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akantie! Eindelijk weg uit die dagelijkse sleur. Amper 200
m scheidt mij van de bushalte richting Zaventem. Het is
nog vroeg. De wieltjes van onze reiskoffers - mijn vrouw
is er ook bij - dokkeren over het kille, klamme beton.
Hier en daar kraait nog een (te) late haan. De Kroeg komt in zicht.
De bus komt eraan. Nog geen half uur later sta ik in de vertrekhal van
Brussel Federaal. Een obligate passage langs de taxfree shops maakt
mijn reisgeluk compleet. Weer een eau-de-toilette gekocht die ik na
een week kan wegkieperen. Soit. Après moi le déluge!
Rij 25, zitje A in de Airbus. Economy. Achter de vleugels, aan het
venster, met zicht op de flaps. Edoch, een dame genre Angela M,
vindt dat het zitje haar toekomt. De loser in mij wint weer. Ik overleg
met mijn vrouw en verhuis. Tot straks, schat. Kusje. Ik volg gedwee
de sensuele stewardess. Business class ter compensatie. Seat 1
F. Fuck! Beenruimte genoeg. Maar knal achter de captain en zijn
cockpit. Claustrofobie? Niet echt, dankzij een glaasje bubbels als
sorry. Twee zelfs. Naast mij, een lege zetel. Op plaats D een dame,
reeds verdiept in haar krant. Merde, mijn lectuur vergeten bij mijn
vrouw! Gelukkig schijnt boven de wolken altijd de zon. De bubbels
op mijn lege maag hebben mij loom gemaakt. Ik dut weg…
De dame met minirok en zwarte nylons biedt me een katern van haar
krant aan. “Sport hebben?” vraagt ze. Blij om zoveel medevoelen, ga
ik gewillig in op haar voorstel. Ze reikt me de bundel aan. Maar …
te laat. Het glipt op de grond. Ik wil het grijpen. Helaas, mijn safety
belt belemmert de manoeuvre. Unhandy Harry! Zij moet er luid om
lachen. Ik zink weg van schaamte en durf haar nog amper aan te kijken.
Waar is het toilet hier?
Ik keer terug. Ze is een plaats opgeschoven en zit nu naast mij. “Waar
verblijf je in Faro?” wil ze weten? “Ik heb een flatje met zicht op zee”…
“Wakker worden, Alex. Je moet nog een intro schrijven voor de
Zemstenaar van augustus. En teksten nalezen. En corrigeren. Met
Annemie en Ellen. En met Jeanke afspreken voor de foto’s en voor
de cover. En de lay-out bekijken met Marijke. En ervoor zorgen dat
alles op tijd bij de drukker is. En op de post gedaan wordt. Want op 1
augustus moet de Zemstenaar in de bussen zit. Het zal rap dag zijn!”
Ik voel een hand op mijn schouder en kijk verschrikt op. “Paul,
wat doe jij hier?”
Vakantie! Mooi toch, niet?
De redactie (AL/ad interim)
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Nederlands… taal met veel dialecten
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 Egyptische
Nahla Mahmoud uit Hofstade.

N

ahla
is
afkomstig uit
Alexandrië in
het noorden
van Egypte. “Ik hou
ontzettend veel van mijn
land, maar België is ook
fantastisch. Je hebt hier
alles. Mooie steden, veel
groen, en af en toe veel te
warme dagen”, lacht ze.
Nahla woont ondertussen
al negen jaar in Hofstade
met haar man Alfons
en baby Sarah van acht
maanden.

Genieten van
Sarah

.

Nahla met baby Sarah

“Telkens
we
op
bezoek gaan, neem
ik iets zelfgemaakts
mee. Taart, cake, of
een hartige schotel,
maakt niet uit. In de
Egyptische cultuur, is
eten iets dat je deelt.
Een meisje kan pas een
goede vrouw worden
als ze goed kan koken.
En dat moet je bewijzen
aan je toekomstige
schoonmoeder”, lacht
ze.

Dialect is
nog moeilijk

Er kruipen af en toe
“Ik heb altijd gewerkt”,
nog Engelse woorden
vertelt ze. “In Egypte was
in Nahla’s Nederlands,
ik Assistant Manager in
maar ze heeft geen
een hotel. Een drukke
moeite om de dingen
maar boeiende job. Toen
uit te leggen. “Toch
ik naar België kwam,
vind ik Nederlands
wou ik ook meteen aan
geen gemakkelijke taal.
de slag, maar dat bleek
Je moet de grammatica
niet zo gemakkelijk.
echt
wel
grondig
Drie factoren speelden
bestuderen. En dan zijn
mee. Ten eerste, mijn
er nog van die grappige
Egyptische diploma’s
uitdrukkingen als ‘haar
werden hier niet erkend.
haar’. Eer ik dat doorhad!
Ten tweede, ik kon wel
Maar het is belangrijk de
Nederlands
praten,
eigenaardigheden
van
maar schrijven ging niet
een taal te kennen. Dat
zo vlot. En ten derde,
betekent dat je je erin
Algemeen Nederlands is
ik kende onvoldoende
thuis begint te voelen”.
makkelijk te verstaan,
Frans. Maar ik ben niet
Ook het feit dat ieder
bij de pakken blijven
dorp een ander dialect
maar op dialect zijn mijn or
en heeft is Nahla opgevallen.
zitten en ben cursussen
gaan volgen bij de
“Algemeen Nederlands is
nog niet ingesteld
VDAB. Daarna heb ik
makkelijk te verstaan, maar
wel werk gevonden.
dialect, daar zijn mijn oren
En toen kwam Sarah. We hebben lang op Koken voor
nog niet op ingesteld“,
haar moeten wachten, maar nu is ze er en buren en vrienden
grapt Nahla. “Als ik dat begrijp, dan
ga ik ook volop van haar genieten. Tot ze Naast fotografie en mode, is koken ben ik een echte ‘Vlaamse’. Blijven
naar school gaat, blijf ik voltijds mama”, Nahla’s grootste hobby. Buren en oefenen, dus”, besluit ze.
Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries
vrienden kunnen daarvan getuigen.
zegt Nahla beslist.

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

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

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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Bij inleveren van
deze bon:
GRATIS
Espressomachine
Belmoca Belina
twv 250€
bij aankoop
vanaf 1.500€

GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

Enkel geldig in de
maand augustus 2014

www.betonvandijck.be

VERHUURT

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

Tervuursesteenweg 620 - 1982 Elewijt
Tel. 015 61 26 56
www.napoleon-games.be
6

Creatief met Keramiek
Hofstade – Aquarellen, glas in lood,
wandtapijten in sisaltouw, keramiek… Mies
van der Zalm beheerst het allemaal. En toont
het ook graag. Zowel binnen als buiten. Een
haast permanente tentoonstelling waarin wij
ons genoegzaam lieten rondleiden. Door een
dame met een groot hart voor kunst. U kunt
dat ook op 23 en 24 augustus, ter gelegenheid
van de Kunstenaarsroute. Een vooruitblik.

T

ijdens
het
voorlaatste
weekend van deze maand
zetten 61 kunstenaars de
deuren van hun atelier weer
wagenwijd open voor kunstminnend
Zemst en omstreken. Want dan vindt de
achtste editie van de K’Route plaats. Bij
wijze van aperitief maakten we kennis
met de creaties in keramiek van Mies
van der Zalm. Kleurrijk gestileerde
natuursculpturen vormen dit jaar haar
thema.

Kleuterjuf af
Hoewel haar naam het niet laat
vermoeden, is Mies een rasechte
Hofstaadse. Zo’n 77 jaar geleden zag zij –
met ouders afkomstig uit de Nederlandse
Bollenstreek – het levenslicht in
onze contreien. Vond in de Zemstse
Hoogstraat de liefde van haar leven
(Louis Reydams, n.v.d.r.) en voelde zich
goed in een leven als kleuterjuf. Tot de
nonnekes een getrouwde vrouw in hun
school liever kwijt dan rijk waren.
Dan maar wat anders begonnen: de
academie in Mechelen. Want bezig zijn
met kunst, ja dat zag ze wel zitten. Een
wereld ging open. Ondertussen: drie
kinderen aanschouwden het levenslicht.
Maar ook een artistiek leven bloeide
open. Een verademing!
Mies, straks doe je weer mee.
Acht kleinkinderen later. Wat
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Aquarellen,
keramieksculpturen en
textielcreaties tonen
het veelzijdige talent
van Mies van der Zalm.

bezielt je?
Vanwaar je drive
en je inspiratie?
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WO I, met klaprozen en n www.zemst.
kunstig knus prieeltje,
e
vergeet-mij-nietjes. Maar
waar je zelfs bij druilerig weer de
de natuur, dat zijn ook de vogels, de zee zon voelt schijnen, omringd door tal
en alles daarrond. Ook de mensen beeld van artistieke hoogstandjes, elk met
ik uit in figuren, zoals zeelui bijvoorbeeld. een eigen verhaal.
En ik vind inspiratie in spreekwoorden Verhalen waaraan nooit een einde
en gezegden.”
lijkt te komen…want in een hoek van
de woonkamer is een stuk muur al
T-huisje
helemaal ingenomen door tekeningen en
Mies troont me mee naar haar atelier schilderijtjes van de kleinkinderen.
met bakoven. Ook hier weer tientallen De toekomst lijkt verzekerd, zo
kunstwerken die ze in de loop der jaren te zien. Wat zijn jouw verdere
gecreëerd heeft. Een plaats waar ze nu af plannen? Je bent nog maar 77.
en toe een workshop organiseert. Want “Weet je, ik doe alles graag. Maar
vijftien jaar academie en een halve eeuw keramiek betekent wel zwaar werk.
ervaring wil ze graag delen met al wie Ik denk eraan om stilaan weer over te
schakelen op aquarelschilderen. Iets wat
interesse heeft of zich geroepen voelt.
Het ruime raam biedt uitzicht op… ik zou kunnen doen in een appartementje
een echte beeldentuin. Tientallen met zicht op het water, hier wat verder
werken sieren immers permanent de aan de Leuvense vaart. Want daar droom
tuin. Een prominente plaats wordt ik stiekem wel eens van.”
Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries
ingenomen door het T-huisje. Een
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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
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Hoera Horeca
Zemst - Het zal typisch zijn voor de
horecawereld, maar bijna elke maand
beweegt er wel iets. Deze zomermaanden is
dat in Groot-Zemst niet anders. de Zemstenaar
vat de laatste evoluties even samen.
Sedert een tweetal maand heeft brasserie ’t
Schrans in Eppegem de deuren terug geopend.
De Schranshoeve in de Stijn Streuvelslaan is
eigendom van de gemeente Zemst en vorig jaar
verviel de concessie van de vorige uitbater.
Midden vorig jaar werd de concessie terug
opengesteld. Van de twee biedingen ging
het beste bod uit van de BVBA Leliëndal,
een vennootschap van Emidio Cortebeeck
en Godelieve De Graef. In het najaar van
2013 gingen ze aan de slag en ondertussen
is het pand De Schrans vooral binnenin
grondig verbouwd en gerenoveerd.
De moeite waard om te verkennen. En
bij mooi weer blijft het terras op de
binnenkoer natuurlijk een grote troef.
In Elewijt kan je de grootste honger
binnenkort niet alleen stillen in ’t

