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Onlangs droomde ik over de beginjaren van de Zemstenaar. Het 
eerste nummer viel in de bussen in januari 2006, intussen dus al vijftien 
jaar geleden.

Ik zie ons nog steeds zitten tijdens een van de eerste redactiever-
gaderingen in De Lente (het restaurant dat zich vroeger in de 
Kreupelstraat bevond). Vol goesting en passie om een maandblad 
te maken door en voor Zemstenaren. En we waren allemaal 15 jaar 
jonger, wat me deed beseffen dat ik al bijna de helft van mijn leven 
met de Zemstenaar bezig ben. Ik was toen überhaupt nog studente 
journalistiek, zó lang is dat geleden...

Als ik het goed heb was ik 12 jaar lay-outer, en ben ik al drie jaar 
hoofdredacteur. Bart (voorzitter), Juliaan (redacteur) en Jean (foto-
graaf) waren er ook bij de start van dit glossy magazine 15 jaar gele-
den, en ze zijn er nu nog steeds bij. We namen uiteraard afscheid 
van topmensen, en hadden het genoegen om andere toppers te 
verwelkomen. En sommigen draaien nu ook al vele jaren mee in ons 
gezelschap. 

Zou iemand daar, aan die bewuste tafel, gedacht hebben dat we 15 jaar later nog steeds elke maand 
een heel magazine zouden vol schrijven met interessante items? Ik zal het ze eens vragen en vertel het je 
graag.

Marijke

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com               

Wist je dat maar liefst één op vijf kinderen in België in 
armoede leeft?
Kelly Moons, een 23-jarige hairstyliste uit Zemst gaat 
knippen voor het goede doel “ Stichting Pelicano”:
“Sinds mijn 17-jarige leeftijd ben ik al bezig met het 
stylen en knippen van haren. Het is een echte passie 
geworden omdat ik het graag doe, en hier mensen 
blij mee maak.  Bij deze steun ik ook de kinderen hier in 
België, wat mij dubbel gelukkig maakt! “
Waar? : Kelly komt aan huis!
Hoe maak je een afspraak? : via telefoonnummer 
0470516046.

Wil jij dat kelly de nieuwe Miss Vlaams-Brabant wordt? 
Sms dan : MVB07 naar 6665 /1euro per stem. (BC)

Kelly Moons kandidate Miss vlaams brabant knipt voor ‘t goede doel.
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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

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

GSM 0475/869 163

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

Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

Sporthal 
Zemst-centrum

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal
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Jorun schittert op EK skeeleren
EPPEGEM - Jorun Geerts van Reko Zemst, heeft op de Europese kampioenschappen skeeleren in 
Portugal, zes medailles en een Europese titel behaald. De succesrijke deelnemers aan het EK kre-
gen outdoor taart geserveerd door de gemeente.

Internationaal
Na een jaar zonder internationale 
wedstrijden werd er deze zomer weer 
een Europees Kampioenschap geor-
ganiseerd. Dit vond plaats in Canelas  
in het noorden van Portugal, waar er 
door corona geen publiek toegelaten 
was.
Drie leden van Reko Zemst werden 
geselecteerd om er de Belgische kleu-
ren te verdedigen.
Voor Sietse Troost en Jorun Geerts 
was het hun eerste EK.

Eerste EK
Sietse greep naast de medailles maar 
slaagde er als eerstejaars in de ca-
tegorie jeugd (15/16-jarigen) toch in 
om verschillende top 10-plaatsen te 
rijden. Zijn beste resultaat was een 
zevende plaats op de 10 km afval-
lingskoers op de weg.

Jorun Geerts scheerde bij de jeugd da-
mes hoge toppen met in totaal zes EK- 
medailles. 

Ze won de 5 km 
puntenkoers op 
de piste waarmee 
ze Europees kam-
pioen werd. Daar-
naast pakte ze 
nog vier zilveren 
plakken waarvan 
één met het af-
lossingsteam en 
één bronzen me-
daille.

Ellen Van de 
Catseye kon 
door corona- 
perikelen slechts 
aan één koers 
deelnemen bij de 
seniores dames 
en haar kansen 
niet echt verdedi-
gen. 

Huldiging
De gemeente trakteerde de drie Re-
ko’s op taart. 
Ze kregen ook een exemplaar van 

het levensverhaal van Elewijtenaar 
en veelvoudig olympisch kampioen 
boogschieten Hubert Van Innis.

BK in Eppegem
Veel leden van Reko kunnen zich in 
eigen gemeente in de kijker rijden 
want op 18 en 19 september wordt 
aan de Schranshoeve in Eppegem het 
Belgisch kampioenschap op de weg 
gereden.

Tekst: Juliaan Deleebeeck,
foto’s: Juliaan Deleebeeck en via 
facebook pagina Reko Rollerclub

portschepen Tim Borteel en burgemeester Veerle Geerinckx met Sietse, Jorun en 
Ellen.
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Zaai eens bloemen
ZEMST - In onze gemeente namen heel wat particulieren, soms met vallen en opstaan, en ook het 
gemeentebestuur deel aan de ‘maai mei niet’, ter promotie van de biodiversiteit in het gazon maar 
ook van de bloemenweides pur sang. Wij gingen te rade bij kenners om te achterhalen wat de 
sleutels zijn tot het succes voor een mooie ‘bloemenweide’ of ‘bloemenakker’ en wat nu juist het 
verschil is tussen beide.
Wie deelnam aan ‘maai mei niet’ zag 
misschien wat wilde bloemen in zijn 
tuin verschijnen. In veel gazons staan 
immers wel wat kruiden, maar deze 
kunnen vaak niet in bloei komen door 
het veelvuldig maaien. Maar als een 
gazon bijna uitsluitend uit grassen 
bestaat, is niet maaien niet de ideale 
oplossing om een bloemenweide vol 
kleur te krijgen. Voor een mooie bloe-
menweide zal je meestal wat meer 
moeite moeten doen.

Een bloemenweide in je tuin is niet 
meer of niet minder dan een bloem-
rijk hooiland in de natuur. Het is een 
biotoop die voornamelijk bestaat uit 
meerjarige kruidachtige planten, zo-
als margrieten, biggenkruid en gras. 
Spijtig genoeg zijn er in Vlaanderen en 
ook in Zemst nog maar weinig bloem-
rijke hooilanden. In je tuin kan je de 
natuur dus een handje helpen door 
een bloemenweide aan te leggen. 
Maar hoe begin je hieraan? Hieronder 
geven we enkele tips om aan de slag 
te gaan.

Zon en vrij arme bodem
De belangrijkste stap bij de aanleg 
van de bloemenweide is de keuze van 
de locatie. Zeer belangrijk is een niet 
te voedselrijke bodem en voldoende 
zon. Op bodems die veel meststoffen 
bevatten zal gras zeer goed groeien, 
zo goed dat het de bloemen weinig 
kans geeft. Op voedselrijke plaatsen 
krijg je dan een bloemenweide met 
weinig kleur en veel lang gras. Er zijn 
trucjes om hier toch wat bloemen 
te hebben, zoals vroeg maaien en 

bloembollen planten. Maar het is veel 
eenvoudiger als de bloemenweide op 
een wat armere bodem wordt aange-
legd.

Eens je een locatie in de volle zon hebt 
gevonden ga je waarschijnlijk moeten 
zaaien. Sommige wilde planten zoals 
paardenbloemen of biggenkruid ko-
men vanzelf. Andere mooie hooiland-
planten, zoals margriet en knoop-
kruid, hebben geen zaad met pluizen 
en worden dus niet door de wind aan-
gevoerd. 

Deze soorten zal je moeten zaaien. 
Zaad van wilde bloemen kan je kopen 
(www.cruydthoeck.nl) of zelf gaan 
plukken in de wegberm. Zorg er wel 
voor dat je zaad gebruikt van inheem-
se soorten. 

September: zaaien maar
September of oktober zijn de ideale 
maanden om een bloemenweide te 
zaaien. Eens zaad gekocht of geplukt 
moet je zaaien op kale grond. Kale 
grond maak je door de graszode te 
verwijderen, bijvoorbeeld op een plek 
van 2 m op 2 m. Je kan ook zwaar ver-
ticuteren. Een grotere kale plek maken 
kan natuurlijk ook. Maar hou rekening 
met het leven dat al in de tuin en de 
bodem aanwezig is, zoals sprinkha-
nen en wormen. Best verstoor je niet 
alles en laat je een deel van de bodem 
met rust. 
Gebruik voor het zaaien ongeveer 2 
gram zaad per vierkante meter en 
zaai met de hand. Dit gaat het best 
als je het zaad mengt met vochtig wit 
zand. Het kan ook in april, maar dit is 
meestal minder optimaal.
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Openingsuren:
Di-Woe-Do: 17u00 - 22u00

vrij - Za: 17u00 - 01u00

Ma  & Zo: Gesloten

Wij wensen u een zonnige zomer toe. 

