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et moet niet altijd gaan over de ernstige zaken
in het leven, vindt u niet, beste lezer? Laten we
het eens hebben over iets doodgewoons. Lezen
bijvoorbeeld. Iedereen leest elke dag wel iets. De
krant, Suske en Wiske, The Economist, Dostojewski, noem
maar op. Een andere goeie reden om het over lezen te hebben:
deze maand loopt in Zemst de Jeugdboekenweek. U leest er
zo meteen alles over.
Bij de meeste mensen verloopt dat lezen bijzonder vlot. Al
kunnen er nu en dan kleine problemen opduiken. Wij geven
een voorbeeld met een simpel zinnetje: “Uw favoriete glossy maandblad viert
dit jaar zijn tiende verjaardag.” Beetje moeilijk leesbaar? Geen nood, een
eenvoudig leesbrilletje lost dit zo op. Kost niks, bij Blokker
gooien ze er mee naar je hoofd. Wij kennen mensen die dertig,
veertig van die brilletjes overal laten rondslingeren.
Maar de leesproblemen kunnen ook complexer zijn. Probeert
u deze even: “Uw fovareite golssy blaandmad veirt tid jaar tijn
ziende verdaarjag.” Was al iets moeilijker, niet? Mensen die de
letters de hele tijd door elkaar haspelen, hebben te kampen
met dyslexie. Een leesbrilletje volstaat hier niet. Maar toch is
er ook voor hen een uitweg. Net als Aaike uit Zemst kunnen
zij terecht bij het Neurovisueel Centrum. U verneemt er veel
meer over verder in dit nummer.
En dan is nog een derde, veel moeilijker te behandelen
leesstoornis. Sommige mensen hebben geen moeite met de
letters of woorden in een tekst, wél met de inhoud ervan. Om
onverklaarbare redenen zien zij in de tekst spoken en andere
mysterieuze verschijnselen opduiken. Neuropsychiaters en
gedragstherapeuten krabben zich in de haren. Tot op heden
bestaat er geen enkele afdoende remedie tegen deze vreemde
aandoening.
Hebt u ervaring met dit fenomeen? Hebt u een suggestie
om eraan te verhelpen? Stuur dan meteen een mail naar
info@dezemstenaar.com! En geniet daarna van het verse
leesvoer in de Zemstenaar, nog altijd uw fatorieve
anofhaknelijk blaandmad.
De redactie (PV)
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Zemst - Op 14 maart start de jaarlijks weerkerende week die twee weken duurt! En er
zal gelachen worden tijdens de Jeugdboekenweek versie 2015, want het
thema is ‘humor’. Wat gebeurt er in Zemst?

Ha, daar is de
Jeugdboekenweek weer!

D

e Jeugdboekenweek is
een project van Stichting
lezen, in samenwerking
met
Locus,
Boek.be,
uitgevers en boekhandels. Tijdens deze
veertiendaagse worden kleine en minder
kleine kinderen extra aangemoedigd
om eens met hun neus in de boeken te
gaan zitten. De lagere scholen in onze
gemeente organiseren allerlei activiteiten
en ook onze Zemstse bib laat zich zoals
steeds niet onbetuigd.

Bib-spel
Elk jaar organiseert de bib tijdens de
Jeugdboekenweek een spel voor de
kinderen van het vierde leerjaar. Dit jaar
komt het er voor de leerlingen op aan in de
bibliotheek de lachmicrobe te ontdekken
die verstopt zit in een boek. Via dit
uitdagingenspel waarbij ze een aantal
opdrachten moeten uitvoeren, komen ze

in contact met allerlei boeken en verhalen
en leren ze al spelend opzoekingen doen
via de computer.

Fotowedstrijd
Editie 2015 pakt uit met iets nieuws.
Kinderen kunnen een foto waarop ze
te zien zijn met hun grappigste boek
inzenden op www.jeugdboekenweek.be.
Deze onlinewedstrijd is al gestart eind

“

Voorlezen XL
Van voorlezen gesproken… De
Zemstse bib organiseert al een hele tijd
voorleesuurtjes voor de allerkleinsten (4
tot 8 jaar). Recent werd dit initiatief in een
nieuw kleedje gestoken. In plaats van elke
week worden er nu voorleessessies ‘extra
large’ gepland. Die gebeuren minder
vaak, maar zijn wat grootser opgevat.
“Er wordt niet enkel voorgelezen, maar

De inzender wint een voorleessessie
met Maaike Cafmeyer

februari en loopt nog tot 25 maart.
De inzender van de origineelste foto
wint een voorleessessie met Maaike
Cafmeyer in zijn/haar bib. Doen! In de
hoofdbibliotheek zal een fotohoek met
gekke attributen worden gemaakt, waar je
gebruik kan van maken.

ook geknutseld”, vertelt bibliothecaris
Anne Van Essche. “Ook tijdens de
Jeugdboekenweek zal er zo’n ‘extra large’
voorleessessie plaatsvinden, met de
nadruk op grappige verhalen.”
En ze laat nog weten: “Voorlezen XL
gebeurt vier keer per schooljaar (nu
nog op 25 maart en 27
mei). Vooraf inschrijven
Blij met hun favoriete
is nodig, want het aantal
boeken in de bib.
plaatsen is beperkt. Meer
info en inschrijven kan via
www.bibliotheekzemst.be.”

