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facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

• Lewie zoae kammezool was grat na de  
vooinkes: Louis zijn (boeren)gilet/vestje in 
velours was helemaal stuk;
• Da klein grut kost nogal kresse zênê: die kleine 
kindjes konden nogal lawaai maken/ 
schreeuwen/kreten slaken hoor;
• Zwètte Mie was e vriët labberlottig woaef: Zwarte 
Maria was een heel onachtzame/slordige vrouw; 
• Wa ne leubbe was me da seg!: wat een onhan-
dige/lompe kerel was die man toch!;
• De kogel was lozzendeu zên èt gegaan: de 
kogel was dwars doorheen zijn hart gegaan.

AL

Dialextjes va groët Zems...Tegenwoordig moeten 
we zelfs kiezen welke 
foto’s we publiceren op 
onze pagina ‘gespot’, 
want jullie sturen heel 
wat foto’s in van leuke 
dieren. De neushoorn- 
kever die Raymond 
spotte, is deze maand 

mijn favoriet! Blijf zeker jullie foto’s mailen. 

Er zijn uiteraard heel wat dieren in Zemst die 
misschien niet “speciaal” maar wel mooi zijn. 
Ik blijf de talrijke koeien, schapen en paarden 
prachtig vinden. Mijn dochter spot ze als we in 
de auto zitten. “Kijk, drie paarden!” Tijdens onze 
vaste wandeling naar de Weerdemolen telt ze 
steevast tien koeien in de wei. Enthousiast zwaait 
ze naar alle fietsers die daar voorbij komen. “Oh, 
die mevrouw zwaait niet! Kijk, ja, die meneer 
zwaait!” De meest enthousiaste fietsers, waren 
onlangs twee mannen op de Steenvaartdreef. Van 
ver was Nova aan het zwaaien, en van ver waren 
zij al hevig aan het wuiven naar haar. “Hallooooo!”, 
riepen ze in koor, en het bleken twee politieman-
nen te zijn. Rustig trappend, mèt zonnebril op. 
Ge-wel-dig vond ik dat, en Nova ook.

Dat is wat Zemst zo bijzonder maakt: de immer 
vriendelijke inwoners. Want waar in andere ste-
den en gemeenten er zelfs geen lach af kan, kan 
hier zelfs uitbundig gezwaaid worden. Heerlijk.
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
info@laeremansramen.be
www.laeremansramen.be
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4 energiezuinige nieuwbouw  
appartementen & 
1 BEN-penthouse 

met terras, lift en carport 
Vlotte bereikbaarheid  
Mechelen-Bonheiden 

    0479/ 289 299  
     info@briljantimmo.com 
 Tervuursesteenweg 762, Elewijt www.briljantimmo.com 

INVESTEER SLIM IN RESIDENTIE ZELLAERHOF TE BONHEIDEN 

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

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

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
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Kim helpt artiesten en ondernemers
ZEMST - Kim Van Den Heuvel uit de Linterpoortenlaan start een nieuwe onderneming. Ze helpt on-

dernemers en artiesten om langer en efficiënter te presteren. Onder meer door hun klachten op 

een radicale manier aan te pakken via de methode reflexintegratie. Dit is bijzonder want er is nie-

mand in België die dergelijke dienst aanbiedt voor deze doelgroepen. De zaak heet PluFor (‘sterker’).

Kim is kinesitherapeute maar heeft 
zich de voorbije jaren verdiept in  
reflexintegratie en de MNRI-methode 
(www.masgutovamethode.nl). 

Reflexintegratie 
Reflexintegratie draait rond reflexen,  
automatische reacties op prikkels. 
Denk maar aan de reflex om je armen 
uit te strekken als je valt. Of de zuigre-
flex bij baby’s. Na de behandeling komt 
de hormonale huishouding ook op-
nieuw in evenwicht en dat heeft op zijn 
beurt een positief effect op ademha-
ling, bloeddruk en spijsvertering. Kim 
legt uit: “De klant ligt op een behandel-
tafel, met kleren aan. Ik voer manuele 
technieken uit die de neurologische 

werking stimuleren en dat heeft dan 
effect op de fysieke en mentale hou-
ding. Zonder muziek: de behandeling 
gebeurt in stilte. Een korte babbel mag 
natuurlijk. (lacht)”

Reflexintegratie wordt vooral toegepast 
bij mensen met neurologische aan-
doeningen en trauma’s. Maar ook bij 
minder ernstige klachten zie je gun-
stige effecten: minder stress, beter 
algemeen welzijn en een lichaam in 
balans. In Zweden wordt de methode 
gebruikt bij het Olympisch team. Kim is 
rotsvast overtuigd van de methode: “De 
eerste ervaringen waren ronduit posi-
tief. Iemand met kenmerken van een 
depressie had na twee sessies weer zin 
om dingen te ondernemen. Bij iemand 
anders was de lichaamshouding veel 
beter. Ook zijn oogsamenwerking ver-
beterde en het oorsuizen was weg…. “

Een select publiek
Kim koos ervoor om ondernemers met 
deze methode te behandelen omdat zij 
een stressvol bestaan leiden en meer 
controle hebben over hun agenda. Ook 
de keuze voor artiesten met name 
zangers, acteurs, muzikanten maar 
ook tv- of radiopresentatoren lag voor 
de hand. Kim: “Ik zie te vaak op televisie 

artiesten met een verkeerde houding 
en niet-geïntegreerde reflexen. Ik wil 
hen met deze methode helpen om dat 
te verbeteren. Om sterker te staan als 
ze hun performance geven.” 

PluFor zoekt momenteel vijf artiesten 
en vijf ondernemers die de effecten 
van reflexintegratie aan den lijve willen 
ondervinden. T.e.m. 15 oktober biedt 
Kim Van Den Heuvel deze 10 mensen 
een gratis programma aan. Wie inte-
resse heeft kan zich aanmelden op 
www.plufor.be. Ben jij een Zemstse 
ondernemer, zanger, muzikant, ac-
teur, presentator? Een mailtje naar  
kim@plufor.be volstaat om je reflexen 
weer honderd procent op punt te stel-
len. 

Tekst: Bart Coopman, foto’s: PluFor

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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Zag Rubens het zo?
ELEWIJT –  “Objecttype: Historische pand - Bouwjaar 1304 - Kamers 33”. Zo luidde de tekoopstelling 

van het Rubenskasteel en zijn Neerhof in Elewijt. Voor wie nog op zoek is naar een buitenverblijf of 

optrekje en van plan was om de handen uit de mouwen te steken, moeten we teleurstellen aange-

zien dit prachtige kasteel inmiddels verkocht is. 

Verleden
Het Steen is de officiële benaming 
maar in Zemst en omstreken is het 
pand beter bekend als het “Kasteel 
van Elewijt” of “Rubenskasteel”. Gekend 
omwille van zijn grandeur en de tot de 
verbeelding sprekende pracht en praal 
die het kasteel uitstraalt. 

Het Steen bestaat al sinds de 11de 
eeuw maar heeft zijn naam Rubens- 
kasteel te danken aan de befaam-
de schilder Pieter Paul Rubens die 
het kasteel gekocht heeft in 1635. De  
barokschilder woonde er samen met 
zijn tweede vrouw Hélène Fourment tot 
aan zijn dood op 30 mei 1640. Tijdens 
zijn verblijf heeft Rubens het Elewijt van 
toen ook vereeuwigd op doek in enke-
le mooie landschapszichten met als 
bekendste werk Herfstlandschap met 
uitzicht op het Steen. 

Met de getrapte zijgevels, het zadeldak 
met de dakkapellen, de ingangspoort, 
de brug en de kasteelgracht waant 
men zich hier als edellieden. Naast het 
kasteel zijn er ook enkele bijgebouwen 
die mooi werden gerestaureerd. Toch 
kleeft er aan één van deze bijgebou-
wen een duister kantje, want tijdens de 
Eerste Wereldoorlog werden door de 
Duitse bezetters mensen willekeurig 
uit het dorp gehaald en in de kelder 
van het bijgebouw gefusilleerd. 

Heden
We voeren een gesprek met één van 
de toenmalige eigenaars, de heer  
Maison. 
Sinds wanneer woont u hier en is 
er doorheen de jaren veel gewij-
zigd aan het kasteel?