Team Mie van Bart

Mie van Bart - Stationsplein 1 - Weerde 1982 
Reserveren kan via www.mievanbart.be of telefonisch op 0493/37.80.89

Cleanpoint BV

Tulpenstraat 15 bus 5
9810 Nazareth
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Na het zaaien is het wachten. Hopelijk 
kiemt het zaad goed en kan je vanaf 
de lente al wat genieten van bloemen. 
Let wel op voor planten die je niet 
wenst, zoals akkerdistel of ridderzu-
ring. Deze moet je zo snel mogelijk 
herkennen en verwijderen. De meeste 
bloemen zullen na twee tot drie jaar 
verschijnen. Je kan bij het zaaien ook 
wat eenjarige planten mengen, maar 
best niet meer dan 10 %. Anders 
gaan de eenjarigen de kieming van de 
meerjarigen onderdrukken. Eenjarige 
planten gaan na een paar jaar ver-
dwijnen want deze planten hebben 
elk jaar opnieuw kale bodem nodig 
om te kiemen.

Bloemenakker of -weide
Wil je blijven genieten van klaprozen 
en korenbloemen, dan leg je geen 
bloemenweide aan maar een bloe-
menakker. Het verschil tussen deze 
twee is het beheer en de soorten. 
Een bloemenakker ga je elke herfst 
vijf tot 10 cm diep omwoelen. In de 
bloemenakker zaai je enkel eenjari-
ge planten zoals kamille, klaproos en  
korenbloem.

Een bloemenweide bestaat uit meer-
jarige planten zoals margriet, knoop-
kruid en gras. Een bloemenweide on-
derhouden doe je door te maaien. De 
meeste bloemenweides maai je twee 
keer per jaar, een eerste keer eind juni 
of in juli en een tweede keer in sep-
tember. Om te genieten maak je pa-
den met korter gras door je bloemen-
weide. Want door het hoge gras en de 
bloemen kan je niet lopen of loop je 
de planten plat. 

Denk ook aan de vele insecten die in je 
bloemenweide leven: maai niet alles 
in één keer maar laat altijd wat langer 
gras en bloemen staan.

Tekst: Wim Massant,
foto’s: Wim Massant en 

via Bart Coopman

Cursus volgen?  

Meer tips voor een tuin vol leven ….

Op 18 september start Natuur-
punt Zemst de cursus ‘breng 
de natuur in je tuin’ (drie les-

avonden en een excursie). 

Meer info op 
natuurpuntzemst.be/activiteiten. 



11



12

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren
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Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

info@msprojects.be
0479 59 51 32 • 02 25112 00
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Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@proximus.be

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be
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Nieuwe fietsoversteek met een beveiligd 
eiland in het midden aan het station van Eppegem.

Heet van de naald! 
Door corona zijn er quasi geen transfers in de volleybal- en basketwereld t.o.v. vorig seizoen en  
starten de clubs de competitie met zo goed als dezelfde spelerskernen. Toch is er afgelopen ander-
half jaar wel wat gebeurd binnen sommige clubs.
De transfersommen kennen we niet in detail, zelfs niet in grootteorde, maar wil je graag weten 
waar je vriend, familie of kennis dit jaar zal spelen, lees dan zeker verder. Aarzel niet eens een 
competitiematch live mee te maken en je favorieten uit Zemst naar de overwinning te schreeuwen.

Volleybal in de lift
HZ93 
Volleybal HZ93 wil dé volleybal-
club zijn in de regio Groot-Zemst en  
Steenokkerzeel, en heeft een aanbod 
voor volwassenen en  jeugd van 7 tot 
19 jaar. Wie écht wil volleyballen is er 
welkom en de club belooft dat elke 
jeugdspeler of -speelster begeleid 
zal worden op zijn/haar geschiktste 
niveau en gericht op zijn/haar welzijn. 
Door deel te nemen aan een com-
petitie leren de  jongeren om op een 
sportieve en eerlijke manier het beste 
van zichzelf te geven en omgaan met 
winst en verlies. 

HZ93 gaat voortaan via een sa-
mensmelting met Spartana Steen-
okkerzeel nu ook naast Zemst ook 
in Steenokkerzeel het jeugdvolleybal 
promoten en organiseren. Door deze 
samensmelting is de club nu gegroeid 
tot circa 260 spelende leden, verdeeld 
over 24 ploegen.

HZ93 organiseert samen met onze 
gemeente een sportstage deze 
maand als deel van de ‘sportweek 
Zemst’.

Zoals je in het vorige nummer kon le-
zen werd er met Mavoc Mechelen een 
beachvolleybalproject opgestart met 
trainingen en tornooien op het strand 
van Hofstade.  
Info: www.mezhobeachclub.be

De spelerskernen van de heren- en 
damesploegen bestaan al jaren uit 

een ruggengraat van spelers uit de 
eigen jeugdopleiding, aangevuld met 
een handvol extern aangetrokken 
spelers. Voor komend seizoen heeft 
HZ93 enkele uitstekende transfers 
kunnen doen met ervaren topspelers 
die graag wat dichter bij huis komen 
spelen. Zo is de eerste herenploeg 
van HZ93 die in Nationale 3 speelt, 
versterkt met 2 ervaren spelers: 
Wim Deville (voorheen Interfreight 
Antwerp) en Stefaan De Brabandere 
(voorheen Duvel Puurs), allebei met 
ervaring in LIGA A. De tweede heren-
ploeg, spelend in promo 1, verwel-
komt Bert Derkoningen (ex-Maaseik, 
ex-nationale ploeg). Bij de dames-
ploegen worden de jeugdige spelers-
kernen versterkt met de ervaring van 
de zussen Shana en Tasha Lalleman.
Net als vorige seizoenen heeft HZ93 
weer plaats voor een 30-tal begin-
nende spelers uit het lager onderwijs 
in de volleybalschool in Zemst, met 
trainingen op woensdag en zaterdag. 
Interesse? Neem dan zeker contact 

op met H293 via Johan Mathijs op be-
stuur@hz93.com - www.hz93.com

Wervok 
Wervok, ook een enthousiaste da-
mesvolleybalploeg uit Zemst met 
speelsters tussen de 28 en 55 jaar, 
is op zoek naar nieuwe speelsters en 
zou zich het volgende seizoen graag 
opnieuw inschrijven in de semi-com-
petitieve reeks. De trainingen vinden 
plaats in de sporthal van Eppegem - 
Sportcube op vrijdagavond van 19.30 
tot 21 uur. De thuismatchen spelen ze 
op zondagochtend van 10 tot 12 uur. 
Men hecht ook veel belang aan de  
after-parties.

Contacteer Wervok via Lieve Devos op 
lieve_devos@hotmail.com.

VVZ 
VVZ is een vriendengroep van man-
nen en vrouwen uit Groot-Zemst die 
elke woensdagavond onderling een 
wedstrijdje speelt in de sporthal in 
Zemst. Alle leden zijn tussen 40 en 70 

HZ93 wil het jeugdvolleybal promoten.
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jaar, dus het net hangt op aangena-
me hoogte en het niveau is recreatief. 
Men plant er niet echt transfers, maar 
ze verwelkomen graag geïnteres-
seerde spelers.
De meesten hebben ooit al wel gevol-
leybald, dus nieuwe starters kunnen 
moeilijker bij hen terecht. Men werkt 
er niet met lidgeld maar ze  vragen 2 
euro per woensdag voor de sporthal  
en verzekering. Handig voor sporters 
die zich niet elke woensdag kunnen 
vrijmaken.
Contacteer VVZ via Michel Noë op  
michel.noe@telenet.be.

Andere volleybalploegen
VC Yabba is een recreatieploeg en 
heeft ook geen transfers te melden. 
Het is een vriendengroep  van 10 spe-
lers die al jaren samenspeelt en vooral 
buiten de volleybal een hechte groep 
vormen. Samen gaan ze op vakantie 
met de families en doen regelmatig 
activiteiten.
Hun thuisbasis is sporthal   
Sportcube in Eppegem en ze spelen 
in twee competities, namelijk in de 
Federatie Van de Vriendschap en in 
de Sporta federatie Vlaams-Brabant.   
(vcyabba@hotmail.com)
De andere Zemstse volleybalploe-

gen Zenneblok, Tramateurs, VC De 
Trammekes en Sunbeam hadden 
weinig tot niets te melden.

Basketbal populair
BGZ of Basket Groot-Zemst
De ambitie van BGZ is een club te zijn 
waar kinderen in een familiale sfeer 
aan sport kunnen doen onder bege-
leiding van een degelijk trainerskorps 
en met een gezonde balans van fun 
en competitie. Met hun seniorploegen 
willen ze in de provinciale competitie 
een rol van betekenis spelen en men 
tracht de jeugdspelers zoveel moge-
lijk te laten doorgroeien tot in de eer-
ste ploeg.