Boekenpret op
school
Ook in onze Zemstse
basisscholen
gaat
de
boekenweek
niet
onopgemerkt voorbij. We
spraken met Tanja van het
vijfde leerjaar uit Ter Berken
en met Pieter van het eerste
leerjaar uit De Tuimeling. In
beide scholen is er een team
van leerkrachten dat zich
ontfermt over de uitwerking
van
de
boekenweek.
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
Gevraagd: KAPSTER op leercontract

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

FC

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

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers
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Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be

rhalen

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

Benny haelwaeters

terrassen - opritten - tuinafwerking
benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
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Hiervoor krijgen de leerlingen een
gedurende de drie weken
aantal weken de tijd en ze werken
voor de boekenbeurs uitlazen. Het
de opdracht uit per klas. Het team konden allerlei soorten boeken
van leerkrachten geeft de klassen een zijn: prentenboeken, stripverhalen,
aantal boeken mee waarmee ze aan jeugdromans enzovoort. Op het
de slag gaan. Tijdens de boekenweek moment dat we een kijkje namen
zelf vindt er een slottoneeltje plaats was de toren al bijna helemaal gevuld
waarop de klassen hun werk rond en waren er nog twee volle weken
humor tonen.
te gaan tot de boekenbeurs. Die
beurs is volgens Pieter een ideale
Een beurs, een
afsluiter. De leerlingen bezochten
toren en… pasta
ze onder leiding van iemand van
In Zemst pakten ze het dit jaar op Pardoes. Na schooltijd was het ook
een heel andere manier aan. Ze voor de ouders mogelijk om een
werkten een heel nieuw concept uit kijkje te nemen. Voor de leerlingen
en kregen daarbij hulp van Pardoes, dé gelegenheid natuurlijk om hun
een Mechelse boekenwinkel. De ouders te overtuigen om een of
Tuimeling deed twee acties rond de meerdere boeken te kopen. Naast de
Jeugdboekenweek en sloot af met een boekenbeurs zorgde De Tuimeling
mooie boekenbeurs op vrijdag 27 die avond ook voor lekkere pasta. Zo
februari. De eerste actie was ongeveer moesten de leerlingen en hun ouders
gelijkaardig aan deze in Hofstade. De na het rondsnuffelen in de boeken niet
leerlingen werkten per klas iets uit met een lege maag naar huis. Pieter
rond het thema humor. Dit werd naast vertelt ons dat deze boekenbeurs en
de boekenbeurs ook tentoongesteld. pasta-avond wordt georganiseerd in
Voor de tweede actie werd er een de plaats van de sponsortocht. Het
toren in de gang geplaatst in het was eens tijd voor iets nieuws.
Tekst: Maaike De Donder en Annemie Goddefroy,
zicht van alle leerlingen. Ze vulden
foto: Jean Andries
deze toren met de boeken die ze
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Eerste hulp bij dyslexie
Zemst – Je leest de Zemstenaar, en je weet wat je leest. Ook al staat er Zmetseanar, dan nog
zal je weten dat we Zemstenaar bedoelen. Zolang de eerste en de laatste letter maar op hun
plaats staan. Wij lezen immers woorden en geen letters. Wie door de letters het woord niet ziet,
heeft dyslexie en moet hiervan verlost worden. Dat het kan, leerden we recent op een druk
bijgewoonde lezing door Natalie Christiaensen en Daan de Laat van het Neurovisueel Centrum.

A

lbert Einstein, Tom Cruise,
Walt Disney, Richard Branson,
Joss Stone... de lijst van
beroemdheden met dyslexie
is lang. Die van ongekende mindere
grootheden vast nog veel langer. Dyslexie
hoeft geen rem te zijn op intelligentie. Hoe
eerder het ontdekt wordt, hoe beter. Straffer
nog, dyslexie kan voorkomen worden
indien er tijdig wordt ingegrepen!

Ruim vijftig aanwezigen, waaronder
heel wat lokale leerkrachten,
luisterden naar een boeiende
uiteenzetting door Natalie en Daan.

