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facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

• Wie was nen echte woaevezot: Lowie/
Lodewijk was een echte vrouwengek;

• As Zjef int gastoeës lag, kocht Trinet elken 
dag nen trossel woaenbeeze veu êm: Toen 
Jozef in het ziekenhuis verbleef, kocht 
Katrien elke dag een tros druiven voor hem; 

• Mette zoaene zakneusdoek zat rinkanieë vol 
snot: Maarten zijn zakdoek was steeds vol 
snot/zat onafgebroken/voortdurend vol met 
snot; 

• Wa een zebbertrien was me da seg: Amai, 
kon die vrouw zagen/zeuren/zaniken zeg;

• Dààne kater komt geduureg tegen onz 
oechele zoaejke: Die kater komt voortdurend 
in onze bloemperkjes plassen.

AL

Dialextjes va groeët Zems...

 
15 jaar geleden...

Zoals je al weet bestaat dit magazine dit jaar 15 

jaar. Deze maand kijken we graag eens terug 

naar de cover van september 2006. Wij vinden 

dat de Zemstenaar een mooie evolutie gemaakt 

heeft. MP

September is er, de zomer-
vakantie is voorbij. Kinderen 
huppelen opnieuw naar 
school, iedereen terug aan 
het werk.
 
Menig ouder brengt zijn 
kind(eren) met de bak-
fiets of fietskar naar school. 
Het leek ons dan ook het 
uitgelezen moment om 
de Fietsersbond aan het 
woord te laten over het 

begrip bakfiets. Welke regels gelden, en wat mag 
je bijgevolg wel of niet doen. Ik heb er alvast wat 
van opgestoken!

Het is bijzonder hoeveel inzendingen we krijgen 
voor onze rubriek Gespot. We krijgen veel mail-
tjes met bijzondere dieren. Van prachtige vlin-
ders tot reeën en ooievaars. Blijf je foto’s vooral 
insturen via info@dezemstenaar.com. Soms zal je 
foto niet meteen in het volgende nummer ver-
schijnen, omdat we ons meestal beperken tot één 
pagina met dieren. Maar geen paniek, we houden 
je foto’s bij voor een volgende editie.

Veel leesplezier!
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De varkentjes bleven knorren
ZEMST-LAAR - Veertien pasgeboren biggetjes heten ons hartelijk welkom! We komen poolshoogte 

nemen bij Kris Houman, de trotse landbouwer achter hoeveslagerij Puur Laar. Hoe heeft hij de lock-

down doorgemaakt? Wat waren de zorgpuntjes?

Heel wat bekijks
Hoeveslagerij Puur Laar kwam onder 
de leiding van Kris die in 2014 besloot 
het Laerenhof over te nemen. Hij focust 
het bedrijf op de biologische kweek van 
varkensrassen. Na de slacht wordt het 
vlees op de boerderij versneden en 
verwerkt tot de meest diverse hapjes. 

“Toen de eerste Covid-waarschuwingen 
eraan kwamen, zijn we echt niet in 
paniek geschoten”, vertelt hij. “Wel heb-
ben we de slachting wat moeten uit-
stellen tot we meer overzicht kregen 
van de situatie. Na 13 maart, het begin 
van de lockdown, zijn we voorzichtig 
gestart; en tot ons groot plezier heb-
ben veel mensen ons bedrijf nu ook 
echt ontdekt. Dankzij het goede weer 
in april en mei hebben veel mensen 
het platteland verkend en kwamen ze 
uiteraard ook langs onze weiden, waar 
de varkentjes in alle rust en vree hun 
gezonde en gegarandeerd biologische 
pondjes kunnen opdoen. Ze kregen 
heel wat bekijks.”

Snoezige biggen
We nemen een kijkje in de beenhou-
werij van de hoeve, waar Kris zelf het 
vlees verwerkt en het op z’n minst 
gezegd zeer fris is. Hier worden de 
geslachte dieren verwerkt tot heerlijke 
hamburgers, koteletjes en worsten. 
Kris kweekt zelf enkele oude varkens-
rassen: Tamworth, Gasconne en het  
Magalica-ras, dat ons in het Hongaars 
(daar komt het vandaan!) vrolijk toe-
knort. “We werken enkel op bestelling 
via onze website. Gelukkig was die al 
goed uitgebouwd voor de coronacrisis. 
Wie al klant was, kon gewoon verder 
gaan. Maar we zijn ook blijven leveren 

aan grote restaurateurs in Vlaams-
Brabant en Antwerpen. Hun restau-
rants waren gesloten, maar de keuken 
bleef open omdat ze online schotels 
zijn blijven verkopen. Al bij al is die 
hele coronatoestand goed afgelopen 
en hebben we zelfs meer naambe-
kendheid gekregen.” We nemen nog 
een kijkje en bewonderen de snoezige 
biggen en varkentjes, die er hier hele-
maal anders uitzien dan je meestal 
denkt: langharige joekels die vrolijk de 
boel bij elkaar knorren. “Echte zuivere 
streekproductie, waarbij we de hele 
voedselketen onder controle houden.”

Mandje klaar
Op de terugweg stappen we ook nog 
even af bij Katja in de Eikstraat in 
Hofstade., die in haar snoepwinkeltje 
‘Mandje Klaar’ heerlijke pralines en 
geschenkmanden verkoopt. Ook bij 
haar viel de lockdown goed mee. “We 
maakten ons wel wat zorgen toen de 
paastijd eraan kwam, want de choco-
lade paaseieren komen helaas niet uit 
Rome overvliegen. We moeten die een 
flinke periode vooraf bestellen en we 
vreesden een beetje dat we met een 

voorraad zouden blijven zitten. Daarom 
werd maar één bestelling geplaatst, 
die we dankzij onze Facebookpagina 
aan de man konden brengen. Eens te 
meer blijkt dat de online aanwezigheid 
belangrijk is, ook voor onze plaatselijke 
handelaars. Katja combineert de ver-
koop van chocolade met een maal-
tijddienst. Zij levert dagelijks verse 
warme schotels aan huis en daar 
heeft ze heel wat succes mee. Echte 
old school maaltijden, die de mensen 
in de microgolf of oven kunnen opwar-
men. Ook tijdens de lockdown gingen 
de leveringen gewoon door, natuurlijk 
met de nodige voorzorgsmaatregelen. 
In de serviceflats in woonzorgcentrum 
Ambroos zaten heel wat mensen vast 
in hun kamer, maar de bestellingen 
werden telefonisch afgehandeld, zodat 
niemand zich zorgen moest maken.”

Eens te meer blijkt dat onze lokale 
mensen ook online hun mannetje of 
vrouwtje kunnen staan. Een aanmoe-
diging voor anderen? 

Tekst: Filip Buekens, foto’s: Jean Andries

Kris koestert zijn varkens.
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F.C. Weitse Gans
ZEMST/WEERDE - Tijdens de Covid-19 quarantaine zochten enkele studenten 

een manier om elkaar te kunnen blijven zien nadat een deel nog verder zou 

studeren en het andere deel begint met werken. F.C. Weitse Gans, een nieuwe 

voetbalploeg, werd opgericht.

De leden van de ploeg bestaan hoofd-
zakelijk uit 3 generaties: 1997, 1998 
en 2000. Ze kennen elkaar door hun 
studententijd in Leuven waar ze alle-
maal op hetzelfde kot beland waren. 
Elke generatie had ook al zijn eigen 
zaalvoetbalteam. Het grootste deel van 
de nieuwe ploeg is afkomstig uit Groot 
Zemst en was lid van de Chiro in Zemst 
of Weerde en/of het voetbal van Zemst, 
Weerde of Eppegem.

“De echte kern kent elkaar zelfs nog 
vanop de basisschool de Tuimeling 
in Zemst. Hierna zijn we groten-
deels samen geweest  in het Sint-
Romboutscollege in Mechelen en later 
nog in Leuven tijdens onze kotjaren.” 
herinnert bestuurslid Lucas zich.

Ze stopten met voetballen toen ze naar 
Leuven trokken omdat het pendelen 
tussen Leuven en Zemst, om te trai-
nen, niet haalbaar was met hun stu-
dies. Een eigen voetbalploeg zonder 
trainingen was de ideale oplossing. 
Een gezamenlijke weekendactiviteit 
zorgt ervoor dat ze mekaar op regel-
matige basis kunnen blijven zien.

Van waar de naam FC Weitse 
Gans?
“Weit staat natuurlijk voor Weerde. Een 
verwijzing naar V.K. Weerde waar we 
onze thuiswedstrijden afwerken en de 
club die we willen bedanken omdat we 
hun infrastructuur aan een betaalbare 
prijs mogen huren. Gans verwijst naar 
een inside joke uit onze studententijd 
waar we misschien later meer uitleg 
over zullen geven.”

Verschillende sponsors hebben al 
toegezegd om de ploeg financieel bij 
te staan: advocatenkantoor De Ridder 
- Lahouse en Partners uit Mechelen, 
Kozmoz, Resto Mismo en Moose 
Knuckle (het nieuwste shotje).

De ploeg zal aantreden in de reeks 
‘4de recreatief B Antwerpen’ wat mee-
brengt dat er terug een derby Weerde-
Zemst staat aan te komen want Union 
Malinese uit Zemst bevindt zich in 
dezelfde reeks.