Basket Groot Zemst is actief in de 
sporthallen van Sport Vlaanderen in 
Hofstade en Sportcube in Eppegem. 
Voor de details van de trainingen 
raadpleeg je best hun website: ht-
tps://basketgrootzemst.be/. Info@
basketgrootzemst.be

Bij de Dames senior P1 Coach: Frank 
Brak (voorheen Willebroek)  start men 
met  twee nieuwkomers, nl.  Davina 
Vanheffen (voorheen Willebroek) en 
Mira  Iwens - die terug start met bas-
ketten – en met als ambitie de top vijf 

te behalen. Hun blijvers zijn: Anne-
leen Andries, Shelby Baetens, Audrey 
Blogie, Lieze Bosmans, Leen Collys, 
Farah Meysmans, Ellen Moermans, 
Sara Rottenbourg, Evelyn Somers en 
Kirsten Verrijt die het rijtje sluit.

Bij de Heren senior P2 (Coach: Erik 
Herman) streeft men naar behoud 
maar hoopt toch op een extra. Hier 
worden de blijvers Martijn Berck-
mans, Tomas Bosmans, Glenn Bou-
langer, Ward Brughmans, Robbe 
Claes, Bart De Visscher, Bart Hop-
staken, Victor Vermeiren, Jef De Mey 
nog aangevuld met talentvolle jon-
geren: Jay Jacobs, Wenden Claes, 
Robbe Van Den Broeck en Cedric  
Dewin, die terugkomt.

Bij de Heren senior P3 (Coach: Erik 
Herman) zijn de nieuwkomers:  
Azombi Harris-Moses en Wannes 
Schmitz (beide voorheen Duffel) en 
ook hier Cedric Dewin die terugkomt. 
Samen met de blijvers, nl.  Wenden 
Claes, Joey Jacobs, Tijl Janssens, Am-
mon-Rhé Kakesse Kongolo, Bjarne 
Lins, Nicola Neefs, Austin Struyven, 
Robbe Van Den Broeck, Brecht Van-
dam, Gregor en Victor Vermeiren, en 
last but not least Filip Zlatanovic gaan 
ze voor een plaats in de top 8!

Andere basketbalploegen
Van de basketploegen Basket Weit 
en BK Weerde nog geen nieuws ont-
vangen.

Tekst: Rudi Van Geel, 
foto’s: Jean Andries

Basket Groot-Zemst blaakt van gezonde ambitie.
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

Transport De Laet, middelmaat van formaat
maar voor onze klanten steeds paraat!

Tervuursesteenweg 668, 1982 Elewijt
www.transportdelaet.com
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Aan het roer van De Waterleest
EPPEGEM - 1 september is een spannende dag voor de schoolgaande kinderen en het onderwij-
zend personeel. Een nieuwe juf of meester, een nieuwe klas, een nieuwe school...? Of een nieuwe 
directeur?  In GBS De Waterleest staat vanaf nu Geert Fransoo aan het roer. Hij volgt Anne De 
Winter op. We spraken hen tijdens de vakantie.

Anne De Winter woonde 60 jaar gele-
den al in Eppegem en ging er zelf als 
kind naar school. In 1983 startte zij 
zelf als leerkracht in het plaatselijke 
dorpsschooltje. Ze werd kleuterjuf in 
de eerste kleuterklas maar stond het 
grootste deel van haar loopbaan in de 
tweede kleuterklas. Tien jaar geleden 
maakte Anne de overstap naar de 
zorg en de laatste twee schooljaren 
nam zij de directeursfakkel over van 
Luc De Donder.

Voor je directrice werd, stond je als 
leerkracht in deze school. Had dit in-
vloed op de relatie met je collega’s?
“In eerste instantie kom je naar school 
om je job uit te oefenen, vriendschap 
groeit nadien. De mensen waar ik heel 
dichtbij stond, waardeerden mij mis-
schien wel het meest als directrice. Je 
moet echt wel een klik maken als je 
deze functie uitoefent. Gelukkig ben 
je met zoveel zaken bezig dat je geen 
tijd hebt om hier lang bij stil te staan.” 

Welke momenten zijn jou echt bijge-
bleven?
“Ik hou enorm van de eerlijkheid van 
kinderen. Zij zeggen wat ze denken. 
Zo zijn er wel een heleboel mooie uit-
spraken die me bijblijven, bijvoorbeeld 
een enthousiaste kleuter die zegt ‘Juf, 
wat een leuke dag vandaag!’.
Jammer genoeg zijn er ook momen-
ten die je liever niet had meegemaakt. 
Heel ingrijpend voor de hele school en 
uiteraard voor vele anderen waren de 
ongevallen van Merel en Sofie.”
 

Heb je een favoriet plekje hier op 
school?
“Telkens ik mijn oude tweede kleu-
terklas binnenkwam, voelde ik dat 
dit mijn favoriete plek bleef op onze 
school.”

Hoe ga je je vrije tijd opvullen?
“Eerst en vooral ga ik genieten van 
de rust, afkicken van het schoolge-
beuren. Ik wil niet van de ene rush in 
de andere terechtkomen. Ik geniet nu 
volop van de extra tijd en voor de rest 
zien we wel wat de toekomst brengt.”
Geert Fransoo woont in Elewijt. Zijn 

loopbaan startte in Molenbeek waar 
hij lesgaf in het eerste en derde leer-
jaar. Nadien maakte hij de overstap 
naar Parkschool Relst in Kampenhout 
waar hij deeltijds in de klas stond en 
deeltijds in de zorg. Ook stak hij daar 
een handje toe in het beleid van de 
school. In september 2019 kreeg 
Geert de kans om het schoolteam in 
Elewijt (GBS De Regenboog) te ver-
voegen. Zijn takenpakket bestond 
voornamelijk uit zorgopdrachten. 

Schooldirecteur is een job met veel 
verantwoordelijkheid en is niet 

voor iedereen weggelegd. Waarom 
spreekt deze job jou aan?
“Ik heb in mijn loopbaan al van uiteen-
lopende taken mogen proeven en dat 
beviel mij wel. Ik ben graag met 1001 
dingen bezig in plaats van iedere dag 
opnieuw in één klas te staan. Ik hou 
van afwisseling in mijn job, organi-
seren en rekening houden met veel 
mensen. Ik ben een rustig persoon, 
wat volgens mij een voordeel is als di-
recteur. Vorig jaar heb ik de examens 
om directeur te kunnen worden afge-
legd en ik heb het geluk gehad om het 
afgelopen schooljaar al enkele maan-
den deeltijds te mogen meedraaien 
met Anne.”

Je hebt zelf drie kinderen. Wat vinden 
zij ervan dat jij nu directeur bent?
“Zij hebben er geen probleem mee. 
Robbe, de oudste, gaat nu naar het 
middelbaar. Nena en Niene gaan in 
Elewijt naar school. Zij vinden het leuk 
om eens mee te komen zodat ze kun-
nen zien hoe De Waterleest eruitziet. 
Ik heb gelukkig een goede thuissitua-
tie waar iedereen achter de beslissing 
staat. Dat is belangrijk.”

Welke aspecten van je functie als 
(zorg)leerkracht ga je toch missen?
“Als leerkracht vond ik het altijd fijn 
om met een groep leerlingen een 
doel te kunnen bereiken. Ook het sa-
men lesgeven met collega’s valt weg. 
En de babbeltjes zullen waarschijnlijk 
ook wat anders verlopen.”

Anne, geniet van je pensioen!
Geert, veel succes!  

Tekst en foto: Carolien De Cuyper

Anne geeft met gerust gemoed de fakkel 
door aan Geert. 
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Voetbalseizoen gaat van start
ZEMST – Corona heeft onze voetbalploegen heel wat parten gespeeld. In het weekend van 4 en 5 
september staat de eerste wedstrijd van de competitie 2021-2022 op het programma. Worden de 
verwachtingen ingelost? de Zemstenaar deed de klassieke rondvraag.

Derde Amateurs A
KFC EPPEGEM
Pieter De Wit (sportieve cel):
“Een rustig en stabiel jaar draaien” 

Hoe heb je de vorige periode ervaren?
“We speelden het afgelopen seizoen 
zelfs maar twee competitiewedstrij-
den. Het was een zeer onzekere en 
onduidelijke periode, die eigenlijk al 
ingezet was in maart van het seizoen 
ervoor. De planning diende constant 
aangepast te worden. Voor de mees-
te mensen die betrokken zijn bij het 
voetbal was en is het voetbal een be-
langrijk aspect van hun leven. Het was 
dus zeker aanpassen. Maar uiteraard 
dient gezegd te worden dat er het 
afgelopen jaar belangrijkere zaken 
waren dan voetbal. We zijn in ieder 
geval blij dat er weer kan gevoetbald 
worden.”

Wat verwacht je van het nieuwe sei-
zoen?
“Sportief gezien is het altijd moeilijk 
om veel voorspellingen te doen. En 
dit jaar geldt dat nog meer dan ande-
re jaren. Enerzijds is er een jaar niet 
gevoetbald, wat het inschatten alleen 
maar moeilijker maakt. Anderzijds 
hebben we voor het eerst sinds lang 
ook relatief veel nieuwe spelers. Ik 
hoop en verwacht van onze ploeg dat 
ze met veel motivatie en goesting het 
seizoen zullen aanvatten. We hebben 
ook zeer veel jonge spelers, die tijd 
moeten krijgen om te groeien. Maar 
uiteraard draait het ook om resultaten 
en willen we wedstrijden winnen. We 
zullen dan ook een zeer stabiele ‘nati-
onaler’ worden of blijven. Een concre-

te plaats in het klassement plakken 
we daar momenteel niet op. Ik reken 
erop dat trainers en spelers de am-
bitie hebben om zo hoog mogelijk te 
eindigen. Ik ben er van overtuigd dat 
we de juiste trainersstaf en spelers 
hebben om dit allemaal samen te ver-
wezenlijken.”

