Deze char-

mante jonge ondernemer wou ons graag een woordje uitleg geven over zijn prille carrière in het 

bedrijfsleven. 

Wannes, zat je als kind op de 
schoolbanken al te denken: “ik 
word ondernemer”? 
“Toen ik nog school liep in de Pimper-
nel in Zemst-Laar, zat ik gelukkig nog 
met andere dingen in mijn hoofd. Spe-
len na schooltijd met mijn vrienden 
van de straat was toen het belangrijk-
ste in mijn leven. We maakten kam-
pen, verkenden ons leefgebied, expe-
rimenteerden en onderzochten wat de 
natuur ons te bieden had. Als je ’t mij 
vraagt zat het ondernemen er eigenlijk 
al heel vroeg in!”

Zit ‘de stiel’ misschien een beetje 
in de familie?
“Mijn overgrootvader was indertijd een 
gekende smid in Zemst-Bos, een ras- 
echte ondernemer avant la lettre. Mijn 
vader Bruno heeft lang in de smidse 
gewoond. Papa koos voor de studies 
van ingenieur en is nu zelfstandig 
consultant.”

En net als je vader wou jij ook in-
genieur worden?
“Inderdaad, ook mijn broer en zus heb-
ben voor deze universitaire opleiding 
gekozen. Mijn jongste broer zit nog in 
de lagere school, de toekomst zal wel 
uitwijzen welke richting hij uitgaat.”

Ben je na je studies meteen van 
start gegaan?
“Na mijn studies ben ik eerst een jaar-
tje de wijde wereld ingetrokken. Met al 
mijn spaarcenten, die ik door mijn vele 
vakantiejobs had gespaard, vertrok ik 
met pak en zak en toch ook een beetje 
met een bang hartje naar het onbe-
kende.” 

Maar toch heel moedig en onder-
nemend van jou.
“Het vertrek was niet evident, maar na 
lang getwijfeld te hebben, ben ik er 
toch in geslaagd om uit mijn comfort-
zone te stappen en er gewoon voor te 
gaan. Het was een prachtige episode in 
mijn leven waar ik nog geen seconde 
spijt van heb gehad.”

En dan land je een jaartje later 
weer op je heimat en vlieg je er 
meteen weer in?
“Zo is het ongeveer wel gegaan ja… 
maar ik was niet alleen! Mijn bes-
te vriend en schoolmaatje sinds het 
Sint-Romboutscollege in Mechelen, 
Jelle Van den Brande, stond mij bij 
wijze van spreken, op het tarmac op 
te wachten. Jelle is samen met mij 
afgestudeerd als Industrieel Ingenieur 
Elektromechanica aan de KU Leuven. 
We hebben niet alleen dezelfde inte-
resses, maar bovendien nog dezelfde 
naam: Van den Brande(n). Jelle komt 
uit een ondernemersfamilie en kent 
de kneepjes van het vak. Het lag bijna 
voor de hand dat wij samen een bedrijf  
zouden startten. In augustus 2018 
werd VDB Engineering geboren.”

Heeft jullie ‘kindje’ al wat verwe-
zenlijkt het afgelopen jaar?
“Eigenlijk mogen we al best fier zijn op 
ons jonge ondernemerschap. We wer-
ken intussen samen met een aantal 
architecten en bouwheren in en rond 
Zemst en mochten al heel wat bijzon-
dere projecten verwezenlijken.” 

Wat doen jullie precies?
“Jelles familiebedrijf zit sinds drie ge-
neraties lang in de ventilatie- en ver-

warmingssector. Die know-how was 
voor ons mooi meegenomen om ons 
verder te specialiseren in energiecon-
cepten op maat. We begeleiden parti-
culieren, KMO’s en projectinvesteerders 
in hun zoektocht naar het duurzaam 
maken van hun gebouw. Of het nu een 
grote nieuwbouw is of een kleine ver-
bouwing, wij gaan voor deze mensen 
op zoek naar hun ideale technische 
installatie. Dit allemaal op basis van 
objectieve, gedetailleerde berekenin-
gen. Je kan bij ons terecht voor een 
energiesimulatie, een op maat ge-
maakt energieconcept, een gestaafde 
warmteverliesberekening, …”

Hebben jullie al een realisatie om 
trots op te zijn?
“Het ‘Atelier Kyoto’ project in Zemst 
is een duurzame realisatie gewor-
den voor de bouwheren. Dankzij ons 
energieconcept, konden onze klanten 
zo’n 20.000 euro besparen. De moeite 
waard!”

Get in touch met VDB Engineering?
Surf naar: www.vdbengineering.com

    Tekst en foto: Véronique Baudrez
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Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

 

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

 

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

Verdeler Solero parasols - www.parasols.nl

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

GSM 0475/869 163

7 juli jumping

Iedereen welkom!
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Proper werk Maurice!
EPPEGEM - Maurice Metdenancxt, gepensioneerd, maar lang niet op non-actief, een man met een 

missie: een ‘Propere Burger’. de Zemstenaar liep Maurice eigenlijk per toeval tegen het lijf toen deze 

nette burger op zoek was naar zwerfvuil. 

“Uitgedost in mijn fluo-hesje zoals je 
kan zien en gewapend met afvalgrijper 
en zak, zwerf ik vrijwillig langs de stra-
ten op zoek naar vuil”, vertelt Maurice.

Jij raapt uiteindelijk alle troep op 
die anderen op de openbare weg 
gooien. Van waar komt jouw nobe-
le roeping?
“Vroeger wandelde ik vaak en kwam ik 
tot mijn grote ergernis veel afval tegen. 
Ik nam de gewoonte om sowieso iets 
op te rapen op mijn pad en dit mee te 
nemen naar huis, want ‘vuil vraagt vuil’ 
zeg ik altijd. Op de duur stapelde ik het 
afval op in mijn garage en als ik pech 
had begon de hele boel nog te stinken 
ook.”

Ging jouw vrouw ermee akkoord 
dat je zo veel vuilnis mee naar huis 
bracht?
“Het is uiteindelijk door mijn echtgeno-
te Magda gekomen dat ik hulp kreeg 
van Incovo. Zij contacteerde hen omdat 
de afvalberg thuis zienderogen steeg, 
wat ze terecht niet meer kon aanzien.”

Hoe gaat dit dan in zijn werk? Heb 
jij dan een contract met Incovo?
“Zij hebben mij officieel geregistreerd 
als ‘zwerfvuilvrijwilliger’. Vuilniszakken 

mag ik komen halen en een grijper 
kreeg ik erbij. Wanneer ik zo’n zak of vijf 
heb verzameld, stuur ik een mailtje en 
komen ze alles ophalen.”