Volle Buikje of de
Dujoo of Kasteel
Diependael of The
Snax. De ‘Visvijvers
Molenveld’
in
Elewijt
in de
Pater Penninckstraat hebben ook
een overnemer gevonden. Philippe
Vandesande liet zijn zaak over aan
Kaaouass Zakaria uit Vilvoorde. Het is
goed mogelijk dat we binnenkort dus
enkele recepten van Marokkaanse bodem
kunnen gaan proeven in Elewijt.
In Weerde kan je in het najaar misschien
terecht voor een avondje lekker eten
in het oude stationsgebouw tussen de
spoorwegbermen (naast de Rut). Patrick
Van Campen heeft in juni een kandidatuur

ingediend bij de spoorwegen om in de
gerenoveerde stationshal een nieuw
restaurant uit te baten. Wordt vervolgd.
De gelagzaal van De Melkerij in Zemst kan
het plaatje misschien compleet maken.
Maar dat zal pas voor het najaar van 2015
zijn. Misschien heeft Café Prins Leopold
tegen dan ook een nieuwe uitbater. Inbev
blijft ijverig zoekende. Vermoedelijk
schrikken de verbouwingskosten aan de
zaal de gegadigden af.
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Thais smullen in Elewijt
Op de Tervuursesteenweg
in Elewijt waar voorheen
het
tapasrestaurant
Les
Jumeaux
huisde,
is
er
een
nieuwe
horecazaak
geopend. Zaakvoerder Jurgen
Vandenbranden uit Berg startte
er half juni met zijn vriendin een
Thaïs restaurant. Hier hebben
ze al een betere kijk op de zaak
en die loopt als een speer, vertelt
Jurgen me. “Ik heb lang in de
audiovisuele sector gewerkt met
onder andere een productiehuis.
Eigenlijk ben ik boekhouder
maar deze overname leek me een
zeer goede gelegenheid om in
deze regio een Thaïs restaurant
te beginnen. Ik ben zelf kok van
opleiding, maar het is vooral mijn
vriendin, Oeike (Thaïse naam
Waraporn Sin, vandaar SINthaï)
die de accenten legt. Oeike heeft
jaren bij het gerenommeerde

Antwerpse restaurant Mai Tai gewerkt
en heeft daar de stiel en de finesses
geleerd. We hebben ook dezelfde ideeën
overgenomen van Mai Tai. Dat wil
zeggen dat we niet alleen werken met
verse topproducten en koken à la minute
maar ook dat we democratische prijzen
trachten te handhaven. We verzorgen
ook een take away-dienst maar het
gebeurt wel eens dat we moeten afzeggen
omdat er gewoon teveel aanvraag is. Als
we menen dat klanten te lang moeten
wachten om hun gerechten op te halen,
houden we liever de boot af.”
Wie nieuwsgierig is, neme een kijkje op
hun mooi verzorgde en overzichtelijke
website www.sinthai.be We maken hier
een lang verhaal kort, Sinthaï is een echte
aanrader, prijs/kwaliteit meer dan waar
voor je geld, kraakverse ingrediënten en
ongedwongen service. Kaitsi e kontai chi
(wat wil je nog meer)?
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries
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Loungen in Zemst bij Fay & Jay’s
In Zemst is recent de pasta, tapa & apero
lounge ‘Fay & Jay’s’ geopend. Onze
reporter bezocht het koppel de week voor
de opening en, niet verwonderlijk, is er
grote bedrijvigheid om tijdig klaar te zijn.
Toch nemen Fay en Jay ruim de tijd om ons
te woord te staan over hun nieuw concept.
Jay Thoen, geboren en getogen in Elewijt/
Eppegem en Fay, afkomstig uit West
Vlaanderen, hebben mekaar leren kennen
in de horecawereld van Antwerpen. In
2009 richtte Fay en Jay het catering- en
evenementenbedrijf “Fay & Jay’s” op.
“Het was keihard en lang werken met
veel verantwoordelijkheid”. Nu, vier jaar
later, vonden we het tijd voor een vaste
stek en herbronning”, vertelt Jay.
Wie nu naar binnen stapt kan zich nauwelijks
voorstellen dat er enkele maanden geleden
nog een krantenwinkel stond. Fay en Jay
hebben het pand samen gekocht en wonen
op de bovenverdieping. Het gelijkvloers is nu
een grote open ruimte en het ziet er allemaal
erg, euh, cosy & loungie uit. “We willen hier
in de streek graag het verschil maken door te
werken vanuit een eigen concept en mensen
sfeer aan te bieden die je momenteel alleen
kan terugvinden in de grootsteden”, vertelt
Jay enthousiast.

“Voor ons staat lounge gelijk met tot rust
komen, genieten of chillen, zoals dat nu
heet. De mensen die overdag hard gewerkt
hebben moeten hier kunnen ontspannen,
een gezellig gesprek kunnen voeren met
wat lekkers te drinken en eten bij de hand.
We bieden een schitterende selectie van
kwalitatieve wijnen uit verschillende landen,
die je zowel per glas als per fles kan bestellen.
Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook een
uitgebreide selectie champagnes, gins en

tonics (onze man fleurt hier even helemaal
op!). Voor een hongertje bieden we pasta’s
en tapas aan met de nadruk op versheid en
kwaliteit. Tot slot is het voor mij als event
organisator & DJ (J’Aimz Vita - La Rocca
/ La ViDa Nightlife) en muziekliefhebber
ook belangrijk om de juiste muziek te
brengen. Dat zal een mix zijn van jazzy
stuff, soul en uiteraard goeie scheuten
betere loungemuziek.”
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

Brasserie in Weerds spoorwegstation?
Patrick Van Campen, de uitbater van
de door brand verwoeste brasserie
Engelentijne in Hofstade, heeft plannen
voor een nieuwe brasserie in het
stationsgebouw van Weerde. Hij wacht
nog op de goedkeuring van de NMBS.
Die is al langer op zoek naar een huurder
voor het gerenoveerde en leegstaande
stationsgebouw en Van Campen, die

ook al de restaurants Baron Van Zon in
Hombeek en De Neus openhoudt, ziet
die locatie helemaal zitten.
“Ik ben wel verplicht om iets te
ondernemen”, zegt de restaurantuitbater.
”Ik geef Engelentijne niet op maar op de
heropbouw kan het lang wachten zijn,
misschien wel meerdere jaren. Om mijn
lopende engagementen na te komen moet
ik iets nieuws opzetten
en mogelijk wordt dat
het station van Weerde.
Dat wordt dan geen
tijdelijke
oplossing
want de NMBS biedt
het station aan met een
erfpachtovereenkomst
van 50 jaar. De
buitengevel is mooi
opgefrist maar voor
de binneninrichting
moet ik wel weer een
belangrijke investering
doen. De trein zal in

dat thema zeker aanwezig zijn. Als het
plan doorgaat wordt het een volwaardige
brasserie naast Engelentijne.“
De locatie was hem al langer bekend
en het concept heeft hij ook al in
gedachten. ”Ik heb altijd oog voor oude
gebouwen met een ziel en een historiek
en ben ook nu gecharmeerd door het
station van Weerde. Aangezien het
station nog operationeel is en er dus
redelijk wat reizigers op- en afstappen
zijn dat onze eerste klanten. Vroeg
in de ochtend openen met koffie,
smoothies en croissants maar ook een
meeneemlunchpakket voor wie dat
wenst en de mogelijkheid dat pendelaars
’s morgens een lasagne bestellen die
ze ’s avonds na hun werk afhalen. Dat
de brasserie bereikbaar is met de trein
opent ook mogelijkheden voor wie graag
een glas drinkt en de wagen thuis laat. De
brasserie zal rond de middag open zijn
met grillades en slaatjes als hoofdaanbod.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck
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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





tel : 0478/647 232
eddy.steurs@telenet.be
Btw : BE 0844 533 072

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

Suzanne De Ville

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

100 jaar

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

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

Sporthal De Waterleest

Suzanne De Ville uit Weerde wordt op 17 augustus 100 jaar en dat werd gevierd
tijdens een maandelijkse bijeenkomst van OKRA Weerde. Suzanne werd geboren
in 1914 en gehuwd met Louis Leemans, die overleed in 1993. Het echtpaar had
een dochter Marie-Louisa. Suzanne wordt verzorgd en vertroeteld door MarieLouise en haar partner Jan, lid van OKRA sinds 1999. Tot over enkele maanden
kwam Suzanne trouw naar elke maandelijkse bijeenkomst vaan OKRA. “Mijn
medicijn?, hard werken, steeds tevreden zijn, op tijd een wijntje drinken en
groenten kweken in de tuin”, zegt Suzanne. Op de foto Suzanne omringd door
haar dochter Marie-Louise (links) en diens partner Jan (rechts)

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

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
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Zilveren cocktailparty
Zemst- In september zijn
we opnieuw toe aan een –
of liever dé – Cocktailparty.
Dit jaar zijn we aanbeland
bij de 25ste editie. De
organisatoren zorgen ook
deze keer voor geweldige
namen op de affiche.

