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orige maand vertelden wij u het verhaal van onze
man met de zwart-geel-rode pet, compleet in de
greep van het Rode Duivelsvirus. Wij maakten ons
al langer zorgen over zijn geestelijke gezondheid,
maar met die stijgende voetbalkoorts van de jongste weken
waren wij er écht niet gerust meer in. Nauwelijks een maand
later halen wij opgelucht adem: in vergelijking met wat
wij de voorbije dagen te zien kregen, is onze voetbalgekke
medewerker een gepensioneerde klerk, die in grijze stofjas
zijn geeuwende poedel uitlaat.
Wat is er in godsnaam aan de hand? Mensen lijken in deze
duivelsroes massaal hun verstand te verliezen. Wij wilden
weten of het ook in Zemst zo’n vaart liep en stuurden onze
huisfotograaf op pad. En ja hoor, ook hier dezelfde taferelen:
joelende kinderen met vlaggen, toeters en bellen, volwassen
venten met pruiken op hun kop, vrouwen met driekleurige
strepen op hun kaken, schouders en euh, nog plaatsen. Zelfs
onze bejaarde knakkers kraaien van de pret.
Ook in het dagelijkse straatbeeld is er geen ontkomen aan. Of
vindt u het normaal dat iedereen rondrijdt met een zwart-geelrode sok rond de buitenspiegel van zijn auto? Of dat honderden
Belgische vlaggen aan honderden gevels hangen? Hier en daar
ook een Braziliaanse, dat spreekt voor zich. In Weerde zagen
we bovendien een Spaanse vlag, in Elewijt een Italiaanse,
in Hofstade een Amerikaanse. En in de kastelenbuurt van
Linterpoorten in Zemst zelfs een Argentijnse!
Wordt Zemst internationaler en kleurrijker? Wij moeten het gaan
geloven! Zoals u van ons gewoon bent, houden wij de vinger op
de pols. U kreeg van de Zemstenaar al de reeks “Geen Belg,
wel Zemstenaar”. Vandaag maakt u kennis met de Kameroeneese
Yvette uit Hofstade in de derde aflevering van anderstaligen die
Nederlands leren. En dan is er nog de Congolese Madeleine uit
Zemst. Madeleine werd zopas verkozen tot Miss Vlaams-Brabant
en is topkandidate voor de finale van Miss België. In welke
kleuren? Juist: zwart, geel en rood.
De redactie (PV)

3

Van luider over luidst
Zemst keek massaal naar de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Algerije. De volle tribune
in café Den Druugen Airing, de voetbalchalet van FC Eppegem, rusthuis Relegem, café De Rut in
Weerde, het clubhuis van FC Zemst, taverne Hof van Laar en vele andere organisaties kleurden
volledig zwart, geel en rood. Het ging overal van luider, luidst naar uitzinnig! Fellaini zorgde in de
70ste minuut voor de gelijkmaker en tien minuten later deed Mertens de tribune met 112 zitjes, de
cafés en zalen ontploffen. De ontlading was enorm bij klein en groot.
Foto’s en tekst Jean Andries
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naar uitzinnig!
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Zwarte schone

verdedigt Zemstse kleuren
Zemst - Madeleine Etienne komt uit
Congo, woont ongeveer drie jaar in
Zemst, maar is ondertussen goed
ingeburgerd. Ze is kandidate voor VlaamsBrabant voor de Miss België-verkiezingen
en hoopt in oktober geselecteerd te
worden voor de finale.

I

n haast vlekkeloos Nederlands staat
Madeleine ons te woord: “Wie ik
ben? Ik ben achttien jaar, binnenkort
negentien. Ik woon dertien jaar in
België en ben een drietal jaar geleden uit
Aalst naar hier verhuisd, samen met mijn
mama Lilyn Tunda en haar vriend “papa
Pierre”. Ik studeer aan de Sisa in Antwerpen,
dat is een ambachtelijke kunstschool voor
etalagisten en standendecor. Mijn hobby en
passie is modellenwerk. Dat doe ik onder
meer voor de gekende kledingboetiek in
Brussel Flash ’n Fash.”

En je wil Miss België worden?

“Dat is een ambitie die ik heb, naast
veel andere ambities hoor. Ik ben vorig
jaar eerst topmodel geworden van de
wedstrijd International Miss African
Beauty, als kandidate voor Congo. Nu
waag ik mijn kans voor de titel van
Miss België. Ik ben alvast geselecteerd
als een van de twintig kandidaten van
de provincie Vlaams-Brabant voor de
finale. In september weten we of dat lukt.
Ondertussen moet ik zoveel mogelijk
supporters achter mij krijgen die een
smsje sturen naar 6665 met de melding
mvb04. De komende weken en maanden
ga ik volop met de promotie starten, in
Zemst, Antwerpen en Brussel vooral, met
affiches en flyers. Ik hoop 1000 affiches te
hangen en 5000 flyers te verdelen. En er
is ook mijn Facebookpagina. Binnenkort
is er de Missendag met 220 kandidaten.
En wie weet kan je mij met mijn
kandidatenlint ook de komende weken
en maanden in Zemst tegen het lijf lopen
op evenementen zoals Soirée Tropicale
of op openingen of zo. Ik ga er volop
6

voor gaan. Veel
is een kwestie
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Miss Belg
“Ja, je hebt wel eens wat
ik op mijn achttiende mijn
reacties of fluittoontjes in de straat, maar verjaardag kon vieren met mijn familie
daar leer je mee leven. Ook willen veel in Congo. Ooit keer ik daar terug, denk
jongens kennis met je maken, maar dat ik. Maar dan zal ik zeker ook heel veel
kan geen kwaad als je maar de nodige naar België terug komen. En à propos,
afstand bewaart. Veel contacten en binnen een half uurtje vertrek ik naar
vriendschappen in het leven zijn leuk.”
Brussel om te gaan supporteren voor
de Rode Duivels. Dus ik voel mij wel
Nooit heimwee naar Congo?
Belg ook, hé.”
“Mijn papa Pierre heeft er voor
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries
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Open vanaf 11u - Keuken is geopend van 12u tot 21u
dinsdag en woensdag gesloten

info@oudsempst.be • www.oudsempst.be
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Oldtimers
te kijk en te koop
Elewijt – In de
toonzaal van
een voormalige
Nissangarage opende
Thierry Vannerom
een showroom met
oldtimers. Wij gingen
een kijkje nemen.

O

p 1 maart van dit
jaar opende Thierry
Vannerom
een
showroom
met
oldtimers van diverse merken op
de hoek van de Waversebaan en
de Eppegemsesteenweg in Elewijt.
Mooi glimmende opgeknapte
wagens, die één en al nostalgie uitstralen,
maar evenzeer wagens met de littekens
van de tand des tijds. Dit vertaalt zich
uiteraard in een verschil in prijskaartje.
“Een droom die mocht uitkomen”, vertelt
Thierry, die al ruim vijftien jaar bezig
is met de aankoop en de verkoop van
oude wagens. Wat begon als een hobby
heeft ondertussen een concrete vorm

gekregen. “Het was niet eenvoudig om
in deze buurt een aangepaste ruimte te
vinden voor een betaalbare prijs. Via een
kennis, die tweedehands auto’s verkoopt,
kon ik aanspraak maken op deze locatie.”
Een ruime showroom met veel glas
die langsheen een fietsroute ligt. Het
lokt wel kijkers. “Tijdens de week
kan je hier enkel terecht op afspraak,
aangezien ik beroepsmatig
als vertegenwoordiger werk
bij een bandencentrale. Een
bijkomende reden trouwens
waarom dit adres perfect is:
ik woon in Kampenhout en
werk in Zemst.” Op zaterdag
is de showroom geopend
van half twee tot half zeven.

O-plaat
“Het opzet van dit alles was
een zaak te kunnen beginnen
om oldtimers aan te bieden
voor een betaalbare prijs én
die kwalitatief in orde zijn.”
Zelf verbouwen doet hij niet,
enkel de aan- en verkoop.
Door de jarenlange ervaring
weet Thierry echter wél
waar men terecht kan voor

eventuele restauratie, indien de toekomstige
eigenaar er zelf niet wil aan sleutelen. “De
wagens die ik verkoop zijn, alhoewel we
wettelijk gezien geen garantie hoeven te
geven, volledig in orde op technisch vlak.
De oldtimerkeuring is trouwens strenger
geworden sinds enige tijd. Eens de
oldtimerkeuring op zak is de wagen voor
altijd vrijgesteld van de jaarlijkse technische
keuring. Bij inschrijving wordt de wagen
dan voorzien van een O-plaat. Hieraan zijn
echter wettelijke beperkingen verbonden,
maar je krijgt een vermindering van de
verkeersbelasting. Je kan je oldtimer ook
gewoon laten inschrijven, dan gelden de
wettelijke beperkingen niet.”

Glimmend koetswerk
De oudste aanwezige oldtimer is een
Volkswagen uit 1952. “Mijn eigen eerste
oldtimer was een Mini. Ook moto’s,
bromfietsen en oude snorfietsen zijn de
laatste tijd zeer in trek. Een blinkende
Porsche, een mondaine Mercedes,
Kevertjes in verschillende kleuren of een
nostalgisch Volkswagenbusje. Wie graag
wat glimmend koetswerk wil bewonderen
of een spatje roest eens van nabij wil zien,
op zaterdag staat de deur open!”
Tekst: Katia De Vreese, foto’s: Jean Andries
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De 125-jarige zet met haar concerten een lange traditie verder!

Eppegem - In mei 2014 vierde de Koninklijke Fanfare Hoop in de Toekomst uit Eppegem
haar 125-jarig bestaan in de school De Waterleest in Eppegem.