Wat zijn de sportieve verwachtin-
gen?
“Ons doel is het plezier te combineren 
met een winnaarsmentaliteit. Weitse 
Gans is hoofdzakelijk een vrienden-
ploeg maar wel met jongens die hon-

gerig zijn om overwinningen te boeken. 
Dat was vroeger al duidelijk in de der-
by’s tussen onze zaalvoetbalteams. 
Deze werden altijd op het scherpst van 
de snee gespeeld, een match waarin 
gevochten werd voor de overwinning 
maar achteraf werd er samen aan de 
toog een pint gedronken. Ook naast 
het veld willen we één team vormen: 
we streven toewijding en samenho-
righeid na zodat de Weitse Gans een 
soort familie wordt,” aldus Tijs.

De eerste match zal op zondag 6 sep-
tember om 10 uur op de velden van VK 
Weerde worden gespeeld. Allen daar-
heen!

Tekst: Fernand VanderAerschot, 
foto: Jean Andries

V.l.n.r. Tijs Vangrunderbeek, Andreas Debeuckelaere, 
Emile Debeuckelaere en Lucas Debeuckelaere
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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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boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Uit liefde voor de fiets
ZEMST – Ondanks de moeilijke periode is onze gemeente een zaak rijker want begin september 

opent er een fietsenwinkel in hartje Zemst. Wie Niki Lauwers kent, weet dat fietsen repareren al 

van jongs af zijn passie is. Nadien werd deze passie ook zijn beroep en vanaf september maakt hij 

eindelijk zijn droom waar: een eigen zaak.

Op eigen koersbenen
Niki zit al heel zijn leven lang in de 
fietsbranche. Vanaf zijn 15 jaar liep hij 
een leercontract bij een fietsenwinkel 
in het Mechelse, waar hij nadien ook 
vast werk aangeboden kreeg. Later 
deed hij meer ervaring op in verschil-
lende winkels. “Dit is een echt pluspunt 
geweest”, vertelt Niki. “Door in diverse  
winkels te werken heb ik verschillende 
methodes en merken leren kennen. Ik 
heb mijn eigen werkwijze gecreëerd en 
heb een prima inzicht in kwaliteit en 
de noden van de klant. Na al die jaren 
werd het tijd om op mijn eigen benen 
te staan.”

Pal in het centrum
Na lang zoeken naar de ideale locatie, 
kwam het pand aan de Leopoldstraat 
18 vrij. Pal in het centrum met par-
king vlakbij, ideaal voor een fietsen-
winkel. “Binnenin komt er een grote 
showroom. Niet alleen fietsen maar 
ook allerhande accessoires, kledij en 
onderhoudsproducten worden aange-
boden. Ik ga voor een zo volledig moge-
lijk assortiment zodat wanneer je iets 
nodig hebt, je niet naar een grote keten 
moet gaan. Dit is ook de bedoeling van 
de zaak: een mooi en eerlijk aanbod 
bieden voor iedereen. Ook fietsen die 
niet bij mij zijn aangekocht, zijn meer 

dan welkom voor herstellingen!”

Fietsen, een passie
In deze tijden met strenge maatrege-
len, is fietsen razend populair. Deze 
sport kan je namelijk waar en wanneer 
je wilt beoefenen. Elektrische fietsen 
zijn het grootste deel van de markt. 
Niki zit zelf bij verschillende fietsclubs. 
“Ik ben ingeschreven bij de Bidon en 
De Verbruggelingen. Voorlopig ga ik 
niet veel fietsen, want de opstart van 
de zaak neemt heel wat tijd in beslag. 
Wanneer het opnieuw kan, kruip ik 
graag terug op het zadel.”

Fietsen Lauwers opent de eerste 
week van september, met daaropvol-
gend een openingsweekend (4-5-6). 
Aangezien de maatregelen terug zijn 
verstrengd, zal de opening beperkt 
blijven en conform alle regels gebeu-
ren. Volgend jaar, indien festivitei-
ten terug mogen, wordt het éénjarig 
bestaan gevierd met een heus open-
deurweekend. Neem zeker een kijkje 
op www.fietsenlauwers.com of op de 
Facebookpagina voor meer informatie.  

Tekst en foto: Ansje Brassine

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

 

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

Niki, fier en blij dat hij zijn droom in eigen gemeente kan waarmaken.
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Niet motten op de motten
ZEMST – 10 juli, het natuurgebied Prinsenveld in Hofstade. Net voor valavond worden vijf speciale 

lampen opgesteld en smeren we boomschors in met een soort stroop. We zijn hier om nacht-

vlinders te bestuderen, dus we zullen pas na middernacht in ons bed liggen. Elk jaar organiseert 

Natuurpunt een nachtvlinderactiviteit. Dit jaar moest deze spijtig genoeg gebeuren zonder publiek. 

Dankzij onze lokale nachtvlinderspecialisten Erwin Lauwers en Tom Deroover werden meer dan 75 

soorten motten of nachtvlinders gezien.

Mottige reputatie
Motten hebben bij vele mensen een 
slechte naam, maar daar is weinig tot 
geen reden voor. Ja, er zijn inderdaad 
een paar soorten motten die gaatjes 
in je kleren kunnen maken. Maar dat 
zijn er minder dan 10 van de meer dan 
2000 soorten nachtvlinders die in Bel-
gië leven. Bijna alle motten doen dus 
geen vlieg kwaad. En als er motten in je 
kast zitten, zoek dan eens een afbeel-
ding op van een klerenmot of pelsmot 
om er zeker van te zijn dat het om 
deze schadelijke soorten gaat. Doe dit 
voordat je begint te spuiten met giftige 
producten of de giftige mottenballen 
bovenhaalt. Trouwens, cederhouten-
bollen zijn milieu- en natuurvriendelijk 
en houden deze soorten ook meestal 
buiten.

Nachtvlinders
De naam ‘mot’ doet deze dieren geen 
eer aan. We spreken dan ook liever over 
nachtvlinders, want vlinders dat zijn het 
wel degelijk. Nachtvlinders bestaan in 
allerlei formaten en kleuren. Sommige 
hebben felle kleuren maar de meeste 
zijn prachtig gecamoufleerd in grijs- of 
bruintinten. Ze zijn zeker niet allemaal 
klein, een 900-tal soorten heeft het-
zelfde formaat als dagvlinders.
 
Je zou denken dat nachtvlinders ge-
makkelijk te herkennen zijn. Ze vlie-
gen namelijk ’s nachts en dagvlinders 
vliegen overdag. Zo eenvoudig is het 
echter niet, want er zijn ook dag-ac-
tieve nachtvlinders. Misschien heb je 

al wel eens de sint-jacobsvlin-
der gezien. Deze mooie zwarte 
‘nachtvlinder’ met rode strepen 
en stippen is dag-actief. Ook de 
kolibrievlinder die overdag zijn 
roltong in een bloem steekt, is 
een nachtvlinder. Als je goed 
oplet, zie je wel het verschil met 
dagvlinders. Het beste kenmerk 
zijn de voelsprieten. Deze heb-
ben bij dagvlinders altijd een 
knopje bovenaan, bij nachtvlin-
ders zijn de voelsprieten draad-
vormig of geveerd. Je kan ook 
naar de vleugels kijken als de 
vlinder gaat zitten. Dagvlinders 
vouwen de vleugels meestal 
boven hun lichaam dicht, bij nacht-
vlinders komen ze naast hun lichaam. 
Maar dit werkt niet altijd. Sommige 
dagvlinders houden hun vleugels ook 
naast hun lichaam als ze willen zon-
nen.

De meeste nachtvlinders vliegen na-
tuurlijk ‘s nachts en velen hebben 
een goede camouflage. Als ze felle 
kleuren hebben, zitten deze vaak op 
de achtervleugel en verstoppen ze 
deze door hun voorvleugel er over te 
leggen. ’s Nachts is het natuurlijk ook 
kouder, daarom zijn vele nachtvlinders 
behaard. Vele nachtvlinders zijn echte 
zomersoorten. Liefst hebben ze war-
me nachten met een heldere hemel. 
Nachtvlinders oriënteren zich namelijk 
met behulp van de maan en de ster-
ren. Maar ze hebben ook andere high-
tech middelen zoals geveerde anten-

nes waarmee ze vrouwtjes of voedsel 
op kilometers afstand kunnen ruiken.

Suiker en een biertje
Wil je zelf eens op ontdekking gaan 
naar nachtvlinders, dan kan je nacht-
vlinderlokstroop maken met 200 ml 
suikerstroop, 2 eetlepels suiker en … 
een scheut bier. Laat dit goedje een 
dagje staan en smeer het vervolgens 
‘s avonds op de schors van bomen.  
‘s Nachts kan je dan vol verwachting op 
ontdekking gaan met je zaklamp. Laat 
opblijven is wel de boodschap. Ook 
met een lamp en een wit doek kan je 
nachtvlinders lokken. Er bestaan zelfs 
speciale soorten lampen om nacht-
vlinders te bestuderen. Een prima ac-
tiviteit dus om in augustus thuis eens 
te proberen.

Tekst: Natuurpunt, foto: Entomart

De prachtige Sint-jacobsvlinder.
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Najaarspromo’s 
t.e.m. 18/12
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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

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

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

GRATIS EPC + AREI twv 360 € 
bij verkoop van uw woning of  

appartement* 
(*aanbod geldig tem 30/09/2020) 

 

Welkom op afspraak voor GRATIS vastgoedadvies 
en GRATIS waardebepaling van uw eigendom!   

