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Hoi beste Zemstenaar,

Het is weer herfst. Niet dat ik iets tegen de seizoenen heb, 
dat zeker niet. Want die herfstkleuren zijn fantastisch en 
wat hou ik van dat zachte najaarszonnetje. Maar de 
koude en nattigheid, daar kan ik dan weer minder goed 
tegen. Het liefst zou ik nu aan m’n winterslaap beginnen.

Ik vraag me af of Timo ook een winterpauze houdt.  
Ik vermoed dat hij ook weer uitkijkt naar de lente, zodat hij 
weer kan beginnen met stekjes maken en zaadjes plan-
ten.

En ook in het plukpark zal het de komende maanden rus-
tig zijn, maar ik ben er zeker van dat Walter al op nieuwe 
ideetjes aan het broeden is.

In deze Zemstenaar kan je trouwens ook weer wat dingen 
winnen. Blader zeker verder en waag je kans.

Huppel naar werk. Zing op de fiets. Wat anderen vinden, 
boeit werkelijk niets.

Liefs,

Sofie

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com               

In het vorig nummer van de Zemstenaar kon-
den onze lezers al kennismaken met Emilie 
Vansteenkiste, toen nog kandidate Miss 
Vlaams-Brabant. Op 18 september vond 
de provinciale verkiezing van Miss België 
plaats. Emilie kon trots twee titels in ont-
vangst nemen. Enerzijds Miss Talent, dat ze te  
danken had aan haar talent voor latin solo, en  
de heel belangrijke titel Miss Vlaams-Brabant 
2023.
 
Emilie’s avontuur in de Miss België  
verkiezing gaat dus verder. Meer informatie 
volgt nog maar jullie kunnen nog  steeds  
blijven stemmen! Sms MVB 17 naar het num-
mer 6665 of via de app van Miss België.
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Heuglijk nieuws : onze Emilie is Miss Vlaams-Brabant
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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
bc@soluz.be

BE 0693.846.740

Jouw advertentie 
hier?

Voor meer info mail naar 

adverteren@dezemstenaar.com
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Juwelen met eigenheid
ELEWIJT – Nele Teugels (37) is mama van 3, laborante en sinds kort maakt ze ook juwelen. Met 
Juwnele wou ze in de eerste plaats een leuke bezigheid vinden voor zichzelf. Maar nu zorgt ze 
ervoor dat zelfs mensen over onze landsgrenzen heen schitteren met haar zelfgemaakte juwelen. 

Dat Nele mama wou worden, was al 
duidelijk sinds haar kindertijd, maar 
dat de combinatie huishouden, werk 
en kindjes zwaar was besefte ze in 
november vorig jaar. ‘’Ik voelde eind 
vorig jaar dat het op deze manier niet 
verder kon. Ik had vaak hoofd- en 
buikpijn. Eigenlijk was het al langer 
bezig en ook corona heeft er flink in-
gehakt. Tijdens de eerste lockdown 
wisselde ik de meeste shiften voor 
een late shift of weekendwerk om zo 
samen met mijn man de kindjes te 
kunnen opvangen.’’ Na een dokters-
bezoek kwam het verdict dat ze een 
aantal weken thuis nodig had, om wat 
te rusten. Tijdens deze maanden thuis 
kreeg ze tijd om na te denken over 
wat ze wou doen. ‘’Na 10 jaar voltijds 
mama zijn, wou ik iets voor mezelf 
zoeken. Ik ben een enorme ‘pleaser’ 
en perfectionist. Het besef kwam dat 
het helemaal oké is om wat tijd voor 
mezelf te nemen.’’

Zilverklei
Nele volgde op Instagram al een tijdje 
een goudsmid. In januari nam ze hier-
mee contact op en de bal ging aan het 
rollen. ‘’Ik stuurde haar een berichtje 
om te vragen wat de mogelijke stap-
pen zijn. Een opleiding van 5 jaar tot 
goudsmid zag ik niet zitten, maar bij 
CVO een dagopleiding om de 2 weken 
op dinsdag voormiddag, paste wel 
in onze planning.’’ Ze had de smaak 
te pakken en volgde nog een andere 
workshop. Nadien haalde ze al het 
materiaal in huis om met zilverklei 
te starten. Voor haar was de zoek-
tocht alvast geslaagd. ‘’Creatief bezig 
zijn deed me deugd. Ik kreeg ineens 
het gevoel dat ik mezelf eens op de  
eerste plek mag zetten. 

En tijd voor mezelf mag nemen. Dat 
proces gaat natuurlijk niet opeens, 
maar ik ben ermee bezig. Met vallen 
en opstaan.’’ Na wat proberen en tes-
ten kwam er een echte oven om al-
les af te bakken. En ook haar bureau 
en de kast werden omgevormd tot  
werkruimte. 

Op maat gemaakt
In maart kwam het besef bij Nele dat 
ze niet alleen voor zichtzelf juwelen 
kan maken. ‘’Ik wou graag eens testen 
of ik m’n juweeltjes zou kunnen ver-
kopen. Ik maakte een Instagrampagi-
na en zorgde voor wat mooie foto’s.’’ 
Veel mensen wisten niet dat Nele iets 
creatiefs in zich had. 
Dankzij de opleidingen, het leren van 
verschillende technieken en afwer-
kingsmogelijkheden, voelde Nele zich 
sterk genoeg om in mei Juwnele op te 
richten. ‘’De naam zat al eventjes in 
m’n hoofd. Ik stelde hem voor aan m’n 
man Pieter en die vond het meteen 
heel goed gevonden. Het is nooit m’n 
bedoeling geweest om er veel geld 
mee te verdienen. Maar wel leuk dat 
er publiek voor is.’’ Nele maakt ener-
zijds ringen, oorbellen en hangertjes 
volgens haar creatieve ideeën. 
Maar daarnaast maakt ze ook graag 
juwelen op maat. Zo maakte ze recent 
nog trouwringen voor een koppel dat 
zijn ringen verloor. 
‘’Vaak komen er mensen langs die ik 
ken, maar evengoed leer ik nieuwe 
mensen kennen. Ik luister naar wat 
ze graag willen en maak voor hen dan 
een juweel op maat.’’ 

En ook buiten België kennen ze 
Juwnele. ‘’Onlangs organiseerde ik 
een wedstrijd. De winnares woont in 

Amerika, dus het pakje vertrok voor 
een lange reis.’’

Fiere kindjes
Wat de toekomst brengt, weet Nele 
nog niet. Misschien juwelenavonden 
organiseren, misschien workshops 
geven. ‘’Laat het nu maar groeien, ik 
zoek dagelijks naar mijn balans En 
heb geleerd grenzen te stellen.’’ Maar 
ze is in ieder geval wel blij, ook voor 
haar kindjes vindt ze dit een hele gro-
te stap. ‘’Ze mogen zien dat het niet 
altijd goed gaat, maar ze zien ook dat 
als je iets wilt, de wegen ervoor open 
kunnen liggen. 
En natuurlijk gaat het wel eens min-
der, maar ik ben best wel fier op waar 
ik vandaag sta. Is er een probleem, 
dan pak ik dat gewoon aan en doe er 
iets mee.’’ 
Ook Nele haar kindjes zijn heel fier op 
hun mama. ‘’Als er mensen op bezoek 
komen, beginnen ze heel vaak te ver-
tellen over mijn juwelen. Ze tonen met 
veel plezier mijn creaties.’’ 

Nele legt in al haar juweeltjes een stukje 
van zichzelf. 
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Je kan Juwnele volgen op Instagram 
en Facebook. 

Wedstrijd
Wil jij graag deze oorbellen van 

Nele dragen? Doe dan zeker mee 
met onze wedstrijdvraag.

Stuur een mailtje met het juiste 
antwoord naar 

info@dezemstenaar.com

1. Hoeveel wegen de oorbellen die 
je kan winnen? (zie foto hiernaast)

2. Hoeveel juwelen maak-
te Nele al in totaal?

Tekst: Sofie De Win,
foto’s: Pieter De Keyser

ZeRoskip maakt ambities waar
HOFSTADE - De deelname aan het Europees kampioenschap was voor de ropeskippers van Ze-
Roskip succesvol.

Na de successen die geboekt werden 
dit voorjaar, was het uitkijken naar de 
prestaties van de rope skippers op het 
Europees kampioenschap dat door-
ging in Bratislava. 

En de hoge verwachtingen werden 
ingelost. Zowel in teamverband als 
individueel konden sterke prestaties 
neergezet worden. 

Het team met Jenna Olbrechts, Jill 
Mariën, Charlotte Daneels, Lieze 
Geerts en Esther Lombaerts haalde 
2 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen 
medailles, en knap brons in de overall 
competitie.

Het team met Lien Van Laerhoven, 
Lyne De Vos, Fleur Peeters, Jitte Bolyn 
en Jill Lombaerts haalde 2 gouden,  

1 zilveren en 2 bronzen medailles, 
en eveneens knap brons in de overall 
competitie.

Als kers op de taart haalde Jill Lom-
baerts goud in de freestyle en brons 
in de overall competities.

De club is super fier op deze sterke 
prestatie, de ouders des te meer!

Tekst: Katia De Vreese,
foto: Jean Andries
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PODOLOOG “MEDISCHE PEDICURE” – LAUWERS CHRISTEL

Een gespecialiseerde voetverzorgster kan een bijdrage 
leveren aan alle klachten ter hoogte van voet- en enkelregio.

UW VOETEN – UW GEZONDHEID – MIJN ZORGEN
Behandeling op afspraak & aan huis

Christel Lauwers – Voordestraat 104 – 1851 Humbeek
Tel.: 0474/67.49.18
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Nightlon Run: ‘All you can smile’
HOFSTADE/ZEMST – ‘Loop de lucht uit je longen voor Muco’. Op zaterdag 22 oktober is het weer 
zover in het Sport Vlaanderen domein in Hofstade. Lee Yudhira geeft tekst en uitleg. 