E

en
evenement
als
de
cocktailparty ontstaat niet
van vandaag op morgen. Het
vraagt heel wat organisatie
en voorbereiding. Dit jaar bestaat het
bestuur uit 12 geëngageerde Zemstenaren
die zich ten volle achter de 25ste editie
hebben geschaard. Dit kan uiteraard niet
onopgemerkt voorbijgaan.
Om deze editie tot een goed einde te
brengen, heeft ieder bestuurslid zijn taak
en verantwoordelijkheid. Maandelijks
komt het bestuur samen om alles te
evalueren en gezamenlijk beslissingen
te nemen. Op die manier wordt er als
een team beslist en is iedereen steeds op
de hoogte. Daarnaast kan het bestuur
rekenen op verschillende vrijwilligers
die jaarlijks hun steentje bijdragen door
tijdens de avonden zelf te helpen.
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om deze grote namen op onze
Zo zijn er onder
affiche te plaatsen. Het vraagt
andere Dimaro en David Latour.
heel wat organisatie en onderhandelingen Dimaro, één van de heetste Belgische
Traditie
alvorens we een dj kunnen strikken. Vroeg dj’s, speelde reeds op Tomorrowland,
Intussen is de cocktailparty een traditie beginnen is de boodschap. Daarnaast Daydream, Summerfestival, ... Daarnaast
geworden. Het zou zonde zijn mocht dit hebben onze dj’s een aantal wensen is hij een vaste waarde voor Carré en
evenement niet meer plaatsvinden. Het die we zo goed mogelijk proberen in Kokorico. Naast zijn dj-carrière is hij
wordt immers overgedragen van generatie te vullen. Er wordt een backstage en eveneens een succesvolle producer en
op generatie. De organisatoren
remixer op internationaal niveau.
zorgen ervoor dat de Zemstenaren
Op dit moment werkt hij samen met
Dj’s strikken vraagt
twee
onvergetelijke
avonden
wereldberoemde artiesten als Akon,
beleven. Daar doen we het tenslotte heel wat organisatie en Flo Rida, Jason Derulo, T-Pain en
voor. ‘Dit geeft ons dé voldoening
Lil Wayne.
onderhandelingen
om er elk jaar opnieuw tegenaan te
David Latour kende zijn doorbraak
gaan’ aldus Sonny Deman.
met de wereldhit ‘Venus versus
Deze onvergetelijke avonden worden privéruimte voorzien waar ze voor hun Mars’ in 2010 en ‘Lady Masquerade’ in
ingevuld met lekkere cocktails, leuke optreden kunnen ontspannen. Na het 2013. Sindsdien releast hij de ene hit na
muziek en een aangename sfeer. Dit jaar optreden is er de mogelijkheid om een de andere en maakt hij elke Belgische en
is het hun zilveren jubileum en staan er hapje te eten en een glaasje te drinken. niet-Belgische dansvloer onveilig.
een aantal verrassingen op het menu. De Opmerkelijk bij onze artiesten is de vraag Kortom, er zit niets anders op dan op 5
affiche is gevuld met mooie namen en op naar drank. Die is dan ook ieder jaar en 6 september af te zakken richting de
de avonden vallen er nieuwe cocktails te ruimschoots voorhanden”, lacht Sonny.
Hemen in Zemst en er een overgetelijke
proeven, die voorlopig geheim blijven. De affiche bevat een aantal bekende dj’s die avond van te maken.
Tekst: Maaike De Donder, foto: Jean Andries
“Ik stel voor om ze in september eens eerder op andere zomerfestivals stonden.

“
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Van molenaar
tot moderne
onderneming

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

Hofstade - Waar zijn de smid, mandenvlechter of
turfsteker gebleven? Wie kent er nu nog een ijsdrager of
een mulder? Veel van deze oude beroepen zijn in de loop
van de twintigste eeuw verdwenen, maar een mulder zegt
u? Ja, dat kennen wij nog in onze gemeente. Onder leiding
van wijlen Frans Van Steenwinkel en zijn echtgenote Jenny
Magriet groeide in onze gemeente ‘de maalder’ uit tot een
begrip. Wij blikken met Jenny, die dit jaar tachtig wordt,
terug op een rijk gevuld ‘molenaarsleven’.

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

J

Adv_Go4Color_DZ_88x63mm.indd 1

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

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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enny:
“In
1771 stond er
in Zemst-Laar
een
stenen
windmolen die in
1883 door erfenis in
de handen kwam van
Petrus Van Steenwinkel,
de grootvader van
wijlen mijn echtgenoot
Frans. Tijdens de eerste
wereldoorlog werd de
windmolen vernietigd
door de Duitsers. Frans’
vader Bert verhuisde in
De oude molensteen staat nog
steeds bij Jenny thuis.
1920 met zijn jonge gezin
naar de Zemstesteenweg
in Hofstade waar hij het beroep van bleef Frans samen met zijn vader Bert en
molenaar verder zette. Zijn nieuwe molen broer Jef verder in de molen werken. In
werd niet langer aangedreven door wind 1955 trouwde ik met Frans en zo deed ik
maar wel door een armgasmotor, in de mijn intrede ten huize Van Steenwinkel.
volksmond ‘gaz pauvre’ genoemd. “
Frans en ik kregen vier zonen. Drie van
In de jaren 1930 kwamen in Hofstade hen wonen tot op de dag van vandaag
de eerste grote veranderingen. Het in Hofstade. In het begin deed ik het
huis werd gebouwd met vooraan een huishouden, maar ik sprong al wel
café: ‘In den sportvriend’. De molen vaak bij in de maalderij en de zaak
werd overgebracht naar een nieuw breidde zich stilaan uit. We kregen een
gebouw achteraan, de ‘gaz pauvre’ handelsregisternummer en moesten
werd vervangen door elektriciteit en er officiële attesten aanvragen voor het
kwam een nieuwe haverpletteraar. In malen en pletten van inlands graan. “
het café werd er veel plezier gemaakt.
De boeren kwamen met hun te malen Alle tuinzaden
graan of haver en tijdens het wachten “Voor broer Jef werd de zaak te groot en
konden ze genieten van een frisse pint. in 1965 trok hij zich terug. Wij kwamen
Toen in 1945 het café gesloten werd, er alleen voor te staan en zaken doen werd

29/02/12 12:35

Jenny en Frans
‘de mulder’ samen
in hun winkel.

ingewikkelder. De BTW werd ingevoerd
en in 1967 kwam er een nieuwe wetgeving
op de verkoop van sproeistoffen. Wij
moesten toen van Volksgezondheid een
erkenningsnummer krijgen en ik heb de
ene bijscholing na de andere gevolgd om
bij te blijven.
Vele nieuwe artikelen deden hun intrede.
Op een gegeven moment ben ik naar
Mechelen gefietst, naar een groothandel
in tuinzaden omdat ik vond dat die in
ons assortiment hoorden. Ik ben thuis
gekomen met 100 soorten plantzaad
en schreef met veel enthousiasme op
ons leien bord: ‘Hier ‘alle’ tuinzaden
te koop. De eerste klant zocht zaad
voor rode kolen en dat had ik nu net
niet. Ik heb ons bord maar snel weer
schoongeveegd!”

Wachten tot de
buren slapen
“Wij hadden geen uitstalramen en
om klanten te lokken moesten wij een
deel van onze goederen buiten aan de
voorgevel zetten. Wij verkochten al wat
je maar kon bedenken: meststoffen,
potgrond, turf, stro, vogelhuisjes,
ijzerwaren, plastiek, rubberen laarzen,
plantgoed, enz. Het was zwaar werk
en veel goederen haalden wij zelf op
met onze vrachtwagen. Die goederen
moesten dan weer afgeladen en gestapeld
worden. Ook het scherpen van de
molensteen was een lastig karwei. In de
winter moest Frans stoppen met malen
van zodra het donker werd omdat anders
door de grote afname van elektriciteit het
licht bij de buren ging knipperen. Pas na

tien uur, wanneer onze buren sliepen,
mocht hij terug aan de slag. “

De nieuwe maalder
“De zaken draaiden zo goed dat er
enkele reportages over ons zijn gemaakt,
bijvoorbeeld door ‘de Belgische
levende molenaarsbond’ en door ‘Hens
magazine’. Frans heeft ook een gouden
medaille van de koning gekregen als
blijk voor bewezen diensten.
Wij zijn van een maalderij
overgesprongen naar een moderne
onderneming. Frans is blijven malen en
haver pletten tot onze molen het begaf.
Maar niets is eeuwig en de
pensioenleeftijd stond voor de deur.
Ondanks de vier zonen was er geen
opvolging. Wij hebben afscheid
genomen van onze klanten op 14 juli
1990 met een feestelijke drink. Onze
klanten hebben wij doorgestuurd naar
Spinne, ‘de nieuwe maalder’.

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47

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

Tekst: Veerle Mollekens, foto’s: Jean Andries

Het scherpen van
de molensteen
was een lastig
karwei dat Frans
met de hand
uitvoerde.
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Brusselsesteenweg 86 • 1980 Zemst • GSM: 0475 33 17 59
Open vanaf 11u - Keuken is geopend van 12u tot 21u
dinsdag en woensdag gesloten

info@oudsempst.be • www.oudsempst.be
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Propere kapelletjes
Zemst - Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt
men wel een kapelleke tegen. Het kan bijna niet anders,
want “Volksdevotie in Vlaanderen” heeft een telling
gedaan tussen de periode 1999-2007 en er bijna 16.000
geregistreerd. Maar hebben we er al eens bij stilgestaan
wie al die kapelletjes onderhoudt en versiert? Wij gingen
op onderzoek.

G

elukkig zijn er heel wat van Mariaverering of iets dergelijks. Die
kapelletjes in uitstekende kapelletjesopprivéterreinmoeteninprincipe
conditie, andere bevinden onderhouden worden door de eigenaars.
zich op ontoegankelijke De kapelletjes die op openbaar domein
wegeltjes of moeilijk te bereiken plaatsen, staan, bijvoorbeeld op eigendom van de
nog andere zijn door het toenemende gemeente, moeten in principe onderhouden
wegverkeer in hun bestaan bedreigd. En worden door het gemeentepersoneel. Maar
het ene is al wat beroemder dan het andere. in Zemst zijn er nogal wat vrijwilligers die
De burgemeester
in hun buurt het
vertelt ons hoe het
kapelletje
zelf
Het
staat
er
eigenlijk officieel in
onderhouden. Dan
letterlijk gewurgd spreken we over het
mekaar zit en wie
deze kapelletjes
klein onderhoud
tussen het
onderhoudt: “Je
natuurlijk. En als
hebt twee soorten
dagelijks verkeer het nodig is, levert
kapelletjes
in
de gemeente ook
onze gemeente. In eerste instantie heb je materialen of verf of doen wij de grote
kapelletjes – en dat zijn er meer dan je zou werken, bijvoorbeeld een dak herstellen.
denken - die op privéterrein staan. Dat zijn Als gemeente zijn we heel blij dat die
dikwijls bouwsels die door diepgelovige vrijwilligers onze werkmannen wat werk uit
burgers waren opgetrokken als teken handen nemen.”

“

De Mater Dolorosa in Zemst-Laar
inspireert schilder Nachtegaele.

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw
van Zeven Smarten in Zemst-Laar.

