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• Zjinet was een vriëe loempe masjoeffel 
(machoechel): Ginette was een vreselijk 
lompe, dikke vrouw;

• Het mennegat lag wa lieëger as de rest 
van ons waa en stond grat onder water: de 
toegang naar onze weide lag een beetje 
lager en stond helemaal onder water;

• Vruuger spelde de klein manne veul met de 
merrebolle: vroeger speelden de kinderen 
veel met de knikkers;

• Lewie de meuttesleiper aa nog goe ge- 
booien op ons koei: Louis, de veekoopman, 
had nog veel geld geboden voor onze koe;

• Ons klein was giëlegans gestoke van de 
miezeikers: Ons kindje had mierenbeten 
over heel haar lichaam.

AL

Dialextjes va groët Zems...

Telkens als ik bezoek krijg, 
wordt er gesproken over 
Eppegem, of Zemst in het 
algemeen. Eigenlijk kennen 
de meeste mensen Zemst. Als 
het niet is omdat ze bij de 
Carmi shoppen, is het omdat 
ze ‘Afrit Zemst’ nemen om 
naar Planckendael te rijden. 

Ik ontdekte enkele maan-
den geleden een nóg fijnere 

plaats dan het dierenpark, om eventjes te gaan 
rondwandelen en diertjes te kijken: ‘t Gulderijtje! 
Gewoon, hier, in onze gemeente. Als je kleine kinde-
ren hebt en daar nog nooit van gehoord hebt, zou 
ik dat eens op de planning zetten als kort uitstapje. 
Je kan de dieren van dichtbij bewonderen en lekker 
kuieren. Als je Boer Gert tegenkomt kan hij je mis-
schien een leuk weetje vertellen. Zoals hij mij onlangs 
vertelde over het voortplantingsgedrag van alpaca’s. 
Uiterst interessant! (zoek het maar eens op of vraag 
het aan Gert)

Hiep hiep! Jean, onze huisfotograaf, werd 80 en 
dat wilde onze cartoonist RUMO niet voorbij laten 
gaan zonder een ludieke cartoon. Andere redactiele-
den beschrijven Jean als een unicum. Hij maakte de 
afgelopen jaren inderdaad al duizenden foto’s voor 
de Zemstenaar. Al bij het eerste nummer stond 
hij paraat om foto’s te maken en adverteerders 
warm te maken. de Zemstenaar is meer dan een 
hobby voor Jean, ik vermoed dat ‘passie’ het beter 
omschrijft. Ne gelukkige, Jean, van ons allemaal! 



4

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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En ook: Shortcuts winnen talentenjacht (p11), OKRA 
Elewijt krijgt gouden randje (p37).



6

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235

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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Zemsts talent bij de jeugd van KVM
ZEMST-BOS - Hij is jong (18), getalenteerd en bereid om er hard voor te werken. Lars Coveliers teken-

de in het tussenseizoen een contract voor twee jaar met optie en wil zich op termijn opwerpen als 

vaste waarde bij YRKV Mechelen. De geelrode club en sportieve staf hebben er vertrouwen in.

Terug naar KV Mechelen
Lars Coveliers zette zijn eerste voet-
balstappen bij SK Laar, als achtjarige 
bij FC Eppegem, vervolgens Yellow Red 
KV Mechelen (U14), Anderlecht (tot U17) 
en sinds dit seizoen terug bij de YRKV 
Mechelen. 

“Anderlecht was een positieve stap 
voor mijn voetbalcarriere”, begint Lars  
Coveliers zijn verhaal. “Paars-wit heeft 
een goede jeugdwerking, bovendien 
ging ik ook in Anderlecht naar school. 
YRKV Mechelen is echter de club van 

mijn hart en dat zal ook zo blijven. 
Waarom de geelrode club me zo aan-
spreekt? Het is een mooie, warme club 
met fantastische supporters. En ze zijn 
hier wel echt met de jeugd bezig. Ook 
trainer Wouter Vrancken. Hij geeft de 
jongeren kansen, het is dan ook aan 
ons om ze echt te grijpen.”

Vertrouwen van de staf
“De zomer kon niet beter beginnen. Ik 
wil stap voor stap aan mijn voetbalcar-
rière bouwen. Geen etappes overslaan 
en de doorbraak niet forceren. Nadat ik 
vorig seizoen een sterke periode had 
bij de beloften, mocht ik mee op win-
terstage met de A-kern.”

Lars vertelt enthousiast verder: “Vanaf 
dit seizoen ben ik overgeheveld naar 
de A-kern en mocht ik al verschillende 
oefenwedstrijden meespelen (bijvoor-
beeld RKC Waalwijk en Anderlecht). Een 
goed teken. Het is toch een signaal dat 
de club en de sportieve staf in mij ge-
loven. Hier bestaat nog vriendschap, ze 
hebben een goede, toffe en gezellige 
ploeg. Ik heb dan ook geen moment 
getwijfeld om te tekenen. Bij YRKV  
Mechelen wil ik doorbreken.”

Een populaire positie
“Ik voel me het best als voetballende 
6 (verdedigende middenvelder) of iets 
hoger op de 8.  Ik besef dat op deze 
positie veel gevestigde waarden en 
sterkhouders rondlopen bij KV. Ik pro-
beer dan ook zoveel mogelijk op te 
pikken van hen. Ik wil de komende tijd 
echter tonen dat ze met mij rekening 
moeten houden.” 

Tekst en foto’s: Jean Andries
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Eddy zet hackers een hak
ELEWIJT – de Zemstenaar ging op bezoek bij Eddy Willems, een Elewijtenaar waar we trots op  

mogen zijn. Hij heeft net zijn derde boek uitgegeven en wordt in binnen- en buitenland gevraagd 

om lezingen te doen. Benieuwd waarover hij spreekt? Lees zijn verhaal dat exact dertig jaar  

geleden begon in het VTM Nieuws.

Op jouw naamkaartje staat een 
titel die niet veel voorkomt: 
‘Security Evangelist bij G DATA’, wat 
houdt dat precies in?
“Veel mensen denken dan aan een 
religie maar dat heeft er niets mee 
te maken. Een evangelist probeert de 
vertaalslag te maken van al de moei-
lijke termen die gebruikt worden in 
gespecialiseerde sectoren. In mijn ge-
val gaat het over hoe we ons kunnen 
beschermen tegen de gevaren van het 
internet. Ik geef daarvoor niet alleen le-
zingen in bibliotheken maar ik spreek 
ook op de allergrootste conferenties 
voor security experts. Ondertussen doe 
ik dat al meer dan elf jaar.”

Wat heb je daarvoor gedaan en 
hoe ben je die sector ingerold?
“Wel, in 1989 werkte ik bij in een ver-
zekeringsmaatschappij en wat er toen 
gebeurde, heeft mijn leven helemaal 
veranderd. Ik gaf daar als informaticus 
ondersteuning aan de collega’s toen ik 
op een dag een diskette kreeg toege-
stuurd. Ik stak die in mijn computer en 
het bleek een enquête te zijn over aids. 
Nadat ik die ingevuld had, zette ik mijn 
pc af en ging ik naar huis. De volgende 
dag had ik een probleem. Bij het op-
starten verscheen een tekst waarin de 
som van 189 dollar werd gevraagd om 
mijn computer terug vrij te maken. On-
gelooflijk maar waar, ik moest dat be-
drag in een enveloppe steken en naar 
een adres in Panama sturen. Vandaag 
is dat wel helemaal anders!”

Maar je bent er niet op ingegaan?
“Neen, ik ben onmiddellijk naar de op-
lossing beginnen zoeken en na tien 
minuten had ik ze al gevonden. Ik 

dacht er verder niet meer over na tot 
ik in mijn zetel naar tv ging kijken. VTM 
was net gelanceerd en in het nieuws 
spraken ze over een miljoenenschade 
over heel de wereld omdat er zoveel 
computers geblokkeerd waren. En er 
was blijkbaar geen oplossing voor.”