Wat kom je zoal tegen? En neem je 
ook alles mee?
“Alles wat in mijn plastic zak geraakt, 
neem ik mee. Het gebeurt wel eens dat 
ik in een gracht of beek iets zie liggen 
waar ik moeilijk aan kan. Dat laat ik dan 
noodgedwongen liggen. Een telesco-
pische grijper met magneet zou heel 
handig zijn, maar die heb ik nog niet 
gekregen. Je wil echt niet weten wat ik 
allemaal tegenkom! Stoelen, huisraad, 
apparaten … soms echt te groot en te 
zwaar om mee te nemen. Als het nog 
enigszins kan, kom ik die rommel dan 
met mijn fiets ophalen. Maar wat echt 
niet lukt, geef ik door aan de gemeente 
en dan komt de vuilniskar er zelfs aan 
te pas.”

Doe je dit al lang? En bewandel je 
een bepaald parcours?
“Ik ben actief sinds februari 2018 en je 
mag er van uit gaan dat ik zo’n twee à 
drie dagen per week mijn zwerfvuilron-
de doe. Ik doe dit graag, want onder-
tussen ben ik in beweging en kom ik 
veel mensen tegen. Mijn vaste ronden 
liggen in Eppegem en Zemst-Laar.”

Ontmoet je soms ook bondgeno-
ten?
“Ja, heel af en toe kom ik nog ande-
re ‘propere mensen’ tegen, die hier in 
Zemst ook vrijwillig de opruimklus kla-
ren. Ik vraag mij wel af hoeveel men-
sen dit werk doen in onze gemeente. 
Het zou fijn zijn om alle zwerfvuilvrij-
willigers te ontmoeten. Zo kunnen we 
onze ervaringen delen, tips geven aan 
mekaar, terreinkennis bespreken en 
de gebieden aankaarten die we onder 
handen nemen. Misschien wordt er wel 
ooit een ‘Propere Burgerraad’ tot leven 
geroepen? Dat zou netjes zijn!”

 Tekst en foto’s: Véronique Baudrez

Marijke Doms (Incovo): ‘Incovo en de gemeente 
Zemst hebben sinds de lente samen zwerf-
vuilvrijwilligerswerking ‘Proper Verzet’ opgezet. 
Inwoners die zwerfvuil opruimen in hun buurt 
worden ‘Propere Burgers’ genoemd. Dat kan 
waar en wanneer ze maar willen. In ruil ont-
vangen zij het nodige opruimmateriaal en 
een vrijwilligersverzekering. Momenteel regis-
treerden zich al 135 Zemstenaars als Propere 
Burger! Daarmee is Zemst koploper van de ge-
meentes die we ondersteunen. Wil jij je aan-
sluiten? Mail naar marijke.doms@incovo.be of  
omgeving@zemst.be

Wie een sluikstort  vindt,  
mag dat doorgeven aan 
sluikstort@incovo.be. 

Het vuil wordt de volgende werkdag 
opgehaald.
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De Pinksterjaarmarkt in Zemst was zoals steeds een groot succes. Ruim 300 marktkramers en 

rommelstanden stelden tentoon en voor de talrijke bezoekers was er voor elk wat wils. Uiteraard 

was onze fotograaf van de partij en die zorgde voor enkele sfeerbeelden.

Pinksterjaarmarkt groot succes

Tekst en foto’s: Jean Andries
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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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532  Fax: 015/617959
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Krassers in het gras
ZEMST -  Natuurpunt brengt deze maanden een terugkerende bijdrage over onze natuur. Deze 

maand gaat het over sprinkhanen. 

Sjirpende en krassende geluiden ko-
men uit het lange gras. Groene, bruine 
springveren die hoppen van de ene 
stengel naar de andere. Vroeger, toen 
ik een jaar of tien was, trok ik eropuit 
om ze te vangen. In de buurt van mijn 
grootmoeder lag een graslandje, een 
braakliggend stuk bouwgrond.  Het 
wemelde daar van de sprinkhanen, het 
duurde geen tien minuten of mijn leeg 
confituurpotje zat vol groen-bruine 
springertjes. Soms was er eentje wat 
meer rood. Deze vonden we de mooi-
ste.

De zomer inluiden 
Dat vangen gebeurde steevast in de 
zomer. De zomervakantie was be-
gonnen en dus trok ik eropuit om de 
natuur te ontdekken. Sprinkhanen zijn 
echte zomerdieren. Bijna alle soorten 
hoor je pas in juli als het echt zomert. 

Spijtig genoeg zijn plekjes waar als je 
als jonge bengel de natuur kan ont-
dekken zeldzaam geworden. Maar hier 
en daar vind je nog wel een stukje met 
lang gras waarin je op sprinkhanen-
jacht kan gaan. De Dorent in Eppegem 
is zeker ideaal. Wie een wat grotere 
tuin heeft, kan zelf voor wat langer 
gras zorgen om zo een sprinkhanen-
paradijs te creëren.  

Krassers en ratelaars
Sprinkhanen maken leuke geluidjes 
en de echte sprinkhaankenner kan ze 
hieraan herkennen. De geluidjes zijn 
soms zo typisch dat sprinkhanen er-
naar vernoemd worden. Zo heb je het 
locomotiefje, de snortikker of het zoe-
mertje. Maar dit zijn allemaal soorten 
die je niet in Zemst zal vinden. Kras-
sers zijn veel algemener en kom je bij 

ons wel tegen. Het zijn groene of brui-
ne sprinkhanen die iets groter zijn dan 
een centimeter. 

Krassers zijn veldsprinkhanen. Veld-
sprinkhanen zijn de typische sprink-
hanen die je kent uit tekenfilms en 
sprookjes. Ze maken geluid door met 
de binnenzijde van hun achterpoot 
over een verdikking op de voorvleu-
gel te strijken. Maar er zijn ook sabel-
sprinkhanen. Zij maken geluid zoals 
de krekels door hun vleugels over 
elkaar te bewegen. De vrouwtjes van 
sabelsprinkhanen kan je gemakkelijk 
herkennen aan een sabelachtige ste-
kel op hun achterlijf.  Dit is geen angel 
om zich te verdedigen maar een leg-
boor om eitjes in planten of de bodem 
te leggen. Hiervoor moet je dus zeker 
niet bang zijn. 

Grote groenevleugel
Een van onze grootste sprinkhanen is 
de grote groene sabelsprinkhaan. Dit is 
een algemene soort die je in onze na-
tuurgebieden maar ook in de tuin kan 
zien. Soms vliegt er zelfs eentje je huis 

binnen. Ja!  Sprinkhanen kunnen vlie-
gen. Sommige soorten hebben zelfs 
individuen met extra lange vleugels, 
dit zijn de avonturiers die nieuwe ge-
bieden gaan ontdekken. 