Mater Dolorosa thuis
in hartje Laar
François Andries, schrijver van het
WIK-boek (koninklijke fanfare ZemstLaar) liet ons dit weten: “Tijdens
een bezoek aan mijn vriend, schilder
Hendrik Nachtegaele uit O-L-V-Waver,
zag ik in zijn atelier een schilderij
met een bekend onderwerp, nl. het
kapelleke aan Vanessa, gelegen op het
kruispunt van de Humbeeksebaan met
de Spiltstraat en de Lareveenstraat. De
Mater Dolorosa staat er al sinds 1902 en
opgericht ter ere van O.-L.-Vrouw van
VII Smarten.”
“Nieuwsgierig naar wat uitleg vertelde
hij dat hij werd aangegrepen door
de penibele omstandigheden waarin
een stuk Vlaams patrimonium zich
aldaar bevindt. Bij het zien van zulke
teloorgang bloedt zijn schildershart.
Het staat er letterlijk gewurgd tussen
het dagelijks verkeer, wachtend tot op
de dag dat het kapotgereden wordt.
Hij wil hiertegen reageren op zijn
manier en heeft er een schilderij van
gemaakt, neen, hij heeft er zelfs twee
gemaakt. Een kapelleke dat via een
andere invalshoek wordt bekeken.”
19

Specialiteit:
grasmaaiers
grasrobots
kettingzagen
hakselaars
heggescharen
bosmaaiers
etc...
Eigen hersteldienst
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Voortdurend
vanalisme

Roeck. Zij was bestuurslid van de bond
van de jonge boerinnen. Na het overlijden
nam de dochter Marie-Louise Buelens het
onderhoud over. Jaarlijks werd hier tot in
de jaren ‘90 in de maand mei elke avond
gebeden en kaarsen gebrand. Jaar na jaar
werd de groep kleiner en kleiner en zo
verdween de traditie.
Na het overlijden van zijn vrouw zaliger
nam ik het onderhoud over. Ik zorg voor
de nodige kaarsen, de bloemen en het
onderhoud van het ganse parkje. Veel
wandelaars komen hier langs om hun
boterhammetjes te eten en ik sta altijd
paraat om de nodige kaarsen aan te
vullen en de vuilbakken leeg te maken,
m.a.w. alles netjes te houden.”

Roger Janssens, mede-eigenaar
van Manege Verbrande Brug
onderhoudt een kapelletje in de
Kattenhuisstraat in Eppegem.
Hoe is het kapelleke er
gekomen, Roger?

“Na de tweede wereldoorlog
stak de buurt van het Kattenhuis
de koppen bij mekaar en uit
dankbaarheid dat ze de oorlog
hadden overleefd werd er gepland
om een kapel te bouwen. De metser
in de buurt werd aangesproken en
in 1946 werd de kapel gebouwd.
De grond was toen van baron De
Moffaert uit Brussel en de familie
Van Kelst huurde de grond. Het
buurtcomité kreeg de toelating om
een kapel te bouwen.”

Roger Janssens onderhoudt een
kapelletje in Eppegem.

Wie deed het onderhoud?

“Het onderhoud gebeurde door de
buren ieder op zijn beurt. De gemiddelde
leeftijd van het buurtcomité werd alsmaar
hoger en de onderhoudsbeurten zwakten
af. Om de kapel in zijn volle eer en
glorie te kunnen bewaren werd Prosper
Janssens, mijn vader, de uitverkorene
voor het onderhoud van de kapel. Na het
overlijden van mijn vader in 1982 nam ik
de taak over.”

gevraagd, de kosten worden door mij
gedragen.” Dank u, Roger!

Roger, wat betekent nu het
onderhouden van deze kapel?

Hoelang doe je al het onderhoud?

“Ervoor zorgen dat alles rond de kapel
proper blijft. Ook de nodige schilderwerken
uitvoeren en boomschors strooien. De twee
bomen naast de kapel zijn origineel, maar
de achterste bomen werden erbij geplant
zodat de kapel een betere uitstraling kreeg.
Helaas werd de kapel niet gespaard van
vandalisme. Al tweemaal verdwenen er
beelden en werd het raam stuk geslagen.
Mijn zoon heeft een raam vervangen door
harde plastiek. En twee jaar geleden heeft er
iemand opnieuw het raam willen stukslaan,
maar dat is gelukkig niet gelukt. Ook zoon
Rudy draagt zijn steentje bij en heeft het
dak hersteld.”
Grijpen er speciale gelegenheden
plaats rond of voor de kapel?

“Voor mijn 70ste verjaardag werd er een
mis opgedragen aan het kapelletje. In de
meimaand worden er elke dag kaarsen
gebrand en regelmatig brengen de buren
bloemen en branden al eens een kaars.
Bij elke gelegenheid worden de buren
betrokken. Er worden geen donaties

Iedere avond tijdens zijn wandeling met
zijn hond maakt Roger een stop aan de
kapel om even te bezinnen.

Sfeerverlichting voor
tienerkamer

Hoe zit het met de kosten, André?

“Met de centen die worden gedoneerd
kom ik juist toe voor de kosten. Er zijn
natuurlijk jaren dat er grote kosten
moeten gebeuren en dan moet ik al
eens bijpassen. Met de centen op zich
heb ik ook al eens problemen. Het
bruin nikkel (zoals wij zeggen) wordt
veel gedeponeerd maar ik moet dit
wel verbruiken. Gelukkig kan ik via
via de centen in beperkte hoeveelheid
wisselen.”
Zijn er bepaalde anekdotes die je
ons kan vertellen?

“Er zijn mensen die geld in een zakje
gewoon in de bloemen leggen. Ik
“Van in 1957 werd dit kapelletje betrapte eens twee tienermeisjes die
onderhouden door de familie Jeanne De kaarsen in rode verpakking kwamen
nemen. En zij lieten mij weten dat
het was voor de sfeerverlichting
op hun kamer. Grappig, maar ik
André Cordemans
vroeg toch om een vergoeding..
onderhoudt de kapel
en ja hoor ik kreeg ze maar ik heb
in de Larestraat in
Zemst-Laar.
de meisjes nooit meer gezien. Je
maakt grappige dingen mee, maar
je hebt er ook wat werk aan.”
André is op zoek
opvolger. Wie zich
voelt kan zich melden
of contact opnemen
Zemstenaar.

naar een
geroepen
bij André
met de

Tekst en foto’s: Karin Andries
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Eppegem – Een jaar na de
opstart van de eerste rope
skipping club in Zemst kan
de balans opgemaakt worden
van wat geweest is en wat de
toekomst biedt.

ZeRoSkip

“

België staat
op wereldvlak
hoog in de
ranking
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W

ie van het traditionele
touwspringen
denkt
dat het tot één van de
oudere
volksspelen
behoort, is eraan voor de moeite. Rope
skipping omvat verschillende vormen
van touwspringen met snelheid en
uithoudingsvermogen enerzijds en
bewegingsvormen, zeg maar acrobatische
toeren, anderzijds. Alleen of met
meerdere springers samen.
Sara Knaeps, die samen met Robbe Van
Rompaey de bezielers zijn van het rope
skipping gebeuren in Zemst sinds ze vorig
jaar van start gingen met de club, maakt
de balans op van één jaar ZeRoSkip.
Zijn de verwachtingen ingelost
sinds de start in september 2013?

“We hadden dit nooit verwacht”, vertelt
Sara. “We zijn begonnen met twee uren
les per week en twee groepen per lesuur.
Nu gaan we naar tien lesuren per week. Zo
kunnen we in kleinere groepen werken,
wat leuker is en ook beter werkbaar. Er is
veel interesse voor rope skipping en dat is
een heel plezante vaststelling. We kregen
het hele jaar door vragen naar proeflessen
en zo kwam het dat het aantal leden maar
bleef toenemen. Momenteel zitten we aan
een tachtigtal, wat maakt dat de balans
heel positief is”, glundert Sara.
22

Zowel in Mechelen als in Vilvoorde
waren er al rope skipping clubs ofwel
gymnastiekverenigingen waar rope
skipping een onderdeel is. De keuze om
in Zemst van start te gaan was bewust
maar had wel als gevolg dat ZeRoSkip
zijn lesuren moest aanpassen aan de
beschikbaarheid van de sporthal De
Waterleest. Met de komst van de nieuwe
zaal in Elewijt kan het lesurenpakket
vanaf september worden uitgebreid.
Was het niet moeilijk om meer
trainers te vinden?

“Vreemd genoeg niet en gelukkig maar”,
gaat Sara verder. “We zijn momenteel
met vier lesgevers. Twee hebben een
initiatorbrevet en twee, waaronder ikzelf,
zijn master Lichamelijke Opvoeding.”
Sara, die momenteel doctoreert (een
doctoraatsstudie over gezondheid en
beweging) aan de KU Leuven begon zelf
met rope skipping in het vierde leerjaar,
nadat ze er al enkele jaren gymnastiek
had opzitten.
“De Belgische federatie voor rope
skipping (Brsf) organiseert opleidingen
en bij de leden zijn er meestal wel een
aantal te vinden die de initiatorcursus
willen volgen of later trainer B willen
worden. Zo wordt opvolging verzekerd!
Dankzij de vele clubs met een goed

uitgebouwde werking staat België op
wereldvlak met rope skipping hoog in
de ranking en haalt ons land een hoog
niveau.”
Wat zijn de doelstellingen voor
volgend jaar?

“Enerzijds ons recreatief aanbod
aanpassen en uitbreiden. En anderzijds
zouden we met competitie willen starten
op regionaal niveau, om te beginnen
enkel voor individuele rope skippers, ”
legt Sara verder uit. “Door de lesuren
zowel in Eppegem als Elewijt te laten
plaatsvinden, kunnen we misschien
nog meer springlustigen warm maken
voor onze club, wat fantastisch zou
zijn. We merkten ook dat veel mama’s
interesse toonden en ook jongens zijn
uiteraard meer dan welkom! En -gaat ze
op hetzelfde elan verder- we hebben een
enquête gehouden onder de leden met
onder meer de vraag hoe ze bij ZeRoSkip
terecht gekomen zijn.”
Met het antwoord op de vraag – dat u in
deze de Zemstenaar gelezen hebt, kunnen
we alleen maar bevestigen dat ZeRoSkip
terecht vol passie verder springt!
Tekst: Katia De Vreese, foto’s: ZeRoSkip

eRoSkip.be
Meer info vind je op www.Z
m
.co
ail
of ZeRoSkip.info@gm

bvba
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Onder de
Op 28 juni stapte Gunter Vercammen in het
huwelijksbootje met zijn lieftallige Wendy. Tal van
sympathisanten waren aanwezig op het gemeentehuis,
waar schepen Koen Vandermeiren het huwelijk voltrok
met de bijhorende rechten en plichten. Leuk was de
aanwezigheid van zijn voetballertjes. De U11 van FC
Eppegem vormden een erehaag en wensten hun ex-trainer
geluk, wat door de talrijke Eppegem-sympathisanten werd
gewaardeerd. Het gelukkig echtpaar trakteerde na afloop
aan de cavabar.