Visuele ruis
Natalie: “Een kind denkt in beelden.
Het onderwijs koppelt er woorden aan.
Maar als het niet lukt, is er een probleem.
Het kind gaat dus niet automatiseren,
waardoor het niet behoorlijk meer kan
functioneren naar zijn/haar intelligentie
met alle emotionele gevolgen vandien.”
Maar hoe herken je nu dyslexie, of
dyscalculie (als het rekenproblemen
betreft)?

Natalie:
“Er
zijn
een
aantal
herkenningspunten die wijzen op wat wij
visuele ruis noemen. Zoals letters/cijfers
verdraaien (ik den niet bom i.p.v. ik ben niet
dom), fonetisch schrijven (het is bed en niet
bet, hond en niet hont), radend lezen, geen
tekstbegrip hebben. Het Nederlands is
ook geen klankzuivere taal, in tegenstelling
tot bv. het Italiaans. Allemaal factoren die
dyslexie in de hand werken.”
Daan: “Er zijn nog andere factoren waaraan
je dyslexie kunt herkennen. Zoals de vinger
onder de regel houden omdat het kind
anders een zin te hoog of te laag leest. Het
hoofd scheef houden bij het lezen, moeilijk
overschrijven van het bord, vermoeidheid
of hoofdpijn na het lezen of knijpen met de
ogen. Dit wijst op visuele oneffenheden.”

Als letters geen
woorden worden
Wat is dan de aanpak van jullie
Neurovisueel
Centrum
bij
dergelijke vaststellingen?
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w o o r d om het slecht zien op te lossen!”
anders klinkt dan je het schrijft. Wanneer
letters geen woorden worden, zeg maar. En Pakkend getuigenis
zodra je dat vaststelt, start je best meteen Het Neurovisueel Centrum, dat een vijftal
de behandeling. In ons Centrum via een jaar geleden werd opgericht door Natalie en
analyse. Te beginnen met een screening Daan, heeft door intensieve begeleiding al
van de ogen: ziet het kind wel goed? enkele honderden kinderen voortgeholpen.
Dus niet zozeer met een onderzoek naar Dat leidde tot enkele succesverhalen. Eén
gezichtsscherpte zoals het CLB (Centrum daarvan is dat van Aaike, een meisje van
twaalf uit Zemst. Mama Kristien kwam
voor Leerling Begeleiding) dat doet.”
Het
Neurovisueel
Centrum
tijdens de lezing in de bib van Zemst op
adviseert om na het onderzoek zo
pakkende wijze getuigen van de positieve
snel mogelijk actie te ondernemen
aanpak: “Het begon met een lezing twee
in plaats van oneindig te blijven
jaar geleden in Zemst-Laar. Nadien volgden
oefenen.
een bril, een therapie, veel oefenen…
Daan: “Door intensieve begeleiding in wat geresulteerd heeft in veel minder
combinatie met een aangepaste bril, waarbij zorgen.” Het volledige verhaal kan je
ongelijke horizonten tussen de beide lezen op: www.neurovisueelcentrum.be/
ogen worden weggewerkt, pakken we het stoornissen/ervaringen.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries
probleem aan bij de kern. Zo is een bril het

U kan op ons rekenen!
www.jsdheylen.be
www.jsdimmo.be
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Zemst – De oude witte kapel van
Onze-Lieve-Vrouw-in-het-Hammeke
zal binnen afzienbare tijd
gerestaureerd worden. Dan zal elke
voorbijganger kunnen zien hoe fraai
deze kapel er ook van binnen uitziet
en waarom ze destijds terecht een
beschermd monument werd.

J

Witte kapel
zal weer schitteren

ammer van de autosnelweg en
het vele lawaai, maar desondanks
blijft de site met de kapel een
unieke plek in Zemst. Dat heeft
de Zenne met al zijn grillen voor elkaar
gekregen.
De legende wil dat er in de zeventiende eeuw
een schip vastliep in het slib van de Zenne en
na het aanbidden van een Mariabeeldje op
die plek, weer los kwam. Daar zou toen de
Mariaverering zijn ontstaan en werd er een
kapel opgericht. Maar dat is slechts legende.
Volgens historisch onderzoek van onder
meer heemkundige Roger Van Kerckhoven
zou de kapel eerder ontstaan zijn op
een voor de Kelten sacrale plaats bij een
nederzetting met de Keltische naam Simse.
Na de kerstening werd er daar op die heilige
grond meermaals een kapel opgericht. De
ene werd door de Noormannen verwoest,
de andere had te lijden onder de vele
overstromingen van de Zenne. Wanneer
de huidige kapel is gebouwd is niet zeker,
maar men vermoedt dat het na de werken
was voor de rechttrekking van de Zenne
in 1485. Toen werd een kleine ham (een
hoek aangeslibd land) behouden rond
de heilige plaats waarop de huidige kapel
zou zijn gebouwd, vandaar de naam ‘in
het Hammeke’. Sint-Laurentius was
eerst de patroonheilige en zijn relikwieën
werden gedeeltelijk van Antwerpen naar
hier overgebracht, maar ook Onze-Lieve-

Vrouw werd in het Hammeke vereerd.
En die Mariaverering met feestdag op 15
augustus verdrong naderhand de feestdag
van Sint-Laurentius vijf dagen eerder. “Elk
jaar vindt er een bedevaart plaats op OnzeLieve-Vrouw-Hemelvaart met ommegang.
Ziekenzorg Zemst zorgt na afloop voor
wat versnaperingen zodat de bedevaarders
nog gezellig kunnen nablijven”, bevestigt
pastoor Frans.