          0479/ 289 299 -  0472/ 971 566        
      Tervuursesteenweg 762, Elewijt          www.briljantimmo.com            info@briljantimmo.com 

BACK-2-SCHOOL ACTIE bij BRILJANTIMMO - Elewijt 
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Vrouwen en voetbal
HOFSTADE - Wie denkt dat voetbal enkel een mannenwereld is, heeft het mis. Iedere club in onze 

gemeente heeft waardevolle medewerksters. Verbroedering Hofstade mag terecht fier zijn op  

Marion Ceuppens. Iedereen kent haar en apprecieert haar werk. de Zemstenaar laat de lieftallige 

vrouw van Gerechtigd Correspondent en manager Tom Straetman aan het woord over haar favoriete 

club.

Marion is de evenementverantwoorde-
lijke van Verbroedering Hofstade

De liefde
Hoe ben je bij Verbroedering 
Hofstade terecht gekomen?
“Twintig jaar geleden leerde ik Tom 
Straetman kennen. Ik was supporter, 
en hij was doelwachter van de eerste 
ploeg. Aanvankelijk was ik supporter 
van de ploeg maar dat vinnig keepertje 
stond me enorm aan. Twee jaar later 
zijn we getrouwd.”

Wat betekent Verbroedering 
Hofstade voor jou?
“Heel veel, het is mijn tweede thuis. Na 
het werk in mijn kapsalon Knip & Co 
komt mijn gezin op de eerste plaats, 
voetbal is een hobby waar al onze vrije 
tijd naartoe gaat.”

Wat zijn je taken bij de club?
“In het begin hielp ik mee aan eet-
festijnen, later organiseerde ik ze zelf. 
Tappen voor de eerste ploeg en de 

veteranen is mijn vaste job. Brenda  
Kerckhofs is mijn trouwe medewerk-
ster, schrijf maar mijn rechterarm.  
Leona Margriet mag ik zeker niet ver-
geten. Reeds 35 jaar tapt ze voor de 
jeugd. Roza, Louisa en Mathilde waren 
mijn grote voorbeelden om de fakkel 
over te nemen.”

Feestmeester 
Wat maakt Verbroedering Hofstade 
zo uniek? 
“Hofstade is kleinschalig. Iedereen 
kent iedereen en het is een familie-
club. Toen ik de naam ‘feestmeester’ 
kreeg heb ik geprobeerd iedereen bij 
de evenementen te betrekken, om het 
clubgevoel aan te wakkeren, en dat is 
gelukt.”

Wat vind je zo aantrekkelijk aan 
voetbal?
“De spanning en de emoties. Ik leef 
met veel stress naar een wedstrijd toe. 
Al vanaf de dag voor een wedstrijd ben 
ik bezig met de samenstelling van de 

ploeg. Ik durf mijn mening te zeggen 
en het helpt. Ik kan me ergeren als het 
minder goed gaat. Ja, kan er van wak-
ker liggen.”

Je mooiste herinnering?
“Vijftien jaar geleden, na een bar-
ragewedstrijd in Kampenhout voor 
1.200 supporters, werd Verbroedering  
Hofstade kampioen en promoveer-
de naar tweede provinciale, dat was 
uniek. In die tijd dansten we nog op de 
toog. Hopelijk komt dat terug.”

Hoe kijk je uit naar volgend sei-
zoen?
“Veel jonge, nieuwe gezichten op de 
persvoorstelling. Als ik trainer Glenn 
Schils mag geloven, veelbelovend.”
                                                                                                 

Tekst en foto’s: Jean Andries

Marion met vriendin en rechterarm Brenda Kerckhofs, 
vrouwen waar de club steeds kan op rekenen.

Marion Ceuppens: 
feestmeester van de club.
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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'.

"Aan de weien 
achter de 
Gasthofhoeve spotte 
ik een reetje."

Sebastiano Solitro, 
Hofstade

"Een tijdje geleden heb ik samen met mijn broer de 
composthoop omgespit (een smerig werkje!). Toen hoorden 
we plots gepiep en zagen we gewriemel. Wat bleek, er zaten 
kleine ratjes in onze composthoop! We hebben ze in een 
klein veldje in de buurt afgezet. Toen we weer aan het werk 
waren, hoorden we weer gepiep. Het 'moederhart' zat nog 
in de composthoop! Ik heb haar nog proberen te vangen om 
bij de baby's te zetten, maar dat plan is helaas mislukt."

Liv Daems

"Segrijnslak." Erwin Lauwers
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Een diploma zonder papieren
WEERDE - Of Doua Asaad, een 23-jarige Palestijnse vluchtelinge en haar zus Rawan een toekomst 

hebben in België valt nog af te wachten. Sinds kort wonen zij samen met hun ouders in Weerde. Vijf 

jaar geleden kwamen ze toe in ons land en nog steeds hebben zij geen papieren.

Studeren een uitweg
Doua heeft in Libanon, haar geboorte-
land, een secundair diploma behaald 
in een wetenschappelijke richting. 
“Zonder een verblijfsvergunning kan je 
in België moeilijk een actief leven uit-
bouwen. Het afwachten en thuis niets 
doen, is een zware belemmering. Terug 
naar school was de enige weg uit de 
impasse van drie jaar stilstaan. Ik heb 
nu mijn tweede middelbaar diploma 
op zak.” Met haar Belgische diploma 
‘Wiskunde Wetenschappen’ probeert 
Doua zich in te schrijven in het hoger 
onderwijs. Zij zoekt uit wat de studen-
tenvoorzieningen voor vluchtelingen 
zonder papieren zijn en wil graag apo-
thekeres worden of biomedische we-
tenschappen studeren.

In 1948 werden Doua’s  grootouders 
staatloos. Het lot van vele Palestijnen. 
Op 11 december 1948 bepaalde een 
resolutie van de Algemene Vergade-
ring van de Verenigde Naties dat de 
vluchtelingen het recht hadden om te-
rug te keren naar hun land. Tot op de 
dag van vandaag wordt dit recht niet 
gerespecteerd en blijven deze mensen 
staatloos en vaak zonder papieren. De 
Palestijnse vluchtelingen vallen tus-
sen wal en schip. Zonder erkenning 

mogen zij niet werken maar zij kun-
nen ook niet terug naar hun land van 
herkomst.

Niet eenvoudig 
De gevolgen zijn ook voor Doua en haar 
jongere zus Rawan dagelijks voelbaar. 
“Het is niet eenvoudig om onze tijd 
goed te besteden.” Al drie opeenvol-
gende jaren probeert Rawan zich te-
vergeefs in te schrijven in een muziek-
school of voor een cursus fotografie. 
“Maar zonder een identiteitskaart kom 
je er niet in. Een hobby en sociale con-
tacten met leeftijdsgenoten, is belang-
rijk voor ons. Maar keer op keer worden 
wij geweigerd.”
  
Doua en haar zus hebben snel de Ne-
derlandse taal opgepikt. Zij volgden 
het onthaalonderwijs bij OKAN voor 
anderstalige nieuwkomers in Kortrijk 
en oefenden er een schooljaar lang 
de Nederlandse taal. Ook doorliepen 
zij met glans alle modules Nederlands 
in het CVO (Centrum voor volwassen-
onderwijs). De leergierige Doua wil  nu 
graag Frans leren, maar  ook dat blijkt 
voor niet-erkende vluchteling in het 
Nederlands taalgebied geen vanzelf-
sprekendheid. ”Ik heb nog geen cursus 
gevonden waar ik mij kan inschrijven 

voor taallessen Frans.”

Rawan, die nu 17 jaar is, start het 5de 
middelbaar en volgt de richting ‘Eco-
nomie Wetenschappen’ in het Athe-
neum van Dendermonde. “Soms raak 
ik wel ontmoedigd bij een zoveelste 
weigering. Ons toekomstbeeld is on-
duidelijk en dat is niet gemakkelijk” 
Ook voor Rawan is kunnen studeren 
de uitweg.
 

 Tekst: Veerle Mollekens en Filip Buekens, 
foto: Doua

Doua droomt van een 
toekomst in ons land.

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

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be
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André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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OUDE BRUSSELSESTRAAT 6, 2800 MECHELEN - 015 41 40 52

BRUNELLO CUCINELLI

ETRO

BLUMARINE

ERMANNO SCERVINO

BLUGIRL

HEMISPHERE

FABIANA FILIPPE BLACK & WHITE LABEL

ERMANNO ERMANNO

VINCE

HERNO

BOUTIQUE MOSCHINO

SEDUCTIVE

DIVERSE ACCESSOIRES...

TASSEN 

LET & HER

SNEACKERS BRUNELLO 

DIVERSE ANDERE  MERKEN...

DÉ NIEUWE MULTI-BRAND STORE 
TE MECHELEN

+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn
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Bier en naad
EPPEGEM – Wat hebben bier en naaien met elkaar gemeen? Niets zou u denken… mis! Dan kent 

u het powerkoppel Anke en Ief (nog) niet uit Eppegem. Ief is inmiddels gediplomeerd nationaal 

biersommelier (‘zytholoog’) en Anke is zot van naaien. Voor beiden is, wat begon als hobby, uitge-

groeid tot een bijberoep met als grootste gemene deler: liefde en passie voor vak en ambacht.