Wanneer tevreden?
“We zullen in de eerste plaats te-
vreden zijn als er een heel seizoen 
gewoon gevoetbald kan worden. En 
daarmee samenhangend dat het so-
ciale leven rond onze club terug kan 
opgepikt worden. Voor corona leek dit 
een evidentie, maar het laatste jaar is 
dat toch niet gebleken. Zeker voor een 
club als KFC Eppegem is dit belangrijk. 
Sportief gezien willen we een rustig 
en stabiel jaar draaien, en zo hoog 
mogelijk eindigen. Aan het einde van 
het seizoen willen we tevreden kun-
nen terugblikken, in de wetenschap 
dat we er alles voor gedaan hebben. 
Tevens hoop ik dat uit de vele nieuwe 
spelers er enkele zullen opstaan die 
onze ploeg de komende jaren mee 
kunnen dragen.”

Tweede Provinciale A
KCVV ELEWIJT 
Hoofdcoach Wim D’Hondt:
“Meestrijden met de grote favorie-
ten”

“De start van de vorige competitie was 
door corona een vreemde periode. 
Het was in het begin met veel nieuw-
komers wat zoeken naar de juiste sa-
menstelling. We kwamen net in het 
juiste ritme toen de competitie stilviel. 
Het was vooral een periode van onze-
kerheid. Gaan we nog hernemen en 
onder welke omstandigheden?

Ik verwacht een spannend seizoen 
in een zeer sterke reeks. Als je ziet 
wat al de concurrerende ploegen 
hebben binnengehaald, dan kan je 
alleen maar besluiten dat het niveau 
in tweede provinciale enorm is geste-
gen. De vraag is alleen hoe de ploe-
gen de competitie zullen starten. Veel 
spelers die tien maanden niet hebben 
gespeeld… oudere spelers gaan daar 
moeite mee hebben! Overal zullen 
blessures opduiken, dat wordt een in-

KFC Eppegem
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teressant gegeven.

Vorig seizoen waren we zowel defen-
sief als offensief niet altijd even effici-
ent, dat is dus een werkpunt. We zijn 
tevreden als we kunnen meedingen 
met de top drie. 

Voetbal blijft een sport waar details 
(blessures van topspelers of een rode 
kaart in een topwedstrijd) beslissend 
kunnen zijn. We hebben ambitie en 
willen meestrijden tot op het einde 
met de andere grote favorieten. 

Na achttien maanden zonder voetbal 
is het belangrijk om eindelijk terug 
plezier te hebben in het spelletje. 

KCVV Elewijt is een gezonde club met 
een vurige aanhang. Ik hoop samen 
met de harde kern, supporters en 
sympathisanten met groen-wit bloed 
nog vele overwinningen te kunnen 
vieren.”

Derde Provinciale C
FC ZEMST
 Voorzitter-Manager Jurgen Deman:
“Gewapend om een belangrijke rol te 
spelen”

“In de vorige periode stonden we na 
vijf wedstrijden met het maximum 

van 15 op 15 alleen aan de leiding, 
dan kwam het coronaspook weer 
eens opduiken en werd de competi-
tie in eerste instantie uitgesteld, later 
deels geannuleerd en nadien volle-
dig stopgezet. Het was een bizarre 
periode van wel mogen, niet mogen, 
kleine en grotere bubbels, sjotten en 
niet sjotten. Kortom een heel verwar-
rend gegeven waar elke ploeg mee 
werd geconfronteerd. Bij Zemst zijn 
we uiteraard niet bij de pakken blijven 
zitten en hebben we iedereen van de 
allerkleinsten tot het eerste elftal, aan 
het voetballen gehouden, weliswaar 
zonder wedstrijden. Alle ploegen heb-
ben de mogelijkheid gekregen om tot 
eind juni een balletje te trappen.”

Bij FC Zemst zijn er traditioneel wei-

nig verschuivingen. Ken Vandenborre 
stopt na 10 jaar eerste ploeg, Wou-
ter Borry zet een stapje terug maar 
blijft beschikbaar. Alle kernspelers 
verlengden hun verblijf en de kern 
werd nog gericht versterkt met drie 
spelers, allen woonachtig in Groot-
-Zemst. Ilja Laurent (10 jaar dienst), 
komt terug na een jaartje Bonheiden. 
Dieter Van Rillaer komt over van onze 
buren van KCVV Elewijt en met Maxi-
me Van Heffen (KFC Eppegem en ex- 
Diegem) hebben we er nog een toe-
komstgericht jeugdproduct bij. Ook te 
vermelden is dat onze technische staf 
aan zijn 9de seizoen op rij bezig is: T1 
Bart Van Winckel, T2 Sven Haeck, T3 
Bart De Doncker en KT Peter Corde-
mans, verzorgster-sportmasseuse 
Ilse Janssens en afgevaardigde Ward 

FC Zemst

KCVV Elewijt
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Metaal- en inoxbewerking

Industrieterrein 
Hoge Buizen 47 - 1980 Eppegem
Tel. 02 758 80 60 
info@amsnv.be - www.amsnv.be

U vraagt, wij 

maken het in een 

vingerknip!
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Bal. De verwachtingen zijn dezelfde 
als vorig seizoen. Met gezonde am-
bitie is top vijf een richtpunt en een 
top drie plaats een eventuele doel-
stelling. Eens we in die zone kunnen 
meedraaien tot het einde is alles mo-
gelijk. Een goede start is zeker be-
langrijk. Beter starten dan vorig jaar 
zal moeilijk zijn, evenaren zou mooi 
zijn. Met onze huidige kern zijn we 
gewapend om een belangrijke rol te 
spelen. Maar de factor geluk speelt 
ook een rol. En als we een beetje ge-
spaard blijven van geschorsten en ge-
blesseerden zijn we tevreden en doen 
we zeker tot het einde mee voor de 
prijzen. De openingswedstrijd tegen 
één van de titelkandidaten Steenok-
kerzeel, de ploeg van onze vriend en 
toptrainer Mark Vanhaute, staat in het 
vet onderstreept en wordt zeker geen 
‘walk in the park’. Belangrijk voor de 
gemoedsrust is de schwung erin krij-
gen. Verder hopen we een gezonde, 
coronavrije competitie te mogen af-
werken.”

Vierde Provinciale E
VK WEERDE
Gunter Pepermans (T1): 
“Positieve lijn van vorig seizoen 
doortrekken”

“De coronapandemie heeft ook VK 
Weerde serieus parten gespeeld. 
Onze start van vorig seizoen was 

goed met tien op twaalf. Voor de ge-
zondheid was het afbreken van de 
competitie de juiste keuze. De kern 
is intact gebleven. Benny De Backer 
is een verlies in de aanval maar hij is 
vervangen door een vijftal nieuwelin-
gen. We gaan proberen de positieve 
lijn van vorig seizoen door te trekken. 
Er zijn ploegen met meer financiële 
mogelijkheden, maar het is onze be-
trachting dat we meestrijden boven-
aan. Ik heb het volste vertrouwen in 
mijn groep.

De bustrips die door onze suppor-
tersclub (ongeveer een vijftigtal leden 
momenteel) werden ingelegd. zorg-
den vorig seizoen voor een extra di-
mensie tijdens de uitwedstrijden.”

KCVV ELEWIJT B
Kurt Meeus (T1):
“Vertrouwen in een goed seizoen”

“In de linkse kolom eindigen is onze 
ambitie, maar we lonken naar de vijf-
de plaats. We spelen in een moeilijke 
reeks met vele evenwaardige ploegen 
en kijken uit naar mooie derby’s. We-
gens vakantie en de vrij laat bijgeko-
men versterking was het hard werken 
aan een stevig geheel. De voorberei-
ding verliep alleszins naar wens. Ik 
heb vertrouwen in een goed seizoen.”

VERBROEDERING HOFSTADE
Glenn Schils (T1):
“Na twee lastige derby’s weten we 
waar we staan”

“De coronaperiode heeft ook Verb. 
Hofstade parten gespeeld. Voetbal 
blijft de belangrijkste bijzaak. Er zijn 
veel grotere drama’s ontstaan dan 
het voetbal dat stil gelegen heeft. Het 
moeilijkste was vooral de keuze qua 
timing om aan de voorbereiding te 
beginnen. Start je te vroeg, dan ver-
wacht je ergens een terugval rond de-
cember-januari. 

Begin je te laat, dan riskeer je fysieke 
achterstand en een gebrek aan auto-
matismen. 