Trek deze zomer met de kinderen 
eens op sprinkhanenjacht en geniet 
van deze kleine maar leuke diertjes. 
Als je er eentje vangt, laat hem dan 
terug vrij waar je hem gevonden hebt. 
In graslanden waar het gras niet te dik 
staat en er veel andere kruiden staan, 
heb je de meeste kans om ze te vin-
den. Ga je deze zomer naar de kust, 
kijk dan uit naar een prachtexemplaar 
met blauwe vleugels, de blauwvleu-
gelsprinkhaan. 

Wil je meegaan op een activiteit om 
insecten of ander natuurschoon te 
ontdekken? Kijk dan op onze activi-
teitenkalender, natuurpuntzemst.be/
activiteiten.

Tekst: Natuurpunt, 
foto: Francis Wyns

De grote groene sabelsprinkhaan.
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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
Maandag gesloten
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Zemst heeft een landelijk karakter, en dat zorgt er ook voor dat er 

veel dieren te zien zijn in de gemeente. In deze reeks tonen we 

graag welke "bijzondere" dieren in Zemst werden gespot!

Ook iets gespot?
Stuur je foto, een korte uitleg, je naam en de plaats waar je het dier 
spotte naar info@dezemstenaar.com met als onderwerp 'gespot'.

Coördinatie: Marijke Pots

"Deze foto van een koolmees die zijn jongen 
in het nestkastje voedt, maakte ik vanop 
mijn terras."

Luc Van Roy, Zemst

"Deze foto werd gemaakt op 5 mei 
in de berm van de fiestautostrade 

naast de Zenne ter hoogte van 
de Tinelvoetlaan. Een prachtige 

oranjetip-vlinder op wilde look."

Katrien Montana
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Agnes koestert kleuren
HOFSTADE  – Als kind al schilderde ze het behangpapier in haar slaapkamer vol met haar eigen 

creaties. Het ‘teken aan de wand’ dat ze een uitlaatklep nodig had voor haar creativiteit. Wij hadden 

een ontmoeting met Agnes, een verborgen talent in onze gemeente.

Ik parkeer me aan een schattig huisje, 
een frêle grijsharige dame verwelkomt 
me. Eenmaal binnen word ik terugge-
worpen in de tijd. Het rustieke interieur 
is volgestouwd met schilderijen, sta-
pels krantenknipsels en een rist boe-
ken. Hier leeft duidelijk een artieste.

Geboren kunstenares
Van haar ouders mocht Agnes niet naar 
de kunstacademie gaan. Zij moest en 
zou een leraarsopleiding volgen. En zo 
geschiedde. Maar het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan. En dus uitte Agnes 
door de jaren heen haar creativiteit in 

keramiek, het beschilderen van zijde 
en in aquarellen. Sinds tien jaar leeft 
zij zich uit in abstracte acrylschilderij-
en. 

Haar inspiratie? Kleur! Mooie kleuren-
combinaties in de natuur raken haar. 
Foto’s met mooie kleurpaletten knipt 
zij uit de krant. Met deze elementen 
maakt zij haar eigen creaties. Dit leidt 
tot composities die nu eens subtiel en 
dan weer uitbundig zijn.

Een huis vol kunst
Agnes leidt me naar haar atelier. In 

de zonovergoten veranda maken nog 
meer rijen schilderijen hun opwach-
ting. De schildersezel, de potten met 
kwasten en kleurrijke doeken ademen 
een eigen sfeer uit. Alsof de tijd hier is 
blijven stilstaan.

Haar kunst is overal in het huis pro-
minent aanwezig. Op de mezzanine 
toont Agnes me enkele aquarellen en 
tovert zij een doos tevoorschijn met 
tientallen beschilderde zijden sjaals. 
Ze is zelf verwonderd dat ze er door de 
jaren zovelen heeft gemaakt. Ze kiest 
er twee uit. Om zelf te dragen deze zo-
mer. Ik glimlach.

Color Vocal
Naar de kunstacademie is Agnes nooit 
gegaan, maar iedere dinsdag vind je 
haar in haar ‘schildersclub’. Color Vo-
cal in Mechelen bestaat uit zes leden 
die hun passie voor de schilderkunst 
delen. Eén keer per jaar organiseren 
zij een tentoonstelling in het Vrijzinnig 
Centrum De Schakel Mechelen; de vol-
gende expo vindt plaats in oktober.

Tekst & foto: Anja Van Cappellen
Uitbundige kleurencombinaties 

typeren haar werk.

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

info@printwinkel.com
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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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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Zwoel begin van de zomer
EPPEGEM - Op 11, 12 en 13 juli vindt op de terreinen van de Schranshoeve opnieuw het zwoelste 

evenement van Zemst plaats: Soiree Tropicale.

After work
De ideale manier om je werkweek te 
doorbreken start op donderdag 11 juli 
met Soiree After Work. Een warm tro-
pisch strand, verfrissende cocktails, 
overheerlijke tapas en knallende beats 
vormen de basis van deze avond. Aan-
gezien de deuren sluiten om midder-
nacht kan je de volgende morgen fris 
aan de werkdag beginnen. 

Voor het begin van deze spannende 
zomer betaal je vijf euro online voor 
de toegang, een welkomstdrankje, een 
aandenken en een deelname aan een 
wedstrijd met mooie prijzen. Ter plaat-
se kan je die avond uiteraard ook be-

talen voor de toegang: vijf euro, echter 
zonder de toemaatjes. 

Smullen op Soiree Café
’s Anderendaags, op vrijdag 12 juli, 
vindt de Soiree Café plaats: gezellig 
smullen van een lekkere barbecue 
(wie wil deelnemen kan ten laatste 
één week vooraf online reserveren). 
Er wordt natuurlijk voor leuke muziek 
gezorgd en aangezien de Belgische 
weergoden zeer wisselvallig kunnen 
zijn, is er gedacht aan beschutting te-
gen eventueel regenweer.

Een tropisch feest
Op zaterdag 13 juli is het tijd voor de 

kers op de taart, “de” Soiree Tropica-
le. De start wordt gegeven om 15 uur 
met de kindernamiddag, verzorgd door 
Chiro Eppegem. Een kleuterhoekje, 
springkastelen en torenhoog bakken 
stapelen zal van allerkleinsten tot pu-
bers wel kunnen bekoren. Uiteraard 
zijn er frisse cocktails en randanima-
tie. De toegang is gratis. 

Vanaf 19 uur begint het echte tropische 
feest met dit jaar Bokorov, Peper & Zout 
en Pardon Service. Studio Brussel mag 
zeker niet ontbreken en zal er met hun 
‘Tijdloze’ de honderd meest tijdloze 
platen volgens de Studio Brussel luis-
teraars draaien. Om 22 uur kan er op 
de Beach Stage gedanst worden op de 
beats van Boatman, Dauw & Scheme-
ring en Oulad Omar BSB Chantal. Dit 
alles op een tropisch laagje zand. 