“Het kwam in 1954 via 
mijn vader in onze handen 
maar het kasteel was toen 
in zeer slechte staat. Voor-
al de dakstructuur was 
aangetast aangezien het 
kasteel gedurende vele ja-
ren had blootgestaan aan 
de gure invloeden van re-
gen en wind. Destijds kon, 
met steun van de gemeente en andere 
overheden, het kasteel beetje bij beetje 
worden gerestaureerd, steeds met het 
doel om alle authentieke elementen 
te kunnen behouden en de herinne-
ring aan Rubens levendig te houden. In 
2009 kreeg het de status van erfgoed.”

Hebt u het kasteel ooit openge-
steld voor publiek?
“In 1977 werd er een groot evenement 
georganiseerd ter nagedachtenis van 
de 400ste verjaardag van  Rubens. 
Tijdens dat Rubensjaar werden er ook 
postzegels met de afbeelding van het 
Rubenskasteel verspreid. In de jaren 
80-90 waren er bezoeken voor het gro-
te publiek mogelijk maar die werden 
stelselmatig afgebouwd. 
Tot voor kort was 
het mogelijk om 
het kasteel te 
huren voor 
evenementen 
zoals trouwpartijen 
en seminaries. 
Een tiental jaren 
geleden werd hier 
ook een aflevering 
opgenomen van 
de VTM-serie Aspe.” 

Hebt u zelf het kasteel bewoond? 
En heeft u er schatten ontdekt?
“Ja, maar nu woon ik in één van de 
bijgebouwen. Schatten? Nee, jammer 
genoeg niet. Er deden destijds wel 
verhalen de ronde dat er bepaalde on-
deraardse tunnels waren die naar het 
dorp zouden leiden, maar die zijn er 
niet (of toch niet ontdekt).”

Toekomst
Destijds kocht Rubens het kasteel aan 
voor 93.000 Carolusgulden. Voor welk 
equivalent in euro’s het kasteel ver-
kocht werd aan de Vlaamse Regering, 
is niet bekend. Hopelijk wordt het door 
Toerisme Vlaanderen of een andere 
partner in de toekomst toegankelijk 
voor het publiek waardoor je alsnog 
kan dromen van een leven als Elewijt-
se ridder of jonkvrouw.

Tekst en foto: Wendy Boone

De aanwezigheid van Rubens is officieel vermeld 
op de gedenkplaat aan de inkom.

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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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Zemst4Kids
Ben je op zoek naar leuke en kindvriendelijke uitstapjes in Zemst? Lees dan verder. Want in onze 

rubriek ‘Zemst4Kids’ vraagt de Zemstenaar een kind naar zijn/haar favoriete plaats of activiteit in 

Zemst. Deze maand vertellen Jules en Lucie over hun favoriete bezigheid: spelen op één van de 

vele speelpleintjes die Hofstade rijk is.

Pleintjes in Hofstade
Jules (8 jaar): Sinds vorig jaar voetbal ik 
bij FC Zemst: op dinsdag en donderdag 
heb ik training en op zaterdag match. 
Het liefst van al zou ik iedere dag voet-
ballen! Op school sjot ik met mijn 
vrienden en op zondag gaan papa en 
ik naar een voetbalpleintje in de buurt 
om nog wat extra te oefenen. 

Arnout (38, papa van Jules & Lucie): De 
meest gestelde vragen bij ons thuis 
zijn: “Gaan we naar de speeltuin?“ of 
“Gaan we sjotten?”. “Onze kinderen 
zijn echte buitenkinderen. Een hele 
dag binnen zitten is niets voor hen. 
We hebben het geluk om in Hofstade 
enkele gratis speel- en sportpleinen 
op wandelafstand te hebben en daar 
maken we handig gebruik van. En bij 
slecht weer trekken we gewoon onze 
laarzen aan en maken we er een spel 
van om in de plassen te springen en 
om ter vuilst thuis te komen. Heerlijk!”

Lucie (3 jaar): “Ik ga graag naar de 
speeltuin. Daar kan ik schommelen 

en van de glijbaan glijden. De leukste 
speeltuin vind ik die aan mijn school 
(in de Graaf Cornetstraat) want die 
heeft een schommel én een glijbaan.”

Speelpleintjes in Zemst
In totaal telt Hofstade-centrum vijf 
buurtspeelpleintjes en in het Domein 
Sport Vlaanderen liggen ook nog 
meerdere sportvelden en speeltuinen. 
In Elewijt, Eppegem, Weerde en Zemst 
zijn er ook heel wat te vinden. 

Benieuwd waar die zich bevinden? Surf 
dan naar stratenplan.zemst.be 
en klik op kaartlaag “speelpleintjes”.

Oproep
Is jouw bengel zot van een bepaalde 
plek of activiteit in Zemst? Stuur het 
door naar info@dezemstenaar.com en 
wie weet staat deze tip wel de volgen-
de keer in de Zemstenaar.

Tekst en foto’s: Katrien Souffriau

Het voetbalveldje in de Kriekelaarstraat.

Een glijbaan, schommel en veerdieren
in de Graaf Cornetstraat.



12

ZEMST - Begin deze zomer kwamen in de Melkerij in Zemst zo’n honderdtwintig vrouwen samen 

om kennis te maken met en deel te zijn van de kick-off van Markant Zemst, naar eigen zeggen 

een “netwerk voor energieke en pittige vrouwen”. Wie wil daar niet bij horen? Tijd voor een kennis-

making met enkele leden van team Markant Zemst: Anita Dierckx, voorzitter en Annemie Arnauts, 

verantwoordelijke public relations en administratie.

Markante vrouwen in Zemst

Dames, heeft Zemst nood aan 
nog een vrouwenvereniging? 
Wat maakt jullie anders dan de 
Femma’s en Landelijke Gildes van 
deze gemeente?
Anita: “Wel grappig dat je juist die twee 
noemt: Markant is in de jaren ’50 ont-
staan vanuit het Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond, de voorloper 
van Unizo, dus de link met de Chris-
telijke zuil is historisch correct maar 
vandaag niet meer van belang. De 
band met ondernemers bestaat nog 
wel: je hoeft niet noodzakelijk ‘onder-
neemster’ te zijn, maar wel ‘onderne-
mend’. Markant is eerder een netwerk  
dan een echte vereniging. We brengen 
een uitgebreide waaier aan culturele, 
sportieve en ontspannende activitei-
ten van hoge kwaliteit voor vrouwen. 
De focus ligt op ontdekken, beleven 
en genieten. Vandaag mikken we hier 
in Zemst op het beleven van gezellige 

momenten en het maken van nieuwe 
vriendinnen.”

Wat zijn jullie plannen?
Annemie: “We hebben een aantrekke-
lijk aanbod bijeen gepuzzeld! We zijn 
begonnen op 14 september met een 
bezoek aan de Hofstaadse bakkerij 
Van Eeckhout die de korte keten in de 
praktijk brengt. Als onderneemster is 
Lutgart Lyen zeer inspirerend doordat 
ze de samenstelling van haar product 
zeer bewust verkent. Daarna kwam er 
een workshop door een modepsycho-
loge – ja dat bestaat echt – over hoe 
je kleren ook je gevoel veranderen.  
Powerdressing en personal branding 
op basis van Oosterse en Westerse  
filosofie. Wie ben ik echt en hoe toon ik 
dat in mijn kledij? Heel boeiende ma-
terie!

De volgende activiteiten gaan van een 

savate boksinitiatie over een porto- en 
kaasproeverij naar een communica-
tietraining en een stadwandeling in 
de Antwerpse “Gouden Straatjes”. Ook 
een workshop met bloemen staat nog 
op het programma en een opleiding 
om mooiere beelden te maken met 
je smartphone. En we hebben nog veel 
meer ideeën opgedaan tijdens onze 
kick-off, die we de komende maanden 
in nog leuke voorstellen willen omzet-
ten. De rode draad is steeds om mar-
kante vrouwen in de schijnwerpers te 
zetten, onze eigen streek te ontdekken, 
creatief en vernieuwend uit de hoek te 
komen, en vooral plezier te maken.”