125 jaar muziek

H

armonies en fanfares in van vandaag worden leerlingen aangezet Vaste waarde
Zemst zijn, als ze overleven, tot notenleer en instrumentenlessen. Met haar 125 jaar is de Koninklijke
een lang leven beschoren. Iedere week kunnen de Eppegemse en fanfare van Eppegem een vaste waarde
Onlangs vierde WIK uit andere jongeren in de schoollokalen van binnen het culturele landschap van onze
Laar zijn honderdjarig bestaan en de de Waterleest in Eppegem terecht voor gemeente. Dat werd vorige maand feestelijk
gevierd. Met een
harmonie van Elewijt is dit jaar exact muzieklessen.
jubileumconcert, een
tweehonderd jaar actief.
in
p
o
o
H
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de Toekoms
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muziekverenigingen
Hoop in de
n
e
e
gem
werd het een druk maar zeer
To e k o m s t
binnen onze
Jong maar ook oud laten gesmaakt weekend. Foto’s uit de oude doos
opgericht,
die
naast toneelopvoeringen ook operettes zich niet onbetuigd. De fanfare is werden geprojecteerd, tot groot jolijt van het
bracht. Al snel was hiervoor muzikale nog steeds zeer actief en dat op alle aanwezige publiek. En voor de gelegenheid
begeleiding nodig. Zo ontstond in 1889 fronten. Ieder jaar trekt ze op weekend trokken de muzikanten ook nog eens het
de fanfare Hoop in de Toekomst. De ter voorbereiding van hun jaarlijks oude kostuum van de vereniging aan.
fanfare werd opgericht onder impuls concert. Om hun kassa te spijzen, Een jubileumtaart mocht natuurlijk niet
van Ridder Powis de Tenbossche, organiseert de vereniging naast de ontbreken. Tevens werden een fotoboek, het
de toenmalige burgemeester van de muzikale activiteiten ook verschillende nieuwe logo en de vernieuwde website aan
nevenactiviteiten, zoals hun restaurant- het publiek voorgesteld. De burgemeester
gemeente Eppegem.
kwam namens het gemeentebestuur
en spaghettidagen.
Jong en minder jong
Fanfare Hoop in de Toekomst telt nu 45 de feestvarkens gelukwensen en een
Midden
jaren
‘70
werd
de muzikanten en de jeugdafdeling bestaat verjaardagscheque aanbieden.
Tekst en foto: Bart Coopman
jeugdopleiding opgericht. Tot op de dag uit 15 leden.

“
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bvba
Zowel voor bedrijf als particulier

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes
Tapijtreiniging en vloerbehandeling
Opkuis van nieuwbouw en na verhuis
Reiniging van alle kunststoffen en metalen
Ontmossen paden, gevels en daken
Polieren van aangetast glas
Leegzuigen en reinigen van waterciternes
Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BEST

EK

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be

Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be

11

Zemst - Eind mei had
Louis Reydams er veertien
jaar promotie van
“vreemdelingenverkeer”
in de Zemst opzitten. Hij
geeft de fakkel door aan
Ivo Drieghe. Tijd voor een
gesprekje…

H

oe bent u bij de VVV
terechtgekomen?

“Dat was eigenlijk vooral een
kwestie van de juiste man
toevallig (?) op de juiste plaats.In 1999 werd
door de toenmalige schepen voor toerisme
een werkgroep opgezet om met de hulp
van een pas afgestudeerde, gesubsidieerde
projectkracht het toeristisch aanbod van
Zemst te inventariseren. Vermits ik altijd
al belangstelling had voor cultuur, stapte
ik in. Helaas was er weinig animo om een
echte gemeentelijke Toeristische Dienst
op te richten. Daarom stichtten we zelf
een vrijwilligers-VVV, die samenwerkte
met de gemeente en er werkings- en
projectmiddelen van ontving.”
Hebt
u
een
achtergrond?

‘toeristische’

“Ik heb vóór mijn pensioen vijftien
jaar voor de Antwerpse Zoo gewerkt.
Ik wist er de verzuchtingen van
de wetenschappelijke staf en hun
kweekprogramma’s te verzoenen met de
belangrijke publieksfunctie van de Zoo.
Het personeel dat met het publiek in
contact kwam, stuurde ik naar de Efteling
om er de knepen van het vak te leren.
Die communicatie en marketingaspecten
hebben zeker verwantschap met het
takenpakket van een toerismevereniging.”
Welke toeristische troeven heeft
Zemst?

“Iedereen, ook buiten Zemst, kent het
Blosodomein in Hofstade. Ook het daarin
gelegen Sportimonium begint stilaan
brede faam te genieten. Maar Zemst kent
zoveel meer bezienswaardigheden, zowel
materiële als immateriële: het Rubenskasteel
in Elewijt, de watermolen in Weerde, het
Kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van het
Hammeke langs de Zenne in Zemst… Er
zijn ook veel kastelen in onze gemeente, de
meeste in privébezit, maar de moeite waard.
Daarnaast hebben we een aantal tradities
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VVV
wuift voorzitter uit
met een respectabel verleden, denk maar
aan de Sint-Hubertusprocessie in Elewijt
en de schuttersgilden in Weerde en Zemst.
Iemand moet dit alles onder de aandacht
brengen!”
Wat heeft de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer (VVV) als
vrijwilligersorganisatie
in
die
veertien jaar zoal op poten gezet?

“Wel, een heleboel! Onze eerste opdracht
bestond uit het uittekenen en beschrijven
van wandelroutes. Tot nu toe zijn er negen
gemaakt, in elke deelgemeente minstens

“

Ik stuurde
mijn personeel
van de Zoo
naar de Efteling

één. Ze zijn allemaal verkrijgbaar aan
de onthaalbalie van het gemeentehuis,
en in het toeristisch infopunt in het
Sportimonium.
Daarna hebben we een fietsroute
ontworpen, bewegwijzerd en van
infobrochure voorzien: ‘de 8 van Zemst’.
Tijdens het laatste weekend van juni
organiseren we om de twee jaar een Open
Tuinenweekend. Twaalf van tevoren
geselecteerde tuinen worden dan voor
het publiek opengesteld. Deze activiteit

wisselen we af met de Kunstenaarsroute,
die tweejaarlijks in augustus plaatsvindt.
Dan zetten we een traject uit langs de
ateliers van Zemstse artiesten.
Verder hebben we ook al driemaal
een
internationale
Sportcartoonale
georganiseerd,in samenwerking met Bloso.
Dat was een behoorlijk arbeidsintensieve
organisatie met een stevig budget, vermits
er voor de internationale deelnemers
een aantrekkelijke prijzenpot aan vast
moest hangen. Het is niet zeker dat dit zal
verder gezet worden. Wij waren ook de
initiatiefnemers van de Halloweentocht in
het Blosodomein. Na twaalf jaar heeft het
Bloso die overgenomen, en dit jaar is het al
de vierde editie onder hun hoede.
Tenslotte hebben we net een toeristische
folder van Zemst opgeleverd. Hij is
inhoudelijk klaar maar nog niet gedrukt.
Oh ja, we zijn natuurlijk ook bezig aan een
project in het kader van de herdenking
van de Grote Oorlog. Onze Korporaal
Trésignies-fietstocht is quasi klaar en
neemt de bezoekers dertig kilometer
lang mee langs gedenktekens en militaire
begraafplaatsen in onze regio.”
Wat laat u met plezier aan uw
opvolger?

“Al die hoogtechnologische toestanden
op computer zijn aan mijn generatie
niet besteed. Daar mag Ivo Drieghe
zich op gooien!”
Tekst en foto: Ilse Van de Velde

wachten op
nieuwe adv
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Gunter Vercammen

van FC Eppegem naar VV Elewijt

Elewijt - De overstap van Gunter Vercammen
(26) van FC Eppegem naar VV Elewijt heeft
veel voetballiefhebbers in Groot-Zemst
verbaasd.Vanaf zes jaar speelde hij voor
FC Eppegem en was negen jaar kernspeler
van de eerste ploeg. Na een knieblessure
heeft hij de ambitie gevonden om voor
het eerst hoofdcoach te worden bij de
derdeprovincialer.

Gunter Vercammen (rechts):
"Marc Vanhaute wordt mijn
rechterhand"

“L

angs de lijn of toch jeugd heb ik iets
nog voetballen, het gerealiseerd. Ik heb
is nog een groot verschillende stages
vraagteken”,
zegt in elkaar gestoken,
Gunter Vercammen. “De eerste o r g a n i s e e r d e
kennismaking met VV Elewijt, samen met b u i t e n l a n d s e
de voorstelling van
de spelers, was
een
emotionele
Iets opbouwen
avond. Dat het
is mijn uitdaging
trainerschap
me op het lijf
geschreven is, vind ik zwaar uitgedrukt. toernooien en werd
Ik ben wel een echte voetbalfreak. Ik ben met de U11 Vlaams kampioen. Ja, ik
heel gemotiveerd en ben er in mijn vrije ben er fier op.”
tijd voortdurend mee bezig.”

vele trainers. Hij kon ook werken met
veel clubspelers en hun aanhang van
Eppegem.”