Je betaalt 9 euro in voorverkoop en 13 
euro aan de kassa. Al wie een honger-
tje heeft, kan vanaf 15 uur tot het einde 
aan de food court genieten van exoti-
sche gerechten. Opnieuw zijn alle in-
grediënten aanwezig voor het jaarlijkse 
lokale tropische feest.

Tekst: Katia De Vreese, 
foto: Soiree Tropicale

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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De 146ste voetbedevaart vanuit Zemst-Laar naar Scherpenheuvel en terug (in totaal ongeveer 90 km) was andermaal een groot succes. Een 40-tal voetgangers van Laar en Zemst, waaronder een achttal nieuwelingen gingen op stap als één grote familie. Voor Luc Van Moer was het zijn 40ste deelname. 

Er is een nieuwe 

kinépraktijk in 
Zemst. Op 7 juni 

opende Ellen De 

Boitselier haar 
nieuwe zaak in 

de Stationslaan 

31, waar vroeger 

de apotheek was. 

Je kan er terecht 

voor manuele 
kiné en sportkiné 

(0484/74.53.49).

Tegenwoordig is hij assistent-coach (T3) bij KV Mechelen, maar menig geel-rood hart weet dat Sven Swinnen zijn trainerscarrière begon bij de jeugd van FC Zemst. Samen met rechterhand Yves Verpoucke timmerde Swinnen in de tweede helft van de jaren 90 een ploeg bij elkaar die  niet altijd grootse resultaten neerzette maar wél kam-pioen werd in de categorie ‘sfeer en gezelligheid’. Een goeie twintig jaar later was het tijd voor een reünie: tussen aperitief en barbecue werden herinneringen opgehaald aan de internationale toernooien in Spanje en Italië. Er werd ook gevoetbald die zondag. Het werd 4-3. Voor de goei! (Martijn Lauwens)  
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Voor de initiatiedag 
van Verbroedering 
Hofstade kwamen 

18 nieuwkomers 
opdagen; een 

totaal van een 40-tal 
jongeren van U5 tot 

U15 maakten op een 
leuke manier kennis 
met de club en met 

de voetbalsport.  

Dinsdag 28 juni zullen Erwin en Monique Laeremans niet vlug vergeten. Omstreeks 10 uur brak er boven de Rijkenhoek in Eppegem een hevig on-weer los. Hun nieuw aangekochte hond Renske (9 maanden oud) was plots spoorloos. “Een 20-tal buren werden aangesproken, politie, Zemst Leeft, de sociale media werden gecontacteerd, 62 berichten op Facebook, de reacties waren talrijk. Om 20 uur, wellicht na een traject van onze dagelijkse wandel-tocht naar Verbrande Brug, stond  Renske plots alleen aan de deur. “Langs deze weg willen we de vele mensen bedanken voor hun spontane reacties”, aldus Erwin en Monique. 

De U10, U11 en U12 van KFC Eppegem, een totaal van elf ploegen, vertrokken op 7 juni voor een drie-

daags internationaal toernooi in Maastricht. De goede prestaties werden beloond met een eervolle 

derde plaats.
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Op zondag 9 juni kwamen de spor-

tievelingen weer aan hun trekken 

tijdens de 11de editie van MTB voor 

Mali in Zemst-Laar. Na afloop van 

35, 45 of 55 km mountainbiken 

alleen maar tevreden sportieve-

lingen, die een frisse pint goed 

konden gebruiken. Vrienden van ’t 

Sleipend Derajeurke Laar en Hofke 

De Proost Zemst. (foto links)

Schoonheidsinstituut Lies (Pikkerie), 

omringd door de lustige stappers, 

dorstige dansers en sympathisan-

ten van Laar. (foto onder)

OKRA Hofstade organiseerde een petanquetoernooi voor teams. Twaalf ploe-
gen van drie spelers elk schreven zich in voor het toernooi . De teams van de 
organisatie toonden zich het handigst in het ballenspel en legden beslag op de 
tweede en derde plaats.  De toernooibeker ging naar een gemengd team met 
Hilde, Jo en Julien uit verschillende OKRA-afdelingen. De  ereplaatsen  waren 
voor team Mimie, Antoine, Hilaire en team Wiske, Jenny en Leon. (JD)
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Van 29 mei tot 1 juni vond in 
Sint-Niklaas en Beveren de  
Special Olympics Belgium 2019 plaats. Op de foto vier super trotse ruiters die elk een medaille be-haalden met hun dressuurproef. 

V.l.n.r. Zjef, Lindsay, Donatienne, Marlies en Bart.

Supportersclub Rood-Groen KFC Eppegem en spelers verkozen tijdens het jaarlijks etentje de beste speler van het voorbije seizoen. Kenneth Leemans was de ver-wachte winnaar voor Robin Vercammen en Gregory Boudart. De top drie kreeg na af-loop felicitaties van Jorn Rijmenams, Glenn Breugelmans, Alexander Bell en Pieter De Wit. (foto links)

Het bestuur van de Supportersclub FC Eppegem zorgde voor een unieke traves-tieshow. The Sparkling Diamonds gaven het beste van zichzelf en dat werd gewaar-deerd door de aanwezigen, de spelers en sportief directeur Mark Talbut. (foto onder)
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De trainers tegen de papa’s van SK Laar werd een spektakelmatch. Ook na afloop in het clubhuis waren de mannen aan de toog op hun best.

Na voorrondes sinds eind april, 

gevolgd door achtste, kwart en halve 

finale wonnen de jongens U11 van 

TC De Wehzel op 22 juni de finale 

interclub Vlaams-Brabant. Fiere 

trainer Dennis Verstraeten begeleidde 

Tanguy Lebrun en Vik De Neys op hun 

grote dag. In de namiddag behaalden 

ook de mannen van TC De Wehzel 

35+ tot 210 punten de gouden me-

daille op hun finale.