Zesde leerjaar van de Regenboog
in Elewijt. Vierentwintig leerlingen
geslaagd en blij dat ze waren.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

De damesploeg van SK Laar kan zijn mannetje staan
op het voetbalveld, maar ook ernaast. In hun lokaal ’t
Hof van Laar werden een 20-tal meisjes verwend met
een etentje. “Een gift van de baas” zeggen ze in koor.
Een gezellig samenzijn volgde. Onze fotograaf liet
deze gelegenheid niet voorbijgaan voor een leuke foto.

Mohktar Bouchdig gaf op 28 juni zijn jawoord aan
Elga Schoenaerts. Een talrijke hechte familie en
vele vrienden zorgden voor een voltallige zaal in het
gemeentehuis. Een gezellig samenzijn, waaronder
vele voetbalvrienden, volgde aan de cavabar.

De Weerdse Zomerfeesten, georganiseerd door KWB Weerde
waren, ondanks de gure weersomstandigheden, een succes. Ook
de kinderjogging langs landelijke wegen rondom de “Weerdse
Visvijver” was een voltreffer. De allerkleinsten tot 6 jaar beten de
spits af met 500 meter. Bert Van Den Abeele (Zemst) was de snelste
voor Wisse Robion, Rume Mertens (Zemst), Milo Avonts, Jules
Maghiels (Weerde), Tom Van den Abeele (Zemst), Felix Janssens
(Weerde), Jitte Christiaens (Elewijt) en Gitte Pauwels (Elewijt).
Ook Oscar Van Caeyzeele, Hannelore Dom, Berthe Verlinde, Kaat
Keppens, Lena Desmet, Cezar Van Caeyzeele, Rune Trappeniers,
Marthe Verlinden, Thomas Dom en Juul Jacobs (allen Weerde),
Xander Francis (Zemst), Bas Van den Boer, Warre Dooms en
Josse Pauwels (allen Elewijt), Elien Trappeniers en Hera Philippot
(beiden Eppegem) liepen zich in de kijker.
Bij de 7 tot 12-jarigen was Seliha Kuyucuoglu (Zemst)
de beste voor Rnu Van Dromme (Weerde), Eveline Van
De Weyer (Zemst), Lars Janssens (Weerde), Robbe
Janssens (Eppegem), Tibbe Van Impe (Weerde),
Bruno Christiaens (Eppegem), Seppe Keustermans
(Zemst) en Lars Janssens (Eppegem). Arthur Van Den
Boer, Tine Van Cauwenbergh, Stan Dooms en Liese
Dooms (allen Elewijt), Milan Van Hof, Jobbe Janssens,
Louis Maghiels, Lare Van Poucke, Ine Schaerlaecken
en Annebel Janssens (allen Weerde), Luca De
Raedemaecker, Alexe De Raedemaeker en Nel Graus
(allen Zemst), Stan Dooms en Liese Dooms (Elewijt)
en Siebe Verbeeck (Hofstade) liepen zich in de kijker.
(Foto Onder)
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TC De Wehzel schitterde in het Gewestelijke Ethias Interclub
Vlaams Brabant. Zowel de dames 4 (100-140 punten) als de heren
(145-210 punten) kwamen als overwinnaar uit de eindronde.
De dames behaalden een schitterende 11 op 12. Nu worden ze
verwacht om evengoed te doen tijdens hun nationale interclub
ontmoetingen. V.l.n.r. Ilse Jeurissen (kapitein), Kimberley Peeters,
Marijke Cornelis, Jessica Coppens, Sarah Coppens en Femke Couck
(niet op foto).
De heren van TC De Wehzel gingen door naar de eindronde,
versloegen zes ploegen en kwamen uit als overwinnaar. V.l.n.r.
Jeremy De Becker, Gunther Backx, Steven Vandervorst, Michel
Phillipppens, Laurent Marcelis en Tim De Smedt. Niet op foto:
Dennis Verstraeten en Frank Mannaerts.

Zemst is een sportdriekleur rijker dankzij Tom Van Ingelgom. In het weekend van 20 juli werd hij in het Bois
des Rêves in Ottignies, Belgisch kampioen mountainbike bij de tweedejaars nieuwelingen. Tom verzamelde
al een indrukwekkend palmares en wordt nu als één van de talentrijkste Belgische jongeren in deze toch wel
zware discipline aanzien. Op onze nationale feestdag werd hij in zijn woonplaats Zemst-Bos op passende wijze
gehuldigd tijdens de plaatselijke kermisfeestelijkheden.
Op de foto: fiere Tom met zijn ouders, fans en ook zijn ploegmaat Emile Verhulst die de 3de plaats behaalde.
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Feest bij de familie van Nele, Noor, Benny
en kapster Sandra Wullaert, ter gelegenheid
van tweemaal viergeslacht. Nele (4 j.), Noor
(1 maand), mama Sandra 40 j. kapster,
Grootmoeder Chantal Menten 59 j.
zelfstandige babyartikelen en overgrootmoeder
Jacqueline Van Baetenburg 77 j. bakkerij. Een
opeenvolging van zelfstandige vrouwen, en dat
mag gevierd worden. Samen met familieleden,
buren en vrienden wilden ze graag op de foto.

Tijdens Soiree Tropical in Eppegem
was de weermaker niet van de partij.
Maar geen nood voor de kinderen,
zaterdagnamiddag waren ze talrijk
aanwezig om deel te nemen aan de
vijftien verschillende activiteiten,
waarmee ze met tien stempels een leuke
verrassing kregen aan de ECO-stand.
De snoeptaart, schminkstand en het
hindernissenparcours hadden heel wat
succes.
Foto’s: Anke Van Haesendonck
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Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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De Minerva in Brussel
Elewijt - De replica pantserwagen uit de Eerste Wereldoorlog was tijdig rijklaar en nam
op 21 juli deel aan de feestelijkheden in Brussel. Hij kan nu geboekt worden voor andere
herdenkingsplechtigheden rond Wereldoorlog I.

Blikvanger op 21 juli

die omgebouwde civiele wagens waren achterbrug een tonnetje pekelharing
“De tijd ontbrak ons om de daardoor eigenlijk uniek en dat geldt meevoerde dat stukgeschoten werd,
rijvaardigheid behoorlijk te testen en dus ook voor ons exemplaar. Aan de waardoor het voertuig heel de tijd naar
dus werd hij opgesteld in de expo in spaakwielen is een hele zoektocht vis stonk.”
het Warandepark”, zegt projectleider- vooraf gegaan. Uiteindelijk hebben
decorateur Henk Vos.
we er gevonden in een garage in Le Doortocht Zemst-Laar
In januari zijn ze er - wat overmoedig, Mans in Frankrijk. En die hebben geld De Minerva is ook al geboekt voor
andere
herdenkingsplechtigheden
geven ze toe - aan begonnen maar de gekost!”
rond WO I. Op het terrein zal hij
missie is met veel nachtelijke
zich moeten bewijzen tijdens de
werkuren tot een goed einde
vijfdaagse Terugtocht die van 12
gebracht. ”De herdenking van
Aan de spaakwielen
tot 17 augustus gereden wordt
Wereldoorlog I, en het toevallige
is een hele zoektocht vanuit Halen naar Dendermonde.
bezit van een oude Minerva-jeep,
Op 14 augustus, ergens tussen
zette ons aan het dromen”, zegt
vooraf gegaan
12 u en 15 u, houdt de colonne
Henk. ”We bouwden de eerste
met voertuigen, paardenwagens,
pantserwagen van het Belgisch
veldkeuken, voetvolk, ruiters en de
leger na. De gegoede klasse die zich in Geurtje van
Minerva-pantserwagen halt in Zemst1914 een Minerva-personenwagen van pekelharing
Belgisch fabricaat kon veroorloven, Het pantservoertuig kreeg een nummer Laar waar ze foerieren aan de kerk en
stond ze uit patriottisme af aan het zoals zijn voorgangers. ”Het nummer 7 er door het publiek kunnen geschouwd
leger. Ze kregen een lichte bepantsering heeft een verhaal”, weet Henk. ”Van dit worden.
nummer is bekend dat
Op
langere
termijn
en een Hotchkiss- machinegeweer
de bemanning op de
verhuist
de
wagen
en maakten een roemrijke intrede in
waarschijnlijk naar een
het wapenarsenaal van de eerste
museum
maar
Wereldoorlog. Ze kregen overal
daarover
zijn
navolging.”
er nog geen
Minieme
concrete
verschillen
afspraken
Dat de replica grotendeels uit hout
gemaakt.
Tekst en
samengesteld is, valt helemaal niet op.
foto: Juliaan
“Toegegeven, er zijn kleine verschillen
Deleebeeck
maar daar tillen we niet zwaar aan want
er was gewoon geen standaardtype. Al

“

Henk, Jonathan, Tony,
Dimitri en Freddy in
authentieke legeruniformen
in hun ‘Automitrailleuse
Minerva
No 7’
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Burn Out, stek voor motards
Elewijt - Het is zomer en
dat is de periode bij uitstek
voor de motorfan om zijn
stalen ros van stal te halen,
de bougies na te kijken en de
olie te verversen.

W

e dachten een artikel
te maken om de enkele
motorclubs in kaart
brengen
die
onze
gemeente rijk is, maar dat bleek niet mee te
vallen. Momenteel is, door alle commotie
en problemen vanuit Nederland, de
perceptie over motorclubs wat tegen hen
gericht. Een gesprekje zit er niet in. Wat
blijft, is een goede babbel met David,
de overnemer van café Burn Out, die
wel in Steenokkerzeel woont, maar zich
dagelijks naar de Burn Out verplaatst om
de motards te verwelkomen. Het aantal
motorrijders zit in stijgende lijn ondanks
dat het een vrij dure hobby is. David
heeft twee motors, eentje van 24 jaar oud
die hij constant opknapt en verleden jaar
kocht hij een nieuwe. Allebei Harleys
natuurlijk.
David, zijn er hier veel motorclubs
in Zemst?