Al vlug te klein
Het is aangenaam toeven in de nabijheid
van de kapel. Het is een fraai gebouw
in traditionele bak- en zandsteenstijl
opgetrokken met veel lichtinval door de
vele en grote ramen. Langs buiten bijna
helemaal wit geschilderd, doemt ze al van
ver op in het bosje langs de Zenne. Maar ze
bleek destijds al vlug te klein voor het vele
volk op de bedevaarten en daarom werd ze
in 1699 vergroot aan de koorzijde. Omwille
van de vele inbraken zijn toen ook enkele
raamopeningen dichtgemetseld of verkleind,
wat nog altijd te zien is aan de noord- en
zuidgevel en de voorgevel aan de westkant.
Op het einde van de negentiende eeuw
werd de Zenne nogmaals rechtgetrokken
en dan kwam de kapel op de rechteroever
te liggen. De inwoners van Zemst waren van
dan af gedwongen het water over te steken
om naar de kapel te gaan. Nog later, door
de zijtak van de Zenne, moest men twee

bruggen over, zoals dat nog altijd het geval
is om via een onverharde weg de kapel te
bereiken die sinds de jaren ’70 geprangd
raakte tussen de Zenne en de autostrade.

Inkijken zal kunnen
De autosnelweg is vandaag de dag een lelijke
verminking van wat ooit een sacrale plaats
moet zijn geweest. Vanaf de hoge Zennedijk
laat een blik over de statige kapel en het open
landschap aan de overkant een bijzondere
indruk na van deze plek. De kapel hoort
bij de Zenne zoals de Zenne bij de kapel.
Een grondige opknapbeurt zal deze mooie
kapel weer in haar pracht doen herrijzen en
bedevaarders en voorbijgangers aantrekken.
Want ook de binnenkant zal men van buiten
kunnen zien omdat men een inkijk zal
creëren: de deur in de zuidgevel achteraan
het schip gaat vervangen worden door een
volledig glazen constructie. En de beide rijen
bomen rond de kapel zullen niet gesnoeid
worden, maar gerooid.
Het dossier voor restauratie is momenteel
rond, maar nu is het wachten op geld
van de Vlaamse overheid waarop de
gemeente, eigenaar van deze kapel, kan
rekenen omdat het gebouw sinds 1974
een beschermd monument is. Op de
dienst Onroerend Erfgoed liet men weten
dat de aanvang van de werken ten vroegste
binnen drie à vier jaar mogelijk is.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

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





ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

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

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

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

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

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
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
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ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

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

Zemst - Op donderdag 30 april organiseert Poppunt in
Vlaanderen en in de Brusselse gemeenten het project Lokale
Helden. Met dit event willen ze het lokaal muzikaal talent
in de schijnwerpers zetten. Zemstenaar Jeroen Ackerman is
actief betrokken bij het project.

Lokale helden

I

n elke gemeente worden er
organisatoren aangesproken om
mee aan boord te stappen. Voor
Zemst is jeugdclub Tramalant
van plan om in te tekenen, maar ze zijn
nog op zoek naar mede-organisators
en andere locaties. Dat mag heel breed
gaan: een muziekcafé, huiskamerconcert,
kantine,... alles kan. Het is de bedoeling
om elk muzikaal talent een speelkans te
geven, ongeacht leeftijd, genre of niveau.
De deadline om in te schrijven is 13
maart. Momenteel zijn enkel De vrienden
van de muziek en Tramalant in de running
en met deze doet Poppunt een oproep
aan alle geïnteresseerden om alsnog in dit
avontuur te stappen.
Voor meer info kan je terecht bij Jeroen
Ackerman (jeroen@poppunt.be), die
trouwens stage loopt bij Poppunt en
meewerkt aan de opstart van Lokale
Helden. Poppunt ondersteunt dit event
met een indrukwekkend actieplan. Ze
hebben een sterk uitgewerkte promoen communicatiecampagne voorzien.
Zowel landelijk als regionaal zal Lokale
Helden in de verf worden gezet. Op
Studio Brussel via spots (een maand