Ladies first. Anke, hoe ben jij met 
naaien begonnen? 
“Ik kocht 10 jaar geleden een naaima-
chine in de supermarkt en ik experi-
menteerde met stoffen en patronen. Ik 
volgde enkele workshops en filmpjes 
op internet maar veel heb ik geleerd 
door gewoon zelf veel te naaien. 
Inmiddels is die naaimachine vervan-
gen door enkele andere machines en 
is de passie alleen maar groter gewor-
den. Ik doe het gewoon heel graag en 
dat is de grootste motivatie.”

Je startte zelf met een webshop 
‘Make Maakt’. Vertel.
“Ik richt me vooral op kinderkledij. Op 
de website vind je allerlei modellen 
die ik kan maken. Uiteraard niet alleen 
kinderkledij, ook kleding voor volwas-
senen, handtassen, badpakken en 
vandaag ook hét item: mondmaskers 
in alle kleuren en motiefjes. Mensen 
kunnen kiezen voor een leuke opdruk 
en kleding laten personaliseren. Niets 
is te gek want Make Maakt.”
 
Ook retouches en mensen zelf de 
kneepjes van het vak het leren is 
een onderdeel van de webshop?
“Ja klopt, ik wil mijn ervaringen delen 
en trucs aanleren om zelf aan de slag 
te gaan en plezier in naaien te krijgen. 
Ik start met workshops in kleine groep-
jes zodat het persoonlijk blijft. De work-
shops zijn binnenkort te boeken via de 
website.”
 
Make Maakt? Vanwaar de naam?
“Ik maak zo goed als alle kledij van 
onze kinderen zelf en zij noemen me 
‘make’. Als mensen dan vragen van-

waar hun leuk kleedje of broekje komt, 
zijn ze super fier en roepen ze ‘make 
maakt’.” 

Ief, jij bent ook ambitieus en hebt 
in juni het diploma van nationaal 
biersommelier behaald. Vanwaar 
deze insteek?
“Ik drink sowieso graag een lekker bier-
tje en daardoor begon ik interesse te 
krijgen om meer te weten te komen 
over bier in het algemeen en de ver-
schillende stijlen, smaken en geuren. 
Ik wou ook leren welke bieren je kan 
combineren met welke gerechten. Ik 
startte met de tweejarige opleiding bij 
Syntra maar het was pas op het einde 
van de opleiding dat ik de goesting 
kreeg om daarmee verder te gaan als 
bijberoep.”

Waarvoor kan ik je boeken?
“Eén van de doelen is mensen bier te 
leren proeven om zo de verschillende 
smaken en ingrediënten te leren ont-
dekken. Je zal ervan versteld staan 
hoe veel geuren en aroma’s je uit 
eenzelfde bier kan halen. Zoet, zuur, 
bitter, kruidig, dat is voor iedereen 
anders. Ik wil daarbij niet té theore-
tisch te werk gaan, maar mensen echt 
bewust maken van het product op een 
speelse en interactieve wijze. Ik kan 
ook verder gaan met foodpairing en 
mensen laten ontdekken welk bier bij 
welk gerecht past. Het bijpassend bier 
kan een gerecht maken of kraken. Je 
zou versteld staan welk bier je kan ser-
veren bij bijvoorbeeld…. chocomousse!”

Hoe zit een tasting in elkaar?
“Ik kom aan huis en breng alles mee in 

functie van de voorziene tasting. Er is 
een basisworkshop bier proeven, maar 
het kan ook meer geënt zijn op een 
bepaalde bierstijl of op bieren die niet 
zo gekend zijn bij het grote publiek, 
bijvoorbeeld van wat kleinere brouwe-
rijen. Dit kan met groepjes van 6 tot 
12 personen aangezien de interactie 
onderling en de uitwisseling van erva-
ringen belangrijk is. Op lange termijn 
wil ik ook advies geven aan horeca en 
tapcursussen (volgens de regels van 
de kunst) geven. En dames, er bestaat 
niet zoiets als de bierbuik: dat ligt niet 
aan het bier zelf maar wel aan een 
vaak te vettige maaltijd (nadien)!”
 
Ben je gebeten door naaien en wil 
je zelf een creatie laten ontwer-
pen? Check: www.makemaakt.be en 
Instagram: Make_Maakt. Een leuke 
bierproeverij boeken met Ief? Check: 
Facebook.com/NWOHBT

Tekst: Wendy Boone, foto: Anke en Ief

Het creatieve gezin met enkele 
van hun eigen ontwerpen.
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Rombout. Ray Rombout.
WEERDE – De man die ik geïnterviewd heb, had zich aan mij kunnen voorstellen op de manier van 

het bekende filmpersonage James Bond. Want er is niets wat hij daarover niet weet, lees er zijn vijf 

boeken maar eens op na. Maar Ray is ook misdaadauteur. Binnenkort komt zijn vierde thriller uit 

met steeds dezelfde held in de hoofdrol: Arturo Dias.

Drang om te schrijven
“Vooraleer ik gestart ben met thrillers 
te schrijven, heb ik enkele boeken over 
James Bond gepubliceerd. Ik weet daar 
veel van en heb er zelfs ooit een quiz 
op TV over gewonnen (nvdr. ‘De vraag 
van één miljoen’). Daarna ben ik thril-
lers beginnen te schrijven. Intussen 
heb  ik er al drie uitgegeven, telkens 
met hetzelfde hoofdpersonage, Arturo 
Dias. Het vierde boek, waar ik heel veel 
van verwacht, verschijnt in september. 
Ik organiseer een boekvoorstelling op 
30 september in Mechelen, de stad 
waar het verhaal zich grotendeels af-
speelt. Maar ook in Hombeek en Zemst 
zal ik boekvoorstellingen organiseren.”

Lezen en nog eens lezen
“Toen ik jong was, las ik heel veel. Ik 
verslond alle stripverhalen en zaken 
zoals Arendsoog en Tom Sawyer. Later 
ben ik overgeschakeld naar de grote 

klassiekers. Soms denk ik eraan om 
hulp te bieden aan mensen die willen 
leren schrijven. Ik heb zelf gedurende 
vier jaar een schrijfcursus gevolgd. Het 
allereerste dat ik hen zou aanraden is 
veel lezen. Een boek schrijven vergelijk 
ik met een marathon lopen. De eerste 
loop je nooit uit. Je loopt gegarandeerd 
ergens vast. Er zijn zoveel dingen die 
je bij het schrijven moet beheersen en 
die leer je enkel door het te doen. Bij-
voorbeeld het omvormen van spreek-
taal naar schrijftaal en het schrappen 
van overbodige zinnen en woorden. 
Maar als je volhoudt, zal je zien dat je 
uiteindelijk slaagt.”

Scheefgetrokken
“Het is wel jammer dat Vlaamse au-
teurs niet genoeg ondersteund worden 
door de overheid. De werkelijke macht 
ligt bij de aankopers van de boekhan-
dels, zij hebben het laatste woord. In 

Vlaanderen zijn er heel weinig 
schrijvers die kunnen leven 
van de inkomsten van hun 
boeken. Daarvoor is ons taal-
gebied te klein. En in Neder-
land liggen jammer genoeg 
heel weinig Vlaamse boeken 
in de boekhandels. Even een 
anekdote. Ik zat ooit op de 
boekenbeurs te signeren en 
ik was daar de enige voltijd-
se schrijver. Naast mij zaten 
een Wetstraatjournalist, een 
ex-politicus en de echtgenote 
van de ambassadeur van Se-
negal. Op een uur tijd kregen 
wij elk maar één klant aan 
onze tafel. We waren alle vier 
heel verbaasd toen er plots 

dranghekken werden geplaatst en er 
direct al mensen begonnen aan te 
schuiven. Bleek het een 15-jarig meis-
je in jeans te zijn die iets gepubliceerd 
had in naam van Ketnet.” 

Mechelen speelt een rol
“Ik heb me voorgenomen om in mijn 
boeken voortaan telkens twee thema’s 
te integreren. In het vierde boek zijn 
dat bijvoorbeeld de genocide in Rwan-
da en de historiek van seriemoorden. 
Vanaf nu zal de stad Mechelen ook 
steeds een prominente rol spelen. 
Niet gewoon als achtergrond maar als 
een levende stad, bijna als een neven-
personage. De titel van mijn nieuwste 
worp is ‘De Zalige Moordenaar’ en dat 
heeft te maken met een bepaalde 
straat in Mechelen: De Acht Zalighe-
denstraat. En dat heeft op zijn beurt 
te maken met de acht zaligheden in 
de Bijbel, het thema van de seriemoor-
den. Alles heeft voor mij een beteke-
nis. Ik wil even een primeur geven aan 
de lezers van de Zemstenaar. Ik ben 
namelijk van plan om een thriller te 
schrijven waar Zemst een rol in speelt. 
Het zal een verhaal zijn met een ander 
hoofdpersonage en waarin een con-
nectie gemaakt wordt met het Joodse 
transportkonvooi van Boortmeerbeek 
in de Tweede Wereldoorlog.”

‘De Zalige Moordenaar’ is nu al be-
schikbaar op bol.com, in de Mechelse 
boekhandels en verschillende cafés 
en restaurants in Zemst en omgeving. 
Website van de auteur: http://rayrom-
bout.be/ 

 Tekst: Veerle Mollekens en Filip Buekens, 
foto: Jean Andries 
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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
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Reko Zemst organiseerde deze zomer drie sportkampen waar op een speelse 

wijze inlineskaten wordt aangeleerd. Deze sportkampen zijn vooral bedoeld voor 

niet-leden, maar ook leden nemen deel. Op de foto jongeren vanaf geboortejaar 

2014-2018 tijdens de sportweek.