Fier op erelijst

Tweede grootste club

“

Mon Temmerman een
voorbeeld

“Mijn erelijst bij FC Eppegem is uniek.
Ik werd drie keer kampioen en speelde
drie keer de eindronde. Ook met de

“Ik kan terugblikken op negen mooie
jaren bij FC Eppegem. Van de titel
in tweede provinciale met 33 punten
voorsprong en 83
punten heb ik het
meest genoten.
In mijn te korte
Bij inleveren van
voetballoopbaan
deze bon:
heb
ik
van
GRATIS
elke
trainer
iets
bijgeleerd.
een doos
Mon Temmerman
Dr. Beckmann
anti-kleurdoorloop was een echte
vriend
onder
doekjes
de spelers, het
*bij aankoop van min. 15€
sociaal
aspect
was
enorm
Enkel geldig in de
belangrijk. Een
maand juli 2014
voorbeeld voor
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“Voor een nieuwe schwung zorgen bij
VV Elewijt en iets opbouwen is mijn
uitdaging. FC Eppegem is top en heeft
alles. Ik had liever in schoonheid afscheid
genomen. Ik streef er naar om van VV
Elewijt de tweede grootste club van
Groot-Zemst te maken, niet alleen sportief
maar ook structureel. Met tien punten
meer dan het voorbije seizoen ben ik, na
afloop van mijn eerste jaar, een tevreden
trainer. Marc Vanhaute is de nieuwe T2 en
mijn rechterhand. Hij heeft veel ervaring
opgedaan bij FC Zemst en kent derde
E. Een mooie reeks met vele derby’s.
Ook samenwerken met keepertrainer
Eddy Roekens en afgevaardigde Stefan
Robberechts verheugt mij. Ik kijk er naar
uit”, besluit Gunter Vercammen.
Foto en tekst: Jean Andries

Zet je woning
in de verf

GEREGISTREERD AANNEMER

Tervuursesteenweg 620 - 1982 Elewijt
Tel. 015 61 26 56
www.napoleon-games.be

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)
Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

www.betonvandijck.be

FC

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Auto’s
T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen
16

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

Bart Van Zundert

van KV Mechelen naar KFC Eppegem

Eppegem - FC Eppegem haalde met Bart Van Zundert
een speler met naam binnen. De 33-jarige polyvalente
middenvelder voetbalde vorig seizoen bij derdeklasser
Kapellen en kende een mooie periode bij KV Mechelen.
Promoveerde van derde naar tweede klasse en een
seizoen later naar eerste klasse. “Bij KFC Eppegem wil
ik de ambitie van de club helpen waarmaken”, zegt
Bart Van Zundert.

“

Bij Malinwa werd ik
gewaardeerd, dat voel ik
ook in Eppegem

“K

V Mechelen was
een periode die
de
voetbalfans
van
Eppegem
en omstreken blijkbaar niet vergeten
zijn. Ik was in die periode één van
de publiekliefhebbers. In Mechelen
had ik een heel goed gevoel en werd
er gewaardeerd, dat voel ik ook in
Eppegem, maar dan op een ander
niveau (lacht). Ik heb heel wat
voetbalkwaliteiten en kan overal mijn
plan trekken. Bij FC Eppegem ben ik
een nieuwkomer, maar ik ken er heel
wat mensen en dat spreekt me aan.
Vierde klasse was mijn verwachting,
Jammer, maar ik kan me evengoed
opladen voor een jaar eerste provinciale
en de ambitie van de club helpen waar
te maken.”
FC Eppegem heeft een uitstraling,
Kapellen veel minder

“Deze beslissing heb ik heel bewust
genomen. Met mijn vriend Pieter
Crabeels voetbalde ik twee jaar
geleden samen bij Capellen. Ik ken
trainer Yves Cloots, in die periode
bij KV Mechelen hulpcoach van
Peter Maes. Ik ken ook voorzitter
Jan Van Asbroeck, sportief directeur

Marc Talbut en afgevaardigde
Fernando Julio, allemaal toffe
mensen waarmee ik contact had
tijdens mijn glorieperiode bij
Malinwa. Ik volgde wekelijks
FC Eppegem. De club heeft een
uitstraling en leeft, dat is bij Capellen
veel minder.”
Elke stap terug een stap vooruit

“Uiteraard is eersteprovincialer FC
Eppegem een stap terug. Maar elke
stap terug was voor mij weer een stap
vooruit. Met Germinal Beerschot
degradeerde ik van eerste naar
derde nationale.
Promoveerde
naar
tweede
klasse, zette weer
een stap terug
naar
Antwerp
en later naar
vierdeklasser
C a p e l l e n .
Onmiddellijk
promoveerden
we terug naar
derde
klasse.
Ook
bij
FC
Eppegem heb ik
die betrachting.

Ik hoop deze doelstelling waar te
maken. Een nieuwe uitdaging is het
zeker. In voetbal moet je steeds een
keuze maken. Zekerheid heb je nooit.
Met 33 lentes jong hoef je geen keuze
meer te maken, hé. Het kan alleen maar
meevallen”, besluit Bart Van Zundert.
Tekst en foto Jean Andries
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u
Na afspraak

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen
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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

Zemst – Nederlands leren. Met een
schep inzet en een beetje durf lukt
het wel. Maar een taal leren gaat over
meer dan woorden en zinnen. Ook
cultuur, tradities en gewoonten spelen
een rol. En leer je die zomaar? In
deze reeks brengen we verhalen van
ervaringsdeskundigen. Deze maand het
verhaal van de Kameroeneese Yvette
Tchatchet uit Hofstade.

Garage Sint Martinus b.v.b.a.

Nederlands
,
de taal van mijn kinderen
Y
vette Tchatchet woont
al meer dan tien jaar in
België. Naast de zorg
voor echtgenoot Georges
en vier kinderen werkt Yvette
als verpleeghulp én studeert ze
verpleegkunde. “Nog twee jaar en ik
heb mijn diploma”, vertelt ze trots.

Babbelen helpt
Yvettes Nederlands is goed, al is zij
het daar niet echt mee eens. “Mijn
Nederlands is nog niet perfect, maar
ik kom er wel. In Kameroen leer je als
kind automatisch de dialecten van de
omringende dorpen die echt kunnen
verschillen van het jouwe. Dat helpt
wanneer je een vreemde taal wil
leren.”

Tijd om naar de Nederlandse les te
gaan heeft Yvette niet echt. “Mijn
kinderen vinden het leuk om mij
nieuwe woorden aan te leren. Vooral
van die lange, zoals ‘begrijpelijkheid’,
waarbij mijn tong in de knoop gaat. Ze
laten me dan oefenen tot ik het woord
correct kan uitspreken”, lacht ze. “En
weet je wie mij ook helpt? Geronimo
Stilton. Ik lees zijn avonturen samen
met mijn kinderen.”
Angst om Nederlands te praten heeft
Yvette niet. “Ik praat zoveel mogelijk
Nederlands. Aan de schoolpoort met
de andere moeders en zeker als ik
boodschappen doe. Als ik belangrijke
dingen moet vragen in de winkel
schrijf ik die eerst woord voor woord
op. Dan voel ik mij zekerder”.
Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries

Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA
Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Thatchet
Oud ijzer - schroot -- Koper Yvette
- aluminium
lood - inox --Autowrakken -- Kabels --Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

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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Specialiteit:
grasmaaiers
grasrobots
kettingzagen
hakselaars
heggescharen
bosmaaiers
etc...

		

VERHUURT

Eigen hersteldienst

HET

MATERIEEL

VOOR KARWEI EN FEEST

NU:
Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60

Oorlogsbrieven
Hofstade - Honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog
uit en dat zal u geweten hebben. In dit herdenkingsjaar heeft uw
favoriete maandblad daar al menig artikel over gebracht. Geen
nood, deze keer gaat het nu eens niet over De Grote Oorlog. Maar
we willen u de brieven niet onthouden die krijgsgevangene Karel
Neveux uit Hofstade tijdens WOII schreef naar zijn ‘vrouwtje’
Elizabeth Fierens en hun tien kleine kinderen.

D

Een fragment uit de bundel authentieke
oorlogsbrieven van Karel Neveux:

e brieven schetsen
een
ontroerend
beeld van het leven
van een Vlaamse
krijgsgevangene in Duitsland.
Het zijn mooie brieven in
schoonschrift, want daar werd
toen nog veel aandacht aan
besteed. Ze laten zien met welke
hoop en angsten mensen tijdens
de oorlogsjaren in het leven
stonden. Karel Neveux werd
geboren in 1895 en overleed
in 1975. In Hofstade was hij
een bekend en geliefd figuur.
Een aantal van onze huidige
dorpsgenoten kunnen hem nog
gekend hebben of kennen zijn
nazaten.
Na de oorlog ging Karel aan
de slag op de administratie
van Hofstade plage en was hij
actief in het verenigingsleven.
Hij was een diepgelovig man
en bleef tot op hoogbejaarde
leeftijd
misdienaar
bij
kerkelijke gelegenheden zoals
trouwmissen en begrafenissen.
Hij was lid van de KWB
en de mensen uit Hofstade
konden bij hem thuis op den
Ambroos
langskomen
om
wat van het verdiende geld
op hun spaarboekje van de
boerengilde (ook gekend als de
Raiffeisenkas) te zetten.
Tekst: Veerle Mollekens
Met dank aan het documentatiecentrum
van Kazerne Dossin in Mechelen voor het
digitaliseren van de oorlogsbrieven.
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Schat gevonden!
Plaats: Pastorietuin Elewijt
Tijd: 12 juni 2014, tussen 19 en 20u
Elewijt – Voor de tweede keer dit jaar organiseerde de
Zemstenaar een speurtocht naar een verstopte schat. En net
zoals vorige keer bestond de eerste opdracht in het oplossen
van de rebus die de coördinaten prijsgaf. Een verslag.