lang!), bij De Standaard met
lokale exposure en zelfs Lotto
plant een prijzenpot voor de
drie leukste concepten.
En dat brengt ons naadloos bij
Dirk - alias 'Gust' - De Prins, die
zijn tijd ver vooruit was: met zijn
JAM!!-sessies is hij al jaren bezig
om lokale muzikanten dichter
bij elkaar te brengen. Gust
vertrekt vanuit roots muziek
en dat gaat van blues naar folk,
country en ander americana
gelinkte genres. Het concept
voor zijn JAM!! is simpel en toch
ook wat ongewoon. Gust zoekt
eerst een (steeds andere) locatie
in het omliggende en daarna
stuurt hij uitnodigingen naar de vele
muzikanten en muziekliefhebbers uit
de streek. De JAM!!-sessies zijn meestal
gepland op zondagnamiddag en iedereen
die wil kan liedjes meespelen want er is
tijd genoeg. Niemand wordt betaald maar
iedereen doet er zijn voordeel mee en kan
een mooi gratis concertje meepikken.
Je moet immers niet zo nodig muzikant
zijn. Je mag ook als muziekliefhebber

Jeroen klinkt met zijn
vriendin Lies op het
verhoopte succes van
Lokale Helden.

afzakken naar deze sessies. Erg plezant,
ik garandeer het je!
En dan nu een primeurtje: de eerstvolgende
JAM!! zal plaatsvinden tijdens het Lokale
Heldenproject op donderdagavond 30
april in de vintage store Blender op de
Brusselsesteenweg in Eppegem. Als dat
geen leuk concept is, Lotto?
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Willem Vermost
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Supporters wandelen
ploeg tegemoet
Eppegem – Op zondag
15 februari stapten een
twintigtal supporters van
voetbalclub KFC Eppegem te
voet naar Schaarbeek om de
match tegen het plaatselijke
Crossing bij te wonen.

Klaar voor zeventien kilometer stapplezier.

D

e weerman had regen
voorspeld, maar naarmate
de
week
vorderde
slonk
de
buienkans.
Zondagmorgen begon zeer fris na een
flinke nachtvorst. Misschien had een
flauw ochtendzonnetje tegen een blauwe
lucht met enkele wolkenslierten toch nog
een mooie dag in petto?
Om tien uur stipt kon, na het nemen
van een groepsfoto, het startschot
worden gegeven aan de feestzaal Het
Assebroek voor een gezonde wandeling
van ongeveer zeventien kilometer. Helaas
moest Gaston Vandertrappen, notoir
Eppegemkenner, verstek geven wegens
ziekte, maar zoon Erwin mocht niet
ontbreken.

Energie opdoen
De kleine colonne trok met vlag en
wimpel, uitgedost in de rood-groene
clubkleuren, van De Waterleest richting
Grimbergsesteenweg. Daar konden de

De innerlijke mens
kwam niets te kort.
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stappers bij Greet en Ronny Peeters de
eerste nodige energie opdoen met een
stevig ontbijt: koffie (en iets extra’s voor
de liefhebbers), koffiekoeken, een glaasje
cava of alvast een pintje. Het was allemaal
voorzien. Ondergetekende moest er toen
even tussenuit om een schaapje te helpen
lammeren en de groep stapte ondertussen
verder richting Verbrande Brug.

Culinaire tocht
Vervolgens via de vaart, het zeekanaal
Brussel-Schelde, richting Vilvoorde. Ter
hoogte van het domein de Drie Fonteinen
stond ondertussen de volgende gang
van het menu klaar. In een prachtig
groen
decor
werden
de
cava, oesters,
gemarineerde
zalm en de
witloofsoep
zeer gesmaakt.
Nadat
alles
was opgeruimd
en het terrein
proper werd
achtergelaten,
ging de tocht
onder
een
stralende zon

verder langs het kanaal richting Brussel.
Aangezien de weergoden de wandelaars
zeer gunstig gezind waren, werd dus
ook ideaal wandelweer geserveerd. Ter
hoogte van de Van Praetbrug konden
ze alweer genieten van een lekker
gerecht, klaargemaakt door de chef
van een taverne aan het station van
Eppegem. Hierna konden de laatste
kilometers ingezet worden richting het
Josaphatpark in Schaarbeek. Daar werden
de sportievelingen verwelkomd door
de andere Eppegemsupporters die al
post gevat hadden aan het stadion. In de
wedstrijd bleef het lang 2-1, maar gelukkig
kwam de verdiende gelijkmaker net op tijd.