Na een jaartje afwezigheid is er weer een ‘run’ bij maan-
licht ten voordele van Muco. De vijfde editie ondertussen 
van dit succesvolle concept voor het goede doel.

All you can smile
Even het geheugen opfrissen: in 2017 werd gestart met 
550 deelnemers en een opbrengst van 7.500 euro. Het 
jaar nadien deden er 700 sportievelingen mee en werd 
11.000 euro bijeen gesport. Het topjaar qua opbrengst 
was 2019 met 12.500 euro en 650 deelnemers. In 2020 
werd een coronaproof Nightlon Sport Bubble georgani-
seerd; de Nightlon Rides brachten toen 3.500 euro in het 
laatje. Na een noodgedwongen stop vorig jaar willen de 
organisatoren de draad weer opnemen met een Nightlon 
Run, specifiek gericht op de lopers.

Lee Yudhira: “Dit jaar spelen we met het concept ‘All you 
can smile’. In de bijgevoegde tabel vind je alle informatie 
over het type Wave, het startuur, de afstand en een duur-
schatting. 

Het is een duidelijk afgepijld parcours (in totale duisternis) 
van 3,2 km of twee miles. Dit is goed voor één toertje rond 
het meer. Deelnemers aan wave twee, drie en vier kunnen 
zoveel miles lopen als ze willen… en we doen het allemaal 
samen met een smile!” 

Vier run waves

Je kan inschrijven als privé persoon of met een groep. Ben 
je niet zo’n sportieveling of ‘runner’ dan is een vrije gift ten 
voordele van Mucoviscidose uiteraard ook altijd welkom, 
met fiscaal attest vanaf 40 euro. Alle nodige info hierom-
trent vind je op de website www.nightlon.org. Je kan alles 
ook volgen op de Nightlon Facebookpagina.

Wie er bij was op (één van) de vorige edities, weet dat het 
een sfeervol evenement is, waarvan de opbrengst inte-
graal wordt doorgestort aan de Mucovereniging. 

Lee: “Zoals steeds zal een DJ voor de ambiance zorgen, is 
er een warm up animatie bij de start en volgt een feestelij-
ke ontvangst bij de finish: iedereen is een winnaar en krijgt 
zijn/haar ‘moment of glory’ “.

Tekst: Alex Lauwens, 
foto‘s: Nightlon
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Festival voor mannen met grote pinten 
ZEMST – Herinnert u zich nog dat super leuke en gezellige evenement vorig jaar in de Schranshoe-
ve? Ergens tussen twee coronagolven door toen de mensen opnieuw “mochten” buitenkomen en 
ernaar uitkeken om te verbroederen met een lekker traditioneel biertje rond een vuurtje? 

Ja, goed geraden! Dat was hét bier-
festival georganiseerd door Bottles 
& Barrels en goed nieuws…. Dit jaar 
vindt op 22 oktober de tweede editie 
plaats. Opnieuw in de Schranshoeve 
in Eppegem. Bottles & Barrels, ofwel 
vier toffe, door bier gepassioneerde 
gasten - (Lennert, Ief, Tsjerk en Peter) 
- is momenteel volop aan de slag om 
er weer een leuke bedoening van te 
maken.

Peter, wat maakt dit Bottles & Bar-
rels bierfestival zo uniek?
“Het zijn stuk voor stuk uitgekozen 
brouwers die met veel trots hun vloei-
bare producten aan de man en vrouw 
brengen, met de nodige uitleg en die 
net zoals wij leven voor - en door - 
bier. Tijdens ons event zullen er meer 
dan 30 bieren in de kijker worden ge-
zet die uiteraard kunnen worden ge-
proefd. Voeg daar een leuke setting 
aan toe, gezellige vuurkorven, beetje 
muziek en je hebt de juiste ingrediën-
ten voor een geslaagd bierfestival.”

Ief, wat kunnen mensen dit 
jaar verwachten tijdens de 
tweede editie van het Bot-
tles & Barrels bierfestival?
“We gaan voort op het elan 
van de vorig jaar geslaagde 
editie. Er zullen dit jaar ande-
re brouwers zijn. Welke bie-
ren de brouwers presente-
ren, kunnen de mensen zelf 
komen ontdekken tijdens het 
event.”

Lezers, bierliefhebbers en 
-kenners, vergeet de bier-
feesten in München en zak 
op 22 oktober 2022 gewoon 
af naar de Schranshoeve! 

Informatie en 
kaartverkoop te vinden op: 

https://bottlesandbarrels.beer/

Tekst: Wendy Boone,
foto: Bottles & Barrels
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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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‘Eviva Espana’ in de Filmerij
ZEMST - De volgende drie films van de Filmerij spelen zich allemaal af in Spanje! En er is nog een 
andere link tussen de films van oktober...

Dinsdag 11 Oktober
MADRES PARA- 
LELAS
Janis, een suc-
cesvol fotografe 
van achter in de 
30, begint een 
affaire met een 
knappe archeo-
loog van wie ze 

zwanger raakt. Terwijl hij getrouwd is 
en al een gezin heeft. In het zieken-
huis ontmoet ze de tiener Ana, net als 
zij hoogzwanger. 
De twee vrouwen bevallen op de-
zelfde dag, waardoor hun levens ver-
knoopt raken op meer manieren dan 
de schrijvers van een soapserie zou-
den kunnen bedenken. Een vintage 
Almodovar-film, met in de hoofdrol 
Penelope Cruz, die zowat de muze is 
van Almodovar. Zij is immers te zien in 
zeven van zijn 11 laatste films. 
(in de vorige Zemstenaar had de zet-
duivel er 1 oktober van gemaakt, wat 
natuurlijk geen dinsdag is)

Dinsdag 25 Oktober
EL BUEN PATRON 
De echtgenoot 
van Penelope 
Cruz, Javier Bar-
dem, speelt dan 
weer de hoofdrol 
in deze hoogst 
vermakelijke sa-
tirische film over 

de baas van een weegschalenfabriek 
die in aanmerking komt voor de ‘ex-
cellente onderneming’ award. 
Om zijn kansen op de prijs niet te 
verspelen bemoeit de manipulatieve 
‘goede baas’ zich schaamteloos met 
het privéleven van zijn medewerkers 
en overschrijdt hij bijna elke denkbare 
grens. 
Hiermee zet hij onbewust een explo-
sieve kettingreactie met grote gevol-
gen in gang. De film was eerder dit 
jaar de grote winnaar bij de uitreiking 
van de Goya’s, de Spaanse Oscars.

Dinsdag 8 November

THE UNBEARABLE WEIGHT OF  
MASSIVE TALENT
Van het Spaanse vasteland trekken 
we naar het eiland Mallorca voor een 
knotsgekke actiekomedie waarin Ni-
colas Cage zowaar zichzelf parodieert. 
Cage speelt een Hollywoodveteraan 
die zijn gloriedagen wil herbeleven. 
Drugsbaron en Cage-fan Javi nodigt 
hem uit op zijn verjaardagsfeest en 
hoopt dat hij zal meespelen in een 
door hem zelf geschreven filmscena-
rio. Maar dan wordt Cage door de CIA 
gerekruteerd om Javi te schaduwen… 
Een film met ‘niet-gelachen-geld-te-
rug’ garantie!

Tickets à 5 euro via: www.gcdemelke-
rij.be; aanvang 20 uur. 

Tekst: Herman Jacquemin

Buren vieren feest
ZEMST - Enkele tenten, goed gevulde frigo’s, een frietkraam, een springkasteel... meer is er niet 
nodig om een gezellig buurtfeest te houden. 
Op 27 augustus verzamelden meer 
dan 100 buren van de Jaak Lemmen-
slaan, Jacob Jordaenslaan en Sint-
Pietersstraat voor hun 24ste Kerk-
veldfeest. Een jaarlijkse traditie (met 
uitzondering van 2020, en een light-
versie vorig jaar) waar iedereen wil 
bij zijn. Met ook 10 winteredities is dit 
buurtfeest met voorsprong het langst 
bestaande straatfeest in de gemeen-
te. Als het van stichter en bezieler Jo-
han Jacquemin (en zijn team) afhangt, 
volgen er nog minstens evenveel edi-

ties. Te beginnen 
met volgend 
jaar zomerfeest 
nummer 25! 

Tekst: 
Alex Lauwens,

foto: 
Dirk Muylder-

mans
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Fietsers en verkeersboetes
ZEMST - Elke dag krijgen gemiddeld 34 fietsers een verkeersboete. Wat 
mag er wel en wat niet als fietser?

Volgens cijfers van Annelies Verlinden 
(Minister van Binnenlandse Zaken, 
CD&V) krijgen in ons land gemiddeld 
34 fietsers dagelijks een verkeers-
boete in de brievenbus. Vorig jaar 
werden er om precies te zijn 12.517 
boetes uitgeschreven. Gaan we even 
na welke boetes er het meeste wor-
den uitgeschreven, dan maken we 
een top drie.

Een fietser heeft als zwakke/zachte 
weggebruiker zijn rechten maar na-
tuurlijk ook zijn plichten. Volgens de 
wegcode is een fietser een bestuurder 
en moet hij of zij zich aan de regels 
van de wegcode houden. 

1. Fietsverlichting
De meeste boetes worden uitge-
schreven voor de fiets die niet beant-
woordt aan de ‘technische vereisten’. 
Het gaat dan in de meeste gevallen 

over de fietsverlichting die ontbreekt 
of remmen die niet, of niet naar beho-
ren, werken. Dit zijn er in totaal 2.563. 
Veel boetes worden uitgeschreven 
voor fietsers die rijden zonder verlich-
ting.. Voor elke fietser is het verplicht 
zijn fietsverlichting te gebruiken als 
het donker is of als het zicht beperkt 
is tot 200 meter. Het dragen van fluo 
kleding is weliswaar niet verplicht 
maar in de donkere dagen die eraan 
komen zeer aan te raden. 
Zien en gezien worden!