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

Vlnr achteraan: Kristin en Jimmy (Weerde),
Wouter (Elewijt), Tom en Lars (Elewijt)
Vlnr vooraan: Lies (Eppegem), Laeti en Nils
(Weerde), Dries (Eppegem)

Nils en zijn moeder Laeti staan rustig
te kijken naar de mooi aangelegde
pastorietuin. Eigenlijk wachten zij op
het signaal van de klokken heel nabij
want plots luiden die 19u. en dan reppen
beiden zich naar PA01: een schommeltje
in de uiterste hoek van de tuin. Nog
anderen komen toe. De vierjarige Dries
heeft zijn schopje bij. Daar zijn Kristin
en Jimmy die ook paraat waren bij de
eerste zoekopdracht aan de bib in Zemst.
En er is nog volk in aantocht. Ze blijven
allemaal rond het schommeltje draaien,
zoeken, kijken… Uiteindelijk zijn het
Nils en Laeti die de exacte plaats om te
graven weten te vinden, met aanwijzingen
die verborgen zaten in de muur aan de
oostzijde. Iedereen komt erbij staan en ze
wisselen elkaar af bij het schoppen.

Extra spannend
Maar toch is het lang niet zeker dat die
schat er nog ligt, want er is onlangs een
speeltuig bijgezet, toch wel net op de
plaats waar de schat verborgen ligt! Zo
is het extra spannend. Maar ze stuitten
op iets en ja, het blijken twee kisten,
gelukkig vlak naast die pas geplaatste
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nieuwe steunpaal! Nils en kleine Dries
juichen: “Een echte schat die we
moeten opgraven zoals bij de piraten en
dan nog wel met een vlag van de Rode
Duivels er in!” Moeder Lies moet ook
lachen om zoveel toeval: “Net voor we
naar hier kwamen, had hij nog zijn hoop
geuit op zo een vlag van de wereldbeker
voetbal waar hij zo tuk op is! Tof dat hij
hier een schat heeft mogen opgraven en
niet in onze tuin.”
De inhoud van de kisten: driekleurige
hoofddeksels en vlaggen van het WK
voetbal, wordt eerlijk verdeeld onder
alle dappere zoekers, vinders en
schoppers. We praten nog even na bij
een gratis drankje van de Zemstenaar
aangeboden in “den druugen airing”,
waar op een groot scherm de
wereldbeker in Brazilië van start gaat.
“Wanneer is de volgende zoekopdracht?
Dat smaakt naar meer!” zeggen ze als uit
één mond. OK, beloofd, er zullen zo nu
en dan nog wel verrassingen van welke
aard ook, in de Zemstenaar te vinden
zijn, rebussen, of puzzels voor wie graag
zoekend bezig is.
Tekst en foto: Kristel Vanden Wyngaerd

Dakwerken DE DONDER

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
•Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
•Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
•Dakgootbekleding in PVC
•Gootreparaties
•Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13
VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE
MAANDAG RUSTDAG

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten

“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”
Wij hechten veel belang aan een persoonlijke, verzorgde en kwalitatieve dienstverlening.
Uitgebreid assortiment rouwdrukwerk, in eigen beheer.
Voor verdere inlichtingen kan u vrijblijvend onze vernieuwde website raadplegen: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Onder de
De garageverkoop in Weerde was voor de standhouders
de gelegenheid om een grote kuis te doen op de zolder.
“Het was geen groot succes, maar we hebben ons
geamuseerd”, zegt Karine. Kathy, Lotteke, Patricia,
Robbe, Nancy en Ellen deelden haar mening.

Op zondag 22 juni organiseerden André Vanhaesebroeck
en Karin een herdenking bij het monument van de R.A.F.
in Hombeek. De voorzitter van de club Operation Neptune
van Hombeek bezorgde Charles Van Camp uit Zemst een
grote verrassing. Charles werd met een Willy Jeep afgehaald,
zonder dat hij er iets van afwist. Charles is gefascineerd door
de Tweede Wereldoorlog. Hij maakte de ceremonie mee, wat
voor hem een onvergetelijke gebeurtenis was.

Kinderboerderij ’t Gulderijtje organiseerde op
zaterdag 21 juni haar jaarlijks zomerfeest. Kinderen
konden er naar de dieren komen kijken, maar er
werden ook ballonnen geplooid. Tevens was er een
grimestand en een roofvogelshow. Yentl Verstraeten
was andermaal van de partij en ontving de kinderen
met stijl. Een foto mocht uiteraard niet ontbreken.

Tijdens het geslaagd jeugdtoernooi van
Zennester Hombeek toonde SK Laar zich
zowel op als naast het veld van hun beste
zijde. De U7, U8 en U9 konden rekenen op
de steun van ouders en supporters. Na de
wedstrijden zetten ze nog een tandje bij.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

KVG Wezelhof (vereniging van
mindervaliden en sympathisanten)
bestaat veertig jaar en dat werd gevierd.
De dag begon met een dankmis in de
kerk van Zemst, opgeluisterd door het
zangkoor. Een receptie en feestmaal
volgde in de parochiezaal. Germaine,
het oudste en mede-oprichtend
bestuurslid, nam die dag afscheid
als bestuurslid en werd letterlijk en
figuurlijk in de bloemetjes gezet. Ook
de andere bestuursleden werden
gehuldigd voor hun vrijwillige inzet.
“Een geslaagde avond en hopelijk gaan
we nog vele jaren verder”, zegden ze in
koor.

De benefietdag in het Ontmoetingscentrum voor de afgebrande brasserie
Engelentijne in Hofstade trok heel wat volk. Enkele handelaars namen het heft
in handen om uitbater Patrick Van Campen en zijn team een hart onder de riem
te steken. Zo werden schoonheidsverzorging en hairstyling aangeboden. Op de
foto Patrick met medeorganisatoren Tom Berkvens, zijn echtgenote Anke Rectem,
uitbaatster van een beauty salon, en actrice Veerle Eyckermans.

Jef Vandermeiren en Sander
Marcelis vierden samen hun
verjaardag met hun vriendjes. Na
een bezoek aan Oceade werd de
match België-Rusland gevolgd op
een groot scherm in de woonkamer.
En België won, wat voor het nodige
plezier en decibels zorgde.
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De Sint-Sebastiaansgilde van
Weerde schitterde andermaal op het
Gewestfeest van de Schuttersgilden
van Midden Brabant. Na de optocht
in klederdracht kon men genieten van
enkele muziekgroepen en een gezellig
samenzijn.
Zwemkampioenen in de bloemetjes: Roselynn De
Roeck (zes provinciale titels), Jessica Peeters (elf
keer goud provinciaal, zes keer goud nationaal,
brons en zilver op CSIT en WK 100 m rugslag
in Varna) en Liansi Vermeulen (twee maal goud
provinciaal bij de miniemen), omringd door
clubgenoten.

De kaarten- en abonnementenverkoop van de
Cultuurvonken voor het seizoen 2014-2015 was
een enorm succes. Op de eerste dag werden er
meer dan 300 abonnementen verkocht. In totaal
gingen al meer dan 1800 tickets de deur uit, met
het gevolg dat er een hele reeks voorstellingen
uitverkocht zijn. Op de foto een gedeelte van de
lange rij aan het loket van de dienst Vrije Tijd in
het gemeentehuis.

Verbr. Hofstade leeft. In het tussenseizoen
staken enkele werkers, met een roodgeel hart
voor de club, de koppen bij elkaar om de
kleedkamers te verfraaien. Op de foto Jean
De Weser, Stefan Hendrickx, Tom Straetman,
Jo Steegmans, Pieter Van Eycken, Tim
Brouwers, Joery Van Gyseghem, Sebastiano
Solitro, Peter De Coster, Johan Schotte en
René Ceuppens.
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Liefst 68 vrijwilligers poseerden graag voor woonzorgcentrum Releghem. “Om trots om te zijn”, zegt Deborah Vanhouwaert. “Elk op hun
manier zorgen zij voor iets extra voor de bewoners. Zonder enige vergoeding spenderen zij heel wat van hun vrije tijd, maar allemaal vormen
zij een belangrijke meerwaarde voor het goed voelen van de bewoners. Wat ze zoal doen? Maaltijdbegeleiding, cafetaria, menukaarten
opmaken, zangmapjes ordenen, palliatieve zorg, handwerk, rondgaan met het keuzemenu, seizoendecoratie, hulp bij misviering, wasbedeling,
bibliotheek en nog zoveel meer! Kortom, hun vrijwillig engagement is een onmisbare en ontzettend waardevolle schakel binnen de werking
van woonzorgcentrum Releghem. Wij hopen om nog vele jarenlang op hun inzet te mogen rekenen!”

De Zennetrappers organiseerden
op 1 juni hun zeventiende sterrit. Er
waren ruim vierhonderd deelnemers.

Pinksterzondag, dat betekent
Woitrock in Weerde. Al voor de
zeventiende keer brachten The
Shortcuts een mengeling van rock,
blues, Nederlandstalige nummers
en meezingers. Ook meerdere
gastmuzikanten en zangers droegen
hun steentje bij. Het zwoele
zomerweer zorgde opnieuw voor een
stevige opkomst.

27

De mountainbiketocht voor Mali in Zemst-Laar was
andermaal een groot succes. Ongeveer 700 inschrijvingen,
waaronder de sympathieke groep van Transport Scheers
uit Weerde, met Jos Kennis, Werner De Meulder, Ronald
Hoogsteyn, Rik III, Geert Lowet, Peter Holvoet, Katrien
Goovaert en Alexander Hoogsteyn (foto), zorgden voor
een sportieve dag.“Een goede voorbereiding voor de
Zomerfeesten op 13 juli”, zegt Ronald Hoogsteyn. Ook
Rudy De Bie met zijn echtgenote waren van de partij, en dat
werd gewaardeerd door onze illustrator Rudy Moens.