De 14e Zomerstage van FC Zemst was een groot succes. Een vijftigtal jongeren (2008-2015) had vijf dagen voetbalplezier. Trainers Davy Duverger, Chiel Van Horenbeeck, Tibe Cordemans, Jens Wijns en Peter Cordemans leerden hen op een leuke manier de eerste voetbalstappen. Voor de ouderen was het een leuke voorbereiding voor het nieuwe seizoen 
(boven). De keukenploeg (met v.l.n.r.) Eliane, Vicky, Jessie, Shanna, Quinten en Hubert heeft een groot aandeel in de geslaagde zonnige stage. 
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

De damesploeg van KFC Eppegem is zowel op als naast het 

veld een homogene groep. Talent en inzet zijn aanwezig. Een 

goed seizoen ligt in de lijn van de verwachtingen.

Zemst is met pop-upbar ‘De Melkerij’ een trekpleister rijker. De 
enthousiaste en sympathieke uitbaters Billie Bulent en Aline Lont zijn 
erin geslaagd om het historische karakter van het cultureel centrum 
te combineren met een gezellige setting. De frisse drankjes, lekkere 
hapjes en de zomerse muziek, maken dat een staycation in eigen 

dorp plots weer een heel stukje aangenamer wordt. (VC)
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Voorzitter en manager Dirk Verbestel uit Hofstade is meer dan in zijn nopjes door het 

onverhoopt succes van zijn renners. Zijn ploeg “Urbano Cycling Team” en eindoverwin-

naar Niels Merckx onderscheidde zich begin augustus in de de Ronde van Brabant, de 

enige 5-daagse rittenwedstrijd dit jaar. De Vlaams-Brabantse en Zemstse vereniging liet 

ook in de einduitslag tal van profploegen achter zich. Het behoud van de gele leider-
strui was het resultaat van een collectief ploegenwerk. 

In 2017 werden in Villa Clementina twee buitenbedjes in gebruik genomen. Slapen in frisse 

lucht is gezond. Ook bouwen ‘buitenslaapkinderen’ meer weerstand op. Er zijn babyhuisjes 

ontworpen, zodat het kind afgeschermd is van de wind, de zon, insecten of andere dieren. 

Het deurtje wordt steeds van buitenaf vergrendeld. Vanzelfsprekend worden de kindjes in 

functie van de temperatuur gekleed.

Omdat de ervaringen zo positief zijn, werden nu met de steun van Cera en andere lokale 

initiatieven drie extra buitenbedjes aangekocht. Er is het plan om dit uit te breiden tot 

negen bedjes en een nieuw terras aan te leggen om de buitenbedjes in optimale omstandig-

heden te plaatsen.



27

Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Ons redactielid Ferre VanderAerschot tekende op vrijdag 21 augustus 

een levenslang contract met Linda Jacobs. De tortelduifjes gingen op de 

foto met de talrijke vrienden en sympathisanten aan het gemeentehuis.

De jeugd van KFC Eppegem en omstreken kwam op de 16de zomerstage aan haar trekken. Van 10 

tot 14 augustus hadden de spelers van 5 tot en met 14 jaar op een speelse manier voetbalplezier. 
De trainers, o.l.v. Steven Van de Vondel, leerden hen de basis van het spelletje.

Enkele leden van Wielerclub ‘Transport Scheers’ Weerde houden hun conditie op 

peil. Gunter, Kurt, Peter, Steven, Bert en Patrick zijn wekelijks paraat aan de kerk 

van Weerde voor een ritje van ongeveer 90 km.
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

Sporthal 
Zemst-centrum

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

Only the lonely (dum-dum-dum-dumdy-doo-wah)
Know the way I feel tonight (ooh-yay-yay-yay-yeah)
Only the lonely (dum-dum-dum-dumdy-doo-wah)
Know this feeling ain’t right (dum-dum-dum-dumdy doo-wah) …

Een wereldwijde meezinger, in 1960 ontsproten aan het brein van Roy Orbison. 1960, ook het geboortejaar van 
Andrea. Zij leerde het nummer kennen op de dansvloer van het lokale jeugdhuis, toen zij halverwege de jaren 
70 haar eerste pasjes in het uitgaansleven-onder-de-kerktoren zette. DJ Jo liet het maar wat graag uit de na-
gelnieuwe boxen galmen, elke eerste zaterdag van de maand. Weergaloze td’s waren het in die tijden. Speels 
en spontaan. Met vriendinnen afspreken, fantaseren over jongens, pintjes drinken. Kortom, avonden om naar 
uit te kijken. Het eenzaam huistoe fietsen in de stilte van de duistere nacht – om klokslag één moest ze thuis 
zijn, zoniet volgde huisarrest de maand nadien - nam ze er graag bij, zeker in het begin. Maar na een tijdje 
groeide het verlangen naar tof fietsgezelschap. De meeste van haar vriendinnen hadden ondertussen een lief 
(of wat daar moest voor doorgaan) en werden tot in het schuurtje of tot achter de haag naast hun huis verge-
zeld. Voor een plakkerige nachtknuffel en wat onhandig gewriemel in een wazige walm van bier en sigaretten.
 
Jaren gingen voorbij. Aan trouwfeesten geen gebrek. Andrea betaalde zich zowat blauw aan huwelijksge-
schenken voor haar vele vriendinnen, want overal werd ze uitgenodigd. En hoopte ze vurig om misschien daar 
iemand te ontmoeten. Helaas, vriendinnen verdwenen en de spoeling leuke jongens werd met de dag dunner. 
In de jeugdclub had een nieuwe generatie jonge snuiters zijn intrede gedaan. Net nu ze zelf vrij was om zo 
vaak te gaan als ze zelf wilde en zo laat of zo vroeg thuis te komen als het haar zinde. Met de dag werd ze 
ook kieskeuriger, veeleisender. Aan alle mannen mankeerde wel iets: te dik, te dun, te lang, te kort, te dit, te 
dat… Logisch dat ze niet van straat raakte. Op een blauwe maandag had ze zich zelfs ingeschreven aan de 
academie van Mechelen. En in een overmoedige bui had ze een niet onaardig en baardig model gevraagd om 
na het poseren met haar iets te gaan drinken. Helaas, te veel geestrijk vocht had geresulteerd in een afknapper 
van jewelste. De zoveelste.

Alleen de eenzamen weten hoe ik mij vanavond voel, alleen de eenzamen weten dat dit gevoel niet goed is…

Zoveel jaren later werd de geliefde song uit haar jeugdjaren een benauwende oorwurm. De melodie waar ze 
ooit zo wulps had op bewogen, de betekenis van de woorden die ze achteloos had meegezongen, drong nu 
pas diep tot haar door. Paranoia en angst beheersten haar levenswandel. De hoop dat het ooit nog wat zou 
worden met de liefde in haar leven, slonk met de dag. En toch…

Maybe tomorrow, A new romance,
No-o-o more sorrow, But that’s the chance,
You’ve got to take, If your lonely heart breaks,
Only the lonely, dum-dum-dum-dumdy-doo-wah…                                                                    Alex Lauwens
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Een perzikpoep in dertig dagen
ZEMST - Er bestaan 1.001 verschillende apps en allemaal beloven ze je hetzelfde: je doel bereiken 

in 30 dagen. ‘Verlies buikvet in 30 dagen’, ‘Leer de split in 30 dagen’, ‘Afvallen in 30 dagen’, ‘Cardio 

in 30 dagen’, ‘Train je hoger in 30 dagen’. Maar kan of lukt dit allemaal echt? Lay-outster Ansje test 

het voor je uit!

Pippa’s poep
Negen jaar geleden kwam er voor 
het eerst een poep in de spotlight te 
staan. Pippa Middelton stal de show op 
het huwelijk van zus Kate, door in een 
jurk te verschijnen waarin haar ach-
terwerk menig mond liet openvallen. 
Met de jaren is een ‘ferm gat’ steeds 
belangrijker geworden. Het gaat zelfs 
zo ver dat die van Nicki Minaj of Kim 
Kardashian een Instagrampagina heb-
ben. Helaas ben ik niet gezegend met 
een groot gat. Werk aan de winkel dus!

Achter-werk
De app om een ‘perzikpoep’ te krijgen 
in 30 dagen, heet butt & leg workout. 
Ik kies voor een perzikpoep op het 
gemiddelde tempo. Elke dag moet je 
gemiddeld acht minuten trainen. Met 
een vakantie en een verhuis achter de 

rug heb ik de voorbije dagen heel wat 
tijd verloren. Dan maar 15 dagen lang 
tweemaal per dag oefenen deze keer!
 
Om te beginnen meet ik de omtrek van 
mijn poep: 91,5 cm. Daar mag zeker 
wat bij! Ik begin aan de eerste training 
en roep na nog geen twee seconden 
uit: “F*CK DAT IS VERMOEIEND!”. Na een 
eerste reeks zijn er twee oefeningen 
die mee op mijn zwarte lijst komen. 
Squat pulses en Froggy glute lifts zijn 
duidelijk niet aan mij besteed. Ik daag 
iedereen uit om die laatste op te zoe-
ken en thuis te proberen. Lukt. Mij. Niet.