Het geheel moet van bij de start in 
elkaar passen. Ik verwacht een vijftal 
ploegen die gaan strijden voor de top. 
De ‘regelmatigste’ ploeg die het ook 
tegen de ‘op papier’ mindere ploegen 
haalt, zal op het einde van het seizoen 

KCVV Elewijt B

VK Weerde
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bovenaan staan. Tijdens de vakantie-
periode waren er diverse opstellingen 
waardoor de automatismen wat weg-
vielen. 

Organisatie en stabiliteit creëren naar 
de start van de competitie toe was de 
boodschap. Helemaal tevreden zal ik 
zijn wanneer de volledige kern aan-
wezig is en er een goed evenwicht in 
de ploeg is. Na twee lastige derby’s 
aan het begin van de competitie - 
naar KFC Eppegem en thuis tegen KV 
Weerde – zullen we weten waar we 
staan.”

Liefhebbersverbond 

Antwerpen
SK LAAR 
Thomas Ceulemans: 
“Met twintig kameraden bovenaan 
meedoen”

“Alle ploegen van SK Laar begonnen 
aan de competitie vol goede moed en 
discipline om het zo lang mogelijk te 
rekken. Uiteindelijk bleek het onver-
standig in die omstandigheden. Ieder-
een wilde het beste voor het voetbal 
maar het was gewoonweg veel te 
vroeg. Dit was geen evidente periode 
omdat zowel onze jeugdspelers, da-
mes als onze senioren heel graag op 

een voetbalveld staan.

Iedereen bij SK Laar hoopt dat er op-
nieuw een heel seizoen kan worden 
volgemaakt en dat we onze evene-
menten zoals ‘de mosselfeesten’ (20 
en 21 november) en ‘het restaurant’ 
(12 en 13 maart 2022) opnieuw kun-
nen laten plaatsvinden.

Steve Van Erp is onze ‘nieuwe’ trainer 
voor de eerste ploeg. Met een kern 
van 20 kameraden hopen we weer 
bovenin mee te doen en wie weet wat 
dan nog mogelijk is… Het is de bedoe-
ling dat we stelselmatig jeugdspelers 
mee laten proeven van de trainingen 
van de eerste ploeg om ze zo klaar te 
stomen voor de stap hoger.

Het is algemeen bekend dat onze in-
frastructuur een lust is voor het oog. 

De velden liggen er perfect bij en al 
het materiaal is in prima staat en/of 
recent vernieuwd geweest. Dit alles 
is mee te danken aan al onze vrijwil-
ligers. 

Getuige de succesvolle ‘kuisdag’ met 
meer dan 30 aanwezigen. 

Ook onze sponsors en de Gemeente 
mogen we niet vergeten, zij blijven 
ons ondersteunen in toch wel moei-
lijke tijden.”

Tekst en foto’s: Jean Andries 

SK Laar

Verbroedering Hofstade
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LENTEPROMOTIES!
LENTEPRIJZEN IN DE WINKEL EN OP 

NAUWELAERTSENZOON.BE

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'.

De Mutinus Canninus is een uitzonderlijke paddestoel die 
meestal terug te vinden is tijdens de zomer en het najaar 

in het oostelijke deel van Noord-Amerika en Europa. 
Nu gespot aan de Kesterbeek in de Beekveldstraat.

Marc Verlinden, Zemst

Hertenjong? Reetje? 
Eind mei in onze tuin.

We spotten ook nog enkele 
mooie spinnen, waaronder 

een wespenspin.

Filip Goethals, Eppegem 

Op een zeldzame warme zomeravond begin 
augustus deze grote nachtvlinder gespot 
op een raam van ons huis. De onderzijde 

van de mot is zichtbaar op de foto.

Lieven Koolbrant, Eppegem

Gespot tijdens een wandeling 
in het Sport Vlaanderen 

domein in Hofstade.

Cyndi, Zemst
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Fietsplezier begint hier 
ZEMST – Ben je op zoek naar fietsplezier, dan vind je in onze gemeen-
te zeker je gading. Bij de samenstelling van dit overzicht van fietshan-
delaars ontdekte ik diverse en verrassende initiatieven, allemaal kort 
bij de deur. We fietsen er langs van noord naar zuid. 

Hofstade
Midden jaren 90 startte Jurgen zijn 
fietsenwinkel in zijn eentje, in de ga-
rage van zijn ouders. Dat was ‘Fietsen 
Jurgen’. Vandaag vormen Vanessa, 
Jurgen en Olivier het team achter 
www.bikestories.be op de Tervuur-
sesteenweg 58 in Hofstade. Je kan er 
terecht voor custombuilt fietsen en 
herstellingen (tel. 015 419 097).

Bart en Claire is het koppel achter 
www.antidotum.be, Europalaan 13 
in Hofstade. Ze combineren de ver-
koop van tweedehands racefietsen 
met het organiseren van fietsvakan-
ties in Frankrijk, Italië en Spanje. Ze 
kunnen terugvallen op een brede 
ervaring van triatlon-competitie en 
fietsreizen met bagage (tel. 0499 70 
81 79).

Zemst
In het aanbod van www.fietsenlau-
wers.com vind je voor elk wat wils. 
Van elektrische fietsen tot kinder- en 
racefietsen, voorw ervaren wielren-
ner tot beginnende mountainbiker. 

Niki repareert ook alle merken van 
fietsen in de nieuwe fietswinkel in de 
Leopoldstraat 18 in Zemst. (tel. 015 
860 578).

Met meer dan 35 jaar ervaring, ben 
je bij Mario’s Motorcenter aan het 
juiste adres in de Stationslaan 44 in 
Zemst. Mario’s service richt zich op de 
aanschaf en het onderhoud van scoo-
ters en fietsen. Mario biedt ook een 
ruime keuze aan helmen en andere 
accessoires (tel. 015 611 821).

Voor kinderen van 3 tot 12 kan je te-
recht bij www.opwielekes.be/waar/
zemst aan de bib in de Schoolstraat 
23 in Zemst. Je betaalt jaarlijks lidgeld 
om een fietsje op maat te lenen dat 
je steeds kan inruilen voor een groter 
exemplaar. Zo bespaar je geld, ener-
gie en afval (zemst@opwielekes.be).

Willem Vermost van Vélo Service in 
Zemst is fietshersteller in bijberoep. 
Je kan bij hem terecht voor herstellin-
gen aan stadsfietsen, kinderfietsen, 
koersfietsen en mountainbikes. Enkel 

op afspraak, kan ook aan 
huis (0477 66 19 66 - wil-
lem.vermost1@telenet.
be).

Eppegem
Handgebouwde wielen 
en bijhorende onderdelen 
en accessoires vind je bij 
www.icon-wheels.eu uit 
Eppegem. Ze zijn ervan 
overtuigd dat wielen in 

grote mate het rijplezier en de pres-
taties van je fiets bepalen. Je kan de 
wielen bestellen via de webshop en 
deze worden daarna thuis afgeleverd 
(0471 652 044).

Bij Luc Van Steenwinkel (derde ge-
neratie fietsherstellers) in de Schoon-
donkstraat 25 in Eppegem wachten 
dagelijks heel wat fietsen op herstel-
ling. Ze worden stipt en met zorg her-
steld. In zijn werkplaats/winkelruimte 
staat een heel assortiment nieuwe 
fietsen (tel. 015 623 713).

Elewijt
Edward van Fietshandel Janssens in 
de Vekestraat 66 in Elewijt is al actief 
sinds 1996. De service na verkoop is 
zijn voornaamste troef. Als fietsfa-
naat staat hij zijn klanten uitstekend 
bij in de keuze van het materiaal (tel. 
015 610 141).

Op www.voorde-cycles.com van 
Jean-Philippe Stock en Janik De Goÿ 
lees je hoe ze te werk gaan in hun 
custom bicycle fabrication workshop 
van Michel in de Dynastiestraat 5 in 
Elewijt bij de samenstelling van bikes 
voor road, mountain en gravel met 
frames completely hand-crafted in 
Belgium.(tel 0496 727 145).

Ik wens iedereen alvast veel plezier bij 
het zoeken naar een nieuwe fiets of 
het vinden van de juiste service. 

Tekst: Fietsersbond Zemst 
(Chris De  Laet), 

foto: Paul Van Welden
 © Paul Van Welden
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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
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WTC Verbruggelingen, KWB Weerde en Scheers Transport 
organiseerden op 18 juli voor de 13de keer een toertocht 
op de Weerdse Zomerfeesten. Dat was een groot succes. 
De organisatie, de bevoorrading en de mooie aangepaste 
omloop waren top. Ongeveer 450 fietsliefhebbers namen deel aan de tocht.

Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Al enkele jaren experimenteert het bakkersduo Marc en 

Lutgard Van Eeckhout met het zaaien van oeroude graans-

oorten op vijftig proefveldjes aan de Gasthuishofveldweg 

in Hofstade. Daarmee wil de bakker terug naar de oude 

kernsmaken van brood. Die worden door de industriële 

selectie- en teeltmethoden opgeofferd voor een grotere pro-

ductiviteit. De vijftig proefveldjes werden in het voorjaar 

met de hand ingezaaid en gewied. De bakker wil op termijn 

sommige granen op grotere schaal gaan telen om ze te ver-

werken in smaak strelend brood. Een zeventigtal bezoekers 

kwamen er luisteren naar zijn verhaal.(JD)
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Lowies Vandekerckhove (15) gaf in haar eerste wedstrijd met de tweede ploeg 
van RSC Anderlecht tegen FC Zemst haar visitekaartje af. De dochter van Sofie 
Van Humbeeck liet duidelijk merken dat ze talent heeft. Het begon allemaal 
bij FC Zemst, waar ze in alle jeugdploegen speelde tot de U15 (met jongens). 
“Na een jaar KV Mechelen ging ik door toedoen van een vriendin testen bij 
Anderlecht voor de U18, het werd uiteindelijk U21. Ik wil zo hoog mogelijk 
voetballen en misschien binnen twee à drie jaar mijn mannetje kunnen staan 
bij de eerste ploeg van Anderlecht. Lonken naar de Red Flames mag ook 
hé (lacht).” Trainer Anthony Michiels heeft alvast vertrouwen in het Zemstse 
voetbaltalent. “Lowies werkt heel hard, is snel langs de flanken en kan erva-
ring opdoen. Een meisje voor de toekomst.”

De damesploeg van FC Zemst speelde een verdienstelijke 
wedstrijd tegen de tweede ploeg van RSC Anderlecht. 

Een fel vernieuwde en verjongde ploeg moest eervol het 
onderspit delven. Het talent en enthousiasme is alleszins 

aanwezig om er een mooi seizoen van te maken.
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Voetbalclub KCVV Elewijt organiseerde op dinsdag 20 juli een 

gastoptreden met Nigel Williams en Géry La Boule. De komedianten 

maakten er een leuke avond van en het talrijke publiek was bijzon-

der opgetogen. “Tijdens de moeilijke coronaperiode had de club 

weinig inkomsten. Een bijdrage voor de clubkas was de bedoeling 

en het is gelukt” zegt een opgetogen initiatiefnemer Hans Junius.

De Zomerstage van KCVV Elewijt voor jongeren 
van U5 tot U12 was een groot succes. Met dank 
aan organisatoren Vanessa Gramet, Evi Panneels 
en begeleiders Lucas, Anthon, Lander en jeugd-

voorzitter Maarten Boon konden een 30-tal jonge-
ren, spelenderwijze kennis maken met het voetbal 

en de club. Onder de vlag ‘Generatie Rookvrij’ 
poseerden de jongeren graag voor een foto.
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Op de 15de zomerstage van FC Zemst had een vijftigtal jongeren vijf dagen 

voetbalplezier. Acht trainers, onder leiding van Chiel, leerden hen op een leuke 

manier de eerste voetbalstappen. Voor de ouderen was het een goede voor-

bereiding voor het nieuwe seizoen. Eva, Jessie, Conny, Sandy en Ellie zorgden 

voor spaghetti. Ook de fotograaf werd door de werkers verwend met een lek-

kere portie en een glaasje wijn.

De jeugd van KFC Eppegem en omstreken kwam op de 17de zomerstage aan 
haar trekken. Van 5 tot 13 augustus hadden de spelers van 5 tot en met 14 jaar 
op een speelse manier voetbalplezier. De trainers, onder leiding van Steven Van 
de Vondel, leerden de basis van het spelletje. Warm middagmaal, leuke verras-

singen en activiteiten stonden op het programma.
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BE 0693.846.740

+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn
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Dansen verboden

Tijdens de coronacrisis was dansen verboden en dat vond niet iedereen erg, geloof mij.

Kennen jullie de drie soorten dansers? De eerste categorie omvat de mannen en vrouwen die over een dansvloer glijden 
alsof ze op het ijs aan het schaatsen zijn. Die met hun partner in volmaakte harmonie de meest ingewikkelde danspas-
jes zetten terwijl iedereen ademloos toekijkt. Het zijn de koppels waarvoor iedereen plaats maakt zoals je dat ziet in de 
dansfilms uit Hollywood. 

Ondank is echter ’s werelds loon en die uitdrukking geldt jammer genoeg ook voor hen. Slechts een enkeling uit zijn 
bewondering voor hun danskunsten. De rest kijkt afgunstig toe, is in feite jaloers, maar zal dat nooit bekennen.

De tweede categorie kennen jullie zeker ook, dat zijn de niet-dansers, meestal mannen. Voor hun part mag er een eeu-
wig verbod ingesteld worden op dansen. Zij zien er het nut niet van in om van hun stoel op te staan of hun pint achter te 
laten op de toog. Als ze er écht niet meer van onder kunnen muizen, stappen deze mannen met tegenzin aan de hand 
van hun vrolijke partner de dansvloer op. Daar schuifelen ze vervolgens met een verveeld gezicht welgeteld een minuut 
naast  hun enthousiaste echtgenote en glippen stiekem weg bij de eerste kans die ze zien.

De derde categorie zijn de mannen, het zijn altijd mannen, die er stellig van overtuigd zijn dat ze kunnen dansen. Dat 
zijn de ergste. Van bij de eerste noten van om het even welk liedje, springen zij recht en huppelen zij naar de dansvloer 
waar ze onmiddellijk overgaan tot ongecoördineerde armbewegingen en slecht getimede sprongetjes. Ook luchtgitaar, 
met een getergd gezicht, behoort tot hun specialiteiten. Het duurt geen minuut of ze staan te zweten als een rund maar 
daar geven ze niet om. 

Dames opgelet, kom niet te dicht bij deze categorie van enthousiastelingen want dan loop je verschillende risico’s. Je 
kan bijvoorbeeld een mep te verwerken krijgen van de molenwiekende armen of een harde trap van een zwaaiende 
voet. Erger nog, als je niet genoeg afstand houdt, is de kans groot dat hij je vast grabbelt en je dan meesleept in een 
beschamende vertoning waar nog maanden later over zal gesproken worden. Meestal probeert hij dan te swingen maar 
dat komt er enkel op neer dat hij je zoveel keer rond je as doet draaien dat je er duizelig en misselijk van wordt.

Het grootste risico loop je als de DJ beslist om een slow te draaien. Als hij je dan vastneemt, ben je vertrokken voor drie 
minuten horror. Hij zal zijn bezwete lijf tegen je aandrukken met zijn gezicht heel dicht bij het jouwe waardoor je volop 
kan genieten van zijn drankadem en als het nog meer tegenzit, de vieze geur van de sigaret die hij net ervoor had ge-
rookt. 

De hoop dat hij met jou een innige slow op één steen zal dansen is ijdele hoop. Integendeel, hij zal je de hele dansvloer 
over sleuren met wilde bewegingen die totaal niet passen bij de romantische muziek. Die muziek zal je overigens amper 
kunnen horen door zijn hijgende ademhaling en de onverstaanbare woorden die hij uitkraamt. Die drie minuten zullen 
eerder drie uur lijken, en als je je uiteindelijk kan losrukken en er in slaagt om weg te vluchten, besef je dat een dans-
verbod nog niet zo slecht was.

Alain – Térieur - Dierckx
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90 jaar lief en leed
ZEMST – Een heel leven vol verwondering en opwinding verdient waardering. Samen genieten 
José Van Erp (93) en Jean Goovaerts (90) nog altijd van dit prachtig avontuur. Op een paar kleine 
ouderdomskwaaltjes na verkeren zij nog steeds in goede gezondheid. Elke avond delen ze één 
Duvel als slaapmutsje en praten ze over de voorbije dag. Samen met zoon Nik vlogen we als een 
rollercoaster door 90 jaar leven van een beetje oorlog, hard werken tot ... anekdotes, tranen en een 
lach.
José is geboren en getogen in Laar. 
Het caféleven heeft van haar een 
hardwerkende glimlachende vrouw 
gemaakt. 

Café Larekam
Als jong meisje achter de toog in café 
Larekam werd er soms al eens geflirt, 
maar tijdens de kermis had ze geen 
tijd om te feesten. Dan moest er ge-
werkt worden. Jean gaf het niet op 
en bleef als laatste zitten om toch de 
mogelijkheid te krijgen om met haar 
een praatje te slaan en in haar buurt 
te zijn. Naar school gaan was bijzaak, 
de schuif moest gevuld worden met 
centjes en José moest op 11-jarige 
leeftijd haar steentje bijdragen. Een 
hekel had ze aan ‘chicken op tabak’: 
mannen kauwden op tabak en spuw-
den het op de grond in het café. Om 
die viezigheid snel te verdoezelen, 
werd er een bierkaartje opgelegd. Ge-
lukkig zien we zulke dingen niet meer.
Eens naar de kermis gaan in een na-
burig dorp of naar de cinema in Me-
chelen was de ontspanning. Voor de 
tv-avonden met ‘Schipper naast Ma-
thilde’ kwam de helft van het dorp 
aandraven. José groeide op tussen en 
onder de mensen en werd een mooie, 
begripvolle persoonlijkheid. Toen 
Jean muzikant werd, bracht José kof-
fie naar de repetitie. Altijd stonden ze 
klaar voor elkaar!