Terug met de bus
Als culinaire wandeltocht kon de tweede
‘Schaarbeek-editie’ een vermelding
buiten categorie krijgen, mede dankzij
de sponsors van brandstof, groenten
en andere voedingswaren én de Makke
en zijn kompanen voor de organisatie.
De wandelaars konden moe maar zeer
tevreden de terugweg aanvatten met de
supportersbus. Tot groot jolijt van één
van de vrouwelijke stappers (T.V.), die bij
verlies te voet terug ging keren. Of hoe een
voettocht mensen hun vel kan redden.
Tekst: Katia De Vreese, foto’s: Jean Andries en Jean Berckmans
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen-, vloeren tegelwerken
Zemstsesteenweg 87
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60
Glaskralen Liefdessymfonieset
(slechts tijdelijk verkrijgbaar bij je Trollbeads Limited Edition dealer in Humbeek)

Nona - €79

Bekijk o
www.junze nieuwe w
we
eb
Volg on lier vanlaer.bseite
s
o
voor talr p facebook
ijke acti
es
Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be
ma gesloten, di tot vrij 9u-12u en 13.30u-18.30,
zat 9u-12u en 13.30u-18u, zon 9u-12u.
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Zemst- In het vorige nummer van de Zemstenaar namen we samen met Laura Ramos
een kijkje in het mooie Barcelona. Deze keer zoeken we het iets dichter bij huis. Jens
Vertongen vertrok in september voor een jaartje naar Delft. Ondertussen is er een half jaar
voorbij en vroegen we ons af of hij zijn Eppegem niet stilletjes begint te missen.

Het leven zoals het is:

de Zemstse Student
D
ag Jens, wat en waar
studeerde je alvorens
je naar Delft vertrok?

“Momenteel zit ik in mijn
derde bachelor elektromechanica. Ik
studeer aan Thomas More - De Nayer
in Sint-Katelijne-Waver. Dit is de
ingenieurscampus van Thomas More en
maakt ook deel uit van de associatie KU
Leuven. In september vertrok ik naar
Delft en normaal keer ik terug in juli.”

Hoe ben je in Delft terecht gekomen?

“Tijdens mijn tweede jaar
werkte ik voor school samen
met een aantal Belgen, Duitsers
en Nederlanders een project
uit. Daarbij kwam ik in contact
met een school in Nederland die
mij enorm aansprak qua niveau
en opleidingen. In het derde
jaar kreeg ik de kans om ‘op
Erasmus’ te gaan en mijn keuze
voor Delft was toen snel gemaakt.
Delft is niet zo heel ver en ik kan
makkelijk terugkeren naar huis.
Hoewel ik dit eigenlijk niet vaak
doe. Tijdens de week heb ik altijd les,
waardoor ik niet veel tijd heb om uit te
gaan en met vrienden rond te trekken. Dit
houd ik dan voor in het weekend en dan
blijven mijn bezoekjes naar huis eerder
beperkt.”
Waarom spreekt de school je aan?

“Het onderwijs in Delft is grotendeels
projectonderwijs. Dit wil zeggen dat de
studenten vanaf hun eerste jaar dikwijls in
groep aan projecten moeten werken. Deze
projecten zijn gebaseerd op soortgelijke
structuren in de bedrijfswereld. Op die
manier zijn de studenten die afstuderen
snel vertrouwd met de manier van werken
binnen een bepaald bedrijf. Daarnaast
zijn het steeds nieuwe en innovatieve

projecten. Het spoort de studenten aan om
toekomstgericht te kijken en met nieuwe
initiatieven op de proppen te komen.”
Ben jij zelf met zo’n project bezig?

“Op dit moment loop ik stage bij het
expertisecentrum van de school. Samen
met vijftien andere studenten ontwerpen
en bouwen we mee aan een Formula
Student racewagen. Dat is een lichte
racewagen in de vorm van een Formule
1-wagen waarmee we zullen deelnemen
aan een echte racewedstrijd in Engeland.”

Is er naast al het schoolwerk nog
tijd voor wat ontspanning?

“Doorheen de week breng ik het
merendeel van mijn tijd door op school. De
bibliotheek zit vol met studenten, waardoor
het eveneens een soort samenkomstplaats
is. Elke woensdagavond is er een
internationale avond in een bar in Delft.
Op zo’n avonden is er altijd een leuke
sfeer. Ik heb er al heel wat internationale
vrienden aan overgehouden. Voor mij is
de Beestenmarkt dé plaats bij uitstek. Veel
studenten komen er samen in de gezellige
bars. Tijdens de weekends durf
ik wel eens naar Rotterdam of
Den Haag te gaan, omdat ze iets
meer te bieden hebben in het
weekend.”

Jens heeft
het naar zijn
zin in het
knusse Delft.

En is de stad even interessant en
boeiend als je stage?