Zweetreet
Na de eerste 10 dagen prima te heb-
ben afgerond, zit ik los in de hittegolf. 
Dit is echt verschrikkelijk. Ik beloof 
mezelf dat deze 30 dagen de laatste 

zijn waarin ik sport. Met een tropisch 
warme 33°C binnen is het nog iets 
draaglijker dan de verschroeiende 
38°C buiten. Na nog geen minuut 
sporten sta ik nat in ’t zweet. Waarom 
doe ik mezelf dit toch aan?

Om het allemaal iets draaglijker te 
maken, legde ik een massage vast 
bij Audrey van Studio World Tree. Een 
warm welkom, verfrissend voetenbadje 
en daarna een heerlijke massage; tot 
ze aan mijn bilspieren komt. Auwch, 
daar gaat de ontspanning! Toch geeft 
de stijfheid de indruk dat ik wel dege-
lijk mijn poep aan het trainen ben. 

Plat-gat
We zijn twee weken verder. Door bles-
sure na een avondje uit in Gent, heb 
ik de laatste twee trainingen niet meer 
kunnen doen. Maar dit zou niets heb-
ben veranderd aan het resultaat. Mijn 
poep is nog steeds plat. De enige 
manier om op 30 dagen zo’n poep te 
krijgen is meer dan acht minuten per 
dag te sporten of een bezoekje aan de 
plastische chirurg brengen. 

Gedaan met al dat sporten, deze keer 
ga ik mij eens volledig ontspannen 
met ’30 days of happiness’. 

 Tekst en foto: Ansje Brassine

Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

De Froggy glute lift: op je buik liggen, knietjes tegen mekaar en dan je benen de 
lucht in. 2cm, zo ver geraak ik. Wat een hel!
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Uw eigendom verkopen?
Bel 015 62 71 00 of surf naar 
www.jsdimmo.be en vraag uw 

vrijblijvende waardebepaling aan!

Nog niet overtuigd? Bekijk dan zeker eens onze 
klantbeoordelingen op Trustpilot, Facebook en Google.

Tervuursesteenweg 257

1981 Zemst (Hofstade)

info@jsdimmo.be



32

de Zemstenaar op berenjacht
ZEMST - ‘Wij gaan op berenjacht’ is een prachtig prentenboek, vertaald uit het Engels, rijkelijk ge-

illustreerd door Helen Oxenbury en geschreven door Michael Rosen. Vier kinderen gaan met hun 

vader op berenjacht. Ze trotseren de natuur, niets is ze te gek en ze zijn vooral nergens bang voor. 

Maar dan staan ze opeens tegenover een echte beer!

Om de corona-ellende wat te ver-
zachten, kwam er een paar maanden 
geleden tijdens de lockdown een leuk 
bericht binnen via Facebook. Er werd 
toen in Duitsland, op basis van dit 
prentenboek, het idee gelanceerd om 
de mensen aan te moedigen om een 
knuffelbeertje voor hun raam te etale-
ren. Die beertjes konden de kinderen 
dan zoeken wanneer ze samen met 
hun ouder(s) gingen wandelen. Op die 
manier maakte dit de tocht voor de 
kleuters veel spannender en werd de 
berenjacht officieel geopend!

‘Wij gaan op berenjacht’, werd al gauw 
een begrip en ook in Zemst werden 
knuffelberen van op de zolder uit hun 
winterslaap gehaald of uit de kinder-
kamers geplukt. De knuffels kwamen 
netjes op de vensterbank te zitten en 
keken dan ook geduldig uit naar het 
jonge publiek. Wie goed zag kreeg 
zelfs een knipoog cadeau van bruintje 
de beer.

Afgelopen maanden hebben jullie dan 
ook massaal een knuffelbeer voor het 
raam gezet of er eentje in de voortuin 
laten pronken. Om het nog gezelli-
ger te maken, gaf ‘de Zemstenaar’ in 
augustus een extra opdracht mee via 
Facebook. Het kwam er op neer om 
je beertje te pimpen en/of opvallend 
te maken en heel graag zagen wij 
ons glossy magazine ‘de Zemstenaar’ 
erbij liggen. Vele inwoners vonden dit 
een fijn idee en sommigen maakten 
er zowaar een heuse filmset van. Heel 
grappig en ongetwijfeld heel tof voor 
onze kindjes. 

Kom jij mee in Eppegem pootje 
baden? (links)  

Welkom, en zet u gerust in de stoel 
in Elewijt. (onder)                                       

In Weerde kwamen we deze fiet-
sende beer tegen. (boven)

Deze beren trokken alvast onze aan-
dacht en zijn zeker een vermelding 
waard!

 Tekst en foto’s: Véronique Baudrez 

Ik zag in Zemst-Laar twee beren 
de Zemstenaar lezen, oh dat was 
een wonder! (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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/61 40 45

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
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Prisma is prima
EPPEGEM – In Zemst zijn er verschillende succesvolle familiale ondernemingen actief. Bij de Zem-

stenaar willen wij hen de aandacht geven die ze verdienen. We vervolgen onze reeks met wasserij 

en droogkuis Prisma op de Hoge Buizen. 

De historiek
“Het is allemaal begonnen in de wasse-
rij van Jean Juliens in de Leopoldstraat 
in Zemst die al bestond van in de jaren 
vijftig”, zegt Rosalinda. “In 1990 werkte ik 
daar en een jaar later kwam ook Danny 
daar werken als technieker. Wij ston-
den de hele dag samen in een kleine 
ruimte en daardoor leerden we elkaar 
goed kennen. Van het een kwam het 
ander en intussen zijn we al vijfentwin-
tig jaar getrouwd. Onze huwelijksfoto’s 
zijn zelfs genomen in de wasserij.”

Danny gaat verder. “Aangezien de 
eigenaar zowel politieker als OCMW-
voorzitter was, had die eigenlijk geen 
tijd om zijn zaak te leiden. Hij heeft 
me toen de touwtjes in handen gege-
ven en het onderwerp van overname 
kwam al snel op tafel.” “Ik weet nog 
goed”, zegt Rosalinda “dat toen Danny 
de eerste dag in de wasserij kwam, 
Jean Juliens tegen het personeel zei: 
dat wordt jullie nieuwe baas. Niemand 
geloofde hem omdat Danny toen nog 

maar drieëntwintig was. Op 1 januari 
2001 was de overname echter een feit.”

De verhuis
“Omwille van milieuproblemen uit het 
verleden mochten wij niet blijven in 
de Leopoldstraat. Daarom zijn we in 
augustus 2003 verhuisd naar de indus-
triezone Hoge Buizen in Eppegem, als 
allereerste. Er was zelfs nog geen 
elektriciteitscabine waardoor die in ons 
gebouw geplaatst werd en ze staat er 
nog altijd. We hebben alles zelf opge-
bouwd hoe wij dat wensten, zo efficiënt 
mogelijk. Zo wassen wij bijvoorbeeld 
zonder enige warmtetoevoeging, met 
warmtewisselaars. Momenteel werken 
er zestien mensen bij ons en we zijn 
er trots op dat het verloop zeer laag is. 
De meesten wonen in Zemst of omge-
ving.”

De troeven
“Wij leveren diensten aan zowel par-
ticulieren als professionelen, waarbij 
we mikken op bedrijven die dat ietsje 
meer bieden. Comme chez Soi, een 
aantal ambassades en zelfs de Eerste 
Minister zijn klant bij ons. Onze troef is 
vooral de kwaliteit die we leveren, mede 
dankzij onze performante machines 
waar we sterk in geïnvesteerd hebben. 
Wij zijn de enige in België die een gor-
dijnenrektafel in huis hebben van vier 
meter breed. Maar ook het contact met 
onze klanten vinden wij heel belangrijk. 
We zijn heel flexibel, spelen kort op de 
bal en maken altijd graag tijd voor een 
praatje en luisterend oor. Wij kennen 
onze klanten heel goed en zij hebben 
vertrouwen in ons, getuige daarvan al 
de huissleutels die ze ons geven. Door 
mond-aan-mondreclame hebben we 
zelfs klanten vanuit Strombeek.”

Corona
“Ook wij hebben jammer genoeg 
impact ondervonden van de corona-
crisis maar gelukkig bleef het beperkt. 
Er worden vandaag wel nog steeds 
minder kostuums en hemden bin-
nengebracht of opgehaald omdat veel 
mensen van thuis uit werken. Bij de 
bedrijven ging het vooral om restau-
rants, B&B’s, congrescentra en well-
nesszaken die minder uitgaven. Maar 
wij voelen dat het stilaan weer oppikt.”

De opvolging
“Bieke gaat zich lanceren in grafische 
vormgeving en zal de zaak dus wel-
licht niet overnemen. Bob is vandaag 
medezaakvoerder maar daarnaast is 
hij Sound Engineer. Dat wil zeggen dat 
hij in normale tijden enkele weken met 
een muziekgroep op tournee gaat. 
Door de coronacrisis staat die activi-
teit momenteel op een laag pitje. Hij is 
echter heel duidelijk over zijn toekomst 
en is momenteel niet van plan om de 
zaak over te nemen, zijn passie ligt 
ergens anders.” Maar beiden zeggen 
ze ook tegelijkertijd: “Zeg nooit nooit, 
je weet maar nooit wat de toekomst 
brengen zal.”