Jean is geboren en getogen in Zemst, 
studeerde aan de humaniora in Me-
chelen en werkte 42 jaar op de boek-

houdafdeling bij de RVA in Brussel. 
Jean zei tijdens ons gesprek: “Om 9u 
zag ik geen steek meer van den damp 
op mijne bril van ‘t werken”.  Tja, wat 
moeten we daarvan denken. Een 
glimlach kwam op zijn gezicht. 

Oorlogstrauma
Een stukje oorlogsverhaal mocht ze-
ker niet ontbreken in ons artikel, want 
dit zou een vergetelheid zijn in alle 

oorlogsboeken van Zemst. Op de eer-
ste zondag van WOII zat hij met zijn 
ouders in de Heidestraat in 

Weerde een praatje te slaan en ineens 
waren er loeiende sirenes en vlogen 
er 12 Stuka’s (jachtvliegtuigen) zeer 
laag bij de grond met veel lawaai. 
Iedereen vluchtte weg en zocht een 
schuilplaats. De dag nadien werd er 
gemeld dat er op 80 meter van hun 

Jean en José: een leven van Willen Is Kunnen.
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André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

Jouw advertentie hier?
Dat kan!

Neem telefonisch contact op met 

Jean Andries 0475/42.02.76 of 

mail naar adverteren@dezemstenaar.com



38

Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade

Tel & Fax 015 61 79 60
GSM 0476 21 81 60 

mvsvloerwerken@telenet.be
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schuilplaats een bom was gevallen. 
Heel wat paniek onder de Weer-
denaren en bij Jean is dit toch 
wel een trauma gebleven.  
Hij vraagt zich af of er nog men-
sen zijn die zich dat kunnen  
herinneren.

In 1954 ging Jean twee jaar zijn leger-
dienst vervullen, waar hij de plotting 
van de vliegtuigen deed.  Hij regis-
treerde de posities van de vliegtuigen 
op een kaart.

Begonnen als drummer
Jean was niet alleen voetbalfan van 
KV Mechelen maar kwam ook snel in 
aanraking met muziek. Van kinds af 
was hij verzot op de processies van
Weerde, Zemst en Scherpenheuvel. 

Hij was vooral onder de indruk van de 
muziek en in 1954 werd zijn muziek-
talent ontdekt.
Op een avond in  café Larekam hoor-
de Jean dat de drummer van het or-
kest afwezig was voor een jaarlijks 
optreden tijdens oudejaarsavond. 

Jean bood zich spontaan aan om in te 
vallen, omdat hij de liedjes kende van 
tijdens de repetities in de  zaal van 
het café.  En effectief, na het optre-
den werd Jean aanvaard door dirigent 
Verbruggen bij de fanfare WIK.  Een 
nieuwe fase in zijn leven die uitgroei-
de tot een ware hobby of zelfs meer, 
een levensstijl.
Op 38-jarige leeftijd startte Jean sa-
men met zijn dochter de muziekles-
sen in Mechelen. Niet veel later nam 

hij zijn zoon Nik onder de armen, die 
uitgroeide tot een professionele mu-
zikant, leraar en dirigent.
Hun gezin werd een echte blijver in 
de WIK.  Jaren later worden ze samen 
met Leon Ceuppens de spil binnen de 
WIK en hun hart ligt er nog steeds.  
Actief helpen bij alle evenementen 
en repetities, muziek spelen bij op-
tredens, processies, stoeten, samen 
op muziekkamp, een adviserende rol 
in het bestuur, … WIK werd en is nog 
steeds hun leven! Als penningmees-
ter draagt Jean nog steeds zijn steen-
tje bij in de vereniging WIK. 

Samen hechten ze belang aan hun 
gezondheid. Veel vis, regelmatig fruit 
en vooral soep eten. Maar het belang-
rijkste is bewegen, zegt Jean.  Tuinie-
ren, elke dag muziek spelen op de 
tuba, twee maal per week minimum 
twee kilometer gaan wandelen en de 
dagelijkse stretchoefeningen.  
Gelukkig zijn beiden nooit ernstig ziek 
geweest en nog steeds kranig genoeg 
voor hun lievelingsactiviteiten. 

Gezond leven en muziek
De ‘drive’ in het leven van José en 
Jean: een goed ritme in het leven be-
waren en toch wel aandacht besteden 
aan de gezondheid, niettegenstaande 
dat er wekelijks wel een wijntje of een 
Duveltje kan gedronken worden in de 
cafetaria van de WIK. 
Jean eindigt met de boodschap : “ik 
heb het geluk gehad dat muziek in 
mijn leven is gekomen, want muziek 
is goed tegen dementie. Ik raad ie-
dereen aan om muziek te leren, het is 
een mooie deugd en het klinkt prach-
tig in de oren.”

Tekst en foto’s: Karin Andries

Elke dag wat op de tuba spelen, is Jean zijn lang leven.
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Op de tonen van Yé-Yé 
HOFSTADE - Deze herfst komt Rudolf Hecke met een nieuw avondvullend programma op de prop-
pen, en de formule mag best origineel genoemd worden. Als Gainsbourg-kenner confronteert hij 
het chanson van de jaren zestig in Frankrijk met de toen al even roemruchte Yé-Yé rage, de pop-
muziek uit Engeland die, vaak in Franse vertaling, onze zuiderburen, maar ook ons land veroverde. 
Wie kent niet de namen van Silvie Vartan, Edith Piaf, Johnny Halliday, en Les Poppys?

“We brengen met een klein combo 
(een kleine jazzformatie nvdr) van 
drie personen live enkele belangrijke 
nummers uit die periode, die iedereen 
kent. Maar we voegen er ook uitleg 
aan toe: het verhaal achter een lied, 
wie het schreef, en wie de uitvoerders 
waren, want die zijn we nu bijna alle-
maal vergeten.” 

Het is dus een woord én muziek show, 
die de jaren zestig in Frankrijk tot le-
ven moet brengen. “We hebben al 
enkele try-outs gedaan en die waren 
heel succesvol. 

De mensen beginnen spontaan te 
dansen (voor zover dat mogelijk is na-
tuurlijk in deze tijden), en vinden het 
hele opzet bijzonder interessant.” Wie 
de boeken van Hecke al ter hand nam, 
zal zeker geïntrigeerd zijn. 
De songs worden gezongen door 
Karen Boelaerts, waarschijnlijk het 
best bewaarde zangeresgeheim van 
Vlaanderen. 

Zij stond als studiozangeres in de  
nineties slag om slinger in de hitpara-
de.

Voor meer informatie en boekin-
gen neem je best contact op met:

brigitte@liveconcerten.be
 

Tekst: Filip Buekens,
foto: Querelle Vandenhoeck

Rudolf begeleidt Karen op gitaar en multi-instrumentaliste Hilde Van Laere op 
percussie, accordeon, tin whistle, blues harp, melodica en backing vocals.
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Het verhaal van Van Innis 
ELEWIJT - Eén dag voor de start van de Spelen in Tokio bracht Heemkundige kring De Semse een 
bescheiden biografie uit over boogschutter Hubert Van Innis uit Elewijt. Het verhaal van de suc-
cesrijkste Belgische Olympiër – die negen olympische medailles schoot - fascineerde de Franse 
historicus Jean-Pierre Guilbert die het boek schreef.

“Met deze bijdrage zetten we ander-
maal in op sport, omdat sport men-
sen samenbrengt in fysiek en men-
taal welzijn”, leidde sportschepen Tim 
Borteel de presentatie in. ”Dit kadert 
in de viering van het olympisch jaar 
2020 dat door corona een jaar uitge-
steld werd.”

‘Hubert Van Innis - een boogschutter 
zonder weerga’, vertelt het leven van 
de succesrijke Elewijtenaar, gekleurd 
met straffe vertellingen, anekdotes 
en foto’s.

Straf stukje volkssport
Hubert werd in 1866 geboren te Ele-
wijt als achtste kind van een land-
bouwersgezin. Reeds als negenjarige 
stond hij tussen volwassenen op de 
schuttersweide en als veertienjarige 
won hij de grote Prijs van de Koningin 
van Nederland. Een jongetje in korte 
broek tussen heren van stand. Geen 
toevalstreffer want hij won de prijs 
nog zeven keer.
Latere hoogtepunten zijn de Olympi-

sche Spelen van 1900 in Parijs waar 
Hubert twee gouden en een zilveren 
medaille pakte en de Spelen van 1920 
in Antwerpen waar hij triomfeerde 
met vier keer goud en twee keer zil-
ver.
Op 54-jarige leeftijd werd hij getroffen 
door een verlamming in zijn rechter-
arm. Hij had niet genoeg kracht meer 
om zijn pijl te trekken en iedereen 
verwachtte dat hij zou stoppen. Hij 
veranderde in stilte van positie en oe-
fende geduldig zijn linkerarm. En met 
succes, want in 1933 werd hij in Lon-
den nog wereldkampioen. 