Celine Valvekens (op houten stoel) werd 95 jaar en dat werd gevierd. Haar man René Peeters overleed 27 jaar geleden en sindsdien woont Celineke, ondanks haar lichamelijke handicap, alleen thuis in de Armstraat. Het echtpaar was vroeger uitbater van café Den Arm (huidig café de Kroeg) en woont nog steeds naast de toenmalige tuin van het café. De jarige heeft enorm veel steun van haar kinderen, Erik en Paul, en kleinkinderen Rik, Cato, Ward en Nicole. “Dat is ook mijn motivatie, naar de honderd hé”,  
glunderde Celine. 
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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

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
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Scheef
bekeken
Marjola haar café draaide voor geen meter. Nochtans waren er niet zoveel andere gelegenhe-
den waar het mansvolk van het dorp terecht kon voor een avondje doorzakken bij fris schui-
mend gerstenat. Zij hadden niet liever dan een café met een ferme bazin achter de toog, want 
een ‘bemande’ kroeg vonden zij maar niks, en toch… Marjola brak zich het hoofd over hoe ze het 
beter kon aanpakken. Haar vriendinnen hadden haar wel gewaarschuwd dat het niet evident 
zou zijn om het als inwijkelinge waar te maken in de kleine dorpsgemeenschap, maar dat het 
zó moeilijk zou zijn had ze nooit gedacht. In haar jeugd had ze er nochtans een aantal grote 
vakanties bij haar tante doorgebracht en enkele zomerliefjes gehad, maar niemand van de 
huidige generatie scheen zich dat te herinneren. Dat was tenslotte ook al meer dan dertig jaar 
geleden. De scheiding van haar eerste man en het overlijden van haar tweede partner hadden 
haar getekend, maar qua uiterlijk mocht ze er nog steeds zijn. Deed ze misschien te veel moei-
te om haar vastberaden drang tot slagen waar te maken?

Een woensdagavond. Het cafetaria van de sporthal was gesloten en de vrienden van de volley-
bal waagden het erop om hun dorstige lijven te gaan laven bij Marjola. Want, met grote dorst 
naar huis gaan was not done! Marjola wist niet wat er gebeurde: net toen ze de gordijnen al 
wilde dichttrekken, vielen de acht volleybalvrienden binnen. Bij het opnemen van de bestelling 
liep het al meteen mis. “Wacht uw toer eens af”, had ze Xavier afgeblaft toen die vóór zijn beurt 
bestelde. De mannen monkelden onder elkaar: “Wat ne gendarm! Wie denkt ze wel dat ze is? 
Gestapo! Frau Flick…” Marjola had het nog net opgevangen. Hoewel ze zich niet van de wijs liet 
brengen, bleef het toch nazinderen. Rond een uur of twaalf, na het achtste rondje, was de groot-
ste dorst gelest en togen de meeste mannen huiswaarts. Alleen Hendrik en Aloïs besloten nog 
one for the road te bestellen. “Nog nen Orval en nen Duvel”. Ze merkte dat de mannen al meer 
dan goed gezind waren en zei: “Da’s er eentje van het huis”. De mannen hun mond viel open. 
Marjola voelde haar moment gekomen: “Heren, vertel mij wat ik verkeerd doe!” Spontaan begon-
nen ze over haar strenge uiterlijk, haar tekort aan empathie en haar kleding te praten. “Doe ook 
eens een rokske of een kleedje aan of desnoods een onesie (hihi!) in plaats van altijd die saaie, 
grijze maatpakbroek met krijtstreep. Da’s hier toch geen begrafenisonderneming!” Na nog ‘echt 
een allerlaatste pintje, eentje om het af te leren’, gingen de heren giechelend de nacht in. 

De week nadien kwamen de volleybalmannen terug. Met hun mond wijd open, niet alleen van 
de dorst, meer nog van verbazing. Ze werden getrakteerd op een pittig jurkje en een stralende 
glimlach. Ze konden ongestoord zeveren over hun bestelling. Marjola’s kroeg draaide als nooit 
tevoren. Het werd de mannen hun stamcafé. In de zomer organiseerde ze een barbecue, een 
straatfeest en een optreden voor lokaal muzikaal talent. En de mannen hielpen mee, af en toe 
knipogend naar Marjola.

Alex Lauwens
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Marie, topsportbelofte turnen
EPPEGEM – Vlak bij sporthal De Waterleest woont Marie De Smedt. Ze is tien jaar,  heeft net het vier-

de leerjaar beëindigd en houdt zielsveel van turnen. Een activiteit die meer werd dan een gewone 

hobby!

Het prille begin
In de eerste kleuterklas begon Marie 
met turnen, om de hoek bij Turnkring 
Excelsior. Al gauw werd Marie opge-
merkt en in de tweede kleuterklas 
maakte ze de overstap naar Thorho 
waar ze in de pré-competitiegroep aan 
de slag mocht. Ook dit bleef niet on-
opgemerkt en zo belandde Marie vanaf 
de derde kleuterklas in de competitie-
groep van Thorho.

Selectie topsportbelofte
Aangezien Marie een waar turntalen-
tje mag genoemd worden, mocht ze 
in het tweede leerjaar testen afleggen 
om tot het statuut van topsportbelofte 
toegelaten te worden. Marie slaagde in 
deze entreetesten, waardoor ze in het 
derde leerjaar, bovenop 10 uur trainen 
bij Thorho, ook nog eens 4,5 uur ex-
tra mocht trainen in Mechelen bij de 
regioclub. Hierop volgden tijdens het 
derde leerjaar vier controletrainingen 
op kracht, lenigheid en toestel-tur-
nen. Marie doorstond deze testen met 

glans, en de weg naar het statuut van 
topsportbelofte lag open.

Combineren met school
Om in te stappen in de wereld van 
topsportbelofte heeft Marie de over-
stap gemaakt van GBS De Waterleest 
naar Go Shil in Mechelen. De Mechelse 
regioclub werkt samen met Go Shil 
om talentjes de kans te geven om zich 
te ontwikkelen binnen de sport en op 
school. In de klas van Marie zitten vijf 
topsportbeloften. Door hun statuut zijn 
ze zes lestijden vrijgesteld om extra 
te trainen. De zorgjuf zorgt ervoor dat 
het vijftal alle gemiste lessen inhaalt 
tijdens de middag.

15 uur per week trainen
Drie dagen per week staat Marie om 
7.30 uur in de gymzaal voor een trai-
ning van 2,5 uur. Daarna volgt ze ge-
woon de lessen op school. Op woens-
dagnamiddag en twee avonden per 
week gaat Marie recht van school naar 
de gymzaal voor de andere trainingen. 
Zware weekdagen voor Marie, maar  

gelukkig zijn de weekends hierdoor 
volledig vrij.

Wedstrijden
De wedstrijden waaraan Marie deel-
neemt, situeren zich op A-niveau. Het 
afgelopen jaar sleepte ze een zilveren 
medaille in de wacht in twee provin-
ciale voorrondes en mocht daardoor 
deelnemen aan het Vlaams Kam-
pioenschap. Daar behaalde ze een 
mooie negende plaats.

Toekomst en dromen
Ook volgend schooljaar blijft Marie 
topsportbelofte dankzij de nodige per-
centages die ze behaalde tijdens de 
controletrainingen van het afgelopen 
schooljaar. Nog lang op een hoog ni-
veau kunnen turnen is dan ook haar 
droom, een droom om te koesteren.
Marie De Smedt, een naam die we ont-
houden en hopelijk in de toekomst nog 
mogen herhalen in de Zemstenaar.