De kinderhoogdag was een bruisende
verwendag voor kinderen van drie
tot twaalf jaar en hun (groot)ouders.
Het was een verrassende mix van
voorstellingen, straattheater, animatie en
workshops. Twee jonge circusartisten
met straffe acrobatische workshops
steelden de show en hadden heel wat
belangstelling.

De tweede barbecue met inwoners van de
Humbeeksebaan, Humbeekseweg, Boterstraat,
Driesstraat en Kleine Parijsstraat in ZemstLaar was opnieuw een groot succes. “Tijdens
een receptie, ter gelegenheid van de trouw van
Bart Willems, werden de koppen bij elkaar
gestoken: “Er moet iets gebeuren”, zegden
ze in koor. Een vergadering met een zestal
mensen had een jaarlijks burenfeest tot gevolg.
“Een prachtig initiatief ”, vindt Jan De Craen,
gerechtelijk correspondent van KV Mechelen.
Traiteur ’t Laars Slagerke zorgde voor lekkere
vleesgerechten.
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Het vijfde treffen voor andersvaliden,
georganiseerd door de Zemstse Sportraad in
samenwerking met manege Verbrande Brug, de
Kringgroep Zemst en de vereniging Horsefun
voor andersvaliden was een succes. Initiatie
voetbal, hondengewenning, paardentherapie
en rijden met paard en koets stonden op het
programma. Het evenement werd afgesloten met
een feestelijke ceremonie waarbij iedereen in de
prijzen viel.
Anke Van Haesendonck

In juni namen Leen Willems en
Tania Vallinga ontslag uit het
bestuur van KFC Eppegem. Voor
de vele jaren inzet werden de
sympathieke madammen in de
bloemekes gezet.

Door supportersclub Roodgroen KFC Eppegem werden de
verdienstelijkste spelers van het seizoen in de bloemen gezet.
Kevin Stuckens werd laureaat. Pieter De Wit (verlof) en Bruno
Vanden Bossche eindigden tweede en derde met een miniem
verschil (rechts). Bestuursleden, die een heel jaar zorgden voor
een uitstekende werking, werden niet vergeten en mochten een
fles champagne in ontvangst nemen (onder).
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Hofstade - Bloso en de gemeente bouwen samen een grote turnhal aan het zwembad en
sporthal Heide in Hofstade. De zevenhonderd leden van turnvereniging Thorho in Hofstade
en Excelsior in Eppegem zien het graag gebeuren.

Nieuwe hal
A

voor 700 turners

l in 2009 werden er
gesprekken gevoerd tussen
Bloso en de gemeente voor
de bouw van een turnhal,
maar door andere prioriteiten op
waakvlam gezet. “Nu hebben wij een
akkoord om de sporthal te bouwen”,
zegt schepen van Sport Piet Van
Grunderbeek. “Die is er hoognodig
om de turners kwaliteitsvolle en veilige
trainingsmogelijkheden aan te bieden
en om in de andere sportzalen ruimte
vrij te maken voor de zaalbalsporten.
De gemeente draagt 1 miljoen euro bij
in de nieuwbouw, die tegen begin 2016
gebruiksklaar moet zijn.”

samen een 150 turners, genieten van
het voordeel dat we niet langer met
toestellen moeten zeulen en opstellen
om te kunnen trainen. De jongsten
en de recreanten blijven turnen in
de sporthal van Eppegem, omdat
mensen in eigen dorp moeten sporten
en wij hen geen verplaatsingen willen
opdringen.”
Gerda De Smet, secretaris van Thorho
Hofstade, blijft voorzichtig. ”Die zaal

is ons al jaren beloofd. Wij hopen dat
ze nu echt gebouwd wordt. Het is een
win-win situatie voor alle zaalsporten.
Het is een opluchting dat we niet
langer moeten zoeken naar alternatieve
locaties om de lessen te kunnen geven.
Met 370 leden zitten we momenteel
aan ons maximum, waardoor we
voor sommige leeftijdsgroepen een
wachtlijst aanleggen.”
Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto: Jean Andries

Naast de spoorweg
Sportfunctionaris
Marcus
Van
Roosbroeck kent de technische details
van de turnhal. ”Ze zal ongeveer 45
bij 25 meter groot zijn en wordt tegen
de huidige sporthal aangebouwd
langs de kant van de spoorweg.
Zo kunnen de kleedkamers en het
sanitair van het bestaande complex
gebruikt worden samen met nog twee
nieuwe kleedkamers. In de plannen
zitten ook een opwarmingszaaltje en
een polyvalent zaaltje voor kleinere
sporten zoals dansen. De zaal wordt
uitgerust voor toestelturnen, tumbling,
trampoline en acrogym. De toestellen
worden vast verankerd in de vloer, wat
de veiligheid sterk verhoogt.”

Ledenstop
Geert Tonnelier van turnclub Excelsior
Eppegem: ”Toch zullen niet al onze 350
turners de hal in Hofstade gebruiken.
Alleen de competitieploegen voor
trampoline, acrogym en toestelturnen,
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Een selectieploeg van turnkring Excelsior Eppegem nam naar jaarlijkse gewoonte
succesvol deel aan de recreatornooien AGD/AGH. Nieuw was de deelname aan
het recreatornooi voor Airtack en hoewel het een eerste deelname betrof, waren
de trainers uiterst tevreden over de resultaten. Tijdens de drie wedstrijden werden
acht gouden, elf zilveren en acht bronzen medailles behaald. Op de foto Merel,
Truus, Jana, Louka, Robin, Charlotte, Marie, Margot, Enya, Evita, Helena, Ainoa,
Rune, Roos, Kato en Britt.

31

Zemst - 20 juni was het Vluchtelingendag. De dienst Integratie van onze gemeente zette
een beklijvende film op de website en organiseerde samen met AZIZ een lezing in de bib.
Daar kwam Klaudia Raczova haar boek voorstellen: Meisje zonder identiteit.

Meisje zonder identiteit

D

e beelden van de
enorme stroom
vluchtelingen in
Syrië en Irak (en
andere delen in de wereld)
komen elke avond onze
huiskamer binnen. Jammer
genoeg is het een dagelijks
nieuwsitem. Maar er is ook
een speciale dag waarop
het
vluchtelingenthema
extra aandacht krijgt: de
Verenigde Naties hebben
20 juni uitgeroepen tot
Wereldvluchtelingendag. De
dienst Integratie van onze
gemeente nodigde die dag
Klaudia Raczova uit in de
bib. Nu bijna dertig, heeft
zij samen met journalist
Raf Liekens het verhaal van
haar kindertijd en jeugd in
een boek gegoten. Een vaak
schokkend verhaal, want het
was geen kindertijd en jeugd
zoals wij het ons voorstellen.

naar slaapfeestjes kon, want
niemand wist dat haar ‘thuis’
een asielcentrum was. Daar
slaat, onder meer, de titel
van haar boek op: Meisje
zonder identiteit. Toch is
het niet enkel een boek over
een meisje zonder papieren.
‘Identiteit’ verwijst ook
naar het opgroeien, jezelf
worden. Klaudia drukt het
zo uit: “Ik ben een beetje
vanalles, een lappenpop. Ik
ben alles wat de mensen mij
geleerd hebben. Mijn boek
is niet enkel een weerslag
van die vele jaren opgroeien
in een asielcentrum, maar
evenzeer een verhaal over
drugs,
liefde,
uitgaan,
alcoholisme,…
Ik
heb mijn leven in
eld. Niet angst
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Als kind van negen belandde zij met en het OCMW. Via
s
n, waarvan
Paarse
haar moeder, stiefvader en broertje opgevangen worde
in een Nederlands asielcentrum.
terugkeer naar Slowakije identiteitskaart
Romazigeuners werden niet aanvaard
– in Belgische asielcentra (tot zeven Klaudia en haar familie kregen papieren
in Slowakije, het land waar ze geboren verschillende plaatsen op één jaar) werd in het kader van de regularisatie van
2009. Toch zijn ze nog niet volledig
is. Anders dan in Belgische asielcentra opgevangen.
‘vrij’. Ze hebben nog steeds een paarse
– waar ze later terecht kwam - mag je in
identiteitskaart, wat bijvoorbeeld
Nederland het centrum niet verlaten. Dat Identiteit
snijdt je enerzijds af van het ‘normale’ Twaalf jaar heeft het dan nog geduurd telkens voor problemen zorgt op de
leven, maar anderzijds beleefde zij zo een voor de familie eindelijk ‘papieren luchthaven. Vandaar haar woorden:
relatief gelukkige kindertijd, waarin ze met kreeg’. Een tijd waarin Klaudia “Ik woon in een vrij land, maar ik ben
lotgenootjes van allerlei nationaliteiten uitgroeide tot een puber die, zoals ze niet (helemaal) vrij.”
speelde. In die periode besefte ze niet nu vertelt, heel wat muren rond zich Wie het levensverhaal van de jonge
wat kinderen daarbuiten hadden en zij bouwde. Overdag was ze Klaudia, die Klaudia wil lezen, kan haar boek uitlenen
zelf moest ontberen. Dat besef kwam net als andere meisjes naar school ging, in de bib van Zemst.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries
eens zo hard toen het gezin – na een korte voor het eerst verliefd werd, …maar niet
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Huwelijk en portretfotografie
www.yvescollin.be
Steeds op afspraak: 0477 970 759
info@yvescollin.be
Studio: Guldenschaapstraat 27, 1800 Vilvoorde

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

33

TV Zemst
Walter De Kok

Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst
Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
walterdekok@telenet.be
Outdoor living - Vliegramen
Zonnewering - Buitenschrijnwerk
Carport - Pergola

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

U kijkt toch ook?