Wat heb je dan gedaan?
“Ik heb VTM gebeld en ’s anderendaags 
zijn ze bij mij thuis langsgekomen. 
Ik heb toen voor de camera de uitleg 
gegeven en dat werd ‘s avonds in het 
nieuws uitgezonden. Ook de kranten 
hebben er artikels over gepubliceerd. 
De weken daarna heb ik van verschil-
lende bedrijfsleiders als bedanking 
dozen pralines en flessen wijn gekre-
gen.”

Toen ben je bekend geworden?
“Ja, en toen ik op een dag een voor-
dracht gaf in opdracht van de overheid, 
kreeg ik achteraf wel twintig aanvragen 
voor interviews. Toen is de bal echt aan 
het rollen gegaan. Een grappige anek-
dote is dat de overheid op een bepaald 
moment een alarmeringssysteem 
had opgezet via de radio. Net na de 
verkeersinformatie werd toen ook ver-
wittigd voor belangrijke virussen! Dit 
systeem was uniek in de wereld maar 
werd echter al snel afgeschaft.”

Heb je nog andere anekdotes?
“In 2001 vroeg een grote oliemaat-
schappij in Saoedi Arabië om bij hen 
een virus te komen bestrijden. In mijn 
valies had ik enkele virussen op dis-
kettes meegenomen en toen ik op de 
luchthaven aankwam, wilden ze die 
diskettes onderzoeken. Ik heb die be-

wakers talloze keren verwittigd dat het 
virussen waren maar ze hebben die 
toch in hun computer gestoken om 
ze allemaal te controleren. Daarna 
mocht ik vertrekken. Tot ik tien dagen 
later terug op de luchthaven kwam en 
ik merkte dat alles met pen en papier 
werd ingevuld. Geen enkele computer 
werkte nog!”

Intussen heb je al drie boeken 
geschreven over dit onderwerp. 
Kan je enkele tips geven aan onze 
lezers?
“Bij alles wat je doet op internet, moet 
je steeds dubbel nadenken, vooral als 
er je iets voorgeschoteld wordt. Neem 
even afstand, heb ik dat eigenlijk wel 
nodig? Als het te mooi is om waar 
te zijn, dan is het meestal niet waar, 
zelfs als het van een bekende persoon 
komt. Laatste tip: hou je beveiliging 
steeds up-to-date!”

Een laatste vraag, heb je die 
fameuze diskette van 1989 nog?
“Ja hoor, er werd me recent 1.000 dol-
lar voor geboden maar ik zal ze nooit 
verkopen!”

Tekst: Alain Dierckx, foto: Jean Andries
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di. t/m zat. vanaf 9 uur 
liefst na afspraak

ook ‘s avonds na 18 uur
zaterdagnamiddag gesloten

Stationslaan 27 - 1980 Zemst
015 62 00 65

Schoonheidssalon

SHINZO
Onze specialiteiten zijn:
• gevelisolatie en afwerking met geplastificeerde crepi 

(meer dan 300 kleuren)
• stukadoorwerken
• opritten en terrassen
• chapewerken
• gyproc wand & vals plafond

Vraag gratis uw offerte aan

info@cvm-renovatie.be - 0477 26 29 77 - 0495 38 22 16 - www.cvm-renovaties.be

ALLE KARWEIWERKEN
GROOT/KLEIN

35 JAAR ERVARING

TEL. 0497 776 781
FRANSKARWEI.BE



10

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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Shortcuts winnen talentenjacht
HOFSTADE. Op zaterdagavond 19 oktober vond in het ontmoetingscentrum te Hofstade de finale 

plaats van de zevende editie ondertussen, van “Talent in Zemst”. De hoofdprijs werd dit jaar weg-

gekaapt door de Weerdse Shortcuts. Ze lieten met een klein verschil twee andere Zemstse groepen 

achter zich. de Zemstenaar was er natuurlijk bij om al dat jong en ouder talent te scouten.

7 jaar Talent in Zemst
Bart Graus en Bart Nobels leggen uit 
wat hen ertoe brengt om nu al zeven 
jaar “Talent in Zemst” te organiseren: 
“Zeven jaar geleden organiseerden we 
de eerste editie van Talent in Zemst. 
Als ex-leden van muziekgroep Fridge 
wisten we uit ervaring dat er weinig 
podiumkansen zijn voor beginnende 
muziekgroepjes. Met dit initiatief kwa-
men we daaraan tegemoet. Door de 
jaren heen stelden steeds meer mu-
ziekgroepen zich kandidaat, telkens 
voldoend aan de voorwaarde dat min-
stens één lid in Zemst woont. Het ging 
van 1 naar 4 café-avonden, en drie 
jaar geleden kwam er zelfs een fina-
le bij. De vzw Vrienden van de Muziek 
verleenden enkele edities hun mede-
werking, maar we konden ook rekenen 
op steun van cafés, muziekwinkels, 
verenigingen en vrijwilligers. De cafés 
werden te klein voor het toenemend 
aantal toeschouwers en de laatste ja-

ren organiseren we dit meer in zaaltjes 
achter cafés dan in de cafés zelf. Het 
publiek kiest immers de winnaars en 
de groepen motiveren hen jaar na jaar 
steeds meer om in grote getale aan-
wezig te zijn. Het is telkens fijn om te 
zien hoe iedereen zich amuseert: de 
bands op het podium, het publiek in de 
zaal of café, en wij als organisatoren. 
Een gat in de Zemstse cultuur die we 
blijvend willen plamuren.”

Muziek en ambiance
De Shortcuts brachten goeie muziek 
en ambiance en veel supporters mee 
naar de finale te Hofstade. De Short-
cuts mogen zich gerust een op en 
top Zemstse groep noemen. Alleen 
Jan Van der Roost is van Nieuwenrode 
maar de andere bandleden zijn echte 
Weerdenaars; Johan Vanrenterghem, 
Dirk (Lou) Verdeyen (gewezen reporter 
van, jawel, de Zemstenaar), Dirk Mathys 
en Johan Schellemans. 

En of ze blij waren met de wisselbe-
ker. Johan Schellemans verwoordt het 
zo: “Blij gewonnen te hebben? Natuur-
lijk! De optredens in de Kroeg en het 
Ontmoetingscentrum waren sowieso 
tof om te doen. Er was telkens veel 
ambiance en veel respons. De eerste 
keer zijn we door de jury en de tweede 
keer door de fans uitgekozen. Het was 
onze tweede deelname. Vorig jaar zijn 
we spijtig genoeg gestrand in de voor-
ronde in de Kroeg.”

Heb je tips voor andere bands Johan? 
“Gewoon meedoen, je hebt niks te 
verliezen! Talent in Zemst is gekend 
voor een goede organisatie, bekwame 
mensen achter de PA en een goede 
sfeer; meer heeft een band niet nodig.”

De muziekliefhebbers of feestneu-
zen die de Shortcuts life aan het werk 
willen zien: op 9 november 2019 tus-
sen 18 en 4 uur speelt de band in de  
Voetbalchalet te Weerde, Galgenberg 
43 op ‘The Shortcuts nodigen uit’! Am-
biance verzekerd! Daar zal de groep 
allicht ook verklappen wanneer hun 
hoofdprijs (een gratis vat geschonken 
door Vanessa van ’t Hof van Laar) wordt 
afgetapt. Aan feesten geen gebrek bij 
de Shortcuts. 

En voor de geïnteresseerde bands: vol-
gend jaar komt er hoogstwaarschijnlijk 
een volgende editie; hou de facebook-
pagina van Talent in Zemst in de gaten!