2. Verkeerslichten
In 2021 kregen er 2.064 fietsers een 
boete voor het negeren van het rode 
licht. Die verkeerslichten gelden voor 
elke bestuurder, dus ook voor fietsers, 
ook om rechts af te slaan! Tenzij het 
verkeersbord B22 of B23 het toelaat. 
Het negeren van het rode licht is le-
vensgevaarlijk!

3. Gebruik telefoon 
In de top drie van de verkeersinbreu-
ken waren er ook 1.770 fietsers die  
een boete kregen voor het gebruik 
van de smartphone tijdens het fiet-
sen. Net zoals achter het stuur van 
een auto is gsm-en verboden tijdens 
het rijden. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen automobilisten en 
andere bestuurders waartoe ook de 
fietsers behoren. 

De verkeerswet zegt dat je als bestuur-
der geen mobiel elektronisch appa-
raat met een scherm mag gebruiken, 
vasthouden noch manipuleren tenzij 
het in een daartoe bestemde houder 
aan het voertuig is bevestigd is. De 
regel geldt niet wanneer je voertuig 
geparkeerd is of stilstaat volgens de 
bepalingen in de wegcode. Afleiding 
door gsm- of smartphonegebruik 
aan het stuur is één van de grootste 
killers in het verkeer!

Als Fietsersbond Zemst behartigen 
we de belangen van de zwakke weg-
gebruiker en in het bijzonder, de fiet-
ser. 

Toch willen we ook zeker deze sen-
sibiliseren om steeds aandachtig en 
hoffelijk te zijn in het verkeer. De weg-
code en verkeersreglementen gelden 
voor iedereen. 

Tekst en foto: Fietsersbond Zemst  
(Luc Van Ingelgom en 

Chris De Laet)

In het najaar van 2021 organiseerde de FB Zemst een verlichtingsactie. Alle 
fietsers met lichten werden beloond met een versnapering. Fietsers zonder licht 
kregen een folder met de aanbeveling over fietsverlichting en mobile fietslichtjes. 
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Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade

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

mvsvloerwerken@telenet.be



18

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Jonge voetbaltalenten geven kleur 
aan Geelrood KV
EPPEGEM - KFC Eppegem speelde vlak voor de competitiestart 2022-23 een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen tweede amateurs Geelrood KV Mechelen (1-2). Zemstse talenten Kobe Bohets en 
Maarten Van Campenhout kleurden Geelrood en gaven hun visitekaartje af. Maarten scoorde en 
Kobe was beresterk in de verdediging. 

“Klaar voor de top”
Kobe Bohets (19, uit de Beekstraat) 
zette zijn eerste voetbalstappen als 
vierjarige bij VK Weerde. “Mijn trai-
ner Marijn De Valck zag talent in mij 
en sprak een bestuurslid van KV Me-
chelen aan om een kijkje te komen 
nemen. Vanaf U9 tot U23 verdedig ik 
al de geelrode kleuren. Van bij de be-
loften train ik regelmatig mee met de 
eerste ploeg en bij vriendschappelijke 
wedstrijden sta ik vaak in de selectie. 
Het is toch een signaal dat de club en 
de sportieve staf in mij geloven. In 
mei tekende ik mijn eerste profcon-
tract. Trainer Buijs geeft de jongeren 
kansen, het is dan ook aan ons om 
ze echt te grijpen. Milan Robberechts 
(18, uit Peutie) is een medespeler bij 
de tweede amateurs, kreeg tegen 
Westerlo zijn kans, scoorde twee keer 
en was matchwinnaar!” 
“Ik ben klaar voor de top”, vertelt 
Kobe verder. “Ik heb er ook de ambi-
tie voor. Het is aan mij om me in de 
tweede amateurs te tonen. Centraal 
in de verdediging is mijn beste positie. 
Jordy Vanlerberghe is mijn grote voor-
beeld en heeft mijn profiel. Het is een 
jongen van Mechelen die hard blijven 
werken is en het waar gemaakt heeft 
in de eerste ploeg. Ik probeer zoveel 
mogelijk op te pikken van hem. Ik kijk 
uit naar de derby in het groot stadion 
van KV Mechelen.” 

“De juiste keuze”
Maarten Van Campenhout (18, uit de 
Leiweg) is een geboren en getogen 
Eppegemnaar. “Mijn eerste voetbal-

stappen zette ik bij de U6 van KFC Ep-
pegem”, begint Maarten zijn verhaal. 
“Ik speelde steeds tot bij de U11 een 
reeks hoger dan mijn leeftijdgenoten. 
SK Lierse had belangstelling in mij, 
maar mijn ouders vonden de afstand 
te groot. Ik rij met de fiets naar het 
Sint-Romboutscollege. KV Mechelen 
was praktischer. Na een mailtje kwa-
men we in contact met ex-scout Tom 
Janssens. Hij kwam kijken naar mijn 
wedstrijden bij KFC Eppegem en ik 
mocht komen trainen. Na drie nood-
zakelijke trainingen was het oordeel 
positief. Even heb ik getwijfeld. KV 
Mechelen is professioneler en stren-
ger dan SK Lierse, ik heb de juiste keu-
ze gemaakt.”
Maarten vervolgt: “Het voorbije sei-
zoen voetbalde ik bij de beloften; in 
het tussenseizoen deed ik de over-
stap naar tweede amateurs. Ik kreeg 
een profcontract en mijn dorp- en 

clubgenoot Kobe Bohets volgde even 
later mijn voorbeeld. Ik krijg vertrou-
wen van de staf en trainer Buijs. Voor 
de top moet ik nog wat stappen zet-
ten en mijn werkpunten verbeteren. 
In tegenstelling met Kobe ben ik meer 
verdedigende middenvelder. Net als 
Kobe vergelijk ik me best met het 
profiel van Vanlerberghe. Ook een 
beetje met Schoofs, meer aanvallend 
gericht, want ik kan ook een goaltje 
meepikken, meestal met het hoofd. 
Logisch, ik ben 1,96 meter groot hé. 
Mijn streefdoel is een vaste basis-
plaats en zo hoog mogelijk eindigen 
bij de U23. Uiteraard: de derby tegen 
RC Mechelen op zondag 13 november, 
op het groot terrein staat dik onder-
streept, dat is iets speciaals.”

Tekst: Jean Andries, 
foto: JB

Maarten Van Campenhout en Kobe Bohets tekenden een profcontract bij KV 
Mechelen.
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Red Ant Racing Team
EPPEGEM - Toen vader Guy Redant uit Lochristi de bandenzaak van Miel Rossaert overnam op de 
Brusselsesteenweg in Zemst stond het al in de sterren geschreven, Bert Redant zou in de zaak van 
zijn vader stappen en deze op termijn overnemen. Wat minder voor de hand lag, was dat hij ook 
aan de wieg stond van en nog steeds volledig meedraait in een succesvol internationaal raceteam. 
Samen met Bert bekijken we kort hoe dit begon en wat er vandaag speelt.

De bandencentrales
De bandencentrale aan de Brusselse-
steenweg verhuisde ondertussen al 
lang naar het industrieterrein van Ep-
pegem, en beschikt er over alle facili-
teiten en diensten die je vandaag van 
een moderne bandencentrale mag 
verwachten. Je vindt er alles voor de 
banden van je wagen, je kan er een 
groot of klein onderhoud laten uitvoe-
ren, en als ondernemer kan je er ook 
een huurformule afsluiten met all-in 
reparatie- en onderhoudsbeheer voor 
alle soorten banden. Ondertussen 
zijn er zo’n zestal Redant vestigingen 
operationeel in gans Vlaanderen.

Hoe het racen begon
Naast een zeer dynamische onderne-
merszin beschikt Bert ook over een 
grote passie voor de racesport en 
vooral voor de discipline uithouding 
met supersnelle racewagens op cir-
cuit. Hij startte al vroeg in zijn jeugd 
met het beoefenen van karting, de 
gebruikelijke opstap voor de racerij. 

Later, eind jaren negentig, reed hij 
de Belgische Touring Cup met een  
BMW325i met wisselend succes. 
Daardoor kon hij op een dag eens 
proeven van een eerste uithoudings-
race (endurance) op het circuit van 
Zolder, en als toemaatje, behaalde hij 
onmiddellijk een podiumplaats. 

In de daarop volgende jaren nam hij 
nog dikwijls deel aan deze 24-uurs 
race van Zolder. Toen verliep alles 
zonder computer of permanente me-
tingen in de wagens, wat een optima-
lisatie van de wagen en de progressie 
van de rijder sterk bemoeilijkte. Toch 
stond Bert in 2013 voor het eerst op 
het hoogste trapje van deze befaam-
de 24-uurs race als winnaar met een 
Porsche 997. 

RED ANT RACING team 
Na vele jaren met verschillende wa-
gens in verschillende teams te heb-
ben gereden en ten gevolge van de 
opgebouwde frustraties en ervarin-

gen in deze raceteams besloot Bert 
Redant, samen met zijn echtgenote 
Inge Puimège, dat het wellicht beter 
zou zijn om zelf een raceteam uit te 
bouwen.

Vanaf 2016 namen ze hiermee een 
start en doopten het team RED ANT 
RACING, een naamspelletje met hun 
familienaam. Het team is dan onder-
tussen ook een echte ‘familiezaak’ 
geworden want ook zonen Ayrton 
(24) en Yannick (20) zijn nu mee inge-
stapt. Ook zij verzamelden hun eerste 
race-ervaringen met het karten, en nu 
komt ook dochter Valérie eraan (19). 
Vervolgens verdienden ze elk hun 
sporen in de Ford Fiesta Sprint Cup 
Belgium. (Een Cup-formule houdt in 
dat de rijders starten met hetzelfde 
materiaal waarbij slechts een beperk-
te tuning toegelaten is. Het verschil 
wordt dus gemaakt door de omstan-
digheden en de piloot). In 2018 maak-
ten de zonen een eerste maal kennis 
met de 24-uurs race van Zolder in een 
BMW van de QSR Racing School.