Tekst: Carolien De Cuyper, 
foto’s: Patricia Bosmans

Marie in actie.

Marie is fier op haar medaille.
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Mee ‘kindjes kopen’ in Kaapstad
ELEWIJT – Altijd en overal zullen helpende handen nodig zijn als baby’tjes ter wereld komen. Niet 

altijd in luxueuze of comfortabele omstandigheden. Vaak ook op plaatsen waar geen machines 

klaar staan als de natuur een handje moet toegestoken worden. Precies dàt wou Indi Matthys uit 

Elewijt als laatstejaarsstudente vroedvrouw meemaken. Samen met twee medestudenten liep ze 

drie maanden stage in Kaapstad, Zuid-Afrika.

“Als kind droomde ik er al van om later 
‘iets’ te doen in de medische sector”, 
steekt spraakwaterval Indi Matthys van 
wal. “Maar de ingangsexamens voor 
dokter en gynaecoloog leerden me dat 
ik mijn ambities moest bijstellen. Dus 
koos ik voor iets toegankelijker, maar 
veel mooier: kindjes op de wereld hel-
pen zetten. Vroedvrouw, in mijn ogen 
één van de mooiste beroepen”.

Speciale gevallen
Om haar droom zo snel mogelijk waar 
te maken, ging Indi na haar middelba-
re studies aan het Scheppersinstituut 
in Mechelen naar de University Colle-
ges Leuven-Limburg (UCLL) voor haar 
Bachelor Vroedkunde.

En dan trek je naar Kaapstad op 
stage. Dichter bij huis kon niet?
“Toch wel. Maar het stond in de UCLL-
lijst. Met Marie en Jana, twee goede 
studievriendinnen, zocht ik naar een 
extra uitdaging. Samen wilden we uit 
onze comfortzone treden en onze the-
oretische kennis aan de harde realiteit 
toetsen. Geconfronteerd worden met 
‘speciale gevallen’. Eens iets anders 
doen dan de ‘gewone’ bevallingen”.

Was je dan niet bang van de risi-
co’s en de grote verantwoordelijk-
heid?
“Al bij de eerste bevalling in Elsies Ri-
ver – ik heb daarnaast ook in het Karl 
Bremer-hospitaal gewerkt – werd ik 
alleen gelaten. Zonder apparatuur voor 
echo’s of wat dan ook en zonder dokter 
in de buurt, moest ik het klaarspelen. 
Geen probleem. Bovendien zijn er daar 
geen bevallingstafels zoals hier.  De 
vrouwen gaan er gewoon op het bed 
liggen en de vroedvrouw staat ernaast, 
dus niet tussen de benen, wat ik ei-
genlijk wel praktisch vond.”

Geen dokter erbij, zeg je!
“Zo is dat, alleen gespecialiseerde 
vroedvrouwen. Knippen en naaien 
hoorde er voor ons ook bij. De gewoon-
ste zaak van de wereld. Ik heb het ook 
drie keer gedaan.”

Nog nie druk nie
Zuid-Afrika blijft natuurlijk een bijzon-
der land. Indi: “Van apartheid hebben 
we niet zoveel gemerkt. Kaapstad is 
een Westerse stad en wij verbleven 
er aan de Stellenbosch University. Wij 
werden dagelijks met een busje ver-
voerd.”

“Er heerst wel een perma-
nente sfeer van onveilig-
heid. De ziekenhuizen, je 
hebt er twee soorten – de 
publieke voor de armeren 
en de privé-klinieken voor 
de rijkeren - zijn stevig be-
veiligd. Vroeger gebeurde 
het immers al eens dat er 

baby’s gestolen werden. Je hebt er 
geen of amper individuele kamers. 
Meestal ligt men er met vier naast 
elkaar in een kamer, gewoon geschei-
den door een gordijn. Er zijn ook geen 
echte materniteiten, maar gewoon be-
vallingskamers in het ziekenhuis.”

Hoewel de communicatie meestal in 
het Engels verliep, vonden Indi, Marie 
en Jana het leuk om af en toe hun 
beste Zuid-Afrikaans boven te halen. 
Als er nog niet mocht geperst worden, 
luidde de boodschap: “Nog nie druk 
nie”! (hilariteit bij Indi). Maar een reani-
matie (ze heeft er één moeten doen) 
maakt ze liever niet meer mee.

Indi is zelf nog niet toe aan het moe-
derschap – ze wil graag eerst nog wat 
verder specialiseren in de medische 
sector – maar ze heeft wel een uitge-
sproken kinderwens. En hoe of waar 
bevallen? “Toch maar liefst in een 
ziekenhuis. Misschien wel onder water, 
dat lijkt me leuk!”

Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Indi Matthys

Indi knuffelt liefdevol een pas geboren 
Zuid-Afrikaans jongetje.

Indi (uiterst links) met Marie en Jana, 
glimlachend na een geslaagde bevalling.
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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



34

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235

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

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

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



35

Een halve eeuw Elewijtse Gordels 
ELEWIJT - De jiujitsu-vereniging van Elewijt, de Elewijtse Gordels, bestaat in 2019 vijftig jaar. De club 

liet dit niet onopgemerkt voorbijgaan.

Nonkel Çois
Alles begon met de ontmoeting tus-
sen Angèle Geerens en François  
Nilens. Tante Angèle zoals we haar 
kennen, was afkomstig van Elewijt en 
haar nonkel Çois was afkomstig van 
Vilvoorde. Nonkel Çois was lesgever 
jiujitsu in Vilvoorde en vroeg aan zijn 
neef Alfons Matthijs om ook jiujitsu 
te volgen bij hem. Van de ouders van 
Fons moest die wel wachten tot hij 21 
was.  Op zijn 21ste is hij dus begonnen 
in Vilvoorde (1967). Wanneer Fons naar 
de les ging in Vilvoorde, nam hij ook 
vrienden uit Elewijt mee. Op de duur 
werd de groep van Elewijt te groot en is 
er besloten om een club op te richten 
in Elewijt.

Op datzelfde moment was er ook de 
vraag van het gemeentebestuur om 
de inwoners wat meer sport aan te 
bieden. Er werden dat jaar drie sport-
clubs opgericht: tennisclub de Wehzel, 
een tafeltennisclub en De Elewijtse  
Gordels.  Op 29 april 1969 werd de eer-
ste les gegeven in wat toen het café 
van Tante Paula was, zaal Rozenhof. 