Anita vult aan: “We creëren een ont-
spannen sfeer, waarin vrouwen ande-
re vrouwen kunnen inspireren, zowel 
professioneel als persoonlijk. Je ver-
haal delen geeft een boost aan je zelf-
vertrouwen en stimuleert je om uit je 
comfortzone te treden. Maar het meest 
van al willen we eigenlijk gewoon con-
necteren met energieke vrouwen met 
pit om samen fun te beleven!”

Wil je mee netwerken, dan vind je Mar-
kant Zemst op Facebook en op mar-
kantvzw.be/zemst 

Tekst: Ilse Van de Velde,  
foto: Nathli Photography

V.l.n.r.: Yasmin Van Craen, Anja Maes, Annemie Arnauts, 
Inge Van Dyck en Anita Dierckx geven Markant een gezicht.
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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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bvba

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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’t Is weer voorbij die mooie 
zomer(vakantie)!
ZEMST – Op 2 september was het zover: onze oogappels gingen terug naar school! Sommigen on-

der hen waren door het dolle heen om eindelijk hun klasgenootjes terug te zien. Anderen dachten 

dan weer met heimwee terug aan de voorbije vakantie en hadden wat tijd nodig om te wennen 

aan een hele dag op de schoolbanken. Ook de leerkrachten namen na een deugddoende pauze 

opnieuw hun plek in hun vertrouwde klaslokaal in. Maar hoe verging het onze Zemstse juffen en 

meesters eigenlijk?

Hebben jullie een deugddoende 
vakantie achter de rug?
Juf Annick (eerste leerjaar GBS De 
Pimpernel): “Ja, hoor! In het begin van 
de vakantie moest ik even alles op-
zijzetten om vanaf midden augustus 
opnieuw met volle moed te beginnen. 
Zoals elk jaar deden we huisbezoeken 
bij alle kinderen die naar het eerste 
leerjaar komen. Zo leerden we op een 
informele manier de kinderen en hun 
ouders kennen en konden we in va-
kantiemodus al bepaalde info door-
geven. Dat zijn altijd leuke momenten.”

Juf Patricia (eerste leerjaar GBS De  
Regenboog): “Ik heb enorm van de va-
kantie genoten en ik ben helemaal 
klaar om er terug in te vliegen. Mijn 
batterijen zijn volledig opgeladen. Van-
af half augustus ben ik meestal in de 
weer op school om allerlei voorberei-
dingen te treffen en dan begint het 
inderdaad stilaan toch wel terug te 
kriebelen. Lesgeven in het eerste leer-
jaar geeft me veel voldoening. Ik vind 

het na 18 jaar in het vak nog steeds 
fascinerend om dat leerproces mee 
te maken. In september kunnen ze 
amper iets, maar eind juni kunnen ze 
zoveel!”

Hoe beleefden jullie die eerste 
schooldag?
Juf Annick: “Naar aanleiding van ons 
thema ‘Sport en spel doen we samen 
in de Pimpernel’ nodigden we alle kin-
deren en hun ouders uit om deel te 
nemen aan verschillende sporten en 
spelletjes. Nadien verkenden we sa-
men het klaslokaal. Dat vinden zij altijd 
spannend, maar ik ook. Ik kijk er altijd 
weer naar uit om de nieuwe klasgroep 
te leren kennen.”

Juf Patricia: “Ook bij ons is de eerste 
schooldag een onthaaldag. De kinde-
ren konden samen met hun ouders 
genieten van de voorstelling van ons 
jaarthema ‘Olympische Spelen’. Daar-
na werden de ouders getrakteerd op 
een kopje koffie en konden ze de leer-

krachten wat beter leren 
kennen.”

Wat hopen jullie voor 
dit schooljaar?
Juf Annick: “Vooral dat de 
kinderen zich goed voe-
len in hun vel en in de 
klas zodat ze graag naar 
school komen. En dat 
onze 4-sporenwerking 

daartoe bijdraagt voor elk kind afzon-
derlijk.”

Juf Patricia: “Ik hoop dat het opnieuw 
een leerrijk, fantastisch en plezant 
leerjaar gaat worden.”

Het lerarentekort blijft echter bran-
dend actueel. Schepen van onderwijs, 
Joeri Van den Brande, schetst de situ-
atie in Zemst: “In onze gemeentelijke 
scholen zijn momenteel alle plaatsen 
ingevuld. Maar zoals elk jaar was het 
een huzarenstukje om dat voor elkaar 
te krijgen. Ik weet dat onze directeurs 
hier samen met de dienst personeel 
deze zomer heel hard aan gewerkt 
hebben. En ook voor leerkrachten die 
een werkplek zoeken is het puzzelen 
geblazen met opdrachten op verschil-
lende scholen, woon-werkafstand, 
perspectief. Kortom: het lukt wel, maar 
met veel moeite.”

Tekst en foto’s: Kim Willems
6A (GBS De Waterleest) is duidelijk 

klaar voor het nieuwe schooljaar.

Ook 3B (GBS De Waterleest) 
ziet het helemaal zitten!
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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

"We vonden in onze serre een neushoornkever. 
Waarschijnlijk kwam hij uit het compostvat."

Raymond Reyniers, Hofstade

"Deze grote egel en mooie, gele 
tijgermot spotte ik in mijn tuin."

Erika Dozsa, Eppegem

"Een toevallige, eenmalige 
passant in onze tuin: 

een libelle!"

Lieven Koolbrant, Eppegem

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

GSM 0475/869 163

info@printwinkel.com
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ELEWIJT – KCVV Ultras is een groep vrienden die al jaren samen, eerst op het veld en nu langs 

de zijlijn staan van KCVV Elewijt. Toen de ploeg vorig seizoen in een nek-aan-nek race zat met  

Eendracht Mazenzele, besloten ze een stap verder te gaan in de hoop de ploeg over de streep te 

trekken met wat sfeer en vocale steun naast het veld, zowel thuis als uit. Het resultaat mocht er zijn: 

KCVV Elewijt werd kampioen.

Wat een koe kan doe(n)

Schijt je rijk
“Na die euforie wilden we de suppor-
tersvereniging wat verder uitbouwen. 
Zo hebben we een ‘feitelijke vereniging’ 
opgericht, en waren we ook aan het 
brainstormen over een steundag. Een 
dag om wat fondsen op te halen om 
de acties in 2A te financieren”, aldus 
Kevin Van Ransbeeck, één van de be-
stuursleden.

Op een doordeweekse avond in cafe ’t 
Steen kwam zo tussen pot en pint het 
idee ‘schijt je rijk’ naar boven. Mits wat 
overtuiging sprongen alle ultra’s erop, 
en zo geschiedde. Op minder dan twee 
maanden tijd werd het evenement 
voorbereid en georganiseerd.

Een loeiend succes
“Op voorhand hadden we het veld inge-
deeld in 500 vakjes, maar we hadden 
een plan B, C en zelfs D om het veld 
aan te passen als we te weinig vakken 
verkocht hadden. Niemand had ooit 

durven voorspellen dat we namelijk al 
onze 500 koebonnen vlot zouden ver-
kopen.” aldus Dennis Thysesens.

Dankzij enkele gedreven vrijwilligers 
en de steun van enorm veel mensen 
lukte het toch, en werd het een dave-
rend succes, zowel op het plein met de 
koe als in de kantine op de dansvloer. 
Jens Steenackers werd zo de eerste 
winnaar van een mooie geldprijs van 
750 euro.

Met de opbrengsten zal nu een ka-
lender van acties opgesteld worden, 
en kunnen ze dit seizoen samen met 
de supporters hopelijk terug de nodige 
steun bieden in tweede Provinciale!

Tekst: Fernand VanderAerschot, 
foto: Jean Andries

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

V.l.n.r.: Dylan de Vinck, Tom bautmans, Sam Lesage 
en Dennis Thyssens. Vooraan: Jordi Ringoot.
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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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Voor wie houdt van suspense, bizarre sprookjes en een beetje horror wordt oktober 

een topmaand. We zijn dan ook niet voor niets op weg naar Halloween!

Halloween wenkt in de Melkerij

De Filmerij
Duelles - 15 oktober om 20 uur
Twee buurvrouwen zijn elkaars harts-
vriendinnen tot er een tragisch ongeluk 
hun leven verstoort en de vriendschap 
omslaat in achterdocht en paranoia. 
Wat start als een melodrama wordt 
geleidelijk aan een Hitchcockiaan-
se thriller. Een Waalse productie met 
straffe acteerprestaties van onder 
meer Veerle Baetens in een jaren zes-
tig enscenering om van te snoepen.