Het zit TV Zemst niet echt mee. Nu gaat uitgerekend Telenet zelf ook tv-zender
spelen! Weer een concurrent erbij! Van je buren uit Mechelen moet je het hebben. Niet
dat ik teeveecoryfee Mark Uytterhoeven van enig lobbywerk ten voordele van Telenet
beticht. Daarvoor is deze fietsjongen ‘van den Tilt’ te braaf en mijn respect voor hem
te groot. Maar het zou mij niet verwonderen dat hij omwille van zijn geelrode liefde
(niet alleen de kleuren van de Kakkers, maar ook van Telenet) een visje is gaan vangen
voor de woestijnvijver van vriend Wouter. En van a één, en van a vier, en van a vijf…
Humo blijft in deze verweesd achter. Enige steun ware nochtans welkom geweest voor
dit gedrukte medium. En steun kan iedereen gebruiken. Zo ook TV Zemst. Tenzij
onze lokale zender steun zou zoeken bij en krijgen van de Zemstenaar… Juist ja, bij
dit eigenste glossy magazine dat naar zijn tiende succesjaar opstoomt. TV die steun
krijgt uit de gedrukte hoek en complementair wordt. Lijkt me eerder een uitzondering
dan de regel in deze wereld waarin tijdschriften amper het hoofd boven water weten te
houden. Voor velen is het pompen of verzuipen in een bodemloze vijver.
Ik vrees echter dat ik mijn dromen voor werkelijkheid neem. Tot u spreekt
jammer genoeg niet Jan Mulder. En huist er bij de Zemstenaar evenmin een
sportcolumnist met Camps-kaliber of een hoog Hans Vandeweghe-gehalte. De
vijver waaruit lokaal talent moet worden opgevist is nogal eng.
Om één en ander proefondervindelijk vast te stellen ben ik met onze immer
innemende (hyper?)actieve ankervrouw op pad getogen… naar de Weerdse
visvijver. Aan water en zand geen gebrek, maar zeldzame vissen hebben we niet
aan de haak geslagen. Hoe aanlokkelijk ons aas ook was…

Xandra en Alex speurend naar
locaal tv-talent in de Weerdse
vijver. Vooralsnog geduldig
wachten, net zoals op een
traagbrug over de snelle weg.
(foto: Paul Van Welden)

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS
VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN
Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u
zaterdag 8u - 18u
zon- en feestdagen gesloten

Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10
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Dan maar zoeken naar de plaats voor een wandel- en fietsbrug
over de E19. Een trage weg over de snelweg. Een traagbrug,
meer moet dat niet zijn. Gewoon plaatsen. Past perfect. Aan
aansluitingen geen gebrek. Waarop wordt nog gewacht? Op
slachtoffers op de Schumanlaan? De Ideale Wereld, het blijft
dromen…
Voelt u zich als een vis in het water? Of als een vis op het droge
(een woestijnvis zowaar!)? Weet dan dat er in mooie vijvers ook
lelijke vissen zwemmen. En vergeet vooral niet dat in de krant
van vandaag de vis van morgen wordt verpakt!
Zin in TV Zemst? Neem dan contact: alex.lauwens@telenet.be;
0474/056 001.
TV Zemst, u kijkt toch ook!
AL


Zemst - De Zemstse Sportraad heeft bij stemming,
door al de aangesloten sportclubs, Mathias, Aline en
Cedric Lefeber uitgeroepen als sportlaureaat 2014. De
prijs voor Sportverdienste gaat naar mountainbiker
Luc Van Ingelgom.

Sporthal Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60
gratis vergaderzaal

Water leest weg 12
1980 Eppegem
Tel. 0 15 / 61 58 90

Trofee voor
sportkampioenen

D

e broers Mathias en
Cedric waren succesrijk
met brons in het BK
ploegenachtervolging,
zilver in de ploegentijdrit en
diverse provinciale titels. Zus
Aline werd provinciaal kampioen
Vlaams-Brabant op de piste. De
vertegenwoordigers van de clubs
in de Zemstse Sportraad stemden
hen naar de trofee. De honger naar
nieuwe successen bij de Lefebers
is groot en er wordt dan ook hard
getraind om dit seizoen evengoed of
beter te doen. Het palmares dat ze
nu voorleggen evenaren is dan ook
niet vanzelfsprekend, maar ze gaan er
voor.

Trofee
De Trofee voor Sportverdienste
gaat dit jaar naar Luc Van Ingelgom.
Die spendeerde heel wat tijd aan
het uittekenen en bewegwijzeren
van drie mountainbikelussen in de
gemeente. De MTB-lussen sluiten
aan op aanpalende routes in de regio
en zorgen voor honderden kilometers
fietsplezier met de terreinfiets. Luc

Sporthal De Waterleest

is ook peter van het project, wat
betekent dat hij er ook in de toekomst
zal op toezien dat de lussen berijdbaar
en goed bewegwijzerd blijven.

Nieuwkomers
Het sportlandschap neemt in Zemst
uitbreiding met enkele succesrijke
nieuwkomers in wat minder gekende
Humbeeksebaan 186
disciplines. Zo is er Marina De Jonghe
1980 Zemst
met een nationale titel bowling in
teamverband en Pieter Meijlaers, die
015/34.64.19
evengoed deed op het BK Curling. Fayé
www.hetlaarsslagerke.be
Caluwé combineert
lenigheid en techniek
op de trampoline
en werd er VlaamsBrabants kampioen
in bij de beloften. De
skeeleraars van Reko
Zemst legden – zoals
zo vaak – een hele rits
B.V.B.A.
titels voor en waren
daarmee het sterkst
vertegenwoordigd op
de kampioenenhulde.
MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE

ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIJS J.

Tekst: Juliaan Deleebeeck,
foto: Jean Andries

TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be
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www.jsdheylen.be

Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be
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Geluidsoverlast
in deze tijden, qué?
Zemst - Het gaat niet goed met onze man met de pet. Nog twee artikels te schrijven voor
de deadline die al gepasseerd is. Een kwestie van prioriteiten…

B

loso

Hij zou schrijven over de
werken aan het Blosodomein,
waar aan het drukke kruispunt
al maanden openbare werken bezig
zijn. Aquafin installeert er een nieuwe
waterpompinstallatie. Het heeft dus
niets te maken met het Blosodomein zelf.
Hij zou schrijven over de nieuwe
loodsen achteraan het Blosodomein,
waar plaats wordt gemaakt voor een
eigen schrijnwerkerij, archivering en
opslag van voorbije exposities. De
uitleendienst van Bloso is van Machelen
naar Hofstade verhuisd. Wie turnmatten,
volleybalmateriaal, panna uitrusting of
basketringen wil huren kan vanaf heden
hier terecht.
Binnenkort is er ook de opening van een
splinternieuw hoog touwklimparcours. Oh
ja, in het Sportimonium zelf kan je tijdelijk
gaan kijken hoeveel marketingmateriaal,
gadgets, food, toeters en bellen er wel niet
bestaan over De Rode Duivels. Met dank
aan, onder andere, Unilever, Colruyt,
Hyundai en lokale sympathisanten, maar
helemaal niet aan Coca-Cola, AB Inbev
of Carrefour die hun diensten weigerden.
Onthoud die namen.

Geluid
Er is een artikel in de maak over
geluidsoverlast.
Jeugdclubs
in
samenwerking met politie en buren
trachten een uitweg te vinden om de
plaatselijke hinder binnen aanvaardbare
normen te houden. Meer dan de
geluidshinder in het gebouw blijkt dat
vooral de terrasjes, het buiten roken en
het luidkeels naar huis fietsen en vallen,
voor heel wat onophoudelijk gemor
zorgen. Wij zijn intussen zelfs zover dat er
klachten over de klachten binnenkomen,
we kid you not! Jammer dat de politie

niet aanwezig was
op de recentste
vergadering
daarover.
Goh, ook nog
te doen: met de
zomer in zicht
komt er nog zeker
een artikel over de
vele motorclubs
die onze gemeente
rijk is. Zeker eens
passeren langs den
Burn Out – met
stip op nummer
1 van de things
to do. Wat gaat er
boven een rondje
cruisen op een
zondagnamiddag
langs onze schone
Belgische wegen?
We spreken in
deze spannende
voetbaltijden niet
over
Vlaamse
velden of Waalse
wegen.
Nee,
België is weer even
Het Rode Duivelsvirus heeft onze man zwaar te pakken.
helemaal één. Voor
vier weken, dat
moet kunnen en daarna willen we weer intussen al 56 wedstrijden achter onze
de splitsing natuurlijk. Absurdistan is netvliezen gebrand. Dat staat gelijk met
5040 minuten bier hijsen, is gelijk aan 84
hier nooit ver weg.
uur rookwaar de lucht inblazen oftewel 7
Prioriteiten
dagen constante opstoten van adrenaline
Doch u begrijpt, beste lezer, dat heden en testosteron verwerken (ja ja, er was nog
veel, bijna alles, zo goed als alles, even niet iemand tevreden...).
op de eerste plaats komt en daar wordt U begrijpt dat we heden andere katten
onze schuddebollende eindredactie aardig te geselen hebben dan wat te berichten
neerslachtig van, hoewel ze wat gewoon over Bloso, geluidsoverlast en motoren.
zijn. Met deze nieuwe de Zemstenaar in Vooral geluidsoverlast, dat moeten we
je handen - we zijn vrijdag 4 juli en morgen zeker uitstellen.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries
5 juli - is het onze kwartfinale, hebben we
37
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Sportief
gemeentepersoneel
Zemst - Het gemeentebestuur van Zemst is,
met 250 koppen (incluis gemeentescholen), de
grootste werkgever van onze gemeente. Al die
personeelsleden zijn nog heel bezige bijen ook,
en niet alleen op de werkvloer, zo blijkt. Hun
sportieve prestaties buiten de werkuren zijn meer
dan opvallend en bevorderen de team spirit.