Het Red Ant Racing Team bestaat 
vandaag uit zeven racewagens: alle-
maal Porsche, t.t.z. vijfmaal een 992 
GT3 Cup, eenmaal een 991 GT3 Cup 
en één 718 Cayman GT4 Clubsport.
Hiermee worden dit seizoen drie  
programma’s afgewerkt.

Raceprogramma 2022
Vooreerst is er de internationale uit-
houding (Hankook 24h Series). Er 

Team Redant viert de overwinning in Portimão
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bestaat een Europees luik op de cir-
cuits van Mugello (12 uur), Spa-Fran-
corchamps (12 uur), Hockenheim (12 
uur), Portimão (24 uur) en Barcelona 
(24 uur), en tevens buiten Europa: 
Dubai (24 uur) en nu ook Kuwait (12 
uur) dat Sebring, Florida, US vanwege 
praktische problemen zal vervangen.
Met een eerste en een tweede  
podiumplaats in Portimão, Zuid-Por-
tugal en de goede resultaten in Bar-
celona, Spanje  werd vorige maand 
de wagen met nummer 903 - die 
bestuurd wordt door Ayrton en Yan-
nick Redant, samen met vader Bert 
Redant en Sam Dejonghe (autosport-
journalist en op de eerste plaats pro-
fessioneel racepiloot) – voor het eerst  
Europees kampioen. En met slechts 
nog één manche te gaan in Kuwait 
wint RED ANT RACING team misschien 
ook het WK in december.

Er is ook de 10de uitgave van de 
Porsche Carrera Cup Benelux, twee 
sprintwedstrijden per race weekend 
gedurende zes meetings op circuits 
in de ‘buurt’: Spa-Francorchamps,  
Zolder, Zandvoort, Assen, Barcelona 
en Hockenheim. Dit is eveneens een 
Cup-formule met o.a. bekende Belgi-
sche namen zoals Tom Boonen, Xa-
vier Maassen - tweevoudige kampi-
oen van deze cup - en Sam Dejonghe 

in het RED ANT RACING team. 

En last but not least, de 24 Uren van 
Zolder die nog vorige maand verreden 
werden.

Budgetten
Ik vraag Bert hoe dit allemaal gefinan-
cierd wordt en hij antwoordt mij: “Het 
spreekt voor zich dat hier een stevig 
financieel plaatje aan vasthangt. Maar 
het RED ANT RACING team is volle-
dig zelfbedruipend. De piloten (of 
hun sponsors) betalen zelf voor de 
zitjes. Mede dankzij de hernieuwde 
media-aandacht via gespecialiseerde 
autosportkanalen op sociale media, 

internet, Netflix en de bekende kabel-
boeren.

Er zijn kosten voor de racewagens en 
hun voorbereidingen, de reizen en 
accommodatie voor de piloten maar 
ook de racewagens moeten ver-
plaatst worden. In Europa gaat dit nog 
met een vrachtwagen, maar interna-
tionaal gaat dit per schip. Zo moeten 
de wagens voor Kuwait ingescheept 
worden in november dit jaar in Am-
sterdam en zijn deze wellicht pas te-
rug in maart 2023.”

De Zemstenaar wenst het RED ANT 
RACING team een perfecte race en 
de overwinning in Kuwait, al zal 
het aan de motivatie van het team 
en teammanager Bert niet liggen:  
“We zijn er niet bij om de hoop groter 
te maken, maar om te winnen!”

Tekst: Rudi Van Geel,
foto’s: © Ollivision® Photography

  

Poleposition

Teammanager Bert Redant.
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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

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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Het Plukpark: portret van een passie
ZEMST – Het Plukpark is een gezellig bessenhof waar je je in de Provence waant, zeker in de zomer 
bij een ondergaande zon. Een ontmoeting met eigenaar Walter leverde een gesprek op over de 
passie voor bessen, de natuur en experimenteren. 

Het prille begin 
Walter is een ingenieur ‘op rust’ die 
niet kan rusten. Zijn pensionering 
geeft hem de tijd om te werken rond 
actuele thema’s en projecten waar 
hij zijn ervaring en kennis kan inzet-
ten. Daarnaast groeide al van kinds-
been af een interesse voor fruit, en 
daar wou hij wat mee doen. Na lang 
zoeken vond hij in 2007 een stukje 
grond vlakbij z’n huis en sindsdien 
heeft hij daar onder andere zo’n 200 
bessenstruiken geplant. Zo startte hij 
zijn bessenhof. Als je rondwandelt in 
Walters ‘Plukpark’ op een warme dag, 
waan je je in een zuiders land. 

Het Plukpark is een plek om te genie-
ten, maar het is ook veel werk.  “Mijn 
partner Saskia vindt het gelukkig ook 
een leuke plek,” grapt Walter. En ook 
zij is van onschatbare waarde voor 
Het Plukpark. “Telkens als ze een 
wandeling maakt in de boomgaard 
om te genieten van bloesem of om 
te fotograferen of wat frambozen te 
smullen, eindigt dat in een uitput-
tingsslag met opnieuw opgeschoten 
(on)kruid.” 

Proeverij 
Walter en Saskia nodigden me uit 
voor een proeverij, en dat is een bij-
zondere ervaring. Walter: “Ik ben 
nieuwsgierig en experimenteer graag 
met fruit op basis van de oogst.  
 
De smaken lopen dus met de na-
tuur mee. Ik maakte tot nu toe ook 
nog nooit twee keer dezelfde com-
binatie: elke confituur die ik bereid is 
uniek.” Dat wordt ook weerspiegeld 
in de leuke namen: een confituur die 
rijk is aan vitaminen en mineralen uit 

meerdere fruitsoorten krijgt bijvoor-
beeld de naam ‘Tournée Minérale’.  

Experimenteren kan verrassend lek-
kere smaakcombinaties opleveren, 
maar soms ook missers natuurlijk. 
Gelukkig is Saskia er dan als twee-
de proever om erover te waken dat 
de zoetheid in balans is, zonder het 
objectief van weinig toegevoegde 
suikers uit het oog te verliezen. Voor 
Walter gaat Het Plukpark dus over ex-
periment, intuïtie en gevoel, maar zijn 
ingenieursverleden is nooit ver weg. 

Alles wat hij doet in Het Plukpark is 
onderbouwd met bodemanalyses en 
geënt op onderzoek. Alle activiteiten 
en aankopen worden ook nauwkeurig 
bijgehouden in de vorm van Excelta-

bellen in een – voor een leek althans 
– indrukwekkende tabel en website. 

Partnerschap 
Zo’n groot bessenhof kan je niet al-
leen opstarten en onderhouden. Het 
Plukpark is het succesverhaal van een 
gemeenschap van verwante zielen. 
Zo weet de ene buurtbewoner raad 
bij het snoeien, levert een andere 
paardenmest of verdient een student 
uit de buurt er een centje bij. Ook ge-
meentelijke plantacties en verenigin-
gen zoals Tuinhier, de Boomgaarden-
stichting en zoveel anderen stonden 
aan de wieg van Het Plukpark of hiel-
pen bij de uitbouw. 

Al die hulp wordt in Het Plukpark erg 
gewaardeerd.

Walter zorgt met veel liefde voor zijn Plukpark, 
zodat hij en zijn kennissen kunnen genieten van de 

weldaden van bessen. 
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Passie delen 
Tot nu toe was Het Plukpark vooral 
iets voor familie, vrienden en colle-
ga’s. Een grote wei vol bessenstruiken 
levert echter een oogst op die te veel 
is voor Walters kennissenkring, maar 
te weinig voor massaproductie. Daar-
om wil hij die passie nu delen met de 
buitenwereld, en gezien de gezond-
heidsinsteek is vooral de korte keten 
de doelgroep. Hij verkoopt zijn heer-
lijke confituren (nog) niet commer-
cieel, maar codeerde recent wel een 
website waar ‘karakters met smaak’ 
op zoek kunnen naar ‘smaken met 
karakter’. Je kan er bessenweetjes 
en suggesties voor confituur en diep-
vriesfruit vinden. Vanaf volgend jaar 
zal je er ook jonge bessenscheuten 
kunnen bekomen. 

Neem zeker een kijkje op: 
www.hetplukpark.be. 

Als je geïnspireerd bent door Walters 
verhaal en een idee hebt voor een sa-
menwerking of iets anders, dan kan je 
hem via de website ook contacteren 

en zo genieten van de weldaden van 
bessen. 
Ik vertrok alvast met mijn armen vol 
heerlijke confituur, en ik was een leuke 
babbel rijker. 

Prijsvraag 

Je kan drie heerlijke potjes confi-
tuur naar keuze winnen van Het 
Plukpark! Ga op de website www.
hetplukpark.be op zoek naar het 
antwoord op onderstaande wed-
strijdvraag. 
Stuur je antwoord in een mailtje naar 
info@dezemstenaar.com met als  
onderwerp ‘Wedstrijd Plukpark’ en 
wie weet word jij als winnaar geloot 
uit alle juiste inzendingen en mag je 
drie heerlijke potjes confituur gaan 
ophalen.

De wedstrijdvraag luidt::
“Welke drie fruitsoorten zitten in de 
bovengenoemde confituur met de 
naam Tournée Minérale?” Tekst en foto’s: Laura Schoevaers 

Winnaars wedstrijd Cherry on the Cake
Vorige maand kon je op pagina 40 
meedoen aan de wedstrijd van ‘Cher-
ry on the Cake’. Je kon zes mooie prij-
zen winnen. 