Tijd voor de traditionele vraag: 
wat als iemand langskomt met 
een grote zak geld en de zaak wil 
overnemen? 
Danny’s antwoord is kordaat: “Zeg hem 
maar dat hij binnen tien jaar mag 
langskomen!” De rest van de familie 
verklaart dat ze het vooral emotioneel 
zouden moeilijk hebben om afscheid 
te moeten nemen van de klanten en 
het personeel. 
www.wasserijdroogkuisprisma.be

Tekst: Alain Dierckx, foto: Jean Andries
Danny en Rosalinda met 

hun kinderen Bieke en Bob.
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Zemst zonder zwerfvuil
EPPEGEM/ZEMST – Net zoals de vorige twee jaren wil Sara Pieters ons mee aan het opruimen krijgen 

tijdens de World Cleanup Day. Het grootste burgerinitiatief ter wereld, waarbij de aarde vrij gemaakt 

wordt van zwerfvuil in één dag: dit jaar op zaterdag 19 september. Doe jij ook mee?
“Wil jij een proper Zemst? Een proper 
België? Een propere planeet? Het start 
bij JOU”, zegt Sara Pieters enthousiast. 
Twee jaar geleden riep deze Zemstse 
dame jullie op, samen met onze 
hoofdredacteur Marijke. Vorig jaar ver-
volledigde Kristel het team, maar beide 
dames hebben het intussen te druk. 
“Sara trekt de kar dit jaar helemaal 
alleen, een ongelooflijk knappe en 
nobele prestatie”, vertelt Marijke. “Alleen 
instaan voor de mobilisatie van 2.000 
mensen, ik vermoed dat ze zwaar in 
de bloemetjes gezet zal worden door 
de gemeente en Incovo.” Sara gaat 
verder: “De organisatie achter World 
Cleanup Day streeft ernaar om 5% van 
de wereldbevolking de planeet vrij te 
laten maken van zwerfvuil in één dag. 
In Zemst wisten we tijdens onze eerste 
editie in 2018 ruim 1.500 inwoners op 
de been te brengen, waarmee de kaap 
van 5% als enige Belgische gemeente 
ruim overschreden werd. In 2019 
waren er zelfs 2.000 helpende handen. 
Deze editie zal een beetje anders zijn, 
gezien de huidige maatregelen. Maar 
de natuur heeft ons nog steeds even 
hard nodig.”

Doe jij ook mee? Schrijf je in! Alle prak-
tische info vind je in de visual die Sara 
maakte. Haar skills als visual harvester 
zorgen ervoor dat ze er een prachtig 
plaatje uit haar pols toverde. MP

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

GSM 0475/869 163
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Olympische vlag voor Van Innis 
ELEWIJT/ZEMST - Geen Olympische Spelen dit jaar, maar honderd jaar na de Spelen van Antwerpen 

willen ze in Elewijt hun olympische kampioen boogschieten Hubert Van Innis toch even herdenken.

Het herdenken deden bestuursleden 
Werner De Keyser en Willy Collijs van 
de koninklijke Sint-Hubertusvereniging 
met het hijsen van de olympische 

vlag aan het borstbeeld van Van Innis. 
Het werd destijds opgericht naast de 
Barebeek aan de schuttersweide langs 
de Tervuursesteenweg.

Het groots opgezette huldemoment 
met congres, dat eerder dit jaar voor-
zien was, moest wijken voor corona. 
Voorlopig staat het op de agenda voor 
30 mei volgend jaar.
  
Hubert Van Innis is nog steeds de 
succesrijkste Belg op de Spelen 
met negen medailles in totaal. Die 
behaalde hij  in verschillende discipli-
nes van het handboogschieten, zowel 
individueel als met een team. Op de 
Spelen van 1900 in Parijs schoot hij 
tweemaal goud en eenmaal zilver. In 
1920 in Antwerpen lukte hij vier keer 
goud en tweemaal zilver.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck 
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Over bak- en andere fietsen
ZEMST - Ben je op zoek naar een alternatief transportmiddel om je kroost 

veilig naar school te brengen? Om boodschappen te doen? Dan is de 

bakfiets misschien wel iets voor jou! Je stopt gewoon alles in de bak!

Een bakfiets heeft twee, drie of zelfs 
vier wielen en een grote bak vooraan. 
Sommige bakfietsen zijn speciaal 
aangepast aan kinderen en andere 
zijn juist meer op bagage gericht. Die 
laatste soort bakfiets noemt men ook 
wel vracht- of transportfietsen. Er zijn 
echter ook transportfietsen zonder bak!

Kinderen in de bakfiets
De bakfiets is geschikt voor twee tot 
zes kinderen tot een leeftijd van vijf à 

zes jaar. Let wel op dat er een speciaal 
veringsysteem aanwezig is als je er je 
baby in wil vervoeren.

De keuze van een twee-, drie- of vier-
wieler zal afhangen van enkele facto-
ren. Heb je een voorkeur voor snelheid of 
eerder voor stabiliteit? Een tweewieler is 
dan wel lichter en smaller, maar drie- 
en vierwielers zijn dan weer een pak 
stabieler. Bovendien kan je er grotere 

vrachten mee vervoeren dan met een 
tweewieler. 

Wat zegt de wet?
Heeft je bakfiets twee, drie of vier wie-
len én is hij minder dan één meter 
breed (lading inbegrepen)? Dan is de 
gewone verkeerswetgeving voor fietsen 
van toepassing. Maar met een drie- of 
vierwieler ben je niet verplicht om het 
fietspad te gebruiken.

Belangrijk om weten is ook dat het 
aantal beveiligde plaatsen in de bak 
overeenstemt met het aantal passa-
giers in de bak. 

Is je bakfiets meer dan één meter 
breed? Dan is het verboden om tegen 
de rijrichting in te rijden in een één-
richtingsstraat. Bovendien is het verbo-
den om op het fietspad te rijden.

Ken je graag alle wettelijke details over 
dit vervoermiddel, raadpleeg dan de 
wegcode (artikel 82). Zo kan je veilig de 
weg op. 

Tekst: Fietsersbond (Luc Van Ingelgom), 
foto: Jean Andries

 

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

Katrien is een fervent gebruikster van de bakfiets, 
tot groot jolijt van haar tweeling Lore en Hannah.
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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

HOF VAN LAAR
Taverne

bij Vanessa
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Voetbalseizoen gaat van start
ZEMST – Corona heeft ook onze voetbalploegen heel wat parten gespeeld. Op zondag 13 september 

staat de eerste wedstrijd van de competitie op het programma. Worden de verwachtingen ingelost? 

de Zemstenaar deed de klassieke rondvraag.

KFC EPPEGEM
Een rustig seizoen als streefdoel

Het vijfde seizoen in nationale eindigde 
KFC Eppegem op een eervolle vierde 
plaats. Bevestigen is de opdracht. Het 
bestuur, de technische staf en de spe-
lers hebben er alleszins veel zin in. 
Doordat Lierse Kempenzonen naar 1B 
gaat, zijn er verschuivingen in de ama-
teurklasse en de provinciale reeksen. 
KFC Eppegem wordt verwezen naar 
de gekende A-reeks met Brabantse 
ploegen Tempo Overijse, Wolvertem-
Merchtem en Rode-Verrewinkel. 

Het budget samenbrengen om de 
ploeg in staat te stellen zich te hand-
haven in de nationale reeksen, is een 
prestatie op zich. KFC Eppegem heeft 
lang kunnen teren op een succes-
volle groep die de titel pakte in eerste 

provinciale. In het seizoen 2020-2021 
komt daar verandering in. Een aan-
tal sterkhouders van de ploeg zijn 
vertrokken. In hun plaats komen jon-
geren als Sacha Fontaine en Jannes 
Van Remoortel, die intussen ervaring 
hebben opgedaan. Bestuur en techni-
sche staf hopen dat zij dit seizoen hun 
kop opsteken. In het tussenseizoen 
werd bewust voor verjonging gekozen 
en met een beperkt budget omge-

sprongen. Van de nieuwkomers wordt 
veel verwacht. Kenneth Leemans, 
Maxim Breugelmans, Jorn Rijmenams, 
Gregory Boudart, Masangu Kensau, 
Pashay, Ben De Boeck, Benhamou, Bart 
Vereecke en Revituso bleven de club 
trouw. Ook spelers die terugkomen, 
zoals Okitakula en Fuentes Delgado 
Ivan, kunnen voor frisheid zorgen.

Onze visie: 8ste plaats.

KCVV ELEWIJT
Typeploeg snel klaarstomen

KCVV Elewijt versterkte zich met acht 
nieuwe spelers die allen in aanmer-
king komen voor een basisplaats. Een 
balans vinden met de titularissen en 
de nieuwkomers is belangrijk. Een 
typeploeg snel klaarstomen is de 
opdracht. 

De club heeft enorm veel potentieel. De 
ambitieuze voorzitter Rudy Bautmans 
kan rekenen op een hechte groep met 
veel routine. Dat nodigt uit om er voluit 
voor te gaan. Het bestuur weet waar het 
naartoe wil. Er staan wekelijks talrijke 
mensen klaar om een handje toe te 
steken en de infrastructuur met een 
nieuw synthetisch veld is top.