H

et
lijstje
van
de
sportieve daden van het
gemeentepersoneel
oogt
minstens indrukwekkend.
Op het gemeentehuis vertrekken
geregeld joggende personeelsleden voor
een looprondje over de middag. Enkelen
zijn recentelijk voorzichtig begonnen
met een Start to run en hebben zich bij
deze lopers gevoegd. Er is ook een heuse
wandelclub die twee keer per week
tijdens de middag uitgaat.
In groep hebben ze al deelgenomen
aan de Spartacus Run in 2013 en
2014, aan de Race Against Nature in
Averbode (2013), met twee ploegen
aan de aflossingsmarathon Brussels
Acerta Ekiden in 2012 en 2013. In

2014 hopen ze daar drie
ploegen ingeschreven te
krijgen! Vorige maand
namen ze ook deel aan
een van de joggings van
Den Elewijtse Halve op
pinkstermaandag. Acht
deden er mee aan de
jogging van 5 of 10 km.
Dan is er nog de
jaarlijkse fietstocht van
de personeelskring en
de petanquers komen De onthaalbediende blijkt een heuse boogschutter te zijn.
aan hun trekken elke
eerste woensdag van de maand op de lopen en fietsen en stappen. Ook andere
petanquebanen aan FC Zemst, als het sporten komen aan bod. Al drie keer
weer meezit tenminste.
werd een shortski georganiseerd naar
De sportiviteit gaat dus niet alleen over La Bresse, Frankrijk en ook een initiatie
curling stond op de agenda. In een iets
verder verleden werd er gebadmintond
in de sporthal van Zemst, werden er
voetbalwedstrijden
georganiseerd
tussen het gemeentehuispersoneel
tegen
de
werklieden
of
het
gemeentehuispersoneel
onderling.
Zelfs een heuse wielerwedstrijd
stond ooit op het programma tussen
het
gemeentehuispersoneel
tegen
werklieden en politieke mandatarissen
op wielerpiste Den Reggel in Elewijt.

Deelnemers aan de Spartacusrun showen de sportieve T-shirts.

Bepaalde personeelsleden worden ook
gesignaleerd in de basketploeg Groot
Zemst (jawel, de gemeentesecretaris
herself geeft het goede voorbeeld!),
op de boogschietstanden van onze
schuttersgildes (zie foto) of in onze
volleybal- of badmintoncompetities.
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GARAGE

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
SKODA
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN
Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

VW

AUDI

bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

Hofstadeveld 35 - 1981 zemst - Hofstade
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
dirk.verbestel.bvba@telenet.be

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS
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

Schoolstraat 50,
1980 Zemst
Tel: 015/62 14 00

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

320

ma en di

Steurs Consultancy Bvba
° Btw advies
° Personenbelasting – Vennootschapsbelasting
° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
° Interim- management
Eddy Steurs
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool
Hofstraat 4
1982 Elewijt
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tel : 0478/647 232
eddy.steurs@telenet.be
Btw : BE 0844 533 072

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

De Molensteen
b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46
VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

Ook individueel Fietsen blijft populair.
zijn er deelnames
aan
populaire
loopevenementen
(Antwerp
10
Miles, marathon
van Antwerpen,
(halve) marathon
van
Oostende,
20 km door
Brussel, Santarun,
enzovoort).
De zichtbaarheid
van
al
die
sportievelingen
wordt sinds kort
ook in de hand
gewerkt door de rode T-shirts met eindklassement de beste van de tien
Vlaams-Brabantse
de opdruk Sportieve medewerker deelnemende
gemeenten. Schepen Dirk Van
gemeente Zemst.
Roey, zelf een van de hevigste
Beste in 10.000
stappers, legt uit: “De wedstrijd
stappenclash
’10.000 stappenclash’ was een
Op 16 juni 2014 liep de “10.000 stappencompetitie tussen Vlaamse
stappenclash” ten einde.
De gemeenten die liep van 16 mei tot
gemeente Zemst was in het 16 juni 2014. Gedurende één maand
stapten de inwoners van die
gemeenten virtueel richting
Brazilië. Zo moedigden ze
met de stappenclash de Rode
Duivels aan op weg naar het
WK in Brazilië. In Zemst gaven
uiteindelijk honderdzeventien
stappers het beste van zichzelf
om hun groep zo hoog
mogelijk te laten eindigen en
het resultaat mag gezien zijn.”
“Hop met de beentjes” is in
het gemeentehuis geen loze
kreet!
De honderdste stapper werd
in de bloemetjes gezet.

Tekst: Bart Coopman,
foto's: Jean Andries & gemeente Zemst
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Zemst – Zomerse toestanden, knotsgekke
voetbalsupporters, door examens geteisterde
kinderen en tieners, papa’s en mama’s die met hun
pagadders geen blijf weten in de grote vakantie…
Reden genoeg om over wat prettigs en lekkers
te schrijven. Want wat smaakt er beter op een
zomerse dag dan een lekker ijsje? Een frisse pint
misschien, maar daar denken die kleine mannen
wel anders over!
Tekst en foto’s: Walter Binst

Mag het een bolletje meer zijn?
maandag, dinsdag
en vrijdag van
18 uur tot in de
late uurtjes, en
op zaterdag en
zondag van 14
uur tot …. Mijn
nieuwsgierigheid
was gewekt, en ik
bracht dan ook een
bezoek ten huize
Mieke Bos.

Ze worden steeds zeldzamer, de ijsventers
(of op zijn Zemsts: crème-glace-boeren).Maar
aan de Kleempoelstraat 88 in Zemst vond
ik twee jonge ondernemers, die rondrijden
met ijsroom. Onder de naam Mieke Bos
maakt Steve in een witte camionette zijn
ronde langs Zemst, Eppegem en Weerde,
en dit gedurende de zomermaanden op

Steve
en
Lindsay,
hoe
kwamen jullie
op het idee om een handel te
beginnen in ijsroom?

Lindsay: “Mijn tante had een ijssalon en
ronde in Grimbergen, en als kind was
zij natuurlijk mijn lievelingstante (ijsjes,
weet je wel). Mijn tante kende alle knepen
van het vak om heerlijk ambachtelijke
ijsroom te maken.”

Hofstade – In Hofstade in Het Eekhoorntje, Eikstraat 60
(0497/82.85.44),
vonden wij een gelijkaardig initiatief.
Johan en Sonia, hoe brengen jullie het lekkere
ijsroom aan de man?

Johan: “Wij zijn al elf jaar open met een ijssalon en doen met de
triporteur in de omstreken alle evenementen van gemeente of
buurtfeesten en huwelijken enz.. zoals de Bierfeesten in Weerde,
de Weerdse Zomerfeesten, dewandeltochten Pasar, enzovoort.”
Sonia: “Ik rijd zelf met de triporteur naar de feestjes indien niet
te ver, daar krijg ik immers mooie benen van ...”
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Steve: “Toen ze ons vertelde dat de
tijd gekomen was om het wat rustiger
aan te gaan doen, vonden wij dit echt
doodzonde. En van het één kwam het
ander. Machines gekocht, op leerschool
bij tante, en ondertussen verkopen wij al
zeven jaar huisbereid ijsroom.”
Hebben jullie het niet moeilijk om de
eindjes aan mekaar te knopen, met
de toch wel korte Belgische zomers?

Steve: “Dat lukt ons best. We verkopen
ook ijs op bestelling, speciale creaties
voor feesten, Een antieke ijskar voor
feesten of evenementen staat eveneens
ter beschikking. En in de winter
verkopen we wijn aan restaurants en
particulieren, eventueel met degustatie.
Geïnteresseerden kunnen ons bellen op
nr. 0497/828.544.
In juli en augustus starten we met een
nieuwe project, en zal er elke zon- en
feestdag van 13 tot 17 uur een ijskar staan
aan de Weerdse Molen.”
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Eerste Zennepenning
eert Jan De Broeck
Elewijt/Zemst – Den Druugen Airing, De Leigen
Assembak, De Snaar, Koep Mezon… Stuk voor stuk
begrippen uit een rijk recent cultureel verleden van
Elewijt en bij uitbreiding Zemst en wijde omstreken. Eén
naam achter dit alles: Jan De Broeck. Hij werd de eerste
laureaat van de Zennepenning. Een portret.

A

ls er iemand is die zich
bijzonder
verdienstelijk
heeft gemaakt voor het
culturele leven in onze
gemeente, dan is het wel Jan De Broeck.
In het collectieve geheugen van velen ook
nog opgeslagen als Jan De Melkman.

Boekstring en platte
geuze

Molenveld 45, 1982 Elewijt
Tel.:
0474-93 50 04
E-mail: info@go4color.be
Web: www.go4color.be

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd 1
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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@telenet.be
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Willem Vermandere, Jan De Wilde.
Daarnaast zorgde zijn ongelooflijke
verzameling platen en cd’s ervoor dat er
steeds kwaliteit uit de boxen kwam. Jan
organiseerde muziekfestivals zoals hij
vond dat elk dorp er één moest hebben.
Hij zorgde voor volks vermaak, zoals
eetfeestjes met gerookte haring – boekstring
– gebakken op barbecues gemaakt van
opeengestapelde grijze assesteen en jonge,
‘platte’ geuze van ’t vat.