 
Tekst: Bart Coopman,  

foto: Juliaan Deleebeeck
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ZEMST – Een strookje van hooguit 50 cm breed, afgebakend (?) door een amper zichtbaar stippel-

lijntje van afgebladderde verf, met wagens die je natspatten en op een armbreedte na meezuigen 

in hun zog… Putten, plassen, scheuren en barsten... Omhoog geduwde deksels, diep weggezakte 

rioolroosters… Een fietspad dat er amper een was en dan plots stopt… Herkenbaar, niet? Het moet 

dringend een andere kant op met onze mobiliteit van de toekomst. Vandaar de Fietsersbond, nu 

ook met een afdeling in onze gemeente. 

Fietsers verenigd in bond

Op nine eleven (van dit jaar) weerklonk 
het startschot. Ruim 20 enthousiaste 
maar evenzeer bezorgde fietsers had-
den zich rond de tafel geschaard. Initi-
atiefneemster Chris De Laet uit Weerde 
stond ons nadien uitgebreid te woord. 

Belangenvereniging
De Fietsersbond is een vereniging die 
pleit voor duurzame mobiliteit en ij-
vert voor een volwaardige plaats van 
de fiets in het verkeer. Chris De Laet: 
“Ik was al een tweetal jaren actief bij 
de Mechelse afdeling, waar ik onder-
meer ijverde voor een deftig fietspad 
op de N1 tussen Zemst en Mechelen, 
in het bijzonder ter hoogte van de 
Mercedes-garage en het restaurant 
Passade en in de andere richting aan 
het Q8-tankstation en de oprit naar 
de E19. Maar ik merkte dat Mechelen 
genoeg problemen had in de binnen-
stad en daardoor minder aandacht 
had voor de grote toegangswegen. Bij 
de voorstelling van de plannen voor 
de F1-fietssnelweg in Zemst begin dit 
jaar, vond ik begrip voor mijn ongenoe-
gen bij Zemstenaar Tom Puttemans 
en Yves Houben uit Hofstade. Luc Van  
Espen van Fietsersbond Mechelen 
heeft ons in contact gebracht met 
Fietsersbond Nationaal om de Zemst-
se lokale afdeling op te starten.”

De Fietsersbond, die in Vlaanderen al 
meer dan 23.000 leden en ruim 900 
vrijwilligers telt, lijkt meteen een schot 
in de roos te zijn in Zemst. Chris De 
Laet: “De Fietsersbond wil een vereni-
ging zijn die een constructieve bij-

drage levert aan een 
veilige mobiliteit voor 
iedere verkeersdeel-
nemer. Lokaal willen 
we dat alle deelge-
meenten er bij betrok-
ken zijn. We staan ook 
open voor alle soorten 
fietsgebruikers, jong 
en oud, scholieren en 
senioren, functionele 
en recreatieve fietsers. 
Want elke groep heeft zijn specifieke 
bekommernissen en noden, gaande 
van goede fietspaden en veilige over-
steken, over autoluwe straten tot com-
fortabele stallingen.”

Paringsdans
Om de Fietsersbond tot een succes-
verhaal te maken, wordt meteen een 
oproep gelanceerd om structure-
le fietsproblemen te signaleren aan  
Zemst@fietsersbond.be. Kleine pro-
blemen zoals putten of glas of de 
weg, kan je beter melden op de daar-
toe geëigende site: Meldpuntwegen.
be. Chris De Laet: “Wij verzamelen al 
deze gegevens en stellen dan een 
prioriteitenlijst op. Deze gaan wij dan 
aankaarten bij de bevoegde instanties. 
Ook het gemeentebestuur zal steeds 
in kopie staan, zodat de verantwoorde-
lijke schepen voor verkeer en mobiliteit 
op de hoogte is en er aldus van nabij 
bij betrokken wordt.”

Chris, uiteraard zelf een overtuigde 
fietsster en klimaatbezorgde mama 
(en ook nog kunstenares/beeldhouw-

ster) ziet momenteel drie belangrijke 
actiepunten: veilig fietsen, missing 
links realiseren en het comfort verho-
gen (minder putjes, vlakkere gootjes 
en zachtere boorden!). Zij besluit: “Hoe 
meer fietsers er zijn, hoe veiliger het 
wordt, want dan rijden er minder auto’s 
en wordt het vanzelf veiliger en gezon-
der. Zo raakt de cirkel rond.“

“Wist je trouwens dat verkeer komt van 
verkering?” vraagt Chris me tot slot. 
“Het verkeer is een paringsdans tussen 
voetgangers, fietsers en gemotoriseerd 
verkeer, vandaar!” Ik weet het, ik maak 
me lid van de Fietsersbond!

Tekst: Alex Lauwens, 
foto: Fietsersbond Zemst

Wil je ook lid worden? Dat kan! Via 
fietsersbond.be/ikwordlid. Lid zijn van de 
Fietsersbond is echter geen verplichting 
om deel te nemen aan de werking van 
de lokale afdeling, die je uiteraard ook 

op Facebook kan vinden en steeds kunt 
contacteren via: fietsersbond.be/Zemst.

Actieve enthousiastelingen van het eerste uur, met op de voorste rij 
Yves Houben, Anja Van Boxel, Chris De Laet, Tom Puttemans en Eric van 

Vaerenbergh. Daarachter Theo Hijzen, Herman Jacquemin, Pol Panis, Jean-
Pierre Lenaerts, Els Anthonissen, An Billet en Luc Van Ingelgom. 

Bart Nobels ontbreekt. 
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Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

SCHILDER- 
& 

RENOVATIEWERKEN 

PROJECTS Johan Mahieu

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

info@msprojects.be
0479 59 51 32 • 02 25112 00

ADVIES  • VERKOOP •
• PLAATSING •

• Machine verhuur •    

20 

•

5630 MJ Projects reclame 139x90  15-10-2019 kopie.indd   1 16/10/19   12:15

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



15

Balte pakt jeugdtitel triatlon
ELEWIJT – Op het Belgisch Kampioenschap in Mechelen pakte Balte Thijs (16) de nationale titel bij de 

jeugd A. Redelijk straf want hij gaf als eerstejaars ook zijn oudere concurrenten het nakijken.

Tijdens het traditionele triatlonweek-
end aan de put van Hombeek, orga-
niseerde SP&O er ook de nationale 
kampioenschappen jeugdtriatlon. De 
club mocht er juichen met de zege 
van haar jeugdtalent Balte uit Elewijt. 
Hij is de zoon van voorzitter Bart Thijs, 
die zelf ooit 10.15.05 scoorde op de vol-
le afstand in de mythische van Hawaï.

Sprinttriatlon
Triatleten combineren drie sportdisci-
plines in één wedstrijd. Voor Jeugd A 
betekent dat 750 meter zwemmen, 20 
kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. 
Dat heet dan een sprinttriatlon, want 
het moet rap gaan. Balte klokte in een 
eindchrono van 59.58.93. maar zijn 
start liet dat helemaal niet vermoeden.

“Mijn basis als zwemmer legde ik bij 
Racing Swimming maar het blijft nog 
altijd een puntje om aan te werken. Het 
is ook het meest technische onderdeel 
van de triatlon. Een goed zwemmer 
heeft dus meteen wat voordeel op de 
concurrenten”, zegt Balte.

Met een snelle fietswissel zette Balte 
zijn achterstand recht en even later 
liet hij zich meedrijven in de kopgroep 
van 10. In de slotproef liep hij er zijn 
concurrenten af en naar het hoogste 
podium.

Wedstrijdstress
“Mijn trainer Mathias Verstraelen heeft 
mij geleerd hoe een wedstrijd aan te 
pakken en in te delen, en vooral ook 
hoe je met wedstrijdstress moet om-
gaan en je boven jezelf kan uitstijgen. 
Ik deed mijn eigen ding en die zelf-
zekere uitstraling heeft mijn concur-
renten behoorlijk nerveus gemaakt en 
gekraakt. Mathias deelt in dit succes.”

De volgehouden jeugdwerking van 
SP&O levert beloftevolle jongeren af. 
Balte kreeg van de federatie het top-
sportstatuut, was erbij op het EK en 
trekt op winterstage naar Portugal om 
het nieuwe seizoen voor te bereiden 
met zijn maten van het topteam.