Gräns - 29 oktober om 20 uur
Dankzij haar buitengewoon ontwikkel-
de reukzin haalt douanebeambte Tina 
smokkelaars er zo uit. Het is bijna alsof 
ze het schuldgevoel van iemand kan 
opsnuiven als die iets verbergt. Ook 
al beseft ze dat ze anders is dan de 
anderen, ze probeert een zo normaal 
mogelijk leven te leiden, tot ze iemand 
ontmoet die op haar lijkt.

Een film die zich afspeelt op de grens 
tussen Zweden en Denemarken, maar 

ook op de grens tussen monster en 
mens. En op de grens van alle genres: 
sprookje, misdaadfilm en romance.
Een van de meest gedurfde en origi-
nele films die u de afgelopen jaren 
gezien zult hebben!

Us - 31 oktober om 20 uur
Een moeder en vader vertrekken met 
hun kinderen naar een strandhuis 
om lekker te kunnen ontspannen 
met vrienden. Wanneer de avond valt,  
krijgen ze bezoek van ongenode 
gasten. De rust die heerste veran-
dert al snel in een hoop spanning en  
chaos.

De regisseur van “Get out” (een film 
die eerder in de Filmerij op de affiche 
stond) serveert een originele en ge-
laagde horrorprent waarvan we je niet 
al te veel kunnen verklappen.

Kinderfilms
Ook de kinderen gaan griezelen in de 
herfstvakantie. Op 29 oktober om 14.30 
uur spelen we de kortfilmcompilatie 

“Stap maar op mijn bezemsteel” 
voor de allerkleinsten. Op Halloween 
om 14.30 uur is het de beurt aan de 
dapperste en stoerste kinderen met 
griezelfilm “Paranorman”. Kom maar 
af… als je durft!

Cultuurvonken
Naast al dat griezelen bieden we ook de 
mogelijkheid aan om eens een avond-
je te ontsnappen en goed te lachen. An 
Nelissen, Nele Goossens en Intgeniep 
nemen je op 25 oktober om 20.30 
uur mee op een reis doorheen hun  
helden uit het cabaret. Ze brengen 
elk een heel persoonlijk verhaal en 
spelen stukken uit het cabaretreper-
toire van de grootmeesters. Het wordt 
een voorstelling vol rake beschouwin-
gen, hilarische absurde typetjes en 
geestige liedjes!

Tickets en info: www.gcdemelkerij.be
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Dat Eppegem graag zingt kon eind augustus worden vastgesteld. Een volle 

schuur van de Schranshoeve zong uit volle borst mee met de gekende klas-

siekers op de zangavond “Eppegem: Zing!” georganiseerd door Toneelkring 

Streven. Op de tonen van “Happy birthday” werd “bekende Strevenaar” Mark De 

Proost in de bloemen gezet met zijn 80ste verjaardag. (BC)

Bedankingsreceptie voor sponsors en 

vrijwilligers van Zemst for Life 2018. Na 

de monsteropbrengst willen de jonge 

enthousiastelingen uit Zemst er dit jaar 

weer een spetterende editie van ma-

ken. Dit jaar zijn de drie goede doelen 

FantASStisch vzw, Bednet en 

Dierenopvang Zemst. Vertegenwoordi-

gers van de goede doelen waren aan-

wezig en het was een ideaal moment 

voor een foto en een babbeltje. 

Traditioneel nodigt KFC 

Eppegem haar talrijke 

vrijwilligers uit voor een 

gratis diner. “De club 

toont hiermee hoe 

belangrijk en nodig deze 

mensen zijn om de club 

goed te laten functione-

ren”, benadrukt erevoor-

zitter Frans Vercammen. 

(Foto JB)
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Optreden van “The 
Chicken Sun Revue” uit 
Manchester in de Kroeg. 
Veel volk en niets dan 
tevreden gezichten 

zorgden voor een goede 
sfeer. “Voor herhaling 

vatbaar, een toffe groep 
en de zangeres was 

uniek”, vindt cafébaas 
Raf. 

Villa Clementina 

organiseerde van 31 

augustus tot en met 8 

september “Villa Expo”. 

Een grote expositie met 

internationale kunste-

naars, concerten en 

Kinderhoogdag stonden 

op het programma. 

Het inclusief koor van 

Sjarabang kende heel 

wat succes.

Gezinsbond Elewijt vraagt aandacht voor be-wegingsleer voor kinderen. Multimove is recre-atief gevarieerd turnen waarbij jonge kinderen 
vanaf de eerste kleuterklas het plezier van sporten en bewegen ontdekken. Elke les ligt het accent op één van de 12 bewegingsvaar-

digheden (bv springen). Prestatiedrang wordt 
ver weg gehouden. Monitors Ilse en Brahim 

geven elke woensdag multimove-turnen in de sportzaal van basisschool De Regenboog. Leden van de Gezinsbond betalen 70 euro per 
jaar, niet-leden 80 euro. 

www.gezinsbond-elewijt.be/sport (JD)
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De eerste thuiswedstrijd van KCVV Elewijt is traditioneel vrouwendag en de meisjes waren talrijk aanwezig. 

Cava en hapjes ontbraken niet. De meisjes stonden als één blok achter de ploeg en Averbode-Okselaar 

werd met 3-0 verslagen. Een groepsfoto met stralende vriendinnen mocht uiteraard niet ontbreken.

Woensdag 4 september organiseerde hartcoherentietrainer Katrien 

Geeraerts een lezing met professor Steven Laureys in GC de  

Melkerij. Voor een volle aula gaf deze wereldautoriteit meer uitleg 

over het effect van mediteren op het brein. Het was een inspirerende 

en boeiende avond.

Tijdens de vernissage van 
expo Live-Life van fotografe 
Anke Vanhaesendonck op 
vrijdag 6 september stonden 
enkele deelnemers voor de 
lens in de Officierszaal van 
brouwerij Het Anker. Deze expo 
loopt tot 3 november en is 
iedere zondag te bezichtigen 
tussen 10 en 12 uur.
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Ezelsoor, de gratis boekenkaft-
dag in de openbare bibliotheek 
in Zemst was een groot succes. 
Gezinnen met kinderen vanaf 
6 jaar hoefden tijdens de grote 
vakantie niet op zoek te gaan naar 
kaftpapier. In de eerste week van 
september konden zij hun boeken 
kaften met origineel kaftpapier.

Gezinsbond Weerde organiseerde voor de eerste keer de “Langste Tafel”. Op en rond het kerkplein van de Zemstse deelgemeente was iedereen welkom van 11 tot 14 uur. Iedere aanwezige bracht zijn eigen picknick mee en iets lekkers voor de deeltafel. De organisatie was gratis. En dat het een succes was bewijst de foto.

“Wij als sportvereniging in Zemst organiseren 

op zaterdag 5 oktober onze derde quiz waar 

iedereen kan aan deelnemen. U komt toch 

ook?”, zegt medeorganisator David Olbrechts 
van Savate Boxing Club.
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Feest in de buurt

Op 7 september vond de 15de editie van het 
buurtfeest voor Kompenhofstraat en Water-
leestweg plaats. “Dankzij de hulp van buren 
konden 72 deelnemers genieten van een 

gezellig samenzijn. De barbecue werd aan-
gestoken door de mannen en het desserten-
buffet werd samengesteld door bakvaardige 
buren. Op de feesteditie was er als extraatje 

een optreden van Toffinoff”, zegt een tevreden 
Marijke Van Remoortere.

De jaarlijkse zomer-
barbecue van de Keizer 

Karelvrienden van Elewijt 
was andermaal top, 

met activiteiten zoals 
petanque, tennis en een 
springkasteel. Nieuw voor 
het eerst: glittertattoos 
en grime voor kinderen. 

Dit keer werden de buurt-
bewoners verrast met 
balletjes met kriekjes.