Veel verhuisd…
Eind jaren zeventig verhuisde de ver-
eniging naar het zelfverbouwde zaaltje 
achter Den Druugen Airing. In deze pe-
riode werd er een tweede club opge-

richt die zich vestigde in Hofstade met 
het Ontmoetingscentrum als dojo. Nog 
later werd er een derde club opgericht 
in Zemst. Dit allemaal onder impuls 
van De Elewijtse Gordels. Op de stek 
in Den Druugen Airing beleefden de  
Elewijtse Gordels hun hoogtepunt: al-
leen al in Elewijt waren er toen meer 
dan 100 clubleden op jaarbasis.  Daar-
uit zijn ook de demonstraties gegroeid. 
Toen (rond 1980) presteerden de gor-
dels het ook om de musical Grease te 
vertolken met aangepaste jiujitsutech-
nieken. Tijdens deze periode werden ze 
genoodzaakt door de aangroei van de 
leden te verhuizen naar het schooltje 
op het Molenveld.  Maar omwille van de 
muzieklessen daar, werd er enige tijd 
later uitgeweken naar het Volkshuis. 

Danny ‘de kat’ Vermeulen
Toen Fons de zaal boven de Drive-in 
Elewijt aan de Tervuursesteensweg 
519 bouwde, zagen ze de kans schoon 
om deze ook te gebruiken voor de  
jiujitsu. Daar heeft Fons les heeft ge-
geven tot hij in 1993 naar Portugal 
vertrok. Çois en enkele lesgevers 
hebben toen voort gedaan.  Op het 
einde van 1999 werd er aan Dan-
ny Vermeulen gevraagd om de lei-
ding over De Elewijtse gordels over 
te nemen. Danny is bekend in het  
Elewijtse als ‘de kat’ omdat hij in zijn 

jonge jaren - en nu nog altijd - een 
scherpe, vlugge, lenige en behendige 
Jiu-Jitsu’ka was of is. 

Nieuw elan
Enkele jaren na het overlijden van 
stichter François Nilens in 2010 ver-
huisde de club naar de Budohal aan 
de Driesstraat. Sedert een paar jaar 
zijn ze met lesgevers als Markus Maes, 
Frederic Joosen en Biren Maud nu te-
rug uitgegroeid tot een groep van een 
kleine 70 leden. 

Tante Angèle mag zeker ook een ver-
melding krijgen voor het bijhouden 
van de kas. En Fons natuurlijk ook. 
Die kwam op 27 april speciaal van 
Portugal naar Elewijt om de demon-
stratieviering ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan mee te maken. Van 
de viering werd gebruik gemaakt om 
Danny Vermeulen en Fons Matthijs een 
dan (meestergraad)-verhoging toe te 
kennen.

De kunsten van de Elewijtse  
Gordels kan je altijd komen be-
kijken op maandag en donder-
dag vanaf 19 uur. Wie liever vir-
tueel meekijkt, kan terecht op  
www.deelewijtsegordels.be.

Tekst:  Bart Coopman, foto: Jean Andries
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Veel merries geven veel 
veulentjes
EPPEGEM - Barbara (van Kapsalon Barbara) en Wesley Pikaerts (van Auto’s T&T) hebben een tiental 

merries laten insemineren. Aangezien dat voor veel veulens kan zorgen, ging ik eens een kijkje 

nemen.

Zelf paardrijden doet Wesley niet meer 
en Barbara momenteel ook niet we-
gens gezinsuitbreiding in mei (profi-
ciat!). Waar vroeger enkel minipaardjes 
op de weides stonden, staat nu een 
aardig aantal springpaarden. Twaalf 
van de merries werden vorig sei-
zoen geïnsemineerd en door nog een 
drachtige merrie aan te kopen, komt 
het aantal te verwachten veulens op 
dertien. 

Zoveel paarden vergt veel grond om  
ze allemaal te kunnen laten grazen. 
“Door aankoop van een aantal omlig-
gende weides zal dit in de toekomst 
beter lukken”, stelt Wesley. “Alhoewel 
het even duurt vooraleer een grasland 
bruikbaar is als weide voor paarden. 
De toestand van het grasland zelf, de 
omheining en de voorziening van water 
en elektriciteit vergen de nodige aan-
dacht. Dat maakt dat na de dagtaak in 
de autoverkoop er thuis nog wat werk 
wacht”, weet Wesley te vertellen. 

“De drachtige merries worden in func-
tie van het veulenen (de laatste fase 
voor de geboorte) het dichtst bij huis op 

stal gezet. Ook krijgen ze een geboor-
temelder ingeplant. Dat maakt het wat 
eenvoudiger en het werkt perfect. Wan-
neer de geboorte begint en het alarm 
afgaat, moet je niet dralen of je bent 
te laat om het veulen geboren te zien 
worden”, bevestigt een overtuigd ge-
bruiker. Zo’n geboortealarm is een klein 
zendertje met een magneet dat in de 
vulvalippen van de drachtige merrie 
door de dierenarts wordt ingeplant 
onder lokale verdoving. Wanneer de 
magneet loskomt van de zender wordt 
een sms-signaal naar een gsm-toe-

stel gestuurd. Zijn er meerdere merries 
drachtig, dan kan je meteen ook zien 
welke merrie aan het veulenen is. De 
naam van de merrie in kwestie wordt 
doorgestuurd. Gedaan met dagen en 
nachten te waken en uiteindelijk de 
geboorte van een veulen missen door 
oververmoeidheid. 

Ondertussen zijn de eerste veulentjes 
geboren en alles verloopt vlot. Tot grote 
tevredenheid van Barbara en Wesley
.                

Tekst en foto’s: Katia De Vreese
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Binnenkijken bij een Zemstenaar

De bewoners
WIE? Beata (35, administratief bedien-
de), Kevin (32, vertegenwoordiger ge-
reedschap), Stella (2,5).
WAT? Gerenoveerd huis, sinds 2017. 
WAAR? Kampenhoutsebaan, Elewijt.

De verbouwing 
WONEN IN EEN VERBOUWING MET 
EEN PASGEBOREN BABY
Beata: “We woonden voorheen in  
Mechelen en wilden verhuizen naar 
een rustigere plek. We waren eigen-
lijk op zoek naar een boerderij die 
we konden vernieuwen. Na vijf jaar 
zoeken stuitten we uiteindelijk op dit 
huis. Geen boerderij, maar door de 
balken binnenin, voelde het toch zo 
aan. We trokken er meteen in toen 
we de sleutel kregen en startten met 
de verbouwing. Niet gemakkelijk, ge-
zien Stella net geboren was en Kevin 
de verbouwing grotendeels zelf deed. 

ZELF VERBOUWD
Kevin: “Na de werkuren ging ik elke 
avond aan de slag in het huis, waar-
door we snel resultaat boekten. We 
wilden veel ruimte en daarom hebben 
we de achtergevel opengebroken en 
een bijbouw gezet. Zo verdubbelden we 
de leefruimte en daar genieten we nu 
elke dag van.”