Triatlon in Hofstade
Dromen om ooit beter te worden dan 
zijn papa mag. ”Ik wil nu op de 1/8ste 
triatlon heel goed worden en dan door-
stromen naar de kwart. Dat is namelijk 
de olympische afstand.”

Met deze glansprestatie komt Balte  
in aanmerking voor de jaarlijkse hul-
diging van de Zemstse sporters. Een 
kampioen jeugdtriatlon hebben we 
nog niet gehad.

SP&O brengt triatlon ook dichter naar 
de Zemstenaar. De editie 2020 van 
het triatlonweekend wordt al zeker in 
en rond Sport Vlaanderen betwist in  
Hofstade.

Tekst : Juliaan Deleebeeck, 

foto’s: Peter Lauwers en Nele NaertBlinken op het podium in de 
kampioenentrui.

Gefocust in volle inspanning.

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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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 jonge kerkuil zat de hele dag te turen 
over het kerkplein te Eppegem. Hij komt uit 
het nest in het kerkdak aan de zuidkant van de 
kerk, waar ook veel braakballen te vinden zijn."

Yves De Raes, Eppegem

"In augustus zat deze grote groene 
sabelsprinkhaan op een dahlia in onze tuin. Is dit 
het begin van het nieuwe 'dinosaurus tijdperk'?"

Kamoen Nelly, Keizer Karellaan Elewijt.

"Deze sperwer vloog onze veranda 
binnen na een gevecht met een duif en 
geraakte niet buiten zonder hulp van 
mijn man."

Edith Dewandeleer, Zemst

"Deze mooie 'Spaanse vlag' (nachtvlinder) zat enkele 
dagen in mijn garage, eerst met gesloten vleugels en 

na een paar dagen met gespreide vleugels."

Ann Janssens, Elewijt
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Nico verwent haar
WEERDE – Als je dacht dat enkel vrouwen op zoek zijn naar de perfecte snit en kleur, dan heb je het 

mis. Indertussen gaan er steeds meer mannen naar een typische herenkapper ofwel barbier. Sinds 

juli kan je terecht in Weerde bij Nico Sleeubus in zijn BigBear Barbershop.

Vanwaar jouw idee om te starten 
als barbier? 
“Ik heb al jaren een passie voor retro in 
het algemeen. Zo zocht ik onbewust al 
jaren op brocantes naar typische tradi-
tionele spullen zoals open messen en 
manuele tondeuses die door de bar-
bier worden gebruikt. Na een stressvol-
le job en een gejaagd leven was het 
tijd voor een carrièreswitch en heb ik 
mijn passie voor open messen omge-
zet in het gebruiken ervan. Ik heb in-
middels verschillende opleidingen en 
stages gevolgd. In juli opende ik mijn 
eigen salon: BigBear Barbershop.”

Wat kunnen mannen verwachten?
“Een totaalpakket voor baard en haar. Ik 
heb zelf jaren gezocht naar een goede 
barbier en ik reed daarvoor soms het 
hele land af of bezocht ik een barbier 
als ik op vakantie was. Dat was één van 
de redenen die me hebben aangezet 
om zelf te starten als barbier. Een bar-
bier gaat voor de hele verzorging.”  

Kan je wat toelichting geven wat 
een “totaalpakket” is als het gaat 
over heren en baarden?
“Een goede ‘classic cut’, degelijk opge-
knipt met de juiste techniek, de juiste 
schaar, correcte toebehoren en afge-

werkt met juiste producten. Ik besteed 
ook aandacht aan de wenkbrauwen, de 
oren en maak echt tijd voor de klant. Ik 
wil dat het perfect is en de klanten te-
vreden naar buiten stappen!”

Zijn mannen ijdel?
“Ja hoor. 80% van de klanten komt 
meteen voor de dag met wat ze wil-
len en hoe ze het willen. Ik adviseer en 
peil bij de eerste kennismaking naar 
hoeveel tijd ze aan hun uiterlijk willen 
besteden, welke job ze hebben,  of ze 
regelmatig laten bijwerken of niet.”

Ik moet het vragen… wordt er zoals 
in vrouwenkapsalons ook gerod-
deld?
“Niet zo veel. Je mag ook niet vergeten 
dat als ik bezig ben met een ‘cut&trim’ 
er best niet te veel wordt gepraat. Ik 
ben op zo’n moment bezig ter hoogte 
van de keel en moet geconcentreerd 
blijven om verwondingen te vermijden. 
Bepaalde nieuwtjes doen altijd wel de 
ronde, daar zijn mannen echt niet an-
ders in dan vrouwen.”

Wanneer kunnen mannen bij jou  
terecht?
“Voorlopig is het enkel op afspraak. Ik 
heb nog geen vaste dagen aangezien 

ik het nog combineer met 
mijn beroep als arties-
tenbegeleider. Ook dit is 
een totaalpakket en je 
vindt me vaak aan het 
podium op de grootste 
festivals en concerten. 
Ik ben verantwoordelijk 
voor de crowdcontrol. Op 
Werchter ben ik al 26 jaar 
een vast gezicht, ik ken 
het festivalterrein vanbui-

ten. Het is belangrijk dat de artiesten 
zich er niet alleen thuis maar ook veilig 
voelen. 

Maar ook hier is het barbier zijn in 
jou niet ver weg? Vertel.
“Met enkele Belgische barbiers sloegen 
we de handen in elkaar om een back-
stage barbiers-collectief op te richten 
voor artiesten en crewleden. Zo sleu-
telen we aan één van onze dromen 
om ook de festival- en concertwereld 
in België te voorzien van onze barbier- 
skills.”

Dat je een grote voorliefde hebt 
voor ambachten blijkt ook uit jouw 
andere passie.
“Ik heb ook een passie voor het maken 
en vervaardigen van lederwaren. Met 
BigBear Goodies maak ik alles op maat 
uit leder: gepersonaliseerde riemen, 
sleutelhangers, kledij, BBQ-schorten, 
zadels voor motoren en uiteraard… 
man bags!” 

Meer info? Kijk op Facebook BigBear 
Barbershop ofwel op Instagram 
bigbear_barbershop. 

Tekst: Wendy Boone,  
foto’s: Nico Sleeubus en Bart LeyeGeconcentreerd blijven is de boodschap.
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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

bvba
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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

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

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

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal

 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

M: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
W: www.sunwindowconcept.be

Officiële Solero verdeler
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Op de affiche van de Filmerij staan razend spannende en heerlijk ontspannende 

films voor alle leeftijden.

Fijn film kijken in de Melkerij

De Filmerij
Long shot - 19 november 20 uur

Een uiterst vermakelijke komedie over 
de vrouwelijke minister van Buiten-
landse Zaken van de VS die een gooi 
wil doen naar het presidentschap. Ze 
huurt een werkloze journalist in om 
haar speeches op te leuken en al snel 
bloeit er iets moois tussen die twee. 
Dankzij het sprankelende spel van de 
topcast (met onder meer Charlize The-
ron) is wat op papier totaal ongeloof-
waardig lijkt zo naturel dat je verdorie 
hoopt dat mevrouw Theron ècht kandi-
deert om Trump op te volgen!

Ballon - 3 december 20 uur
Een onvoorstelbaar en waargebeurd 
verhaal over twee Oost-Duitse families 
die ervan dromen om naar het Westen 
te vluchten.  Hun plan: een luchtballon 
bouwen en ermee de grens overvlie-
gen.
  

Het is 1979 en de Lada’s en Wartburgs 
knetteren vrolijk door de straten, maar 
overal voel je de dreiging van het le-
ven in een totalitaire staat. Het kat-
en-muisspel met de Stasi en de drei-
gende soundtrack houden je twee uur 
lang aan je stoel gekluisterd!