Het buurtfeest van de Linterpoortenlaan vond voor 
het eerst plaats in de Schranshoeve in Eppegem. 
Het maakte de talrijke bewoners niet uit, feesten 

kunnen ze. Het begon in 1999 met een aperitief en 
telkens groeide het aantal. De tafels in de Schrans-
hoeve met 85 inschrijvingen waren volledig bezet. 

Een moeilijke opdracht voor een foto. Na overwegen 
met onze fotograaf ging Katleen De Rey de uitda-
ging aan, nam de micro en prompt ging iedereen 
naar buiten voor een groepsfoto. Geef toe, mooie 

foto en niets dan stralende buren. 

In het Kerkveld weten ze wat feesten is. Voor 
de 22ste keer op rij vierden ze met meer dan 
100 hun jaarlijks buurtfeest. Een unieke loca-
tie, een keicool springkasteel, hemelse dran-
ken zoals de superlekkere sangria gemaakt 
door buurvrouwen Chris en Tine als apero, 

een foodtruck en als kers op de taart de ijskar 
van Mieke Bos, gul gesponsord door Imperia 

Vastgoed, met dank aan Mien Van Craen. 
(AL; foto: Dirk Muyldermans). 
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

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

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

KFC Eppegem (feestzaal het Assebroek)

MOSSELFESTIJN
Vrijdag 11 oktober 19u - 22u

Zaterdag 12 oktober 12u - 22u
Zondag 13 oktober 11u30 - 20u

Advertentie Iveco Verstraeten
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Scheef
bekeken

Op maandag gekookte hesp – wegens overschot van bij de zondagse pistole-
kes - op dinsdag vettige salami met stinkende look, op donderdag américain 
nature en op vrijdag Hollandse kaas. Telkens welgeteld drie boterhammen van 
het middelste deel van het op steen gebakken boerenbrood. Zes jaar lang was 
dit het brooddoosscenario van Swatje. Vanaf het eerste tot en met het laatste 
jaar middelbaar. In het eerste trimester met koffie erbij, in het tweede trimester 
met soep en in het derde trimester met koude chocolademelk. Aangepast aan 
de seizoenen, want die waren er toen nog. Klagen, zeuren of zagen was niet 
aan de orde. Zó en niet anders. De Helaasheid der Dingen, anno jaren 60 van 
vorige eeuw.

Mama Gusta en papa Richard wilden hun enige zoon Swatje alle kansen geven. 
Met een ijzeren discipline. En elke avond een kruiske op het voorhoofd voor het 
slapen gaan. Een één-inkomensgezin zoals toen gebruikelijk was. Richard, de 
kostwinner van dienst, werkte aan den IJzeren Weg. Gusta was moeder aan de 
haard. De kook, de was en de plas en voor de in- of naast wonende (schoon)
ouders zorgen. Soms iets bijverdienen met wat naai- en verstelwerk. Om eens 
een dagje naar zee of naar d’Ardennen te reizen. En twee keer per jaar naar 
het kermisbal te kunnen gaan. Met na afloop voor vader Richard een kater van 
jewelste en voor Swatje een sjakosch vol chocola. Want mannen dronken pin-
ten en vrouwen vroegen repen chocola! Waar Swatje maanden zoet mee was. 

Simpele dingen, eenvoud, rust en stilte. Waardevolle ingrediënten van een vol 
leven. Geen stress. Af en toe de radio aan of wat tv kijken: het Manneke, Schipper 
naast Mathilde… Genieten van de natuur en veel fietsen, maar ook veel lezen, 
om de geest te voeden. Swatje spiegelde zich aan het stichtende voorbeeld 
van zijn ouders. Op zondagochtend naar de mis en dan de auto van onder het 
laken voor een namiddaguitstap. Eén keer in de maand werd er getankt: voor 
100 frank! (ter info voor de jongeren: 2,5 euro ongeveer, nu zowat de prijs van 
een lekkere frisse pint, maar helaas niet van een hedendaagse Duvel of Orval). 

Swatje dacht dat het niet anders kon. Zelfs niet na zijn middelbare studies en 
obligate legerdienst toen hij werk vond aan het Ministerie. Een echte nine-to-
five-job. Saai en afstompend. Elke avond wat biertjes binnengieten in het stati-
onsbuffet en na de treinrit huiswaarts waggelen. Geen vrouw noch kinderen die 
op hem wachtten. Langzaam zonk zijn toekomst weg. Eenzaamheid en tristes-
se dreven hem verder in verdriet. Tot die bewuste Halloween en hij verkoos om 
vanaf Allerheiligen bij zijn ouders te blijven rusten. Op het kerkhof. Voor altijd. 

Alex Lauwens
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Advertentie Iveco Verstraeten

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532  Fax: 015/617959

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

 

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
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Brood van Zemsts graan

“Hoe zou Zemsts brood smaken?”, 
vroegen Marc Van Eeckhout en Lutgart 
Lyen van Bakkerij Broodnodig zich af. 
Daarom zaaiden ze samen 
met boer Thomas Cools lo-
kaal graan voor ‘Brood van 
Eigen Graan’.  

“Ons deeg  krijgt geduren-
de de bereiding in vijf rust 
momenten alle tijd om tot 
volledige ontwikkeling te ko-
men met als resultaat een 
rijke smaakervaring en een 
betere vertering”, vertelt Lut-
gart. 

Lokaal graan, korte keten, 

fair trade van hier, van akker naar bak-
ker. De oogst gebeurde in juli. Boer 
Cools, Lutgart en Marc waren door het 

dolle heen. Het eerste Zemsts Brood 
van Eigen Graan is verkrijgbaar vanaf 
oktober.

Tekst: Marijke Pots, foto: Jean Andries

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

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

Zondag 17 november 

om 10u30 

Sint-Hubertusviering. 

Iedereen welkom!

WEERDE - Bakkerij Van Eekhout zaaide een veld in met lokale granen. Boer Cools stelde met plezier 

zijn veld ter beschikking, zodat je binnenkort echt Zemsts brood kan proeven.
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Voeder vogels in je tuin
ZEMST - Een pimpelmees hangt ondersteboven aan een vetbol, een merel eet wat kruimels en 

stukjes appel en een vink smult van de zonnebloempitten.  Niets zo leuk dan kennis maken met 

vogels die komen snoepen van al het lekkers op jouw voederplek.  Je krijgt die vliegensvlugge die-

ren dan net iets beter te zien en ze zitten op een plekje dat jij gekozen hebt.  Een verrekijker is nog 

altijd handig om ze mooi waar te nemen maar zelfs zonder verrekijker kan je er af en toe eentje van 

dichtbij bewonderen.

Maar het is nog maar oktober... Is dat 
niet wat te vroeg om al vogels te voe-
deren?  Wachten we hiermee niet be-
ter tot het echt koud wordt en er weinig 
eten is?  Nee hoor, vogels mag je heel 
het jaar door voederen.  In oktober is 
de grote trek nog altijd bezig.  Soorten 
zoals roodborstjes, mezen en vinken 
komen dan vanuit het noorden bij ons 
of in Frankrijk overwinteren.  Ze stop-
pen daar waar ze voedsel vinden. Staat 
in jouw tuin de vogeltafel gedekt, dan 
schuiven ze aan. Indien er voldoende 
voedsel is, blijven ze tot het einde van 
de winter. 

Voeder elke dag vers
Vinken, maar ook andere soorten zo-
als de groenling, zijn verzot op zon-

nebloempitten. Wie een wat grotere 
tuin heeft, koopt best 10 tot 20 kg in 
één keer.  Eens vinken in oktober je 
voederplek ontdekt hebben, zal je zien 
dat je er steeds meer krijgt en dat zelfs 
10 kg zonnebloempitten niet genoeg 
zal blijken om de hele herfst en winter 
mee door te komen.  Meng er gerust 
wat kleinere zaden onder voor andere 
soorten zoals mussen.

Voeder niet te veel tegelijk. Best is het 
voedsel dat je strooit dezelfde dag op. 
Anders trek je muizen en ratten aan. 
Voeder daarom ‘s ochtends en als het 
op is nog eens op de middag. Vooral 
wanneer het vriest en sneeuwt is voe-
deren belangrijk. Maar ook op andere 
momenten in het jaar kunnen vogels 

extra voedsel gebruiken. Meestal voe-
der je dan wel minder.