“Er zijn hier in de buurt wel enkele
motorclubs. Je hebt bijvoorbeeld The
Walkers uit Rijmenam, Dijlechapter
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van Mechelen, B Independent Chapter
(organiseerde in 2012 nog een Ride Out
in Elewijt) en andere clubs die regelmatig
bij ons langskomen, maar ik heb bewust
gekozen bij de opening om zelf geen
motorclub op te starten. Wij hebben dus
geen leden en proberen aldus een breder
publiek aan te spreken. Ook de mensen
uit de omgeving trachten we aan te halen.
Iedereen is hier welkom, dat wil ik zeker
benadrukken. En ik zou zeker ook de
perceptie willen wegnemen dat hier
alleen maar motards komen.”
De Burn Out heeft echter nog iets
extra, want jij bent tevens een
groot muziekliefhebber, David…

“Ik ben een liefhebber van rockabilly,
blues, country en dat soort genres. Wij
organiseren elke maand een optreden
met live band. Zo
hebben we deze maand
Dee Dee band, een
tributeband van The
Ramones, op bezoek.
Er staat hier een vast
podium achteraan in
de zaal, we plaatsen
er een kleine P.A.
(een geluidssysteem,
n.v.d.r.) en hopsakee,
live music. We houden
op zondagnamiddag
om de twee maanden
ook free jams. Er zijn
te weinig cafés waar

mensen terecht kunnen voor een goed
optreden. Via Surfing Airlines, een
goede onafhankelijke booker, kiezen we
regelmatig buitenlandse bands uit die
een pak minder kosten dan wat Belgische
bands durven vragen. Minder bekend
maar altijd verrassend goed. Boven
en naast het café is er plaats gemaakt
voor repetitieruimtes voor groepjes uit
de regio. Daar is hier blijkbaar grote
nood aan. Intussen heb ik vier bands in
resident. Erg leuk allemaal!”
Een tip dus voor lokale bands. Wil je
graag eens optreden, neem contact op
met David!

Verzamelaar

Tot slot komt even ‘Hallo de
Zemstenaar’ (onze rubriek over
verzamelaars) om de hoek piepen want,
je kunt er niet naast kijken in het café,
David is verzamelaar van .......roffel
roffel..... nummerplaten. De muren van
zijn café hangen vol met nummerplaten
van over de zeven wereldzeeën.
“Vooral de nummerplaten vanuit de US
interesseren mij het meest. Momenteel
heb ik nog 20 van de 52 staten te gaan en
dan is mijn US-collectie compleet. Ik heb
er natuurlijk ook van andere landen maar
die van the US are the best. Mijn collectie
geniet intussen wat bekendheid en als
klanten gaan cruisen in het buitenland,
brengen ze vaak een nummerplaat mee
naar hier”.
Tekst: Jean-Marie Brassine; foto: Jean Andries
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Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be

Huwelijk en portretfotografie
www.yvescollin.be
Steeds op afspraak: 0477 970 759
info@yvescollin.be
Studio: Guldenschaapstraat 27, 1800 Vilvoorde

FC

www.jsdheylen.be

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers
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Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
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Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

Tweede adem voor
buurtfeest
Hofstade – Hoe blaas je een buurtfeest nieuw leven in?
Maar eerst: hoe ontvang je een reporter van de Zemstenaar?
Bij Charles Wilkin thuis hebben ze er verstand van. Je
trommelt de leukste buren bijeen, zet de terrasstoelen
buiten, haalt een aantal uitstekende flessen witte en rode
wijn uit je kelder, je zet de tafels vol lekkere hapjes, je
nodigt ook nog de plaatselijke bierbrouwer uit op het
terras, met zijn nieuwste brouwsel bij de hand (Luvanium)
natuurlijk, en klaar is kees.

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13
VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE
MAANDAG RUSTDAG
Een deel van de feestvierders
werd verzameld aan de hoofdtent.

Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

H

et leukste interview
van het jaar annex
blindproeverij (van –
Damstraat 121-123
1982 Weerde
zo bleek - een sublieme
Tel. 015 - 61 15 11
Spaanse Rioja gebrouwen uit de
Fax. 015 - 61 79 77
“ Te m p r a n i l l o ” druif )
kon
beginnen… Charles
ONDERHOUD &
Wilkin en zijn
PLAATSEN VAN CV,
vrouwtje Lea zijn
niet alleen een goede
SANITAIR- &
gastheer en -vrouw,
GASINSTALLATIES
ze hebben ook
organisatorische
talenten. Ongeveer
bvba
Geregistreerd aannemer
dertig jaar geleden
Onderhoud met wettelijk attest
moet het zijn dat het
Gratis offertes
laatste buurtfeest
Verschillende referenties
plaatsvond in de
Hofstadeveld 35 - 1981 zemst - Hofstade
wijk
Pontstraat,
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
dirk.verbestel.bvba@telenet.be
Tr i a n o n l a a n ,
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Dijkstraat, Molenheide. Maar
op 5 juli 2014 was het terug
zover. De straat werd afgezet,
een prachtige grote toog werd
opgezet, tafels en stoelen en een
BBQ-stel
werden
aangerukt,
tenten werden opgeslagen, grote
schermen werden gezet ( ja,
de match België – Argentinië
konden ze de buurtbewoners niet
onthouden), een muziekband werd
uitgenodigd en de promotiestand
van de plaatselijke bierbrouwer
Bart Luts maakte het geheel af. Dit
was aantrekkelijk genoeg om 130
buurtbewoners naar de festiviteiten
te lokken. Het werd een hele
leuke namiddag en avond, met
superambiance, veel vertier, een
heel kortstondige ontgoocheling
na de voetbalmatch die echter vlug

werd doorgespoeld, een
gesmaakt streepje muziek
van The Reetroos onder
leiding van Lode Tooten
en lekkere vleesjes. Er werd
gefeest tot in de heel vroege
uurtjes.

Kandidate Miss Bredene
klinkt met brouwer
Bart Luts.

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

Charles, hoe kwam het
feestcomité (waarvan jij
de voorzitter bent) erbij
om een buurtfeest te
organiseren?

“Wel, hier in de geburen
kwamen sommige mensen tevoren
al eens bijeen omdat we hier een
kleine wijnclub hebben opgericht
en al eens met een aantal buren
thuis kleine feestjes, een soort
kroegentochten van huis naar huis,
organiseren. Maar eigenlijk was het
Ouliana Hermans, van Russische
afkomst, die eind vorig jaar met het
idee op de proppen kwam om een
groot buurtfeest op touw te zetten,
gewoon om elkaar beter te leren
kennen en omdat het hier een héél
gezellige buurt is. We sloegen de
handen in elkaar en vonden vlug nog
enkele vrijwilligers om mee te helpen
organiseren, zoals Luc Saerens,
ondertussen penningmeester, en Eric
Duplessis, onze man van de logistiek,
en vele anderen. En we vonden
zelfs een sponsor in de bouwfirma
“3D”. En ook de subsidies van de
gemeente hebben we aangeboord.
We gingen niet over één nacht ijs.
Zo deden we eerst een briefje rond
in heel de buurt met de vraag wie
wou meehelpen en in de eerste
helft van dit jaar hebben we zomaar
eventjes vijf of zes voorbereidende
vergaderingen gehad.”
Ouliana, 130 man voor de
eerste keer: dat is toch een echt
succes?

“Ja, we hebben alle huizen met een
briefje geïnformeerd maar ook bij
iedereen
persoonlijk
aangebeld
en dat werkt! Iedereen was razend
enthousiast en de ambiance was
geweldig. Misschien deed de gekte
rond de Rode Duivels daar nog een
schepje bovenop, want iedereen
was natuurlijk uitgedost in de juiste
Belgische kleuren. We hadden ook

David de Boeck
handen genoeg om te helpen. Zelfs
bij het opruimen was er meer dan
volk genoeg. Dat was wel nodig want
het laatste vat bier moest ook op hé.
De burgemeester, de schepen van
buurtwerking, de fotograaf van de
Zemstenaar en een kandidate Miss
Bredene zijn ook langs geweest en
ze hebben ons allemaal gefeliciteerd
met de professionele organisatie en
de onovertroffen ambiance. Zelfs de
regen kon de pret niet bederven want
er waren tenten genoeg.”

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

Charles, dat is toch straf dat
onder impuls van een Russische
dame een Hofstaads buurtfeest
nieuw leven ingeblazen wordt?

“Och, weet je, iedereen verstaat hier
iedereen en voelt zich op en top
Hofstadenaar, van welke afkomst ook.
Er is een hele leuke sfeer hier. Iedereen
woont hier gewoon heel graag. Ik ben
er zeker van dat er volgend jaar een
vervolg komt. Alleman is vragende
partij en dingen organiseren zit ons
nu eenmaal in het bloed. We gaan
proberen om elk jaar iets nieuws te
doen, onszelf heruit
te vinden, door
bijvoorbeeld rond
een bepaald thema
te werken en ook
andere dingen te
organiseren
zoals
wijnproefavonden
of een fietstocht of
een quizavond ….
Alle suggesties of
ideetjes zijn welkom
(charles.wilkin@
telenet.be).”

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

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

Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries
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ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

320

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice
Schoolstraat 50,
1980 Zemst

Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93
raoul.koekoekx@skynet.be

Tel: 015/62 14 00

Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
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

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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015 / 6114 42

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

VW

AUDI

Weer een puzzel, weer een prijs!
Zemst - Voor de liefhebbers hebben we weer iets in elkaar gestoken waar een mooie prijs aan
verbonden is. Deze keer is het een Zemstse handelaar die graag een prijs wegschenkt. Het is het
Eppegemse koppel Tom en Steffie van ‘Vino Vera Cruz’. Die naam doet al veel vermoeden en zo
bent u al op de goede weg voor het ontcijferen van deze puzzel. De prijs hieraan verbonden zal
in dezelfde lijn liggen. Veel plezier ermee en al een heildronk op die ene winnaar!
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, tekenings: Saskia Vets, lay-out : Eva Vets

Oplossingen (3+1 antwoorden) ten laatste op donderdag 21 augustus 2014:
Ofwel per mail naar info@dezemstenaar.com met vermelding “puzzel augustus”
en naam en adres, ofwel in een gesloten omslag “puzzel de Zemstenaar” met
naam en adres in, af te geven in: Café In den Prins in Elewijt, Café Het Rubenshof
in Eppegem, ‘t Hof Café in Hofstade, Café Schoonzicht in Weerde, De bib. in
Zemst of Café Amadeus in Zemst-Bos.
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IUSTE
Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497
ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36

ADVOCATEN

Benny haelwaeters

terrassen - opritten - tuinafwerking

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be
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Onze voetbalclubs op de transfermarkt
Zemst – De voetbalcarrousel voor het seizoen 2014-2015 kwam bij onze clubs
andermaal vlug op gang. Enkele spelers vonden bij onze clubs een nieuwe uitdaging.
de Zemstenaar stelt ze aan u voor. Aan elk van hen stelden we dezelfde vragen.
Tekst en foto’s: Jean Andries
1. Carrièreoverzicht?
2.

Waarom naar een nieuwe club?

3. Sterke punten?

EERSTE PROVINCIALE
KFC EPPEGEM
Bart Van Zundert (33)

KFC Eppegem: Algemeen sportief directeur Marc Talbut met de nieuwkomers. Bart Van
Zundert en Ben Van den Brandt staan niet op de foto.

1. Publiekslieveling, ex-kernspeler KV

familieploeg terug naar vierde klasse.”