We kregen heel wat reacties binnen 
en de dames van Cherry on the Cake 
kozen de volgende winnaars: 
Karen Hendrickx wint een mini-shoot. 

Niek Goosens kan haar huis vanaf nu 
versieren met een gepersonaliseerde 
vlaggenlijn. 

Rhode Van Besien krijgt binnenkort 
een groot boeket aan huis geleverd.

De Kersttafel van Flo Van Besien zal er 

nog nooit zo mooi uitgezien hebben, 
dankzij de tafelstyling voor 6 perso-
nen. 

En Nico Ricour zal kunnen smul-
len van een heerlijke taart voor zes  
personen. 

De winnaars zullen rechstreeks ge-
contacteerd worden om hun prijs in 
ontvangst te nemen. 

Tekst en foto: Cherry on the Cake
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André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

Kennismakingslessen op dinsdag 11 oktober van 10u15 - 12u00 
Bib Zemst, Schoolstraat 23
Bel me voor meer info of schrijf je in: Willi Lichtert (arts)

0476/93 67 88, willi.lichtert@skynet.be, www.willilichtert.be

Organisatie: Sunny Side Up vzw

Nieuw: Biodanza voor 50+
Bewegen op leuke muziek

Volgens je eigen mogelijkheden
Gemakkelijk, plezierig en ontspannend

Krijg meer energie!
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Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

SCHILDER- 
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PROJECTS Johan Mahieu

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

info@msprojects.be
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Upcycle je feest(tafel) of etalage
ELEWIJT - Iedereen geeft of krijgt graag een cadeau. Maar we hebben vaak geen inspiratie of we 
kunnen er gewoonweg te weinig tijd aan besteden. Wanneer je toch met een origineel geschenk 
voor de dag wil komen, kan je dat zonder probleem overlaten aan Lindsay Bonnewyn (31 jaar). Zij 
startte in augustus haar zaak Maurice Autentic.

We gaan vol goede moed op zoek, 
maar belanden al snel bij de klas-
siekers: bloemen, een fles wijn, pra-
lines of een cadeaubon. Voor deze 
inspiratieloze mannen (en vrouwen!) 
schuimt Lindsay de kringloopwinkels 
en brocantes af op zoek naar hebbe-
dingen die ze kan aanpassen tot iets 
nieuws. 
Lindsay: “Ik speur naar vaasjes, ser-
veerschalen, kandelaars,… Allerlei 
decoratiestukken die ik nieuw leven 
kan geven door ze te beschilderen of 
te bewerken met bv. klei of papier-
maché. Zo heb je echt een bijzonder 
stuk in handen. 

Upcycling zit meer dan ooit in de lift. 
Oude, afgedankte items worden her-
werkt tot nieuwe producten die zo 
kwaliteitsvoller worden of een andere 
functie krijgen. Maurice Autentic staat 
dan ook synoniem voor unieke stuks, 
en dit alles bovendien op een milieu-
bewuste manier.

Pinterest feesttafel
Door haar job als office manager is 
Lindsay het gewoon om bedrijfs- 
events te plannen. Ook haar eigen 
etentjes en feestjes kloppen tot in de 
puntjes. De volledige omkadering van 
haar trouwfeest, dat in november op 
de planning staat, is dan ook volledig 
van haar hand.
Lindsay: “Dit is waar Maurice helemaal 
om draait: de feesttafel van jouw dro-
men werkelijkheid maken. Een feestje 
aankleden met ballonnen en bloemen 
is immers gemakkelijk en leuk, maar 
zo vanzelfsprekend. Wanneer het 
net dat tikkeltje meer mag zijn, ga ik 
graag voor jou op zoek naar artikelen 
om zo een bepaalde sfeer te creëren. 
We bespreken samen het kleuren-
palet en de stijl. Pinterestgewijs pro-
beer ik dan dat droombeeld zo goed 
mogelijk te benaderen. Zo ziet jouw 
feestje (trouw, babyborrel, verjaar-
dagsfeest, receptie, …) er precies uit 
zoals op jouw moodboard.  En wan-
neer het afgelopen is, hoef je niets 
weg te gooien. De decostuks verwel-
ken immers niet en je kan ze dan ook 
blijven koesteren.”

Ideaal voor etalages
In haar atelier in de tuin probeert ze 
om het plaatje volledig te doen klop-
pen. Lindsay: “Het maakt me blij dat ik 
op die manier toch al een deel van de 
zorgen kan wegnemen die er bij zo’n 
organisatie van een feest anders aan 
te pas komen. Ook handelaars die op 
zoek zijn naar een bepaalde look and 
feel van hun etalages, kunnen bij mij 
terecht.

Lindsay heeft geen artistieke voor-
opleiding, maar ze heeft duidelijk een 
creatief deel van zichzelf ontdekt. Ge-
woon verstand uitschakelen en doen. 
De passie blijkt duidelijk uit het resul-
taat. 
Lindsay: “Hetzelfde bij koken. Doe mij 
zeker geen recept volgen, ik maak lie-
ver iets met alle restjes. Nooit gedacht 
dat ik het geduld ervoor zou hebben. 
Maar het resultaat geeft me zoveel 
voldoening.”

Giveaway in november!
Lindsay organiseert in november een 
giveaway. Het is dus meer dan inte-
ressant om Maurice Autentic te volgen 
op sociale media. Voorlopig vind je al-
vast meer info op Facebook en Insta-
gram. Je kan Lindsay ook contacteren 
op 0499/38 11 88 of op mauriceau-
tentic@gmail.com.

Tekst: Kim Willems,
foto’s: Maurice Autentic
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Tuinman Timo
EPPEGEM - Wie in augustus de rommelmarkt van Eppegem bezocht, heeft hem ongetwijfeld zien 
staan. Timo Denis (12 jaar) stond er te blinken achter zijn kraampje met honderden plantjes die 
hij zelf gestekt had. Zijn assortiment was in een mum van tijd zo goed als uitverkocht. Het begon 
allemaal met een handvol aangekochte moederplanten van graslelies en pannenkoekenplanten. 

Ze wonen nog maar twee jaar in hun 
nieuwbouwwoning, maar de gro-
te tuin lijkt al jaren aangelegd. Dit is 
overduidelijk het domein van tuinman 
Timo. Een meterslange werkbank 
en een dubbele serre vol babyplant-
jes. Ook het nieuwe tuinhuis met 
overkapping staat vol planten. Naast 
alle graslelies en pannenkoekenplan-
ten staan er ook verschillende bana-
nen- en tomatenplanten, aardbeien, 
paprika’s, vetplantjes, kruiden, … 

Timo zit in het eerste jaar ‘Plant en 
dier’ in de tuinbouwschool Horteco in 
Vilvoorde. Hij legt uit dat je in het der-
de jaar moet kiezen tussen tuinbouw 
of dierenzorg.
Timo: “Mijn keuze staat al lang vast: 
tuinbouw uiteraard! Ik leer veel van 
planten op school, maar ik zoek zelf 
meer info op. En mama heeft ook 
groene vingers, dus die helpt me wel.”

Mama Caroline: “Tuinieren is een van 
mijn vele hobby’s, maar bij Timo draait 
echt wel alles om planten. Zelfs als hij 
gaat wandelen of fietsen, dan neemt 

hij een zakje mee. Gegarandeerd 
komt hij terug thuis met blaadjes of 
zaadjes. Zie je die populieren? Die zijn 
afkomstig van bij het voetbalveld in 
Eppegem.”

Timo: “Mijn broer en zussen vinden 
tuinieren maar niks, maar mij kan 
je altijd in de tuin terugvinden. On-
kruid wieden vind ik wel minder leuk. 
Ik steek er veel te veel tijd in en het 
groeit altijd terug. Ik laat het dan ook 
liever over aan mama.”
Tuinman Timo leidt me rond in ‘zijn’ 
tuin. Bij elke boom of plant staat hij 
stil en geeft hij een deskundige uitleg 
over hun groei en verzorging. Zelfs 
bomen uit de tuin van hun vorige wo-
ning verhuisden mee.
Timo: “Enkele bomen hebben het niet 
gered. Maar ik ben blij dat de appel-
boom en de twee perelaars ook in 
onze nieuwe tuin aarden. Je ziet ook 
verschillende kerstbomen staan. Nie-
mand had verwacht dat ze de feest-
dagen zouden overleven, maar hier 
staan ze dan!”

Als Timo volledig zijn gang zou kun-
nen gaan, was duidelijk de hele tuin 
vol geplant. 
Timo: “Jammer, want dit jaar heb ik 
‘maar’ een twintigtal grote zonne-
bloemen mogen planten. De voorbije 
jaren stonden er zeker twee keer zo-
veel.”

Een bezoekje aan tuincentrum Van 
Uytsel in Kontich is dan ook de favo-
riete uitstap voor de jonge tuinman. 
Hij haalt er zijn inspiratie en komt 
telkens met enkele nieuwe planten 
naar huis om mee te experimenteren. 
Ook in de kringloopwinkels gaat hij 
geregeld langs. Daar hoopt hij leuke 
bloempotjes op de kop te tikken. 

Timo: “Mijn grote droom is een eigen 
plantenzaak uitbaten met planten die 
ik allemaal zelf kweek. Wat denk je, 
mama, als kerstcadeau?”

Tekst en foto’s: Kim Willems

Timo: “Van planten onthoud ik alles, van wiskunde niks.”
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E: info@verlinden-interieurbouw.be
T: 0496993027
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Tijdens de geslaagde rommelmarkt in Eppegem was het ook feest op de 

parking van café Richelieu. J.B. & The Walkers zorgden op de wagen van 

Commers voor een uitbundige sfeer. Steve Grey, Pete Vegas, Luc en Guy 

gaven het beste van zichzelf en dat werd gewaardeerd door de talrijke 

aanwezigen. 