“Daarmee is onze dorpsge-
noot een straf stukje ‘levend 
erfgoed’, dat we moeten 
koesteren en waarmee we 
mogen uitpakken”, vindt bur-
gemeester Veerle Geerinckx. 
”Zijn borstbeeld aan de Ba-
rebeek wordt later nog ver-
plaatst naar het hertekende 
sportcomplex aan de Dries-
straat, dat ook  zijn naam 
krijgt.”

Historicus met passie
Historicus Jean-Pierre Guilbert , een 
Fransman, heeft een passie voor al 
wat met de Spelen te maken heeft. 
Hij gaat op zoek naar de deelnemers, 
de kampioenen en hun verhalen. Via 
de gemeente kwam hij in contact met 
de heemkundige kring De Semse en 
werd er een samenwerking opgezet 
om het boek te schrijven. Leo Linten 
van de De Semse vertaalde het in het 
Nederlands. De uitgave wordt door de 
gemeente financieel gesteund.

Het boek is verkrijgbaar bij de heem-
kundige kring via de website www.
desemse.be  en kost 20 euro plus 
verzendkosten.

Op 29 augustus bracht de Koninklijke 
Wipmaatschappij Sint-Hubertus hulde 
aan  het borstbeeld van de schutter 
en een huldeschieting op de staande 
wippen.

Tekst en foto’s: Juliaan DeleebeeckAuteur Jean- Pierre Guilbert (links) en vertaler Leo 
Linten  met burgemeester Veerle Geerinckx  bij de 

vlag van de nationale bond van wipschutters

Een delegatie van De Semse en  de Koninklijke Sint Hubertus vereniging  
kleurde de presentatie
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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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Soiree Tropicale gaat mini
EPPEGEM - Door omstandigheden die we in feite niet meer hoeven te schetsen, vond Soiree Tropi-
cale dit jaar niet plaats. Normaal is dat in juli, maar toen waren de covid-regels nog te streng. 
Pieter Daelemans, woordvoerder van 
het comité van de Soiree Tropicale, 
vertelt dat ze dit jaar, in afwachting van 
een nieuwe grote editie in 2022, wel 
een beperkte en nostalgische variant  
organiseren.

“Het bestuur van de Soiree en jeugdhuis 
De Jeppe slaan de handen in elkaar en 
willen zoals vóór de begindagen van 
de Soiree, terug ‘back to the roots’. Dat 
houdt concreet in dat op de parking van 
de Jeppe een evenement zal georgani-
seerd worden op 24 en 25 september, 
het laatste weekend van september.

De inkom zal zonder reservatie zijn en 
vrijdag tijdens de afterwork 5 euro be-
dragen. 
Zaterdag wordt het 
volledig gratis.

Op vrijdag staat er 
een afterwork op 
het programma 
met (Zemstse) dj’s. 
Op zaterdag wordt 
de boel opgeleukt 
door de Zemstse 
groep Eigen Kweek. 
Aan de definitieve 
affiche wordt volop gewerkt.”

De (parking van de) Jeppe wordt in het 
feestweekend tropisch ingekleed: zo-
wel qua decoratie, snacks als drankjes 
– exotische cocktails weet je wel.

De organisatoren zien het ‘back to 
the roots’-festival ook als een test- 
evenement voor post-coronatijden. Ze 
voorzien zich op een covid-veilige ont-
vangst van een 300-tal personen en 

ze garanderen dat zowel jong als oud 
daarbij aan zijn trekken zal komen.

Bij het ter perse gaan van dit nummer 
was de definitieve affiche nog niet be-
kend. 
Volg de Facebookpagina van JH de 
Jeppe voor de laatste update.

Tekst : Bart Coopman,
foto: Soiree Tropicale

Tekeningen met een strakke lijn
Zoals je als trouwe lezer weet, is jouw favoriete magazine op zoek naar een goede nieuwe cartoonist. 
In dit nummer kunnen we je alvast een van de kandidaten voorstellen. 
Isabelle (Isa) Wellekens is 38 jaar en 
mama van twee kinderen. Ze studeer-
de af als ingenieur-architect. Omdat ze 
altijd al een passie voor tekenen had, 
gaf ze daar een gevolg aan met vijf 
jaar studie ‘illustreren’ aan de Acade-
mie van Mechelen. Ze gaat nog verder 
specialiseren, maar neemt ondertus-
sen toch al kleine opdrachten aan. 

Zo maakte ze de illustraties voor pa-
tisserie Zuut in Leuven voor Moeder-
dag, Vaderdag en valentijn, en ook 
een postkaart voor de Erfgoeddag in 
Mechelen. Isa was ook een van de win-
naars in Zemst voor de Incovo wed-
strijd waarin afval en recycleren terug 
wat onder de aandacht werd gebracht. 

Die tekening hebben we hiernaast 
overgenomen. 

“Ik vind vooral inspiratie in het dagelijk-
se leven, situaties met onze kinderen, 
een quote, gemoedstoestand, …. Mijn 
illustraties beelden niet altijd exact uit 
waarover het gaat, maar 
maar geven soms gewoon een sfeer, 
een impressie weer. Als ze een glim-
lach op het gezicht toveren, zou dat 
al een mooi begin zijn. Ik kijk er naar 
uit om wat meer illustraties te maken, 
onder andere voor magazines, lokale 
kranten, bedrijven.” 

Wat vinden jullie van haar illustraties? 

Je vindt meer afbeeldingen op insta-
gram:
www.instagram.com/isa_wellekens_
illustrations

Tekst: Filip Buekens, 
foto’s: Isabelle Wellekens 
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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: 015/61 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

 

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

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235
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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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Davidsfonds zoekt junior-reporters
ZEMST - De Davidsfondsafdelingen van Zemst-Eppegem-Laar en Elewijt gaan, samen met het 
maandblad de Zemstenaar, op zoek naar jong schrijverstalent. Alle leerlingen van de zesde klas 
kunnen aan de ‘Junior-reporter’ deelnemen. Kristin Vandenbussche, voorzitter van Davidsfonds 
afdeling Zemst-Eppgem-Laar, licht het idee toe. 

“Eerder organiseerden onze Davids-
fondsafdelingen in Zemst een plaat-
selijke ronde van de landelijke Junior 
Journalist. Dat is de grootste jaarlijk-
se schrijfwedstrijd voor jongeren in 
Vlaanderen. Maar er zit wat sleet op 
de locale aanpak en daarom starten 
we met een variante die we Junior-re-
porter noemen. Alle leerlingen van de 
zesde klas die in de gemeente school 
lopen of er wonen mogen  deelne-
men.”

Maandblad de Zemstenaar inspireerde 
voor een nieuwe aanpak ?
“Inderdaad. De samenwerking met 
het locale magazine biedt nieuwe 
mogelijkheden om een aantal van de 

betere artikels die de jeugdreporters 
schrijven in de Zemstenaar te publi-
ceren. Samen met een boekenprijs 
maakt die publicatie deel uit van de 
beloning.”

“Samen met een  
boekenprijs maakt die  
publicatie deel uit van 

de beloning.”

Mogen de deelnemers het onderwerp 
vrij kiezen?
“Ja. Als Davidsfonds hebben we uiter-
aard  veel aandacht voor een mooie 
zinsbouw en correct taalgebruik. Aan-
vullend zijn voor de Zemstenaar de 
originaliteit, de lokale nieuwswaarde 

en de jeugdige insteek heel belangrijk. 
Het gaat er dus om de nieuwsgierig-
heid van de Zemstenaar te prikkelen 
en zijn aandacht vast te houden in een 
vlot artikel. Voor het uitwerken daar-
van  krijgen de geselecteerde deelne-
mers bijstand van een redactielid van 
De Zemstenaar maar het artikel moet 
wel helemaal uit de pen van de junior 
komen.”

Zijn er ook prijzen aan verbonden?
“Zeker! De Davidsfonds- 
afdelingen van Zemst en Elewijt, de 
Zemstenaar en de gemeentelijke bib 
hebben een boekenpakket samen-
gesteld. Die zijn er voor de laureaten 
maar ook voor de zesde klassen met 
minstens vier inzendingen. Van de 
scholen verwachten we dan ook dat 
ze hun leerlingen aanmoedigen om 
deel te nemen. Daarnaast is de publi-
catie van de beste inzendingen in de 
Zemstenaar ook een vorm van indivi-
duele beloning.”

Wedstrijd start in oktober
Kandidaten kunnen kennismaken met  

reporters van de Zemstenaar en de  
prijsboeken ontdekken tijdens vers 

geperst, op 15 oktober vanaf 15.30u 
in de zaal van de BIB in Zemst.

De schrijfwedstrijd start in ok-
tober. Het reglement van de 

Junior-reporter en verdere infor-
matie is in het oktobernummer 

van de Zemstenaar te lezen.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck“De boekencatalogus van het Davidsfonds biedt een rijke
keuze aan leesvoer”, zegt Kristin.
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true
sport
eyewear

Made in Austria 

Crafted by 
Silhouette International

Innovative technology, uncom-
promising quality and a per-
fect harmony between design, 
material and optics. 
evil eye sport eyewear guar-
antees maximum protection 
and best possible vision for all 
sports – also available with 
prescription lenses. 

evileye.com