Laaf de dorstigen
Met vetbollen, pindakaas en pinda- 
slingers kan je nog even wachten want 
dit is echt wintervoedsel.  Je geeft best 
geen voedsel waar zout in zit.  Voedsel 
dat gemakkelijk bevriest zoals appels, 
snij je niet in kleine stukjes.  De ap-
pel in twee helften is meer dan vol-
doende... en dat hij wat rot is, kan zeker 
geen kwaad.  

Water is even belangrijk als voedsel 
voor onze vogels.  Gebruik hiervoor 
een ondiepe drinkschaal. Als het vriest, 
voeg je best wat suiker toe aan het wa-
ter, zeker geen zout. In de zomer kan 
de schaal dienen als bad. Een ondiepe 
zone in de tuinvijver is ook uitstekend.  
Je voederplek, voederhuis of drink-
schaal reinigen doe je met heet water 
en een borstel. Gebruik zeker geen 
chemische producten.  

Zo... hopelijk helpen deze tips jullie al 
een eindje op weg om te kunnen  ge-
nieten van de prachtige blauwe kleu-
ren van mezen, de bruinschakeringen 
van mussen en  de iriserende kleuren 
van spreeuwen. 

Meer informatie kan je terugvinden 
op www.natuurpunt.be/pagina/hoe- 
voeder-je-de-vogels-je-tuin. 

Tekst en foto: Natuurpunt

 

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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Zemstenaar aan Europese top
HOFSTADE - Zegge en schrijve 1 oktober 2019: Koen Doens, woonachtig in de Ambroossteenweg, 

wordt directeur-generaal van het Departement Internationale Samenwerking en Ontwikkeling. Op 

die manier wordt deze Hofstadenaar benoemd tot het hoogste ambt in de rangen van de Europese 

Commissie. We togen onversaagd op pad om de topman te ontmoeten.

Koen Doens is in feite een klassiek  
filoloog, heeft een paar jaar les ge-
geven Latijn en Grieks maar zocht 
dan, na een diplomatiek examen, een  
carrière in de diplomatie. Na om-
zwervingen in Syrië, Iran en Rus-
land, belandde hij op de kabinetten 
van Annemie Neyts en Louis Michel.  
Louis Michel volgde hij in 2004 als 
diens kabinetschef naar de Europese 
Commissie. In 2009 werd hij woord-
voerder van niemand minder dan  
Barroso, toenmalig commissievoorzit-
ter. Daarna werd Koen ‘Afrika-directeur’ 
en in 2018 adjunct-directeur-generaal 
van het Departement Internationale  
Samenwerking en Ontwikkeling. 
Op 1 oktober 2019 werd Koen daar  
directeur-generaal en kwam zo aan 
het hoofd van een departement met 
3.700 personeelsleden dat een budget 
ontwikkelingshulp uitgeeft van 7,3 mil-
jard euro per jaar. 

We ontmoeten in Hofstade een sym-
pathieke vijftiger die met zijn echtge-
note Cathy Sustek en kindjes Charlotte 
en Anton zijn intrek heeft genomen in 
een passiefwoning in de Ambroos-
steenweg.

Strategie bepalen
“Je moet over internationale samen-
werking en ontwikkeling op een ande-
re manier nadenken dan vroeger. Dat 
is mijn voornaamste taak. Ik kan ope-
rationeel niet alles aansturen natuur-
lijk maar de strategische lijnen uitzet-
ten is mijn belangrijkste opdracht. De 
Europese Unie wil in de zogenaamde 
ontwikkelingslanden niet langer ge-
woon projecten financieren, maar eer-

der beleidshervormingen 
ondersteunen. Niet geld, 
maar goed beleid zorgt 
voor vooruitgang. Onze 
samenwerking gaat dus 
veel meer dan vroeger 
om resultaatsgerich-
te budgettering. Als bij-
voorbeeld in onderwijs 
wordt geïnvesteerd, zijn 
er specifieke objectie-
ven die moeten gehaald 
worden. Dat wordt strikt 
opgevolgd en de Staten die steun 
krijgen investeren mee. Daarnaast 
wordt veel meer ingezet op het on-
dersteunen en binnenhalen van privé- 
investeringen.“

Lokale projecten
“Tenslotte gaat ook een stevige hap 
van de budgetten naar de ondersteu-
ning van de financiering van lokaal 
ondernemerschap. De Europese Unie 
grijpt als het ware in het bankwezen in 
om het voor de banken interessanter 
te maken, via diverse garantiesyste-
men, om leningen te geven aan veel-
belovende lokale projecten. Op diverse 
manieren worden aldus de lokale be-
stuurskracht en het ondernemerschap 
veel belangrijker dan vroeger, Het is 
zo’n beetje zoals het verhaal tussen 
Zemst en Sokone dat ik vanop afstand 
wat gevolgd heb; chapeau trouwens 
voor wat Zemst daar op zijn niveau al 
bereikte.“

Moet je veel reizen, Koen? 
“Dat valt nogal mee. In Brussel en in 
Parijs vinden veel internationale meet-
ings plaats zodat we veel hier kunnen 

afhandelen. Nu en dan moet ik wel 
naar het buitenland, bijvoorbeeld voor 
de finale negotiatie met een of ander 
staatshoofd of regeringsleider. Lange 
dagen zijn het natuurlijk maar ik pro-
beer ’s avonds toch thuis te zijn om 
de kindjes mee in bed te stoppen. En 
daarna werk ik thuis gewoon nog even 
door.” 

Koen Doens is een Zemstenaar die 
het ver heeft geschopt maar, nog be-
langrijker, begeesterd is door zijn job. 
Hij kan honderduit vertellen over her-
bebossingsprojecten en lange termijn 
(duurzame) investeringen in ecolo-
gisch bedreigde gebieden zoals het 
Zuid-Amerikaanse regenwoud, over 
de ontwikkeling van speciale apps 
voor ‘waste management’ in Afrika 
(van vervallen medicijnen tot ander 
afval dat op die manier economisch 
heel ‘smart’ wordt beheerd) enzovoort.  
Teveel om allemaal in de Zemstenaar 
te krijgen. 

Tekst: Bart Coopman, foto: Koen Doens

Koen met Faure Gnassimbe, de president van Togo.
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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

Start najaarsacties
tem december
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Een fietsretourtje Parijs – Brest
WEERDE – Fietsen is één ding. Maar van Parijs naar Brest en terug fietsen is een ander ding: 1.230 

km met 11.000 hoogtemeters in minder dan de 84 uren waartoe ze zich geëngageerd hadden. 

Zes leden van één wielertoeristenclub, de Verbruggelingen uit Weerde, en ook twee Hofstadenaars, 

presteerden dit huzarenstuk in 79 uren. Acht Zemstenaars in het oudste wielerevenement ter  

wereld. Een unicum zowaar! 

Tim Jacobs, Kenneth Jervis, Steven  
Remery, Koen Schellemans, Raf 
Vanhaute en Ben Verlinden verte-
genwoordigden de Verbruggelingen. 
Bart Moeyersons en zijn vrouw Claire 
Caspers van Antidotum uit Hofstade  
maakten het Zemstse deelnemers-
veld compleet. Wij spraken af met Tim 
en Steven en stonden sprakeloos van 
zoveel passie voor de fiets.

Wakker blijven
De idee om in augustus 2019 deel te 
nemen aan deze vierjaarlijkse mythi-
sche Randonnée werd geboren op de 
Bierfeesten het jaar voordien. Nadat een 
aantal leden Luik-Bastenaken-Luik 
hadden gereden vond Steven dat het 
eens iets meer mocht zijn. En dat 
werd het. Ze reden lange toertochten  
zoals Leuven-Orval-Leuven (een 
nachtelijke rit van 400 km) en  
Brussel-Parijs-Brussel (600 km), want 
200, 300, 400 en 600 km waren trou-
wens verplichte kwalificatieafstanden 
voor Parijs-Brest-Parijs. Niet alleen om 
de fysieke paraatheid te testen, wat in 
hun geval geen probleem was, maar 
ook om naar de mentale weerbaarheid 
en – niet onbelangrijk! – naar de be-
hoefte aan slaap te peilen. Want meer 
dan 1.200 km de pedalen beroeren in 
iets meer dan 3 dagen betekent weinig 
slapen. En liefst gevrijwaard blijven van 
materiaalpech, wat al bij al is meege-
vallen, de lekke band van Tim na 5 km 
reeds, niet te na gesproken.