De verwachtingen liggen hoog. In de 
eerste plaats zal het er op aanko-
men een homogene groep te kneden. 
In de verdediging is er met Maarten 
Tordoir en Arnout De Weerdt heel wat 
ervaring bijgekomen. In het midden-
veld beschikt de club over een enorm 
voetbalvermogen. In de aanval zit met 
Glenn Breugelmans, Jorn Reszczynski, 
Stijn Baudet en Ricky Coertjens genoeg 
potentieel om de beste aanval van de 
reeks te vormen. En jongeren als Niels 
Marcelis en Robbe Imbrechts zijn klaar 
voor het grotere werk. Over de titel 
speekt men niet graag in Elewijt, maar 
volgens voetbalkenners is KCVV Elewijt 
één van de grootste kandidaten. Aan 
de sportieve staf en de spelers om de 
droom van de voorzitter waar te maken.

Onze visie: 2de plaats
In de voorbereiding speelde de volledige kern van KFC Elewijt 

onderling een oefenwedstrijd. Dat er talent in zit was duidelijk.
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FC ZEMST
Jurgen Deman: “Ik kan alleen 
maar tevreden zijn”
“Een voetbalploeg heeft zoals een 
kaartspel meerdere troefkaarten. Bij FC 
Zemst is het niet anders”, weet mana-
ger Jurgen Deman. “Voor een volledige 
opsomming is de Zemstenaar te klein 
(lacht). Om er toch enkele van op te 
sommen: een sportief en financieel 
stabiele club, de kern is een gezonde 
mix van jeugdig talent met enkele 
ervaren spelers, er is een vlotte door-
stroming van eigen jeugdproducten, 31 
ploegen in competitie en een enthou-
siast en gedreven bestuur. Ons A-elftal 
bestaat uit meer dan tachtig procent 
Zemstenaars. We kiezen steeds voor 
een niet al te grote kern, zo komt ieder-
een in aanmerking. De technische staf, 
waarvan iedereen in Zemst woont, is al 

zeven jaar actief. Ook mogen we onze 
perfecte accommodatie niet vergeten, 
zeker een meerwaarde in het geheel.”

“Onze ambitie is niet anders dan de 
vorige jaren. Wij kunnen terugvallen 
op talrijke vrijwilligers, verdienstelijke 
en gedreven trainers en hun afge-
vaardigden. En een bestuur waar alle 
neuzen in dezelfde richting wijzen. 

De ploeg is minstens even sterk als 
vorig seizoen. We eindigden op een 
mooie derde plaats. Een herhaling zou 
tof zijn. Misschien kunnen we in deze 
mooie reeks wel één van de outsiders 
naast enkele titelkandidaten worden.”, 
besluit een lachende voorzitter-mana-
ger Jurgen Deman.

Onze visie: 4de plaats

De sportieve staf van de geelrode club is voor het zevende jaar op rij met succes actief. 
V.l.n.r. Sven Haeck, manager Jurgen Deman, hoofdcoach Bart Van Winckel, Bart De 

Doncker en keepertrainer Peter Cordemans.

VERBROEDERING HOFSTADE
Glenn Schils: “We kunnen aange-
naam verrassen”

Dat Verbroedering Hofstade een club 
is die leeft, was duidelijk bij de pers-
voorstelling. We kregen een unieke 
persmap met spelers in hun nieuwe 
outfit, duidelijke gedrags- en richtlij-
nen.
 
“Vorig seizoen eindigde de ploeg eer-
vol vierde. Beter doen is ons doel”, zegt 
trainer Glenn Schils. Vierde provinci-

ale E met ploegen als KFC Eppegem 
B, KCVV Elewijt B en VK Weerde, is een 
schitterende reeks. Ik ben ontzettend 
tevreden met de kern van dit seizoen. 
Met 21 spelers en 3 doelwachters zijn 
we gewa-
pend en 
hebben we 
meer moge-
l i j k h e d e n . 
Met de juiste 
mentaliteit, 
organisatie 
en commu-

nicatie op en naast het veld kunnen 
we aangenaam verrassen.

Onze visie: 3de plaats.

KCVV ELEWIJT B
Beter doen dan vorig seizoen

Met belangrijke aanwinsten zoals spits 
Karim Batiis (SK Schoten) en Djibril 
Balde van City Pirates Olympic Deurne 

(vorig seizoen tot de coronabreak 18 
doelpunten in derde provinciale) en 
nog enkele sterke spelers van vorig 
seizoen, is de ploeg aanzienlijk ver-
sterkt. “De linker kolom is ons streef-
doel. Beter doen dan vorig seizoen met 
verzorgd en mooi aanvallend voetbal”, 
klinkt het uit de mond van de nieuwe 
trainer Kurt Meeus.

Onze visie: 7de plaats.
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Fabrikant van aluminium 
POORTEN 

CARPORTS
TUINHUIZEN 

OVERKAPPINGEN
HEKWERK

op maat
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KFC EPPEGEM B
Het behouden van de sterke kern 
is grootste troef

“Na een goede campagne in vierde 
promoveerden we vorig seizoen naar 
derde provinciale. We deden dit met 
bijna dezelfde kern en betaalden leer-
geld”, weet trainer Rudy Van Hemelryck. 
“Ondanks veel inzet en (dikwijls) com-
plimenten van de tegenstanders ble-
ken we tekort te komen. Het speelde 
in ons voordeel dat er vier van de 17 
ploegen degradeerden. We starten 
dus opnieuw in vierde provinciale. Dat 
we de kern (grotendeels) hebben kun-
nen samenhouden en aanvullen met 

enkele beloftevolle nieuwe elemen-
ten, is onze grootste troef. Ik reken op 
extra scherpte van een aantal bepa-
lende spelers. We zullen het wedstrijd 
per wedstrijd bekijken en hebben de 
ambitie een goed seizoen te spelen. 

We lonken in een mooie sterke reeks 
naar een plaats in de top vijf.”

Onze visie: 6de plaats. 

VK WEERDE
Mee aan de kop spelen

“We willen op termijn naar derde pro-
vinciale”, zegt Johan Schellemans. “We 
hebben een mooie accommodatie, 

een ruime spelerskern, een goede 
trainersstaf en een toffe sfeer. Een 
promotie hangt van veel factoren af en 
die hebben we niet altijd in de hand. 
Op het veld genoeg spektakel met veel 
punten en naast het veld ambiance, 
dat is ons streefdoel. Gezien de ver-
sterkingen moeten we in staat zijn om 
mee aan de kop te spelen.”

Onze visie: 4de plaats.

SK LAAR
Nog beter doen dan vorig seizoen

“SK Laar profileert zich al jaren als 
een gezonde familiale club met zowel 
senioren, dames als een zeer uitge-
breide jeugdwerking, waarvoor we nu 
ook een nieuw jeugdbestuur (o.l.v. Kevin 
Van Calck) hebben opgericht. Dankzij al 
onze vrijwilligers en vooral het harde 
werk van Paul Metdenanxct en onze 
voorzitter Jan Emmeregs, hebben we 
ook uitstekende faciliteiten waar veel 
bezoekende clubs jaloers op zijn.

Met de nieuwe coach Jean-Paul Mortier 
en de huidige kern wil de eerste ploeg 

nog beter doen dan vorig seizoen. Het 
elftal koppelt mentaliteit en teamspirit 
aan verzorgd pressing voetbal. Tekst en foto’s: Jean Andries
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De leeshond in het opvanggezin 
Proficiat aan Liese De Smedt (11) uit 
Hofstade. Zij nam deel aan de lees-
hondwedstrijd uit het vorige nummer 
van de Zemstenaar en won daarmee 
Z-cheques ter waarde van 25 euro. 
Liese gaat binnenkort naar het zesde 
leerjaar in de Kriekelaar in Hofstade, en 
daarnaast heeft ze nog een heleboel 
hobby’s zoals tekenen, dansen, Chiro 
en naaien. Ze zal haar prijs dan ook 
besteden bij Diana Hobbypatch, want ze 
naait heel graag. 

De leeshond is niet de enige hond in 
Lieses leven: haar gezin is namelijk een 
opvanggezin voor pups of kittens uit het 
asiel die een nieuwe thuis zoeken. Dat 

vindt Liese heel leuk om te doen, want 
zo is er altijd veel leven in huis. Liese 
heeft dus vaak kittens of kleine hondjes 
thuis, maar ze had ook al een zwanger 
hondje op logies die bij hen bevallen is 
van enkele schattige pups. Deze foto 
werd genomen op vakantie in Zeeland 
met haar ouders. 

Liese vond de leeshond op pagina 
30 in het augustusnummer van de 
Zemstenaar. De leeshond had zich 
deze keer verstopt op de foto bij d’ Oude 
School in Weerde. Er was dus slechts 
één leeshond te zoeken vorige maand, 
maar deze maand kunnen het er weer 
twee of drie of meer zijn, dat weet je niet 

op voor-
hand! 

Denk jij 
dat je alle 
l e e s h o n -
den gevon-
den hebt? 
Stuur dan 
een ant-
woord in 
en maak 
kans op 
een mooie 
prijs. 

Hoe kan je de leeshondwedstrijd win-
nen? Je moet het antwoord met de 
pagina(‘s) waarop 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 telefoon-
nummer te vermelden, zodat we je 
snel kunnen bereiken voor een foto in 
onze volgende editie. Inzenden moet 
deze maand vóór 12 september. 

Tekst: LS, foto: Sophie Spiessens 

BE 0693.846.740
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