Mechelen en Kapellen.
2. Kent trainer Yves Cloots, voorzitter Jan
Van Asbroeck, Marc Talbut en Fernando
Julio uit de periode bij KV Mechelen.
“Ik volgde FC Eppegem, deze club heeft
een uitstraling en leeft, wat bij Kapellen
toch minder het geval is.”
3. Polyvalente
middenvelder,
technisch sterk, tweevoetig en een
verschroeiend schot.

3. “Ik ben een spits met scorend

1. Jeugd Ramsdonk, KVM (tot 15 j.),

vermogen.In vierde klasse scoorde ik 24
doelpunten. Op mijn 32ste ben ik meer
een ploegspeler geworden, zelf scoren
is niet meer het allerbelangrijkste.”

Eppegem. “Ik wil me tonen.”
3. Technische begaafde middenvelder.

SK Londerzeel (2 j.), Rupel Boom (3
j.) en beloften RCM (2 j.)
2. “Mijn neef Nils Breuer voetbalt bij
FC Eppegem, hij heeft niets dan lof
over de club en is mijn voorbeeld.
Een ideale stap leek me. De ambitie
van de club is ook mijn ambitie:
hogerop.”
3. In de verdediging of middenveld
een ‘vista-pas’, coaching, aanvallend
ingesteld en assists geven.

Claude Vanderheyde (30)

Arne Van Craen (19)

1. Jeugd KVM, Kontich, Hofstade, White

1. Jeugd Schriek (2 j.), Lierse (5 j.) en

Ben Van den Brandt (28)

Dylan Heyvaert (19)

1. KV Mechelen, Lierse, Anderlecht en

E. Aalst.
2. Woont in Vilvoorde, dicht bij FC

Ken Van den Troost (19)

1. Jeugd Lierse, Temse, SK Londerzeel,

Turnhout, Luik, Dender, Temse en 2 j.
Kapellen. “Na Luik kon ik naar Lierse.
Ook Beerschot, Cercle Brugge en
Charleroi hadden toen belangstelling.”
2. Speelde met Pieter Crabeels en Bart
Van Zundert bij Kapellen, kende Marc
Talbut en hoorde niets dan positiefs
van FC Eppegem. “Ik voetbal te graag,
zeker nu ik fysiek weer paraat ben.”
3. “Veel
kleine
blessures
en
rugproblemen speelden me parten.
Ik heb steunzolen gekregen en heb
er geen last meer van. Mijn beste
jaren komen eraan. Centraal in het
middenveld is mijn geliefkoosde
plaats. Ik ben iemand die graag
voetbal brengt, heb doorzicht, kan
de bal bijhouden en rust brengen.”
Yves Etumba (32)

1. RC Bruxelles, RWDM, Denderleeuw,

Rode-Verrewinkel, Braine, Katelijne, 2 j.
KVW Zaventem en 2 j. SK Londerzeel.
2. “Ik woon in Peutie, dicht bij FC
Eppegem. De club heeft uitstraling
en is ambitieus. Ik wil met de

Star, Eppegem en Kampenhout.
voelde bij FC Eppegem
een misverstand en koos voor
Kampenhout, ik kom graag terug naar
Eppegem waar een goede structuur
is. Ik wil graag aan de top spelen.”
3. Technisch
sterk
en
goed
loopvermogen.

KVM (U19 en 1 j. beloften).

2. “Ik

2. “Van mijn periode bij KVM kende

Mirko Gajanovic (26)

ik Yves Cloots en Marc Talbut, ze
hebben mij kunnen overtuigen.
Eppegem is sportief een goede stap
vooruit. De accomodatie, het bestuur
en de supporters spreken me aan.”
3. Uithoudingsvermogen (middenveld
of linksachter), traptechniek, inzet
en mentaliteit.

1. Jeugd VV Elewijt, Belgica Edingen,

Walem, Nossegen (2 j.), Sterrebeek
(2 j. en steeds in de eerste ploeg).
“Polyvalent, maar spits is mijn
geliefkoosde plaats.” Als rechterflank
eerste seizoen 10 doelpunten, vorig
seizoen 8 doelpunten.
2. “Eppegem heeft ambitie. Ik wou
graag blijven in vierde klasse en
geloofde in promotie voor Eppegem.
Maar ik heb geen spijt, dit seizoen
wordt Eppegem kampioen.”
3. Snel, technisch sterk en balvast. “Ik
scoor gemakkelijk.”

Jordy Heyvaert (18)

1. Jeugd Ruisbroek, RCM (8 j. tot

beloften)
2. “Samen

met vrienden heb ik
Eppegem gevolgd, de goede
sfeer en de supporters spreken
me aan. Jammer dat de club niet
promoveert, maar dat is niet negatief,
de supporters reageren positief en
zullen de club wel blijven steunen.”
3. “Lijnkeeper en goed op hoge ballen.
Ik hoop in de toekomst op een
basisplaats in de eerste ploeg.”
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Lenny Droeven (20)

1. Jeugd KVM (tot 10 j.), White Star

(tot 15 j.), terug KVM (tot 17 j.),
met Woluwe eindronde en dit jaar
Dender (juli, augustus en september,
later koos de club voor ervaring)
2. “In de periode bij KVM hoorde ik
veel van Eppegem, de club had veel
belangstelling en had geen andere keuze.”
3. Links in de verdediging, tweevoetig,
snel en sterk in duels.
Tonny Verheyden (23)

1. Jeugd Diegem (2 j.), kadetten

Brussels, scholieren Anderlecht,
kern Diegem (7 j. en 5 j. eerste ploeg)
2. “Ik wilde weg bij Diegem. Eppegem had
veel belangstelling. Tijdens een wedstrijd
met de beloften was Talbut aanwezig, hij
wilde me en we hadden vlug een akkoord.”
3. “Polyvalent. Bij Diegem speelde
ik steeds rechterback, tijdens mijn
opleiding steeds centraal in de
verdediging.”
Lenny Noe (19)

1. “Heel mijn jeugd bij Diegem. Ik had de

keuze, blijven of naar de beloften van
Sterrebeek (nationaal niveau). Ik was
kapitein, trainde met de eerste ploeg
en speelde één competitiewedstrijd.”
2. “Mijn vader kent FC Eppegem, ik
ben ook uit de buurt en heb er veel
vrienden. Volgde vaak wedstrijden
van Eppegem. Ik kreeg een voorstel
en mijn transfer was vlug in orde.”
3. “Aanvallend ingestelde verdediger,
technisch sterk, maar met mijn
gestalte (1,83 m.) moet ik nog
werken aan mijn body.”

FC Zemst: Herwig Thirion volgt Jan Verbinnen op als voorzitter, hij blijft actief als
bestuurslid. Marc Duverger neemt de taak over van Paul Verdoodt, 15 jaar secretaris en
gerechtelijk correspondent, de clubman blijft tevens actief bestuurslid en werker achter de
schermen. Nico Vandenbempt (vader van een eerste kindje Matthis) en bereidwillige werkers
in het chalet Yvonne, Annick en Joste werden letterlijk en figuurlijk in de bloemekes gezet.
Nieuwkomers Jelle Spinoy en Andreas De Beuckelaere wilden graag mee op de foto.
2. “Bij Sterrebeek kreeg ik weinig

2. “Samen voetballen met De Doncker

vertrouwen en speelgelegenheid. Van
Eppegem hoorde ik niets dan positief.
Ik kwam kijken naar een wedstrijd,
de sfeer, mentaliteit en accomodatie
stond me aan. Ik heb niet getwijfeld.”
3. “Een goed meevoetballende keeper,
sterk man tegen man en goede coaching.”

en Spinoy in Zemst is een uitdaging,
ik kijk er naar uit.”
3. Snelle spits. Topscorer bij Hofstade
met 14 doelpunten.

DERDE PROVINCIALE

speelde ik vijf jaar in de eerste
ploeg van Steenokkerzeel. Een exwerkcollega van Brecht Lauwens, Ik
zal me vlug thuis voelen bij Zemst.”
3. Kopbalsterk, uitstekende pas en
sterk in assists geven.

FC ZEMST SP.
Jelle Spinoy (22)

1. Jeugd Hofstade tot 12 j., RCM nationaal

en provinciaal tot U15. Vanaf 16 jaar
(tweede provinciale) in de eerste ploeg.
2. “Dicht bij huis, een stap vooruit en een
nieuwe uitdaging. Zemst heeft een beter
imago. Van Bart De Doncker hoorde ik
niets dan lof over Zemst, hij verlengde zijn
verblijf en voor mij was het vlug een feit.”
3. Heel wat ervaring in derde provinciale,
harde werker en loopvermogen.

Jeroen Brouckaert (19)

1. Jeugd Tempo Overijse (5 tot 13 j.),

OHL (tot 17 j.) Anderlecht (2 j. en
1 j. met de beloften), 1 j. Sterrebeek.

Ilja Laurent (20)

Kevin Noe (30)

1. Jeugd Steenokkerzeel
2. “Met Vandenbempt en Conception

Andreas De Beuckelare (17)

1. Jeugdspeler van Zemst en als 11-jarige

naar Diegem tot U17 nationaal.
2. “Diegem een beetje beu. Zemst is

een mooie club, ik heb er me steeds
goed gevoeld in kom graag terug.”
3. “Achter de spitsen, ook op de 6 of 8 kan
ik mijn mannetje staan.” Technisch
goed en scoort gemakkelijk.

1. Jeugd Sp. Mechelen en Hofstade. Twee

jaar kernspeler van de eerste ploeg.

Bram Glorieux stopt, maar blijft

beschikbaar voor de eerste ploeg, hij
traint eenmaal in de week en speelt met de
veteranen.

VK WEERDE
Timoty Van den Heuvel (23)

1.

VK Weerde: Johan Schellemans, Jonas Serckx, Timothy Van den Heuvel, Sean Van Gricken,
Gregory Cox en trainer Gunter Pepermans.

Jeugd Verbroedering Hofstade (tot 12 j.),
FC Duffel, terug Verbr. Hofstade (2 jaar).
2. “Weerde is een ploeg naar mijn hart,
ambitieus en dorpsgevoel, bovendien
dicht bij mijn woonplaats.”
3. In doel sterk man tegen man,
ploegspeler en steeds gemotiveerd.
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Jonas Serckx (20)

1. Jeugd

Melsbroek,
WoluweZaventem, Steenokkerzeel, FC Perk
(2 jaar jeugd en 4 jaar eerste ploeg,
het voorbije seizoen 19 doelpunten).
2. “Mijn beste vriend Cox gevolgd, ook
een nieuwe uitdaging. De wedstrijd
Weerde-Perk speelde ik sterk, de
club gaf me een goed gevoel.”
3. Scoren, vaak na assist’s van Cox.
Snel en goed langs de flank.
Gregory Cox (30)

1. Jeugd Huizingen, 1ste ploeg Dworp

en 6 jaar FC Perk.
“Een nieuwe uitdaging. VK Weerde vaak
zien spelen en gaf me een positieve indruk.
Ook vele spelers van mijn leeftijd.”
3. Snel en goede linkervoet.
2.