Wie het Molenveld in Elewijt inslaat,
ziet bij het derde huis op de linkerkant
een opschrift in blauwe letters: De ‘Geft ons nog iet’
Leigen Assembak. In 1997, lang voor De bijdrage van Jan aan het lokale
er sprake was van een rookverbod cultuurleven gaat echter veel verder
in de horeca, opende Jan hier het dan deze twee uitzonderlijke cafés.
allereerste rookvrije café van het land. Omstreeks het einde van de jaren zestig
De Leigen Assembak werd een succes. richtte hij samen met Stef Koeckoeckx en
Gezinnen met kinderen kwamen er de broers Jan en Kris De Smet De Snaar
graag, sportclubs spraken er af na de op. Legendarisch zijn de repetities op het
training, muziekliefhebbers misten duivenhok van de ouderlijke woning aan
12:35
geen enkel van de vrijdagse concerten. het Molenveld. Met De Snaar trad Jan op
Jan was hiermee
niet
aan
zijn
proefstuk toe. Met
dezelfde drang naar
vernieuwing had
hij goed twintig
jaar eerder al Den
Druugen
Airing
opgericht. Een café
voor jong en oud
dat blijkbaar een
leemte
opvulde
in de nochtans
florerende Elewijtse
horeca van halfweg Begin van de jaren 1970:
de jaren zeventig. met De Snaar repeteren op
het duivenhok. U herkent Jan
Zowat elke grote De Broeck (zittend met de
kleinkunstenaar armen op de leuning), Jan
heeft Jan hier De Smet (op de ladder), Kris
Smet (achter Jan) en Stef
ontvangen: Wannes De
Koeckoeckx (beneden).
Van de Velde,

IUSTE

Jan, in de zomer van 2012,
mijmerend over zoveel
mooie herinneringen…

ADVOCATEN

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

over heel Vlaanderen en Nederland. Hij
was toen zowat de cultuurambassadeur
van Elewijt. Na enkele succesvolle jaren
verliet Jan de groep. Later ontstond
hieruit De Nieuwe Snaar.
De muziek zou Jan nooit meer loslaten.
Hij zong, speelde gitaar en ratelde op zijn
washboard waar dat kon: bij het belgopopbandje ’t Administratief Centrum,
bij The Lekke Band dat halfweg de jaren
tachtig een carnalvalhit had met ‘Geft
ons nog iet’, bij het pretfolkensemble
Koep Mezon, bij ’t Vliegend Zot, een
gelegenheidsband die de tweede reeks
van het tv-programma De Droomfabriek
opluisterde en helemaal op het eind,
toen bij hem al de diagnose van MS was
gesteld, bij het vriendengroepje Trager.

Eindeloze fantasie

steeds rekenen op de onvoorwaardelijke
steun van zijn echtgenote Mien
Bautmans. Haar vroegtijdig overlijden
(op 28 december 2003, op 54-jarige
leeftijd) en zijn voortschrijdende ziekte
maakten echter dat hij zijn laatste café al
in 2003 moest sluiten.
Het kerstwagenspel, Labyrint en Den
Druugen Airing bestaan vandaag nog.
Van De Leigen Assembak blijft alleen
nog het opschrift en de herinnering.
Met zijn muziekgroepjes en namen,
zijn cafés en festivals heeft Jan echter
een onuitwisbare stempel gedrukt
op het cultuurleven in Elewijt en
ver daarbuiten. Daarom verdient hij
deze allereerste Zennepenning van de
gemeente Zemst! Proficiat Jan en nen
dikke merci voor alles!

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17
dinsdag tot zaterdag
open van 8 tot 18 uur

Tekst: Alex Lauwens

Jan was altijd bijzonder sterk in het
ankzij
gekomen d
d
n
bedenken van namen. Niet alleen voor
ta
s
t
to
zoon
tikel is
zijn kroegen en groepen, maar ook Dit ar an Jans zus Ger en
mélia
v
lp
tgenote A
h
c
e
voor de toneelgroep Labyrint of zijn de hu
n
ij
z
t
dochter
r die me
eigen zaak. Wie herinnert zich niet de Woute al woont. Karen, de
ief.
rtug
witte Citroënbestelwagen van Jan De in Po dook in het fotoarch
,
n
Ja
van
Melkman? Hij was het ook die
het idee had om op kerstavond
een vredesfakkeltocht te
organiseren, gevolgd door
een kerstwagenspel, een
toneelstukje dat zo genoemd
werd omdat het werd opgevoerd
op een lege aanhangwagen van
een vrachtwagen.
Aan wilde ideeën en gekke
creaties geen gebrek. Om ze
te kunnen doorzetten kon hij

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

Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497
ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36
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De vergeten gesneuvelde
Hofstade - Honderd jaar na datum krijgt de 88-jarige Jeanne Vermeulen uit Hofstade
bericht over de omstandigheden waarin haar nonkel en Hofstadenaar Johannes Franciscus
Vermeulen op 22-jarige leeftijd tijdens ‘de Grote Oorlog’ om het leven kwam. De ouders,
broer en zussen van de gesneuvelde bleven voor altijd in het ongewisse. Ze hebben nooit
precies geweten wat er is gebeurd. Een opmerkelijk verhaal.

J

eanne vertelt: “U kunt onze
verbazing begrijpen toen ik plots
bericht kreeg over de lotgevallen
van een nonkel die in 1914
sneuvelde. Mijn oom woonde op de
Molenheide in Hofstade. Ik woon daar
nog altijd, maar veel weet ik niet over
hem. Mijn grootvader vertelde nog wel
over ‘onze Frans’ die gevallen was aan
de IJzer. Frans was de zesde van negen
kinderen. De omstandigheden van zijn
overlijden zijn voor mijn familie altijd een
volstrekt raadsel gebleven. Wij wisten
alleen dat hij in 1914 zwaar gewond
werd tijdens de eerste grote slag aan de
IJzer en vanuit België overgebracht werd
naar Stockport in Engeland waar hij ook
begraven ligt.
Wij hadden nooit gedacht nog iets van
de mysterieuze omstandigheden waarin
hij om het leven kwam te vernemen,
totdat wij begin april bericht kregen van
de vrijwilligersorganisatie Friends of the
Stockport Cemeteries. Deze organisatie
plant dit jaar rond 11 november grote
plechtigheden ter nagedachtenis van de
vele jonge mannen die sneuvelden tussen
1914 en 1918. De herdenkingen zullen
drie dagen duren en wij zijn met de hele
familie uitgenodigd voor het ceremoniële
gedeelte en voor de opening van een
nieuw oorlogsmuseum. Het verhaal van
mijn ‘nonkel Frans’ zal centraal staan
tijdens de herdenkingen.

op de trein naar Calais
gezet en van daar met een
ziekenboot naar Dover
gebracht. Vanuit Dover
zijn ze waarschijnlijk
naar het ziekenhuis in
Stockport gebracht. Dit
is zeer verwonderlijk
want ligt op 500 km van
Dover. Waarom hij zo
ver vervoerd werd, weet
niemand. We weten wel
dat hij werd getroffen
door een granaat en dat
hij uiteindelijk aan de
gevolgen van tetanus
overleden is. In zijn laatste
uren heeft de verpleegster
Marjorie Whittet hem
bijgestaan. Hij is niet
alleen moeten sterven.
Jan Vermeulen en zijn echtgenote
hebben nooit precies geweten hoe hun
zoon aan zijn einde kwam.

Het is de dokter die aanwezig was
op het slagveld die besliste wie van
de gewonden ter plaatse verzorgd
konden worden en wie weg moest.
De zwaargewonde soldaten werden

Eindelijk
duidelijkheid
Dankzij de organisatie
hebben wij eindelijk
duidelijkheid gekregen
over het hoe en waarom
hij in Engeland terecht
gekomen was. Bij de
eerste grote aanval aan de
IJzer waren er namelijk
nog geen veldhospitalen.
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Van Frans Vermeulen zijn geen
foto’s teruggevonden. Zijn
broers en zussen hebben nooit
precies geweten hoe hun broer
aan zijn einde kwam.

Met grote eer
begraven

In Engeland is zijn verhaal
niet ongemerkt voorbij
gegaan omdat hij de
eerste gesneuvelde soldaat
was die in 1914 in het Willow Grove
kerkhof in Stockport begraven werd.
We zijn onder andere te weten gekomen
dat hij met grote eer begraven werd en
dat zijn rouwstoet veel aandacht heeft
getrokken bij de plaatselijke bevolking.
Zijn kist werd vervoerd in een koets die
getrokken werd door vier zwarte paarden,
geflankeerd door acht rekruten van het
zesde Cheshire Regiment. De straten
waren gevuld met rijen toeschouwers en
zijn begrafenis werd massaal bijgewoond
door zijn strijdmakkers. Wij hebben van
de medewerkers van de Friends of the
Stockport Cemeteries zelfs een kopie van
een krantenartikel gekregen, dat verhaalde
over zijn rouwstoet ”, besluit Jeanne.
Tekst: Veerle Mollekens

Exclusief in kwaliteit

• Doordachte vormgeving in
detailronding
• Eigen matrijzen voor
MONO-BLOC vormgeving
• Verbindingen door volbad
lassing (geen schroeven)

• Gepatenteerde gelaste scharniersystemen in aluminium met
roestvrije (INOX) scharnieren
• Alle RAL kleuren of zelfreinigend krasvrije structuurlakken

• 30 jaar garantie op filiforme
corrosie
• 15 jaar qualicoat garantie op het
lakwerk

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst
tel. 015 41 41 42 - fax 015 41 41 44
www.alupoort.be - info@alupoort.be
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