Seniorenfilm
The Mule - 26 november 14 uur
Clint Eastwood schittert als Earl Stone, 
een eenzame man van in de tachtig 
die failliet is en zich genoodzaakt ziet 
om zijn bedrijf te sluiten. Hij krijgt een 
job aangeboden waar hij alleen voor 
hoeft te rijden. Simpel toch? 

Bij deze seniorenfilm is een drankje 
achteraf in de foyer inbegrepen.

Kinderfilm
Ralph Breaks The Internet 
16 november 10 uur
Ralph en Vanellope zetten hun avon-
turen voort en hoppen nog steeds van 
het ene naar het andere arcadespel. 
Ze ontdekken echter een nieuw feno-
meen: het internet. Een heel nieuwe 
wereld gaat open voor Ralph nu zijn 
‘Wreck-it’ arcade game een online 
versie krijgt.

In deze leuke kinderfilm krijg je als 
kind en volwassene een volledige 
nieuwe, creatieve en leuke kijk op het 
internet. Virussen, likes, bugs en pop-
ups worden uitgebeeld waardoor ook 
voor de kijker een nieuwe wereld open-
gaat. We spelen de Vlaamse versie van 
deze film.

Tekst: Ansje Brassine en 
Herman Jacquemin
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Een keer per jaar wisselen de muzikanten van de Koninklijke Fanfare Hoop in de Toekomst hun muziekinstrumenten voor kookpotten. Vrij-willigers zetten gedurende twee dagen hun kookkunsten in om steak, ossentong en visgerechten te serveren. De inkomsten daarvan heeft de fanfare nodig om, onder meer, de oplopende huur van het repetitielokaal te betalen. (JD)

Afterwork in Villa 

Clementina. 
Dat het gezellig was 

in de Gin Bar met 

DJ D-Rub, met 

vrienden die elkaar 

steeds vinden en 

telkens er iets leuks 

weten van te ma-

ken, bewijst de foto. 

Tille Ceulers, 
Jinte Laureys en 

Lisa Van Ostaede 
werden 5de bij de 

cadetten in trio op het 
WK Sports Aerobic in 
Leiden. Een knappe 

prestatie!
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WTC Elewijt organiseer-
de een koers op rollen 

in zaal “In den Prins” 
in Elewijt. 28 ploegen 
(2 personen) nemen 

het tegen elkaar op in 
verschillende discipli-

nes. Spurt, aflossing, 
ploegentijdrit en de fi-

nales. De organisatoren 
garanderen ambiance 

en een leuke avond.

Voor de vijfde keer kwamen feestvierders uit Eppegem samen voor een eten-
tje. Hun verjaardag vieren in de herfst van hun leven begon met 45 deelne-
mers. Zaterdag 5 oktober in Hof Van Laar was het hun 75ste verjaardag met een totaal van 30 deelnemers. 
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De Weerdse Oud Leiding (WOL) organiseerde voor de dertiende keer een volleybaltoernooi aan de lokalen van 

de Chirojongens.  Zestien teams namen er deel, waarbij drie uit eigen oud-leidersrangen. De ‘Wollers’ onder-

houden zo na hun actieve Chirotijd de vriendschapsbanden. Om die banden aan te halen trekken ze onder 

meer, om de paar jaar, op citytrip naar een Europees buurland.  (JD)
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FC Borneo behaalde na een ware strijd hun eerste drie punten tegen FC Ons Huis 

Vilvoorde. “Vanaf dit seizoen hebben we eindelijk de juiste mix van oudere ervaren 

spelers en jonge gasten. Een prachtig seizoen, en plezier staat voorop”, zegt 

trainer-speler Diego Cooreman. 

La Route des Gran-
des Alpes: op 23 au-

gustus hebben zes 
Verbruggelingen de 
Alpen doorgefietst. 

Van Genève naar 
Nice in zeven dagen 
met onderweg veel 
bekende Alpencols.

Vijftien vijftigers vierden in het 

voetballokaal samen hun ver-

jaardag met drankjes en hapjes 

op een ’50-jarigen fuif’. Dat de-

den ze ook al toen ze dertig jaar 

werden. ”Sommigen zijn 

Weerdenaar sinds hun geboor-

te maar we geven ook nieuwe 

inwoners, of wie een link heeft 

met Weerde, de kans om aan 

te sluiten en zich zo  te inte-

greren in het lokale sport- en 

dorpsleven”, zegt coördinator Bart 

Marquebreucq.  (JD)
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Voor De Kaboutertuin van Weerde was het 

op 4 oktober in d’Oude School verzame-

len voor een receptie & walking diner. 

(foto links) 

Het bestuur van De Kaboutertuin, al dertig 

jaar actief. V.l.n.r. Laurent 

Marcelis, Paul Lerno, Francis 

Vancorenland  en Eric Goubis. 

(foto onder)

 “De Plezante Hoek” organiseerde dit jaar voor 

de tiende keer een barbecue voor de buren. De 

gastvrijheid van de familie Verreet, het enthou-

siasme van alle buurtbewoners en de fantas-

tische sfeer, zorgen jaarlijks voor een gezellig 

samenzijn. “We zorgen voor een ludiek inter-

mezzo, enkele kleine verrassingen en hebben 

ondertussen zelfs een buurtlied. We willen deze 

traditie dan ook nog vele jaren verder zetten”, 

zeggen Marc en Jenny Vercammen. 

Fotomoment in het kader van de Week van de anderstalige klant bij bloembinderij Floore in Hofstade, in aanwezigheid van verschillende cursisten. KBC Zemst, Fortis Zemst, Trai-teur Luc, Jeaninne De Donder, De Nieuwe Maalder, slagerij Luc en Adi, kapsalon Parels en bloembinderij Floore namen 
deel.
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Scheef
bekeken
De wereld was een beetje aan Martha voorbij gegaan. Zij naderde nu de 50, 
maar in feesten had ze geen zin. Ook niet in de 50-jarigen fuif die haar 
vriendinnen van weleer wilden organiseren. Ze zat liever in haar zetel knus 
onder een fleece-dekentje met een goed boek in de hand. Genietend van 
een kopje kruidenthee. Naar tv keek ze amper. Een glaasje wijn zou ze wel 
lusten, maar met wie moest ze klinken? Jarenlang had ze alles opgeofferd 
voor haar mindervalide broer. Na zijn overlijden had ze de zorg om haar de-
menterende ouders op zich genomen. Nochtans had zich meer dan eens de 
prins op het witte paard aangediend. Maar de laatste keer was ook al bijna 20 
jaar geleden, toen ze in het ziekenhuis nachten had doorgebracht, wakend 
aan het ziekbed van haar broer. Haar ogen werden vochtig toen ze terugdacht 
aan de warmte die ze had gevoeld toen de nachtverpleger van dienst, Ed-
ward, haar onvoorwaardelijk had gesteund en getroost. Haar ook had ge-
holpen met een stiekem toegestopt kalmeermiddeltje of een slaaphulpje. 
Zodat ze haar leven enigszins op de rails kon houden. Trouwens, de slaap 
was nooit haar bondgenoot geweest. Ook nu niet in deze herfstige nachten. 
Uren al had ze liggen woelen, draaien en keren in haar kille bed. De slapelo-
ze eenzaamheid werd haar te machtig. Ze gooide haar donsdeken overboord 
en stortte zich op oude schoendozen vol met jeugdfoto’s, doodsbrieven en 
bidprentjes, nieuwjaarsbrieven, uitnodigingen voor trouwfeesten, menukaar-
ten van communiefeesten… Een halve eeuw voorbij! Martha besloot om nog 
één keer intens achterom te kijken, en dan resoluut de rest van haar leven te 
be-leven. Een beetje reculer pour mieux sauter, zoals het heldhaftig klinkt in 
de taal van Molière. Ze herinnerde zich dat Edward naar de uitvaart van haar 
broer was geweest. Ze wist zeker dat hij een rouwkaartje had overhandigd. 
Ze zocht en zocht… en in een pakje bijeengehouden met restjes verduur-
de elastiekjes vond ze zijn kaart: “Met oprechte deelneming en veel sterkte, 
Edward. Ter info, mijn gsm-nummer: 0123/456.789”. Het is nu of nu!, dacht 
Martha. Ze snelde naar de buffetkast, schonk zichzelf een stevig glas port in, 
nam haar gsm en belde zonder aarzelen. Met een antwoordapparaat had ze 
geen rekening gehouden. Ze haakte in maar belde onmiddellijk weer met de 
boodschap: “Edward, bel mij terug a.u.b. Dank je, liefs, Martha.”