De jaarlijkse zomerstage van SK Laar was andermaal een groot succes. Een zeventigtal kinderen (6 tot 12 jaar) hadden twee dagen voetbalplezier. Tien trainers en jeugdspelers leerden hen op een leuke manier de eerste voetbal-kneepjes. Voor de ouderen was het een leuke voorbereiding op de nieuwe competitie. KV Mechelen-spelers Jorge Hernandez en Jonas Malede brachten een bezoek en wilden graag mee op de groepsfoto.
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“Vier buren, zeg maar vrienden, uit het Kompaartveld, Roger, William, Filip en Wim fietsen 
voor het derde jaar op rij van Eppegem naar Losnich aan de Moezel. Een tocht goed voor 
370 km en 2.400 hoogtemeters. Het traject loopt van Eppegem naar Scherpenheuvel en 

Namen tot voorbij Maastricht. Dag twee volgen ze vanuit Aken en 
Vennbahn Radweg, een spoorweg omgebouwd tot fietsweg die de Eifel doorkruist. Tot 

slot overbruggen ze de derde dag de afstand tussen Gerolstein en de Moezel. Uitendelijk 
bereiken ze deze moe maar voldaan.”, vertelt Wim Lybaert.

Windkracht Vooruit 2022 organiseerde in en rond feestzaal 
Molenveld in Elewijt hun eerste evenement. Kennis maken met 

de actieve leden was de bedoeling. Infostands, volksspelen, 
foodtrucks, springkasteel, tombola, kloostergang, goochelaar en 

motorrondritten stonden op het programma.
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KCVV Elewijt debuteerde in eerste provinciale met veel goesting 
bij Beigem-Humbeek. De club organiseerde voor die gelegenheid 
een verplaatsing met de bus met supporters en sympathisanten, 

gepaard aan een etentje in restaurant ‘De Drie Fonteinen’. De 
ploeg speelde een verdienstelijke wedstrijd maar kreeg niet wat 

het verdiende.

Deze vrolijke bende foeriers gaat jaarlijks graag mee op kamp om voor de jon-
geren van scouts Elewijt het lekkerste kampeten op tafel te toveren.

Op zondag 9 oktober roeren ze graag nog eens in de potten voor een spa-
ghettislag. Met de opbrengst wordt nieuw kookmateriaal voor het volgende 
kamp aangekocht. Iedereen is meer dan welkom tussen 17u en 20 u aan de 

scoutsterreinen van Elewijt!’ (foto: Scouts Elewijt).
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Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Neos Zemst in september haar algemene vergade-
ring. Met 118 leden aan de ontbijttafel voor boterhammetjes met spek en eieren, kof-

fiekoeken en de voorstelling van een goed gevuld jaarprogramma. Neos Zemst bestaat 
immers 15 jaar en is goed op dreef om dit een gans jaar te vieren. Alle leden ontvingen de 

welbekende scheurkalender ‘Druivelaar’. De bestuursploeg (foto) 
heeft ongelooflijk veel zin om er in te vliegen, op naar Neos Zemst 20 jaar.  Wil je er tij-

dens een volgende activiteit graag bij zijn: www.neoszemst.be

‘De Weitse Gans’, vorig seizoen kampioen, trok de positieve lijn 
door. De homogene ploeg won de bekerwedstrijd tegen St-Jozef 
Mortsel en ook de openingswedstrijd van hhet nieuwe seizoen 

tegen Vosberg (4-1). Na de wedstrijd wilden de spelers in nieuwe 
outfit met supporters graag verzamelen voor een foto.
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TIJD
VOOR
WAT
ECHT
TELT

BIJ KROTON MAKEN WE GRAAG TIJD VOOR U. 
Onze persoonlijke benadering maakt het verschil. Het team van Kroton 
bestaat uit ervaren boekhouders, accountants, fiscalisten en dossier-
beheerders. Stuk voor stuk absolute vakmensen die zich vastbijten in 
uw dossier. De hele dag door verwerken we cijfers en toch bent u bij 
ons geen nummer. 

Geen case is dezelfde. Start-up of multinational, BV of NV, we zoeken 
de juiste match tussen dossier en dossierbeheerder. We beseffen als 
geen ander dat de vertrouwensband tussen u en ons kantoor heilig is. 
Al meer dan dertig jaar werken we aan duurzame relaties. Met succes.

Kroton zoekt oplossingen. We analyseren, optimaliseren en corrigeren. 
Zoeken naar de best mogelijke oplossing voor uw specifieke vraag, van 
opstart tot overname, zit in onze natuur. Dàt is onze missie.

Zo kunt u zich bezighouden met wat echt telt.

Luk Van Biesen

Joris Ceulemans

Pieter Stoefs
KROTON
BOEKHOUDING
ACCOUNTANCY
FISCALITEIT

  ONTDEK ONS NIEUWE KANTOOR! 
Je vindt ons op Tervuursesteenweg 246 in Hofstade voor  
een goede babbel, een kopje koffie en een portie advies.

Tervuursesteenweg 246 
1981 Hofstade (Zemst) 
info@kroton.be 
Luk: 0495 25 10 66 www.kroton.be

Kroton_ad_DeZemstenaar_210x290_2022_maart.indd   2Kroton_ad_DeZemstenaar_210x290_2022_maart.indd   2 24/03/2022   17:4024/03/2022   17:40

Carine, Maggy, Alain en Raymond aan het kaartspel.
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Maggy speelt een solo slim en dat is 
niet de eerste keer
ELEWIJT - Maggy De Greef heeft een solo slim gespeeld tijdens een partijtje wiezen met haar Ele-
wijtse Okra vrienden en dat is niet de eerste keer.

Een partijtje wiezen in café Belvedè-
re was snel gespeeld. Meteen na het 
delen was het duidelijk dat Maggy 
straffe kaarten in de hand had om 
met een Solo Slim af te ronden. Kaar-
ten is een van de activiteiten die Okra 
op haar tweewekelijks programma 
heeft en dan is Maggy steeds van de 
partij. Om te kaarten wil ze altijd wel 
even tijd maken. Op de laatste bij-
eenkomst van Okra deelde Maggy de 
kaarten met haar medespelers Carine 
Moreels, Raymond Steemans en Alain 
Van Kerckhoven. “Tijdens een van die 
spelletjes vielen de kaarten wel heel 
gunstig voor mij. Ik kreeg 11 troef-
kaarten van harten, plus harten  aas 
en schoppen aas en kon voluit voor 
een Solo Slim gaan. Je moet dan in je 
eentje alle dertien slagen binnenha-
len en dat lukte mij ook.”

Tweede keer in 2 jaar
Overigens is het niet de eerste keer 
dat Maggy dit uitzonderlijk resultaat 
lukt. ”Dik twee jaar geleden heb ik ook 

een Solo Slim gespeeld met klaveren 
als troef in ons vergaderlokaal ‘In den 
Prins’. Hoe het komt weet ik niet maar 
het kaartersgeluk zit mij tegenwoor-
dig wel erg mee, vind ik.”

Een Solo Slim spelen werd altijd al 
als een uitzonderlijke prestatie in het 
kaarten beschouwd. De speelkaarten, 
samen met een foto van de succes-
rijke speler en daarbij ook de namen 
van de medespelers, werden dan in-
gelijst om als rariteit in het café op te 
hangen.

Inlijsten
“Dat zag je vroeger wel meer”, zegt 
Carina Giraud, waardin van café Bel-
vedère. ”Tegenwoordig is het eerder 
uitzonderlijk omdat de jongeren ook 
minder kaarten. Maar deze gebeurte-
nis in mijn café wil ik alvast inlijsten en 
ophangen. Het kan een uitdaging zijn 
voor andere spelers om dit resultaat 
te evenaren.”

Tekst en foto’s: 
Juliaan Deleebeeck

Solo Slim spelen
- 

betekenis & definitie:

alle slagen halen, niemand 
betrekken in je plan

Solo Slim: 13 slagen in troef

“Solo Slim”: Net als bij abondan-
ce mag men zelf troef maken, 
maar nu moet men alle slagen 

halen. Dit is echter uitzonderlijk.

Carine, Maggy, Alain en Raymond aan het kaartspel.

Maggy met haar solo slim kaarten.
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Brassed off
EPPEGEM - Toneelvereniging KK Streven en de Koninklijke Fanfare ‘ Hoop in de toekomst ‘ staan 
binnenkort samen op de planken.

Helaas, alweer corona die een spel-
breker was. In 2020 zou het toneel-
gezelschap KK Streven zijn 55ste 
verjaardag gevierd hebben met een 
spektakelstuk, maar om de gekende 
reden viel dit in het water. Het gaf de 
vereniging echter wel de tijd om na 
te denken over een productie naar 
analogie met hun massaspektakel in 
2016, dat plaats vond op de Schrans-
hoeve, ‘Het gezin van Paemel’. 

Bijzondere samenwerking
Nu wordt het alvast een bijzondere 
samenwerking met de fanfare uit Ep-
pegem: acteurs die muziek gaan spe-
len en muzikanten met een acteer-
taak zorgen voor een speciale insteek. 
De muzikanten zijn sinds juni al aan 
het repeteren, het toneelgezelschap 
sinds juli. Elk apart om dan uiteindelijk 
tot één samenspel te komen. Hier-
voor werd Guy Verbelen onder de arm 
genomen voor de regie. “De leden 
van de fanfare zullen in het toneel-
stuk geen statische aanwezigheid 
zijn maar ‘echt‘ meespelen“, verklaart 
Bart Vandermeiren van Streven. “De 
regisseur heeft hoge verwachtingen 
van dit stuk.”

Toneelbewerking
Brassed off is gebaseerd op de gelijk-
namige film uit de jaren 90 en vertelt 
het aangrijpend verhaal van een fan-
fare in de jaren 80 tijdens de dreigen-
de mijnsluitingen in Engeland. “Dit 
stuk vraagt een echte samenwerking 
tussen de toneelvereniging en onze 
fanfare” verklaart Ilse Verdickt van 
Koninklijke Fanfare Hoop in de toe-
komst. “Niet alle leden van de fanfare 
kunnen meespelen. Daar is het podi-
um te klein voor.”