“Delft ligt tussen Rotterdam en Den Haag.
Het is een kleine stad, qua oppervlakte
vergelijkbaar met een stad als Mechelen.
Ik vind Delft zeer mooi. Dit komt door zijn
vele kleine straatjes, kanalen en typische
Nederlandse huisjes. In het centrum staan
de oude kerk en de nieuwe kerk. De toren
van de oude kerk is helemaal scheefgezakt,
terwijl de toren van de nieuwe kerk de
tweede hoogste is van heel Nederland.
Daarnaast is er De Delftse Hout, een mooi
natuurpark net buiten het centrum. Verder
zijn er veel leuke cafeetjes en restaurantjes,
die zorgen voor een aangename sfeer. Ik
woon samen met twee Brazilianen op een
appartement.”

Ik
hoor
alleen
maar
positieve noten, Jens. Zou
je opnieuw voor deze stad
kiezen?

“Absoluut. Deze buitenlandse
ervaring heeft mij tal van
nieuwe inzichten gegeven.
Door de andere aanpak van
deze universiteit leer ik veel aspecten
die ook belangrijk zijn later binnen het
bedrijfsleven. Daarnaast leer ik veel
nieuwe mensen kennen en kom ik in
aanraking met interessante bedrijven.
Mijn professioneel netwerk is er enkel
maar groter op geworden. En de stad
is zelf ook een aangename plaats om te
vertoeven. Enkel het weer zou natuurlijk
beter kunnen (knipoogt).”

Ga je na juli nog terugkeren?

“Ik heb intussen veel en goede vrienden
gemaakt in Delft. Die wil ik in de toekomst
absoluut blijven terugzien. Op dit moment
overweeg ik zelfs om hier verder te studeren
en dan ook mijn masterdiploma te behalen.”
Tekst: Maaike De Donder
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

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

2 x 100
Zemst - De twee woonzorgcentra van Zemst vieren dit
voorjaar allebei hun eerste honderdjarige van 2015.
de Zemstenaar was uiteraard van de partij om deze twee
eeuwelingen ook op het papier van ons tien jaar jonge
maandblad te vereeuwigen.

O

udjaar was nog maar net
voorbij of op 5 januari
kon er al opnieuw
worden gefeest in het
woonzorgcentrum Releghem. Er

“

voor zijn verffabrieken en bijhorende
borstelfabrieken waar de verfborstels
met de hand vervaardigd werden.
Mieke en Jef en kregen samen één
zoon, die nu in Eppegem woont. Hij

Melanie werd er 100,
Minou wordt er 100

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
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was een goede reden, want Melanie
De Laet was die dag jarig en mocht
honderd kaarsjes uitblazen.
Melanie, door haar vrienden steeds
Mieke genoemd, werd geboren en
getogen in Vilvoorde, waar ze heel
haar leven verbleef. Samen met haar
echtgenoot zaliger, Joseph Puelinckx,
werkte ze in de borstelmakerij in
Vilvoorde, als magazijnierster. In die
tijd was Vilvoorde niet alleen befaamd
voor zijn pjeirefretters, maar ook

werd natuurlijk in de watten gelegd.
Miekes hobby’s waren samen met
haar man op restaurant gaan en het
huis kraaknet onderhouden. Het was
dan ook niet verwonderlijk dat men in
Releghem een aantal personeelsleden
uitgedost had als poetsvrouw om de
viering een vrolijke noot te geven.
De volgende eeuweling die Zemst
dit voorjaar mag vieren heet officieel
Germaine Gielen, maar ze is beter

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Melanie blies honderd kaarsjes
uit in WZC Releghem.

gekend als Minou.
Minou is op 7 maart 1915 geboren
in Bilzen, waar ze tot haar huwelijk
verbleef. Na haar huwelijk verhuisde
ze naar Leuven, waar haar echtgenoot
professor was. In 2002 verhuisde ze
naar Brussel waar ze bleef tot haar
opname in het woonzorgcentrum
Zonnesteen aan de Brusselsesteenweg
op 2 juni 2014. Als huismoeder
bracht Minou vijf kinderen groot.
Op zaterdag 7 maart 2015 wordt de
verjaardag van de eerste 100-jarige van
Zonnesteen gevierd in aanwezigheid
van burgemeester en schepenen.
In ons volgende nummer brengen
wij u graag een foto van de nieuwe
eeuwelinge.

Vandaag zijn er in onze gemeente vier
personen honderd jaar of meer. Ook
Maria Susanna De Ville en Josephina
Vandervorst behoren tot het rijtje
Zemstse eeuwelingen. Onze tot voor
kort oudste inwoner, Hofstadenaar
Frans Schoeters, is op 14 februari
2015 overleden. Hij werd 103. Vorig
jaar zijn er twee personen overleden
die ouder waren dan honderd, Maria
Vanhorenbeeck (102) en Camille
Kelchtermans (100).
De redactie van de Zemstenaar
wenst onze vier honderdjarigen nog
vele gezonde jaren toe!