Een maand later, op de 50-jarigen fuif in de parochiezaal, waren Martha en 
Edward the talk of the town. Nu genieten ze intens en met volle teugen… van 
slapeloze nachten… samen. 

Alex Lauwens
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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

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

GSM 0475/869 163

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532  Fax: 015/617959

info@printwinkel.com
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De reuzen van de natuur
ZEMST - Organismen van bijna 50 meter hoog en met armen die gemakkelijk vier keer dikker en 

langer zijn dan de onze: reusachtige bomen. Ze staan verspreid over heel Vlaanderen en ook in 

Zemst hebben we er een aantal prachtige staan. Nieuwsgierig? Kom, trek je wandelschoenen aan. 

We gaan op pad!

Wormelaarse reuzen
Eerst naar de Wormelaar in Zemst. 
Daar staat een zomereik waar twee 
mensen met gespreide armen nog 
niet helemaal rond kunnen. Omdat 
een deel van het bos in de Worme-
laar ooit als een soort park aangelegd 
werd, vind je er zeer veel verschillende 
boomsoorten: hele oude zomerlindes, 
beuken, tamme kastanjes, mooie es-
sen en esdoorns. Ook enkele uitheem-
se reuzen kan je er bewonderen, zoals 
de Libanonceders en platanen. Heb je 
ze allemaal gevonden? Dan kan je als 
beloning volop genieten van hun kleu-
renspektakel in de herfst. 

Koolstofdio-watte?
Alle loofbomen bereiden zich nu voor 
op de winter. Door de kou dreigt de 
continue waterkolom die loopt van de 
wortels van de boom tot in de hoog-
ste bladeren onderbroken te worden. 
Dit wil een boom koste wat het kost 
vermijden, want dan werkt zijn trans-
portsysteem niet meer. Het water moet 
tot in die bladeren geraken opdat daar 
fotosynthese kan plaats vinden. Ken je 
die formule nog? Water en koolstof- 
dioxide vormen met behulp van de 

energie van de zon, suiker en zuurstof. 
Dat is het voedsel voor de bomen en 
gaat terug naar de wortels. Die chemi-
sche omzetting kan enkel gebeuren 
met chlorofyl of bladgroen. Een stof 
die ervoor zorgt dat de bladeren groe-
ne tinten hebben. 

Onze reus kan nu steeds minder goed 
water naar boven krijgen en de aan-
maak van voedsel wordt moeilijker, 
zelfs gevaarlijk. Want fotosynthese 
zonder water zorgt voor gevaarlijke 
chemische reacties in het blad. Daar-
om beslist hij zijn bladgroen af te 
breken en de energie die er nog in zit 
terug op te nemen. Als het bladgroen 
weg is, zie je de andere kleurstoffen 

die aanwezig zijn in 
de bladeren: rode 
en gele tinten. Vele 
bomen maken zelfs 
nog extra kleurstof-
fen aan, omdat deze 
hen beschermen bij 
het afbraakproces 
van het bladgroen. De 
naalden van naald-
bomen houden veel 

beter vocht bij. Vandaar dat de meeste 
naaldbomen hun naalden niet verlie-
zen; de lork is hierop een uitzondering.

Kleurrijke Plage
Kom mee genieten van dit prach-
tig kleurenpalet en wandelen op het 
zachte bladertapijt in het Domein 
Sport Vlaanderen in Hofstade. Daar 
vind je ook enkele reusachtige zomer- 
eiken en ruwe berken. De berken krij-
gen daar weinig concurrentie van an-
dere soorten, omdat hun voeten daar 
in erg arme zandgrond staan. Ook de 
robinia is zo’n grillige reus die je eens 
van dichterbij moet bekijken. Langs de 
spoorweg werden er veel aangeplant. 
Hij komt uit Noord-Amerika, waar hij 
een pak groter en rechter kan worden 
dan hier. Zijn hout kan je zeer goed bui-
ten gebruiken, tropisch hardhout heb je 
dus niet nodig. 

Met wat geluk zie je in zo’n statige reus 
een eekhoorntje springen, hoor je een 
roffelende specht, cirkelen er jagende 
haviken rond of piept er een ree van-
achter de stam. 

Tekst en foto’s: Natuurpunt Zemst
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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

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

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
40 jaar ervaring in eigen streek

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

Zondag 17 november 

om 10u30 

Sint-Hubertusviering. 

Iedereen welkom!
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Wereldklasse op het water
ZEMST – Ik sprak met Jan Van Bockel, zaakvoerder van Starservice, in zijn botenshop in de Linter-

poortenlaan. Omringd door prachtige, ranke boten en een hoop bekers en medailles vertelt hij mij 

zijn levensverhaal. De rode draad wordt snel duidelijk: alles draait rond snelheid en vakmanschap, 

maar ook rond gezinsgeluk.

Een passie voor boten
“Mijn oom is met boten begonnen in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw. We 
hadden een huisje in Doel en daar gin-
gen we dan vissen en jagen. Persoon-
lijk ben ik op leercontract gaan werken 
in een garage toen ik veertien jaar was. 
Jaren daarna ben ik als zelfstandige 
begonnen in de botensector.” 

“Voor mijn plezier had ik in de jaren 
zeventig een oud bootje gekocht. Maar 
ik ondervond al snel dat de motor niet 
voldeed, zelfs niet nadat ik die hele-
maal had gedemonteerd en weer in 
elkaar gestoken. Toen heb ik een bui-
tenboordmotor gekocht van Johnson 
Evinrude, een merk dat ik heel mijn 
leven trouw zou blijven.”

“Later werd ik klant bij het bekende  
Piranha dat actief was in raceboten en 
ben ik naar die wedstrijden gaan kij-
ken. Omdat ik goed kan lassen, vroeg 
de toenmalige baas mij om benzi-
netanks te maken voor hun boten. 
Ze waren daar heel tevreden van en 
daardoor kreeg ik meer opdrachten. 
Uiteindelijk maakte ik zelf de boten, 
tot 6 modellen toe. Ik ontwikkelde ze 
in hout, maakte er een polyester mal 
van en dan werden ze in productie 
gebracht. Op de beurs in Amsterdam 
kregen we toen meer bestellingen dan 
we konden maken op een heel jaar.”

WK waterski
“In 1984 nam onze landgenoot Danny 
Bertels deel aan het WK in Australië. 
Hij had een geweldige boot in hout en 

hij vroeg ons om een goede motor te 
maken waarmee hij kon concurreren 
tegen de Australiërs. Die hadden bin-
nenboordmotoren met heel veel pk’s. 
Ik heb toen een standaardmotor mid-
dendoor gezaagd, een aantal centi-
meters verbreed en langer gemaakt. 
Met die getunede motor is hij wereld-
kampioen geworden!”
 
“In de jaren daarna namen we deel 
aan de Formule 3 in waterski, met zelf 
gebouwde boten en motoren, en heb-
ben we talrijke successen behaald. We 
wonnen onder andere het BK en het 
EK, en tweemaal de 24 uur van Rouen.”