De voorstellingen vinden plaats in het 
GC de Melkerij op 18,19 en 20 novem-
ber. 

Hiervoor zal het podium met een 170-
tal paletten groter gemaakt worden.

In totaal zullen er bij momenten soms 
een veertigtal mensen op scène 
staan, wat voor een spannende op-
bouw zorgt. 

Ook de rekwisieten en kledij vormen 
een belangrijk onderdeel.

Melodrama
Met dit stuk heeft de toneelvereni-
ging gekozen voor drama, over liefde 
en vriendschap in onstuimige tijden, 
doorspekt met een flinke dosis hu-
mor. Zorgt de sluiting van de mijnen 
ook voor het einde van de fanfare? 

Een uitnodiging om het verhaal,  
gebracht door twee plaatselijke 
verenigingen, in levende lijve te erva-
ren. 

Binnenkort in de Melkerij.

Voor reservatie: 
www.gcdemelkerij.be voor de 
opvoeringen van 18 en 19/11 
en reservatie@kkstreven.be 
voor die van zondag 20/11

Tekst: Katia De Vreese,
foto: KK Streven
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Brasserie Oud Sempst

Brusselsesteenweg 86

1980 Zemst

0475/33.17.59

www.oudsempst.be

Maak kennis op dinsdag 11 oktober, 19u30 in de bib van Zemst.
Eerste les: 10 €, tweede les gratis.
Bel me voor meer info of schrijf je in: 015/62 06 35
greet.selderslaghs@skynet.be, www.itworkstomove.eu
Organisatie: Sunny Side Up vzw

Ontdek Biodanza op 
dinsdagavond

Bewegen en dansen op fijne muziek 

volgens je eigen mogelijkheden.

Stress en spanning loslaten.  

Meer plezier, energie en verbondenheid!

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

Tervuursesteenweg 668, 1982 Elewijt
www.transportdelaet.com



38

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
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Bio-iksel

Marie-Ange was niet echt de belichaming van het tweede deel van haar naam. Zij belichaamde eerder an-
dere, meer fysieke kwaliteiten, waar menige engel het moeilijk mee zou gehad hebben. Precies deze laat-
sten waren Gabriel, de Human Resources-manager, uiteraard niet ontgaan tijdens het sollicitatiegesprek. 
Toen hij de opgenomen beelden van het rollenspel herbekeek, in functie van de lichaamstaal, was hij er 
rotsvast van overtuigd: Marie-Ange zou de nieuwe sales manager worden. De tien verkopers van het team 
zouden nu niet meer aarzelen om hun manager mee te nemen op klantenbezoek. Met haar voorgangster, 
Rolanda, was dat even anders geweest. Wegens altijd in maatpak met wit afgetekende okselvijversporen, 
penetrante lichaamsgeur, onfrisse adem en dito ruikende voeten. Die bij elke meeting altijd direct uit haar 
stijlloze, platte schoenen lucht kwamen happen, waarbij haar tenen krullend kraakten. In haar neus pulken, 
en de vangst tot een bolletje rollen en dan met een welgemikte vingerknip wegschieten… was een andere 
specialiteit. Om nog maar te zwijgen van de luchtjes die zij geniepig uit haar onderste darmkanaal perste 
telkens er een vliegtuig over Brucargo opsteeg. Peter, één van de topverkopers, was er totaal op afgeknapt 
en had zijn ontslag ingediend. Hoewel het not done was, stuurde Gabriel de beelden van Marie-Ange door 
naar Peter, in de hoop hem terug te winnen. Nog dezelfde avond belde Peter: “Jezus man, die Marie-Ange, 
wat een madame!” waren zijn eerste woorden. Wat gebeuren moest, gebeurde: Marie-Ange werd aange-
worven als de nieuwe sales manager van Bio-iksel, de innovatieve partner voor milieu vriendelijke bespa-
ringen in het productieproces.

De voorstelling van Marie-Ange kon bogen op veel ellebogengepor  van de mannelijke collega’s. Een jeug-
dige, frisse verschijning die graag pronkte met wat ze van moeder natuur had meegekregen. Intelligent 
bovendien, die excelleerde in spreadsheets en PowerPoint presentaties. Het gonsde van de ‘wows’ en de 
‘zeg-eens-heb-je-dat-gezien’-s. Zelfs Peter had zijn kar gekeerd en de Bio-iksel club opnieuw vervoegd. 
Gabriel glunderde. Zijn zet was geslaagd. Op het Benelux-weekend in Venlo gingen ook de Nederlanders 
plat voor haar. Marie-Ange genoot zichtbaar van de interesse, met haar groene kijkers af en toe speels 
knipogend naar haar nieuw collega’s. Toen zij na het succulente, rijkelijk met wijn overgoten diner de zaal 
verliet, wilden plots vele heren zich tegelijk gaan voorbereiden op de volgende dag… Uitermate bizar in de 
geschiedenis van het bedrijf.
De week nadien verscheen Marie-Ange steevast te laat op kantoor. Met elke dag een ander excuus, gaande 
van maandelijkse ongesteldheid over uitgevallen elektriciteit tot verregaande… ‘huiswerkverplichtingen.’ 
Wat de verbeelding van sommige heren op hol deed slaan. Gezamenlijke verkoopafspraken werden beju-
beld en allen keken ze uit naar het kerstdiner waarbij alle werknemers met partner hun opwachting zou-
den maken in de volledig afgehuurde Salons Waerboom in Groot-Bijgaarden. Marie-Ange liet lang op zich 
wachten. Ruim na het aperitief arriveerde zij met haar partner… Patricia. Een lief, wat bedeesd, maar leuk 
ogend, sympathiek meisje van dertien-in-een-dozijn. Gekleed in een witte chemisier en blauw plooirokje. 
Net een schooluniform uit vorige eeuw. Wenkbrauwen fronsten zich. Blikken spraken boekdelen. Of om 
het met de historische woorden van Bredero te zeggen: “Het kan verkeren”.

Alex - Térieur - Lauwens

Fo
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: J
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rie
sAlex & Alain
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Shoppen voor elkaar, voor Zemst
ZEMST - Het is een bijzonder idee: je bestelt iets op een webshop, maar je wil niet dat het bij jou 
thuis geleverd wordt. Toch is dat hoe de webshop van Zemst For Life vzw werkt. Als je daar een 
cadeautje bestelt, wordt het niet bij jou thuis geleverd, maar bij een Zemsts kind dat opgroeit in 
een context van kansarmoede. 

Kansarmoede is vaak een onzicht-
baar verhaal, en hoewel we het hier in 
Zemst erg goed hebben, wonen hier 
toch heel wat kwetsbare gezinnen. 
De energiecrisis geeft daar nog een 
extra bittere rand aan. In veel gezin-
nen zal er ook dit jaar helemaal geen 
ruimte zijn voor leuke cadeaus met de 
feestdagen. Ouders zullen er natuur-
lijk altijd alles aan doen om hun kind 
gelukkig te maken, maar een nieuw 
cadeautje, helemaal naar wens van 
het kind, dat zit er misschien niet in. 
En dat is net waar Zemst For Life vzw 
bij wil helpen. 
Els en Laura van Zemst For Life leg-
gen uit: “Het is ons doel om alle 
kwetsbare kinderen in Zemst een be-
zoekje van de kerstman te geven, en 
die kerstman zal splinternieuwe ca-
deautjes meebrengen die de kinderen 
zelf gekozen hebben. Kinderen geven 
via een wenslijst te kennen van welk 
cadeau zij dromen. Met de ingeza-
melde fondsen van acties of via onze 
webshop proberen we die dromen 
dan waar te maken.” In december zal 
een ZFL-kerstman de cadeaus dan 
bezorgen aan de kinderen in Zemst. 
“We hopen bovendien dat we vol-
doende geld zullen inzamelen om elk 
kwetsbaar gezin ook een feestelijke 

aperitiefbox te kunnen bezorgen met 
hapjes en drankjes om de feestdagen 
te vieren.” 

Of dat zal lukken? “Als elk gezin in 
Zemst één cadeautje voor een kind in 
kansarmoede zou kopen, dan zullen 
we al ver boven het verlangde bedrag 
zitten. Als de actie zo’n groot succes 
zou blijken, is er trouwens wel een 
goed doel gekozen waaraan over-
gebleven gelden zullen geschonken 
worden: Wrapped In Love. Die orga-
nisatie breit kleertjes en dekentjes 
voor kindjes van kersverse mama’s 
die het niet breed hebben.” Wil je nog 
iets meer doen? Organiseer dan een 
wafelbak, bloemenverkoop of andere 
actie en registreer ze via de website 
van Zemst For Life vzw. Met de inge-
zamelde gelden kan je cadeaus aan-
kopen in de webshop, of je kan het 
aan de organisatoren overlaten om 
dat te doen voor jou. 

Een bezoekje aan de website is erg 
simpel: je kiest eerst of je een cadeau 

wil kopen voor een kind, een feestbox 
voor een kwetsbaar gezin wil sponso-
ren of een pakketje voor een mama 
in kansarmoede. Je kiest vervolgens 
welk cadeau jij wil doneren en plaatst 
het in je virtuele winkelmandje. Daar-
na kan je afrekenen. Jij zal thuis geen 
cadeautje ontvangen, maar het ca-
deautje wordt wel opzij gezet en in 
december aan het juiste kind bezorgd. 
Met al die cadeautjes samen geven 
we een gouden randje aan de feest-
dagen. Voor iedereen, voor Zemst. 
Wil jij ook een kind, mama of gezin blij 
maken? Rep je dan naar de webshop, 
koop een cadeau, en via de kerstman 
wordt het in december bij een Zemsts 
gezin in kansarmoede bezorgd. Zo 
simpel is het! 