VV Elewijt: Nieuwkomers v.l.n.r. Stefan Robberechts (afgevaardigde), Marc Vanhaute (T2),
Evert Vandenwijngaerdt, Kevin Sakalis, Glen Hertmans, Yann Buyck, Dimitri Hofman, Kjelle
Vervoort, Zeger Tordoir en hoofdcoach Gunter Vercammen met hun voorzitter Rudy Bautmans.
jaar in de eerste ploeg), Evere (na
ongeval even inactief), met FC
Perk kampioen, vorig seizoen in de
B-ploeg en voor Elewijt gekozen.
2. “Met mijn vriend Tom Bautmans zat
ik in de klas in Vilvoorde, mijn vraag
of men mij kon gebruiken was positief.
Ik ben hartelijk ontvangen in Elewijt.”
3. Doelgericht, spits met goede linkervoet,
20 doelpunten is mijn streefdoel.

Sean Van Gricken (20)

1. Jeugd R. Jette
2. “Teamspirit, technisch sterk en de

Kjell Vervoort (23)

mooie reeks spreekt me aan.”
3. Goede traptechniek en kan ook een
doelpuntje maken.

Muizen en Hofstade.
2. “Manager John De Ron heeft als
voetballer veel bewondering voor mij.
Hofstade degradeerde, Elewijt is een
club met ambitie en mijn keuze was snel
gemaakt. Vele goede vrienden die ik moet
achterlaten in Hofstade is een minpuntje.”
3. Goede voorzet, snel, tweevoetig en
assists geven.

Gert Sannen en Ricardo Pannencoeck

KCVV ELEWIJT
Lowie Bonte (20)

1. Woont in Vilvoorde
2. Pechvogel vorig seizoen bij FC

Eppegem. Voorzitter Bautmans
en Gunter Vercammen kon hem
uiteindelijk overtuigen.
3. Technisch sterk, met beste positie nr
10. Kernspeler tijdens de eindronde.
Dimitri Hofman (26)

1. Jeugd Grimbergen, FC Eppegem,

FC Zemst en FC Melsbroek.
2. “Ik ken trainer Gunter Vercammen goed,
hij wilde me en er was vlug een akkoord.”
3. Technisch sterk, goede traptechniek
en inzicht.

1. Jeugd Hofstade, RC Mechelen,

Zeger Tordoir (24)

1. Jeugd KV Mechelen, SK londerzeel,

Eppegem en Haacht.
2. “Ik wilde graag een stapje hoger. Ik

ken Gunter Vercammen heel goed,
hij wilde me en met veel plezier.”
3. Ambitieus, technisch sterk, een
goede voorzet en een goed schot.
Evert Vandenwijngaerdt (24)

1. Jeugd SK Kampenhout (van 17 jaar

in de A-kern), Bertem en Leefdaal.
2. “Mooie club en dicht bij huis”.
3. Sterk in duels en goed positiespel.

Nick De Letter (19)

1. Jeugd

Zellik,
Denderhoutem,
Haacht, Ternat en Wolvertem.
2. “Elewijt toonde belangstelling, ik
heb een goed gevoel over de club en
dat gaf de doorslag.”
3. Centrale verdediger, snelheid en
technisch sterk.

VIERDE PROVINCIALE
FC EPPEGEM B
Voor het eerst speelt FC Eppegem met
een ploeg in vierde provinciale. Naast de
beloftevolle eigen jongeren kan trainer
Ben Alexandre rekenen op nieuwkomers
Jazouli Bilal en Chesta Nzabaudera
(Wijgmaal), Fernand Micaj (Ganshoren),
Yaldis Burak (Strombeek) en Krstan
Gajanovic (Machelen).

VERBROEDERING
HOFSTADE
De nieuwe vierde provincialer ziet met
Jelle Spinoy en Ilja Laurant (beiden
Zemst), Kjelle Vervoort (VV Elewijt)
en Timothy Vandenheuvel vier
sterkhouders vertrekken. Trainer Patrick
Peetermans hoopt echter te kunnen
rekenen op acht nieuwkomers, die
allen uit zijn op een nieuwe uitdaging:
Peter Cloet (Borght), Bentla Faysal en
Yassine Bohmedi (Sp. Mechelen), Himi
Nouredinne (Hombeek), Morry Mike
en Boarza Moustafa (Vilvoorde), Olivier
Devroe (Putte) en Pieter Timmermans
(vrije speler).

Glen Hertmans (20)

1. Jeugd Koningslo, als 17-jarige voor

het eerst in de eerste ploeg van
Beigem en basisplaats.
2. “Een nieuwe uitdaging. Ik wil vooral
beter worden. De sfeer en de groep is
een meevaller.”
3. Kopbalsterk en loopvermogen.
Yan Buyck (24)

1. Jeugd Peutie, Machelen (vanaf 16

Verbr. Hofstade: Nieuw bij Verbr. Hofstade: v.l.n.r. Mustapha Bouazza, Yassine

Bohmedi, Pieter Timmermans, Joren De Bruycker en Youssef Taibi. Mathias Ledeganck, Mike
Mory en Peter Cloet waren nog met vakantie.
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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

“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”
Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke, verzorgde en kwalitatieve dienstverlening.
Uitgebreid eigentijds rouwdrukwerk in eigen beheer waardoor wij u dit snel kunnen afleveren.
Bezoek vrijblijvend onze website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.
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TV Zemst

Gulderij 9 - 1980 Weerde

U kijkt toch ook?

Merde, miljaarde, nonde… en nog veel ander onfraais, pleegt in een moment
van onbeheerste emoties wel eens aan uw mond te ontsnappen, wanneer u
zonder mobieltje of smartje op stap bent. Of wanneer dat rotding het laat
afweten. Of wanneer u niet kan zien wat er op dat verdomde schermpje
verschijnt, wegens te veel licht, te veel zon. Te veel zon, zegt u? Wellicht
omdat u op één of ander zonnig zuiders(?) terrasje toeft, genietend van wat
lekkers on the rocks?
Dan hebt u eigenlijk geluk. Want dan bent u misschien met vakantie. En wilt u
onbezorgd genieten. So, what’s the f*cking problem?
Maar er is erger! U hebt gewoonweg geen bereik van op uw vakantiestek. Niet
bellen, niet sms’en, niks, noppes, nada! En uw camping, bed & ontbijt of hotel
heeft geen Wifi-aansluiting voor uw tabletje, laat staan internetconnectie voor uw
schootpeecee. O ramp en tegenspoed. Help, ik kan niet op Facebook! En ik wil
met mijn vriendjes dingen delen en leuk vinden.
Moderne tijden, zegt u? Klopt! Zo’n goeie twee decennia geleden moest de
gsm nog worden uitgevonden. En konden we ongestoord gaan waar we wilden.
Zonder dat anderen er zaken mee handen. Zonder meer zalige tijden waren het.
Zeker voor de jeugdige medemens. Je ouders wisten lekker nergens van. Zo
eens van niets weten en niet bereikbaar zijn voor de buitenwereld en gewoon
genieten…Het moet toch af en toe eens kunnen, niet?
Van het wereldnieuws moet je natuurlijk op de hoogte blijven. Dat is onze morele
plicht. Maar je eigen onbeduidende onbenulligheden de wereld kond doen, dat
zal wel eens even kunnen wachten, toch? En in Zemst aan de Zenne zal alles wel
voortkabbelen. Even zonder tv. Dat dachten ook de makers van uw geliefde lokaal
kanaal. Even wat rust en geen TV Zemst.

Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163

Ankerdame Xandra in warme omarming met Kathleen en Tom. Jan,
Frank, Paul, Alex, Jimmy (v.l.n.r.) en Jef (rechts onder) aanzien het met
minzame glimlach. Waren al weg: Anita en Paul. Foto: Jeroen Michiels

Op 9 juli kwamen de die hards samen voor een algemene
vergadering, ten huize De Griet.
Tenminste zij die nog niet met vakantie waren. Even de violen
stemmen voor de toekomst. De komkommertijd zijn werk
laten doen om er na halfoogst weer te staan. Zodat we u, liefste
Zemstenaressen en lieve Zemstenaars, vanaf september weer
kunnen laten proeven van het rijke reilen en zeilen langs deze
Zenneboorden. Tot dan, en vergeet niet: geniet nog van die
maand vakantie!
AL
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Trappen
redden dieren
Zemst-Laar - Waterwegen en Zeekanaal
investeert in de bouw van een tiental
faunatrappen langs de oevers van het
zeekanaal Brussel-Schelde. Die helpen de dieren
die in het kanaal sukkelen weer op het droge.

H

et
Zeekanaal
of
Willebroeksevaart
heeft
geen natuurlijke oevers meer
en is volledig ingebed in een
steile betonnen oeverversteviging. Dieren
uit de nabijgelegen natuurgebieden, Bos
van Aa in Zemst-Laar en het Gravenbos
aan de overkant (Humbeek), die in het
water terechtkomen zwemmen in het
kanaal tot ze van uitputting verdrinken.
De faunatrappen moeten het mogelijk
maken dat ze via een ruwe en licht
hellende trapconstructie toch uit het
kanaal geraken.

Rijke fauna
De twee natuurgebieden langs het kanaal
zijn in het Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN) opgenomen en herbergen een
rijke fauna met soorten als bunzing, haas,
steenmarter, vos en ree. De versnippering
van het landschap bemoeilijkt ook
de verspreiding van deze soorten. De
voorbije jaren kwamen verschillende
dieren -vooral reeën- in het water terecht.
Sommigen konden door de brandweer
gered worden, maar voor anderen
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kwam alle hulp te laat.
Zo sterven er jaarlijks
heel wat dieren, stelde
Natuurpunt en de
Wildbeheerseenheden
ook al vast.

Financieel
De speciale trapconstructies worden
gebouwd door het personeel van de
afdeling Zeekanaal in samenspraak met
het Agentschap voor Natuur en Bos en
het departement Leefmilieu, Natuur
en Energie van
de
Vlaamse
overheid, dat de
materiaalkosten
voor
de
uitvoering
van
het
project
financiert.
Er
zijn er een tiental
voorzien op de
oeverstrook van
aan de brug van
Humbeek
tot
aan de sluis van

Zemst. Een eerste exemplaar werd
al geïnstalleerd ter hoogte van de
Lourdesgrot. De andere faunatrappen
zullen tegen het einde van het jaar
geplaatst zijn. Het project kost zo’n
20.000 euro.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck.

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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