Een speciale wedstrijd
“De 24 uur van Rouen is een lange 
uithoudingsrace die tegen 200 km 
per uur wordt gevaren rond een eiland 
aan de Seine. Er staan daar duizenden 
mensen van op de kant toe te kijken. 
Het is een zeer gevaarlijke race, door 
de sterke stroming die er heerst en 
omdat er ook in het donker gevaren 
wordt. Er starten gemiddeld honderd 
boten en al na de eerste ronde blijven 
er daar maar zestig à zeventig van 
over.” 
(lees verder op pagina 34)

 

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@proximus.be

Jan Van Bockel in zijn zeer goed uitgerust atelier.
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Een jerrycan op het dak
“We zijn er naar toe gereden in een 
oude Mercedes met een jerrycan van 
Castro op het dak, van de enige spon-
sor die we hadden, een dealer uit Bor-
gerhout. Met een zelf gebouwde boot, 
een gerenoveerde occasiemotor, en 
een zelf gemaakte propeller. Onze 
concurrenten hadden grote trucks 
met wel twintig motoren, een massa 
aan reserve onderdelen en een le-
ger mecaniciens. Ze lachten ons uit, 
wij waren ‘les petits Belges’, maar we 
hebben die race wel tweemaal achter 
elkaar gewonnen. Ik herinner me dat 
president Mitterrand samen met Miss 
France ons de eerste prijs uitreikte, en 
dat de organisatie geen Belgische vlag 
had, dus hebben ze maar een Duitse 
vlag op zijn kant gebruikt, ongelooflijk 
maar waar.”

Zware tegenslag 
Behalve drie zware ongevallen heb ik 
ook een probleem gehad in Italië.  Zes 
jaar geleden was ik een boot gaan 
herstellen in Italië en drie jaar later 
kwam de politie me ophalen op ver-
denking van maffiapraktijken in Italië. 
Ondanks het feit dat ik onschuldig over 
de hele lijn ben verklaard, heb ik twee 
jaar en acht maand in voorhechtenis 
moeten doorbrengen en ben ik 27 keer 
voor de plaatselijke rechtbank moeten 
verschijnen. Ze dachten dat ik de boot 
gebouwd had waarin drugs gevonden 
waren, waar absoluut niets van waar 
was. Mijn vrouw en mijn twee zonen 
hebben me in die heel moeilijke perio-
de rechtgehouden.”

Vandaag
“Vandaag kan je hier in Zemst als klant 
terecht voor een groot gamma aan 

motoren. Ik heb hier ook een testca-
bine gebouwd voorzien van de aller-
nieuwste software om alle merken te 
kunnen testen. Nieuwe boten maak ik 
enkel nog op speciale aanvraag, bij-
voorbeeld voor een WK. Verder ga ik 
iets nieuw lanceren: de verhuur van 
bootjes voor hengelaars. Klaar voor 
gebruik, uitgerust met een elektro-
motor, en helemaal ingericht voor vier 
personen. Tenslotte stockeer ik boten 
en doe ik het  onderhoud van gewone 
en rescueboten. Ook een project voor 
de ontwikkeling van hybride motoren 
voor duikboten trekt mijn aandacht. 
Mijn zaak bestaat hier nu al zeven jaar 
in Zemst en we zijn zeker nog niet van 
plan te stoppen, integendeel!”  

Tekst: Alain Dierckx, foto’s: Jean Andries

Verleden en heden in één beeld.

Medailles bij de vleet.
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  Een winternazicht van je grasmaaier bij 

Jo
an

n
es is in de lente 

 zonder problemen aan je gras beginnen

Geerdegemstraat 54   2800  Mechelen    Tel. 015/41 20  92   fax 015/43 03 38
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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

TEXTIEL    KLEDING    LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS
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OKRA Elewijt krijgt gouden randje 
ELEWIJT – OKRA Elewijt bestaat 50 jaar en dat werd gevierd met een overzichtstentoonstelling en 

veel bubbels.

Een eerste poging om een ‘gepen-
sioneerdenbond’ te stichten in 1959 
mislukte, maar tien jaar later kende 
een nieuwe poging wel succes. “We 
leefden toen in een periode waarin het 
sociale leven in ons dorp hoog piekte”, 
weet voorzitter Jan Verlooy. “Elewijt tel-
de wel dertig cafés, vijf feestzalen, twee 
muziekmaatschappijen, twee voetbal-
clubs en twee bonden van gepensio-
neerden: de blauwe en de rode. Onze 
Christelijke Bond verruimde dat aan-
bod tot drie en kende meteen succes.”

Verbroederingsfeesten
Pastoor Stan De Decker was de grote 
promotor voor de bond. In de jaren ‘70 

schreef hij toneeltjes om de ‘verbroe-
deringsfeesten’ met bevriende bonden  
in te kleuren. Malou Van der Meersche 
voegde er een muzikaal en vocaal ele-
ment aan toe en de operette-opvoerin-
gen van de afdeling werden vermaard 
in de hele regio. De leden traden vier 
namiddagen op voor bonden uit de  
regio en twee avonden voor de  
Elewijtenaars, telkens voor een over-
volle zaal. Huisdokters beweren dat ze 
in die periode opvallend minder pati-
enten in de spreekkamer ontvingen 
omdat de leden van de bond absoluut 
hun rol op het podium wilden invullen. 
Voor ziekte of een kwaaltje was er even 
geen tijd!

Een warme thuis
“De accenten zijn nu wat verlegd”, 
zegt de voorzitter. “Fietsen, wandelen, 
petanque en kubb vullen een cultu-
reel-sociaal programma aan. We wil-
len vooral een warme thuis zijn waarop 
onze leden kunnen terugvallen.”

Regio-voorzitter Jan Rolies noemt de 
OKRA-activiteiten “Het beste middel  
tegen vereenzaming en verzuring. Op 
onze leeftijd zijn we allemaal patiën-
ten die geestelijk en fysiek in beweging 
moeten blijven en de remedie daar-
voor is OKRA.”

Tekst: Juliaan Deleebeeck, 
foto: Anny De Broeck

Het gouden jubileum werd gevierd met een restaurantbezoek.

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

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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‘Let the beast go!’
ZEMST-BOS - Marc Vanhamme, gefascineerd door paarden, wou een jaar of vijf geleden ook wel 

eens wat anders doen dan paardrijden alleen: “Ranch Roping” dacht Marc, “dat lijkt mij nog een 

uitdaging!” 

Ik sprak af voor het interview bij ‘the 
horseman himself’. ’t Is te zeggen, in 
de paardenweide van zijn achtertuin 
in Zemst-Bos. De twee merries kwa-
men rustig aandraven toen ze ons 
zagen komen, de galante dames wa-
ren alvast klaar voor de foto. En om het 
plaatje helemaal compleet te maken, 
droeg Marc zijn Vaquero-outfit.

Vaquero Horsemanship en Ranch 
Roping, zou je deze stoere termen 
voor ons eens willen verduide-
lijken Marc, misschien met een 
kleine demonstratie?
“Vaquero is Spaans voor veehoeder 
of cowboy en Horsemanship bete-
kent ‘werken met paarden’. Het wordt 
ook het ‘Californisch Western rijden’ 
genoemd, waarbij de ruiter éénhan-
dig paardrijdt en met de lasso - ‘the 

rope’ - de koe vangt, vandaar de naam 
‘Ranch Rope’. Spanjaarden en later 
Mexicaanse cowboys introduceerden 
het Vaquero Horsemanship destijds 
vooral in Californië. Oorspronkelijk werd 
er uitsluitend met stieren en koeien 
gewerkt, maar soms werd er ook op 
grizzlyberen gejaagd om de kudde te 
beschermen. Veel grootgrondbezitters 
leefden hiervan en dreven hun kuddes 
door de enorme Californische prairies. 
Vandaag de dag leeft deze traditie nog 
sterk en gebeurt dit nog steeds zowel 
op grote als op kleine schaal.”

Hoe ben je ermee begonnen en 
wie heeft jou de knepen van het 
vak geleerd?
“Zo’n vijf jaar geleden trok ik naar 
Duitsland en kocht er een ticket om 

daar live het Europees kampioenschap 
ranch roping mee te maken. Ik was 
direct verkocht en even later startte ik 
met een cursus.”