Logistiek topteam
Gelukkig werden ze op geweldige wij-
ze gesteund door een sterk logistiek 

team, bestaande uit trouwe clubge-
noten Gerrit Doms, Erwin Thaets, Bert 
Verlinden en last but not least Nathalie 
Vermoesen, de vrouw van Kenneth. Be-
voorrading verzorgen, technische bij-
stand verlenen, tentjes opzetten om af 
en toe toch enkele uurtjes te kunnen 
slapen… Zonder hen had het niet ge-
kund, daar zijn Steven en Tim het roe-
rend over eens. De winnaar heeft het 
gepresteerd zonder slapen in 43 uur, 
tegen een gemiddelde snelheid van 
28,5 km/u. 

Onwaarschijnlijk zijn ook de beelden 
van de deelnemers die letterlijk om-
vielen van de vaak en langs de kant 
van de weg en in de gracht lagen te 
slapen. Niet verwonderlijk als je weet 
dat de gemiddelde leeftijd van de 
6.673 deelnemers 50 jaar was. Deel-
nemers die van over de hele wereld 
kwamen, uit welgeteld 48 landen. On-
der hen heel wat Aziaten!

Voor herhaling vatbaar
Parijs-Brest-Parijs wordt vaak om-
schreven als een heroïsche strijd te-
gen de tijd, het weer en de nacht. Tim 
en Steven, en veel anderen met hen, 
dromen nu al van de volgende editie. 
Maar dat betekent nog wachten tot 
2023. En zo lang wachten is hun ding 
niet. Daarom hebben zij nu al hun  
zinnen gezet op Londen – Edinburgh – 
Londen over twee jaar, goed voor 1.600 
km fietsplezier in 125 uur of ruwweg vijf 
dagen. Fiets ze, mannen! 

Tekst: Alex Lauwens, 
foto: WTC Verbruggelingen

De zes die het deden: v.l.n.r. Steven Remery, Ben Verlinden, 
Kenneth Jervis, Tim Jacobs, Raf Vanhaute en Koen Schellemans.
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Binnenkijken bij een Zemstenaar

De bewoners
WIE? Dirk Notebaert (kunstenaar),  
Marit, Jozefien, Kato en Charlotte.
WAT? Modern jaren-90-huis.
WAAR? Zenneweg, Eppegem.

Bijzonder 
Houtsculptuur in de voortuin en 
het kunstatelier
Dit huis valt meteen op door de enorme 
houtsculptuur in de voortuin. Tegenover 
het huis ligt trouwens het kunstatelier 
van Dirk, waar hij werkt aan zijn kunst 
en zijn werken tentoonstelt. 

Dirk: “De houtsculptuur in de voortuin 
was mijn eindwerk aan de kunstaca-
demie. Ik heb er een heel schooljaar 
aan gebouwd.”

Dirk is trouwens een veelzijdige kun-
stenaar. Het begon bij tekenen en later 
werden zijn werken driedimensionaal 
met behulp van ijzerdraad en ging hij 
zich verdiepen in de beeldhouwkunst.

Het huis
Strak maar toch warm
Het huis zelf valt ook op. Het is strak, 
maar voelt toch warm. Zo bracht  ar-
chitect Stephan Van Wassenhove de 
leefruimte onder in een ronde aan-
bouw. Deze ronde vorm zorgt er niet 
alleen voor dat de grond van het drie-
hoekige perceel optimaal benut wordt, 
maar ook dat de gevel minder strak 
voelt. De gevel werd ook nog eens he-
lemaal in hout bekleed. 

Dirk: “Ik werk voor Jadoul (een meester 
in parket) en heb dus veel affiniteit met 
hout. Dat zie je niet alleen aan mijn 
huis, maar ook aan mijn kunstwerken.”

Woonstijl
Warm modern
Het huis heeft veel ramen en ge-
niet dus van een mooie lichtinval. De 
leefruimte is volledig open, maar voelt 
toch knus aan door het houten parket 
en het zachte grijs op de muren. Om 
de ruimte wat pit te geven, brachten 
Dirk en Margit een aantal kleurige en 
krachtige accenten aan met een zwar-
te wand, groen tv-meubel en kleurige 
wandtegels in de keuken. Het boeket 
op de eettafel brengt het geheel sa-
men.

ZEMST-BOS - Nieuwsgierig naar hoe andere mensen wonen? Dan hebben we 

goed nieuws! Ieder nummer kijkt interieurstyliste Katrien binnen bij iemand die 

in gemeente Zemst woont. Deze maand kijken we binnen in het huis van een  

kunstenaar in Eppegem.

De traphal heeft een luxueuze uitstraling 
dankzij de zwarte muur en de kroonluchter.

De inkomhal: het betonnen blad werd 
aangebracht als extra werkplek. 

De houten voorgevel met vooraan de houtsculptuur.
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NIEUW
PROJECT

ERKENDE ASSISTENTIEWONINGEN 
TE ZEMST

1  of 2 
slaapkamers

ondergrondse
parkeerplaatsen

vlakbij het
centrum

kwalitatieve
afwerking

PRIJZEN vanaf €189.000

WWW.BRODY.BE/NESTOR 03 663 88 07

70%
verkocht

zemst-ad-zemstenaar-05-07-2019.indd   1 7/06/19   11:46
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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 interieur nog 
mooier te maken!

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

Tekst en foto’s: Katrien Souffriau

De leefruimte: een grijze wand, met 
een gouden fotocollage van de familie. 

De lijsten zijn een samenraapsel van 
familie-erfstukken en gekochte lijsten. 
De sculptuur in de linkerhoek was een 
huwelijksgeschenk voor het koppel.

In de zithoek kozen Dirk & Marit voor een grijze stoffen zetel, die mooi past bij de 
grijze muur. De zachtgele en oranje kussens pikken de tonen van de fotocollage in de 

achtergrond op.

Dirks kunst- en werkatelier. 

De eetkamer: de zwarte wand met de mooie gezinsfoto is een echte blikvanger en vormt 
een duidelijke afscheiding met de zithoek. Het groene hoogglansmeubel zorgt dan weer 
voor een kleurrijk contrast met de matte zwarte muur. Op het tv-meubel zie je trouwens 

meerdere van Dirks werken.

De keuken: deze werd enkele jaren 
geleden gerenoveerd. Opnieuw kozen 

Dirk & Marit voor een werkblad in 
beton. Vooral opvallend zijn de fleurige 

Marokkaanse tegeltjes op de spatwand en 
de oranje stoelen. Het zonnige en bloemrijke terras.

Meer foto’s van dit huis? 
Kijk op www.huisjethuisje.be.
Benieuwd naar Dirks kunstwerken? 
Surf naar: 
dirknotebaert.wixsite.com/dirk
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Nieuw leven voor supportersclub
ZEMST/WEERDE -Eind vorig jaar zaten Wouter, Ruben, Dries, Stijn en Willem samen aan de toog te 

genieten van enkele biertjes. De vijf enthousiaste jongeren uit Weerde, allen met een geschiedenis 

binnen voetbalclub VK Weerde, vatten het idee op om de tanende supportersclub van VK Weerde 

nieuw leven in te blazen. De jonge Weerdenaars vormen het nieuwe bestuur van de supportersclub.

Ambiance
De club waarbij ze zijn opgegroeid 
extra leven inblazen en een positieve 
vibe creëren is hun grootste drijfveer. 
Via leuke acties willen ze ervoor zor-
gen dat er meer volk langs de lijn staat 
tijdens de wedstrijden. Meer ambiance 
kan voor meer supporters zorgen, een 
hechtere binding tussen de supporters 
en spelers kan de resultaten ook posi-
tief beïnvloeden. 

Aan welke activiteiten hebben 
jullie al gedacht?
“Tappen tijdens wedstrijden van de 

seniors, reserven en veteranen staat 
zeker op ons lijstje. Een pensenbak, 
escargots of andere zaken tijdens de 
thuiswedstrijden behoren ook tot de 
mogelijkheden om van deze club op-
nieuw een familieclub te maken. Eén 
activiteit is al ingepland: op zaterdag 
25 april 2020 gaan we ‘en masse et 
à vélo’ naar onze vrienden van Zemst 
om onze reserven aan te moedigen in 
Den Turfput.”