Bezoek de webshop op de volgende 
link: www.zemstforlife.be/shop.php. 

Tekst: Laura Schoevaers,
foto’s: Ines Deboeck 

Via de ZFL-webshop kan je een kerstcadeau kopen voor een 
kind in kansarmoede. 
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Hofstadenaar met zangmicrobe Len 
Neefs heeft grote plannen
HOFSTADE - In Hofstade leeft een 22-jarige jongeman met artistieke ambities en een bekend 
stemtimbre. De Zemstenaar wou wel even kennismaken.
Len Neefs studeert toegepaste psy-
chologie in Antwerpen, na een eerste 
studie aan het RITCS, richting ‘tv’. Van 
jongs af aan was hij echter ook ge-
beten door de zangmicrobe. Op heel 
jonge leeftijd nam hij al deel aan kin-
dermusicals zoals ’Oliver’ en ’14-18’ 
en ’Fiddler on the roof’. Kindercas-
ting gaat vanaf een bepaalde leeftijd 
natuurlijk moeilijker maar het zingen 
heeft Len nooit verleerd, “al was het 
maar gewoon thuis in de living of de 
slaapkamer”, grapt hij. In 2010 nam 
hij nog het ‘toeterlied’ voor de Warm-
ste Week op, samen met Bart Peeters.

Sedert juli 2022 heeft Len het plan 
opgevat om resoluut te gaan voor 
een eigen zangcarrière, liefst waar 
hij ooit van zou kunnen leven. Om die 
een definitieve boost te geven plaats-
te hij haast elke dag van augustus een 
cover op z’n sociale media. Hij is ac-
tief op Instagram, tiktok en Facebook. 

Op Instagram bijvoorbeeld heeft hij al 
2500 volgers en het bereik groeit elke 
dag. Je vindt vandaag al een 30-tal 
covers van hem online.

Hij repeteert in het Brusselse, vaak 
met bevriende jonge muzikanten 
maar een echte ‘band’ levert dat voor-
lopig niet op. 

Binnenkort concentreert hij zich niet 
alleen meer op covers maar zal hij ei-
gen nummers uitbrengen. Daarvoor 
trekt hij de komende maanden de 
studio in, met de bedoeling een com-
pleet album uit te brengen. Hij heeft 
ook al een aantal aanbiedingen voor 
optredens maar houdt voorlopig de 
boot wat af. Ook kandidaat-managers 
zijn al opgedaagd. 

Dat muziek bij de familie Neefs (Louis 
en Günther moeten we niet voorstel-
len) in de genen zit, moet Len ook wel 

toegeven: “Ik kan dat natuurlijk niet 
weg toveren en wat de natuur mij 
meegegeven heeft zit in het bloed. 
Dat valt niet te loochenen. Maar ik wil 
wel degelijk een eigen traject uitstip-
pelen. Een kopie is nooit zo goed als 
van het origineel en ik wil niet zomaar 
in de voetsporen of het kielzog van 
mijn papa of grootvader treden. Ik 
zoek mijn eigen stijl, gaande van soul 
tot R&B tot afro, zowel Engels als Ne-
derlandstalig. ”  

We hebben een sterk vermoeden dat 
we van deze jongeman nog gaan ho-
ren. 

Len zoekt ondertussen ook ijverig 
naar een originele artiestennaam. 
Tips van lezers zijn altijd welkom!

Tekst: Bart Coopman,
foto: Stef Reynaert
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Modelbouwvrienden maken  
oversteek naar nieuw vaarwater
HOFSTADE - De Modelbouwvrienden voor modelboten (MBV) hebben een nieuw vaarwater in 
domein Sport Vlaanderen in gebruik genomen. Ze verlaten hun stek aan het Bootshuis en leggen 
aan op het oude waterreservoir aan het hoogtouwenparcours.

Betonrot zou de overkapping van de 
oude aanlegsteiger, waarin de club 
een onderkomen heeft, onveilig ma-
ken en dus kregen de modelbouwers 
een nieuwe locatie aangeboden. 

Deels in een opslagruimte aan het 
hoogtouwenparcours en deels in het 
gebouw aan de oude rolschaatspiste.

“Een deel van ons materiaal is al over-
gebracht maar er moeten nog veel 
grote stukken en diorama’s verhuisd 

worden”, zegt Simon Weemaels. 
”Nog maanden werk.”

De eerste vaardag in de waterkuip 
bleef beperkt tot de eigen leden die er 
hun nieuw vaarwater kwamen testen. 

”De coronatijd heeft serieus ingehakt 
op de kalender die aan een herschik-
king toe is. We hopen volgende zomer 
weer meer volk naar onze vaardag te 
krijgen en ook weer naar de beurzen 
in Duitsland, Engeland en Frankrijk te 

kunnen”, zeggen de MDB vrienden. 
“Op die grote beurzen illustreren we 
met onze zelfgebouwde diorama’s 
wat je met modelbouw allemaal kan.”

Diorama
Intussen zijn ze wel heel fier op hun 
grootste realisatie  uit de clubgeschie-
denis met de schaalbouw van ‘Port of 
Antwerp-Bruges,’ waarmee ze het 
decor van het prestigieuze Rinkven 
golftornooi in Brecht kleurden. 

”Dergelijk diorama (in de volksmond 
maquette) bouwen we op in prefab 
delen om gemakkelijk te kunnen ver-
plaatsen”, legt Simon uit. “Een aantal 
sponsors is bijzonder gul geweest 
om ons aan materialen te helpen om 
belangrijke delen van de havens van 
Antwerpen en Zeebrugge op schaal 
na te bouwen. Het diorama is nu ont-
manteld tot volgend golfseizoen en 
ligt opgeslagen bij Sportizon in Vil-
voorde.”

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck
De modelbouwers maken van het oude waterreservoir in het domein hun nieuwe 

thuishaven.
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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

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

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

Bakkerij Kim
Brusselsesteenweg 301 

1980 Eppegem
0475 58 69 49

Openingsuren: 
maandag tot zondag: 6u30-18u00

woe: gesloten

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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Aziatische hoornaars bedreigen  
inlandse honingbijen
ZEMST - In Vlaams-Brabant zijn al 90 nesten van de Aziatische hoornaar opgespoord en vernie-
tigd. Ook in Zemst, Hofstade en Weerde. De exotische wespensoort bedreigt onze honingbijen en 
biodiversiteit en daarom is een algemene bestrijding een noodzaak.

“De Aziatische hoornaar, een grote 
exotische wespensoort, breidt snel 
uit en moet met alle middelen bestre-
den worden”, zeggen onderzoekers 
van het INBO (Instituut voor Natuur en 
Bosonderzoek).

Sinds 2016 is de Aziatische hoor-
naar een constante in de Vlaamse 
insectenwereld en die een bedreiging 
vormt voor de inlandse honingbijen 
en andere nuttige insecten. “En we 
spotten ze zowat in alle gemeenten”, 
zegt Dominique Soete die de opspo-
ring van de hoornaar in Vlaanderen 
coördineert. ”We vonden al nesten bij 
het domein Planckendael in Muizen, in 
een boom in Hever, in een vogelnest-
kastje in Hofstade, in een tuinhuisje in 
Kessel-Lo, in een bosje in Wolvertem 
en in een gat onder de grond aan de 
visvijver van Weerde. Ze huizen echt 
overal. Vlaams-Brabant is al goed 
voor een negentigtal vernietigde nes-
ten.”

Bijenkiller
De Aziatische hoornaar 
is officieel erkend als 
een invasieve soort, 
waarvan de nesten 
moeten verdelgd wor-
den. De grote wesp is in 
snel tempo heel Europa 
aan het koloniseren en 
is zeer schadelijk voor 
de biodiversiteit en de 
landbouw. De sterke op-
mars verontrust voor-
al de imkers, want hun 
bijen zijn een gegeerde 
prooi voor de hoornaars. In Frankrijk 
zijn al imkers gestopt met het houden 
van honingbijen omdat de Aziatische 
hoornaar hun bijenvolken uitmoordt. 
”De Aziatische hoornaar heeft hier 
vrijwel geen natuurlijke vijanden en 
dus zal hij vrijwel zeker een ‘blijver’ 
zijn waar we niet meer van af gera-
ken”, zegt Soete.

Vrijwilligers nodig
In Europa staat de 
Aziatische hoornaar 
bovenaan de lijst 
van de te verdelgen 
insecten. ”Daarbij is 
de inzet van vrijwilli-
gers bepalend om ze 
in kaart te brengen 
en hun opmars af te 
remmen”, zegt Soe-
te. ”We willen het 
netwerk van waar-
nemers nog verfij-
nen want elk nest 
dat nu niet verdelgd 
wordt, betekent vijf 

tot tien nieuwe nesten volgend jaar. 
Daarom roepen we de mensen op 
om mee uit te kijken naar deze grote 
wesp. ”Vrijwilligers krijgen lokpotten 
beschikbaar om de vliegroutes van de 
hoornaar te traceren en zo het nest 
op te sporen. Dat geven ze door aan 
het meldpunt dat de bestrijding coör-
dineert. Vrijwilligers nemen zelf geen 
actie om een nest te verwijderen. Dat 
is specialistenwerk.”

Naast de Aziatische hoornaar is er 
ook een Europese soort. Die lijkt op 
de Aziatische maar is onschuldig. 
Daarom is het wel belangrijk dat de 
mensen het verschil kennen.

Wie in de bestrijding een handje 
wil helpen vindt alle informatie op  
https://vespawatch.be

Tekst: Juliaan Deleebeeck,
foto’s: Juliaan Deleebeeck en 

Dominique Soete

Het nest van de Aziatische hoornaar kan wel een halve 
meter groot zijn.

Aan de Weerdse visvijver 
werden ook potten met lokstof 

opgehangen.
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