Train je dan regelmatig?
“Een keer per maand komen we met 
onze groep samen. We oefenen op 
een dummy, een nep-koe, die vastzit 
op een slee en door het paard wordt 
voortgetrokken. Ook nemen we regel-
matig deel aan clinics, dat zijn spe-
cifieke lessen. En twee keer per jaar 
krijgen we training van buitenland-
se professionals. De grote kunst van 
Ranch Roping is om je paard met één 
hand te berijden en met de andere 
hand de koe met de lasso te vangen.” 

Marc zwaait intussen vakkundig met 
de lasso en vangt moeiteloos de  
dummy.

En heb je intussen al de touwtjes 
stevig in handen? 
“Mijn volgende uitdaging is om deel te 
nemen aan het Europese kampioen-
schap. Je dient tijdens de wedstrijd 
een paar basisworpen foutloos uit te 
voeren. De proeven worden stelsel-
matig moeilijker en zolang je slaagt, 
mag je verder. De disciplines worden 
zowel met de dummy als met echt vee 
uitgevoerd. De grootste uitblinker mag 

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen
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dan met de gouden plak naar huis 
gaan.” 

Kan je hier in België ook met 
echte runderen oefenen?
“We oefenen meestal in Lubbeek op de 
Jáquima Ranch. Er worden regelmatig 
nieuwe koeien gehuurd om mee te 
werken. Het paard moet dominant blij-
ven ten opzichte van de koeien en dat 
is niet altijd evident. Een koe wordt de 

omgang met paarden nogal snel ge-
woon en vertikt het al gauw om mee 
te werken. Bovendien zijn we in België 
verplicht om de breakaway-methode 
toe te passen, dat betekent dat de koe 
zich ten allen tijde kan losrukken van 
de lasso en zichzelf bevrijden.”

Krijgen jullie ook de kans om in 
de natuur te oefenen?
“We worden regelmatig door natuur-
verenigingen gevraagd om Gallo-
way-runderen te verplaatsen naar 
andere weides of kleinere gebieden. 
Dat is het uitgelezen moment om de 
training in de praktijk te brengen.”

Moet ik mij daar een snelle 
rodeo-achtervolgingsrace bij 
voorstellen? 
“Vooral niet! Het is de bedoeling dat 
we de kudde niet opjagen. Je zal ons 
zeker niet zoals de Texaanse cowboys 
achter de koeien aan zien galopperen. 
Het vangen en begeleiden van de die-
ren gebeurt easy going. Onze rustige 

manier van drijven noemen we Low 
Stress Stockmanship.”

Je hebt wel wat materiaal nodig 
voor deze sport?
“We dragen de Spaanse Vaquerohoed 
met brede brim (boord) om je tegen 
de zon te beschermen. Ook de satij-
nen sjaal, de wollen vest, de sporen, de 
lasso van 18 meter, horen allemaal bij 
de outfit en hebben elk hun specifieke 
functie. Het zadel van het paard is ty-
pisch Californisch en heeft een brede 
top, waardoor je de lasso er gemakke-
lijk om kan draaien om de koe vast te 
houden.” 

Het lijkt allemaal heel stoer, maar het 
is in werkelijkheid heel liefdevol. Echt 
iets voor cowboys met een peperkoe-
kenhart…

Wel Marc, ik zou zeggen: … ‘Let the  
beast go!’ 

Tekst en foto’s: Véronique Baudrez

KERKSTRAAT 232-234 - 1851 HUMBEEK - T. 02 269 17 08 - E. INFO@JUWELIERVANLAER.BE

WWW.JUWELIERVANLAER.BE

DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00-12.00u & 13.30-18.30u - ZATERDAG 9.00-12.00 & 13.30-18.00u - ZONDAG 9.00-12.00u
MAANDAG gesloten

FACEBOOK.COM/VANLAERHUMBEEK JUWELIERVANLAER

Juwelen - Uurwerken - Goudsmid

Opendeurweekend 

23 november 9-18u
24 november 9-17u 

10%* korting
*vanaf aankoopbedrag van 150€
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Seniorenweek
ZEMST - Op dinsdag 10 oktober werd de Zemstse Seniorenweek feestelijk geopend in de Raadszaal 

van het gemeentehuis. Van 9 tot 20 oktober organiseerde de gemeente, de Seniorenadviesraad en de  

seniorenverenigingen de zesde editie.

Bingonamiddag in 
Hofstade. Mooie prijzen, 

taart, koffie, veel 
deelnemers en een 

gezellig samenzijn. Alles 
was aanwezig in zaal 

De Rode Roos.

Kubb en petanque in Hofstade. Kubb is een spel met 

als doel het omverwerpen van houten blokken door er 

houten stokken tegenaan te gooien (links
). Bij petanque 

ging het er eveneens spannend aan toe 
(onder).
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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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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Wandeling voor Zemstse senioren in samenwerking met Neos. Het Rubenswandelpad en 

Natuur-Rijk Elewijt Wandelpad van ongeveer zes km werden zeer gewaardeerd met gids 

Theo Slachmuylders. Daarna was het genieten van een drankje in café 
'In den Prins' in Elewijt.  

Dansvoorstelling door 
de Vlijtige Bijtjes in 

Woonzorgcentrum Ambroos Hofstade in een ontspannen sfeer bij een drankje en een wafel. Na afloop poseerden 
de Bijtjes graag voor een 

foto.

Kaarttoernooi in de 
Parochiezaal in Zemst. De 
tafels werden door loting 

vastgelegd. Een praatje, een 
gezellig samenzijn bij een 

drankje. Meer moest dat niet 
zijn.
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Twee leespups
Proficiat aan Lars en Jana Cammaerts 
uit Elewijt, zij namen deel aan onze vo-
rige leeshondwedstrijd en kwamen als 
winnaars uit de bus. 

Lars (9 jaar) en Jana (7 jaar) wonen met 
hun ouders Rita en Stefan in Elewijt. 
Daar gaan ze naar school in GBS De  
Regenboog. Deze beweeglijke duizend-
pootjes amuseren zich wekelijks op de 
Multi Movelessen van de gezinsbond 
van Elewijt en doen op maandag en 
zaterdag ook aan waterpolo bij de Pi-
rates in Mechelen. Bovendien speelt 
Jana nog tennis bij de Wehzel. Oef! Nog 
niet moe? Deze twee actieve leespups 
alvast niet! 

Jana en Lars zijn twee handen op één 
buik. Ze houden ervan om samen spel-
letjes te spelen en te ravotten. Telkens 
wanneer de Zemstenaar in de bus valt, 
gaan broer en zus samen op zoek naar 
de leeshonden. Ze vonden er twee in 
het oktobernummer, en dat was he-
lemaal correct! Op bladzijde 12 zat hij 
goed verstopt in het struikgewas boven 
enkele leden van Markant Zemst. Even 
verderop, op bladzijde 15, glipte hij mee 
op de foto met de klas 6A van GBS De 
Waterleest. Met de cheque wilden Lars 
en Jana graag naar de kermis in Elewijt 
gaan, we hopen dat ze zich goed ge-
amuseerd hebben met hun prijs! 

Wil jij ook eens winnen? Dan moet je 
het antwoord met de pagina(‘s) waar-
op onze leeshond in deze editie te 
zien is, naar ons mailen (leeshond@
dezemstenaar.com) of een geschreven 
antwoord afgeven in een bibfiliaal of in 
het Hof van Laar. Vergeet niet om ook 
je naam en je telefoonnummer te ver-
melden, zodat we je snel kunnen be-
reiken voor een foto in onze volgende 
editie. Inzenden moet deze maand vóór 
17 november. 

Tekst: LS, foto: Stefan Cammaerts
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  www.stefoptiekzemst.be  tel. 015/61.65.80        Brusselsesteenweg 108