Voor iedereen
“Honderd leden is een minimum waar 
we naar streven, voor 5 euro ben je al 

lid!! De supportersclub is er zeker niet 
alleen voor de eerste ploeg. Ook de 
reserven en de veteranen mogen op 
onze steun rekenen”

“Met het oude bestuur (Frans, Polle, 
Jeanke, Raymond, …) hebben we nog 
niet samengezeten. We moeten drin-
gend eens samenkomen om een 
aantal zaken te bespreken”, aldus Wil-
lem die trouwens ook in het oude be-
stuur actief was.

De uitvalsbasis
Een supportersclub heeft natuur-
lijk ook een supporterslokaal. 
Hebben jullie daar al aan gedacht?
“Tot op heden was dat café  
Schoonzicht bij de Witte. Weerde is een 
klein dorp en heeft maar twee cafés. 
Wij zijn allemaal opgegroeid aan de 
togen van café De Rut en het Schoon-
zicht. Aangezien het groengele bord bij 
de Witte hangt gaan we er vanuit dat 
we daar onze vaste uitvalsbasis hou-
den zonder de Jokke (De Rut) daarbij te 
verwaarlozen”, aldus Wouter.

Tekst: Fernand VanderAerschot, 
foto: Jean AndriesBoven : Willem Vermost en Dries De Ron

Onder: Wouter Van Noyen, Ruben Goelen en Sander Puttemans
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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

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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Finding Nemo Blue Runner
ZEMST-BOS - In augustus 2018 ving Jos Breugelmans in Ierland een vis die hij niet meteen kende. 

Na veel onderzoek heeft hij nu een onderscheiding gekregen, omdat hij de eerste persoon was om 

de Blue Runner te vangen in Ierland. Hoe dat allemaal gekomen is, vroegen we hem op het jaarlijkse 

eetfestijn van De Egleghemse Zeevissers in Zemst-Bos. 

Delta van Brandon Bay
Jos Breugelmans, een Egleghem-
se Zeevisser, was vorig jaar op vistrip 
in Ierland, en ving een vis in de del-
ta van de Brandon Bay. Hij had wel  
meteen het gevoel dat hij iets speci-
aals gevangen had. Daarom toonde hij 
zijn vis aan enkele leden van de Irish  
Specimen Fish Committee. Die waren 
daar toevallig aanwezig om een Ierse 
visser in het oog te houden. Ook zij 
konden Jos niet vertellen welke soort 
vis dit was, en dus nam hij hem in zijn 
diepvriezer mee naar huis. 

Op onderzoek 
Eenmaal thuis contacteerde hij Paul 
Philips, de directeur-generaal van 
de Belgian Confederation of Sea  
Anglers-Boat Angling. Paul houdt al 
jaren alle records van de Belgische 
sportvisserij bij in een groot verzamel-
werk. Hij ging op onderzoek uit en ont-
dekte dat de vis een Blue Runner was. 

Onderscheiding 
Door de hulp van Paul kreeg Jos een 
onderscheiding van de Irish Specimen 
Fish Committee: een Certificate Nota-
ble Specimen Fish 2018. Daarmee be-
vestigen ze dat Jos de eerste persoon 
was om een Blue Runner te vangen 

in Ierland op die plaats. Volgend jaar 
keert Jos terug naar Ierland, en dan 
gaat de ingevroren Blue Runner mee. 
Hij wil hem daar schenken aan het Ier-
se comité, zodat zij er onderzoek op 
kunnen uitvoeren. 

“De Blue Runner komt 
normaal gezien alleen voor in 

de wateren van Florida.”

Tragische achtergrond
Een vis voor het eerst vangen, het is iets 
speciaals. Er zit echter ook een trieste 
achtergrond aan dit verhaal. De reden 
dat Jos als eerste een Blue Runner kon 
vangen in Ierland, is namelijk omdat 
Blue Runners eigenlijk vooral te vinden 
zijn in de wateren van Florida, in de 

Verenigde Staten van Amerika. Door de 
klimaatverandering is hij helemaal tot 
in Ierland gezwommen, waar het nor-
maal gezien te koud is. De opwarming 
van het zeewater leidt ook tot verlies 
van kabeljauw en wijting in de Noord-
zee, weet Jos ons nog te vertellen. Zo 
heeft dit mooie verhaal toch nog een 
donker (vissen)staartje. 

Tekst en foto: Laura Schoevaers

V.l.n.r.: Pieter Deheyder (oud-bondscoach), Paul Philips, Jos Breugelmans 
en een afgevaardigde van de Irish Specimen Fish Committee.

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)

Gesloten op woensdag, en dinsdag

Diverse snacks - ruim zonnig terras

Zaaltje tot 60 personen 

gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177

1980 Zemst-Laar

015 610 138

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteenb.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

Hoe zit het met de andere 
Egleghemse Zeevissers? 

Die zitten niet stil, want ze mogen 
mee naar het WK Zeevissen in 
Italië dit jaar. Ook voor het EK 

zijn ze gekwalificeerd, daarvoor 
trekken ze naar Portugal. 
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Rasechte leeshond
Onze leeshond ging weer vol aan de 
bak in het septembernummer. Als je 
goed zocht, kon je hem twee keer te-
rugvinden met zijn magazine in de 
hand. Kriene Janssen uit Weerde had 
dat goed gezien, zij is dan ook onze 
winnaar van deze maand. 

Kriene is sinds enkele maanden weer 
een tevreden inwoner van Weerde. 
Sinds haar verhuis nam ze samen met 
haar zoon Loïc (10) maandelijks deel 
aan de leeshondwedstrijd. Kriene is 
een fervente lezer, een ideaal maatje 
voor onze leeshond dus. Je vindt haar 
regelmatig in de bib, maar verder is ze 
ook bezig met handwerk en speelt ze 
scrabble in competitie. Zoon Loïc loopt 
school in de zonnewijzer in Weerde. Sa-
men zochten ze de leeshond en hoewel 
ze het niet verwacht hadden, wonnen ze 
deze maand. 

Kriene en Loïc vonden twee leeshonden 
in de Zemstenaar van september. De 
eerste verstopte zich tussen de strui-
ken op pagina 7 bij de foto van World 
Cleanup Day. De tweede zat op pagi-
na 33 zijn magazine te lezen op een 
kampterrein bij Peter Verheyen, die al 50 
jaar mee gaat op bivak. Kriene en Loïc 
werden geloot als winnaars van deze 
maand, dus ontvingen zij Z-cheques 
ter waarde van 25 euro. Wij wensen hen 
veel plezier met de prijs. 

Als je ook wil winnen, stuur dan je ant-
woord met de pagina(‘s) waarop onze 
leeshond deze maand te zien is, naar 
ons mailadres (leeshond@dezemste-
naar.com) of geef een geschreven ant-
woord af in een bibfiliaal 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. Inzenden vóór 15  
oktober.  
 

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

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal
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SINDS 1965 HUIS VOOR VERTROUWEN VOOR DE MAN MET SMAAK 

Gentlemen NV  -  J.b. Nowélei 43  -  1800 Vilvoorde  -  T 02 251 03 95 

WWW.GENTLEMENVILVOORDE.BE

BUSINESS CHIC

Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Corneliani, Nino Danieli, Hugo Boss, 
HUGO, CCCorneliani, Roy Robson, LBM, ...

SPORTY CHIC

Hackett London, Eleventy Milano, Stone Island, Fay, Herno, Jacob Cohën, Gimo’s, Gran Sasso, 
John Miller, Brax, MMX, Eton, Seventy, Xacus, Incotex, Zanone, Sonrisa, Ghirardelli, …

SCHOENEN

Fratelli Rossetti, Hogan, Doucal’s, LoWhite, ...

BEZOEK ONZE VOLLEDIG VERNIEUWDE WINKEL OOK VIRTUEEL: 

WWW.GENTLEMENVILVOORDE.BE

OPEN OP ZONDAG 6 EN 13 OKTOBER (11.00 - 16.00)
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  www.stefoptiekzemst.be  tel. 015/61.65.80        Brusselsesteenweg 108