Woonstijl
Modern met Scandinavische en 
design-toetsen
Na de verbouwing stond Beata in voor 
de inrichting. Ze koos voor grote meu-
bels in combinatie met kleine hoekjes. 
Zo voelt de grote leefruimte toch ge-
zellig aan.

Aan de basis ligt een moderne stijl 
met witte muren, gietvloer, strakke 
lijnen en een monochroom kleuren-
palet (wit, grijs, zwart). Dit vulden ze 
aan met warme elementen zoals de 
zichtbare balken, het houten werkblad 
in de speelhoek, het vloerkleed,… Hier 
en daar voegden ze ook design-ele-
menten toe, zoals de Eames-geïnspi-
reerde eetstoelen, de hanglamp (Petite  
Friture) en de loungestoel (Le  
Corbusier).

ELEWIJT - Nieuwsgierig naar hoe andere mensen wonen? Dan hebben we goed 

nieuws! In de rubriek ‘Binnenkijken bij een Zemstenaar’ kijkt interieurstyliste  

Katrien binnen bij iemand die in de gemeente woont. Deze maand kijken we bin-

nen bij Beata en Kevin.

De living met stalen “taatsdeur” geeft uit 
op een sas. Ook van hieruit heb je zicht op 

de fotomuur in de inkomhal.

De inkomhal voelt meteen als een thuis aan door de fotocollage (Ixxi) op de muur.



39

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

Verlenging lente promo’s
tot 31 juli
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Ook het werkblad werd door Kevin 
gezaagd, geschuurd en van zeven lagen 
vernis voorzien.

Het keukeneiland is vierkant. Net even 
anders. Het bleek niet mogelijk om 
hiervoor een naadloos werkblad in 
natuursteen te vinden. Uiteindelijk kozen 
ze voor een werkblad in Kerrock.

Geef je huis op als 

binnenkijker 

Ben jij trots op je huis en wil jij in de 
Zemstenaar staan? Of ken jij iemand 
met een leuk interieur die in Zemst 
woont? Stuur het adres/contactgege-
vens (en eventueel een fotootje) door 
naar  info@dezemstenaar.com.

En wie weet komt Katrien langs en 
geeft ze ineens enkele tips om je in-
terieur nog mooier te maken!

Voor meer foto’s surf je naar  
www.huisjethuisje.be

Tekst en foto’s: Katrien Souffriau

De ruime living voelt toch knus, dankzij het XL-vloerkleed, de kussens en de houten 
salontafeltjes. 

In de eetkamer staat een ruime tafel. Heel handig wanneer ze etentjes organiseren.

Stella heeft in de leefruimte haar eigen plekje. Het krijtbord maakte Kevin zelf.
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Openingsuren
Maandag, dinsdag en  

zaterdagmiddag gesloten
Woensdag, donderdag en vrijdag: 
keuken open van 12 u tot 14 u en 

van 18u tot 21u
Zaterdag open van 18u tot 21u
Zondag open van 12u tot 21u

Brusselsesteenweg 3a
1980 Zemst

015.80.03.01
www.gcdemelkerij.be
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Kampioenenviering 2019
De kampioenen van 2019 verzamelden op 31 mei in de Melkerij. Hubert Bakelants, koning der  

kampioenen liggende wip, werd verkozen tot sportlaureaat 2019 en kreeg de trofee uit handen 

van judoka en Olympiër Ilse Heylen. De kampioenen van atletiek, boogschieten, dans, gymnastiek,  

minitrampoline, judo, jigo tai, hondensport, rolschaatsen, rope skipping, voetbal, volleybal en zwem-

men werden door de sportraad en gemeentebestuur beloond met een trofee.

Laureaten Reko Zemst Pia De Nys en Lore Fotan 

Laureaten hondensport

Hubert Bakelants sportlaureaat 2019
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Tekst en foto’s: Jean Andries

Laureaten minitrampoline

Judo team

ZeRo Skip laureaten

Karen, Noa en Mathias (C-sprong)



45



46

Welkom Rosita! 
Elke maand trekt een onpartijdige hand 
een winnaar uit alle juiste inzendingen 
voor de leeshond. De laatste tijd blijkt 
deze hand een voorkeur te hebben 
ontwikkeld voor Zemstenaars die voor 
de eerste keer deelnemen. Dat blijkt 
wéér deze maand, want Rosita Holvoets 
won, nadat ze voor het eerst deelnam. 
Bovendien won er voor het eerst sinds 
lange tijd ook weer iemand die het ant-
woord op papier had binnengebracht. 
We lezen die dus zeker! We wensen Ro-
sita veel plezier met haar prijs. 

Rosita woont sinds een jaar in 
Zemst, nadat ze 64 jaar in Rekkem 
(West-Vlaanderen) heeft gewoond. Ze 
verhuisde vorig jaar hierheen met haar 
man Ronny, om dichter bij haar dochter 
en kleinkinderen te zijn. Daar hebben ze 

geen minuut spijt van gehad, ze woon-
den vanaf de eerste dag graag in Zemst 
en Rosita voelt zich hier erg vrij. Alles is 
dichtbij, je kan hier prachtig fietsen en 
er is veel groen. 

In november vorig jaar overleed Ronny 
heel onverwachts, enkele maanden 
na hun verhuis. Rosita heeft dus al een 
heel bewogen jaar achter de rug in 
Zemst. Gelukkig kan Rosita rekenen op 
haar dochter en haar nieuwe buren, als 
het nodig is. 

In het juninummer zaten twee lees-
honden gezellig dicht bij elkaar verstopt 
op pagina 28. Op de ene foto komt hij 
piepen tussen de maïs, op de andere 
foto zit hij rustig te lezen bij de schaap-
jes in de wei. 

De leeshond ver-
stopt zich elke 
maand op één of 
meerdere foto’s in 
dit magazine. De 
foto’s van Onder 
de Mensen tellen 
niet mee, net zo-
als de reclames.

Als je ook wil winnen, stuur dan je 
antwoord met de pagina(‘s) waar-
op onze leeshond deze maand 
te zien is, naar ons mailadres  
(leeshond@dezemstenaar.com) of geef 
een geschreven antwoord af in een bib-
filiaal of in het Hof van Laar. Vermeld ook 
steeds je naam en je telefoonnummer, 
zodat we je snel kunnen bereiken voor 
een foto in onze volgende editie. In-
zenden moet vóór 13 juli 2019. Maak je 
geen zorgen als het niet de eerste keer 
is dat je deelneemt, misschien breek jij 
de vloek wel! 

Tekst en foto: LS

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

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN 
CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

015/61 71 22 - 0475/83 40 36
info@verbestel.be
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Brusselsesteenweg 108
tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be