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

Tekst: Walter Binst en Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries

“Waardig afscheid nemen”
Kwalitatief en verzorgd rouwdrukwerk in eigen beheer met een snelle levering.
Persoonlijke en verzorgde dienstverlening.
Bezoek vrijblijvend onze website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.
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Eppegem - Op 30 april sluit
Bie Steyaert uit Eppegem
een groot hoofdstuk van
haar leven af. Die dag gaat
boekhandel De Plukvogel in
Vilvoorde voorgoed dicht.

H

et verhaal van De Plukvogel
is een verhaal van enige
generaties. Jef Steyaert, de
grootvader van Bie, zelf mama
van drie dochters, begon zijn boekhandel
in 1958 in Brussel. Hij had het handeltje
overgenomen van een bouquinist,
een boekantiquair die zelf gedichten
publiceerde onder de schuilnaam
‘Plukvogel’. Zo kwam de boekhandel van
Jef aan zijn naam. Noch Van Dale, noch
enig ander woordenboek vermelden nu
nog het woord plukvogel. Het zou door
West-Vlaamse Brusselaars als vertaling
van caroteur, een plantrekker die zich
altijd met een kwinkslag weet te redden,
gebruikt geweest zijn en nog in oude
Nederlands-Franse woordenboeken terug
te vinden zijn. De boekhandel verhuisde
een aantal keer in Brussel en breidde
telkenmale uit. Elke tak van de literatuur
werd aangeboden: wetenschappen,
filosofie,
economie,
kinderboeken,
pockets en hobby-literatuur, noem maar
op. Ook de scholen in de buurt vonden
hun weg naar De Plukvogel.

Van Brussel naar
Vilvoorde
In 1967 stapte Pol Steyaert, die ook in
Eppegem woont, mee in de zaak. In 1999
verhuisde de boekhandel naar Vilvoorde
aan de Mechelsesteenweg. Daar baten Pol
en Bie de zaak tot op de dag van vandaag
met succes uit. “Ondanks dat de zaken

Nog tot 30 april
zijn er bij Pol en Bie
zaakjes te doen.

Een leven
vol boeken

nog goed gaan, steekt de gezondheid een
paar serieuze stokken in de wielen,” legt
Bie uit. “Mijn vader is 75 jaar en ik moet
werken aan mijn gezondheid.” Plannen
voor na de sluiting zijn er beslist. “Rusten
en lezen in de Champagnestreek samen
met mijn man, zeker weten!” klinkt het
vastberaden. “En daarna zien we wel wat
de toekomst brengt.”

Schoolboekenstress
Tot 30 april is er totale uitverkoop en
dan gaat het licht onherroepelijk uit.
Een lange geschiedenis krijgt een einde.
Wat bijgebleven is in al die jaren is de
‘schoolboekenstress’. De jaarlijkse verkoop
van schoolboeken had een groot aandeel

in het werk. Ook hadden ze bepaalde
ministeries als klant. Een welbepaald boek
zoeken voor de sekte bibliotheek van het
Ministerie van Justitie is een werk dat vele
grote boekhandels liever niet doen wegens
te tijdrovend. De Plukvogel stond altijd
garant voor kwaliteit op een bijzondere
manier en dienstbaarheid die het verschil
maakt. Werken met liefde voor het vak en
voor de klanten.
Tekst : Katia De Vreese, foto : Jean Andries
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www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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Onder de
Ambiance en amusement,
daar kennen ze iets van bij
de Blue Sky Dancers. In
het Ontmoetingscentrum
in Hofstade bouwden ze
een fantastisch feestje voor
senioren met gesmaakte
optredens van Wendy Van
Wanten en Jimmy Frey.

Fanfare Hoop in de Toekomst
uit Eppegem bracht haar jaarlijks
Winterconcert in de mooi gerenoveerde
parochiezaal in Eppegem. Het was een
groot succes. “Het talrijk opgekomen
publiek was bijzonder opgetogen met
het optreden, een motivatie voor de
toekomst”, zegt Rony Sanchez.

De 32e Weerdse Bierfeesten vinden plaats op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei. Meer dan
zesduizend bezoekers trekken elk jaar naar het festival dat dit jaar een gloednieuw logo en
een dijk van een programma kan voorleggen. De aftelling werd op gang geschoten tijdens de
zevende Weerdse bierproeverij met primeurs. De unieke en eigenzinnige bierkaart met meer
dan dertig bieren, waaronder het eigen Pee Ikske, is de ster van een verlengd weekend. De
organisatoren klinken alvast op een goed gevulde affiche. Een assortiment van meer dan 70
Belgische bieren en tal van biersnapperijen worden aangeboden op 1 en 2 mei.
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mensen
Judoschool Yoshi-Kan uit Hofstade legt bij de 8- tot 11-jarigen
meer de nadruk op technische vaardigden zoals judoworpen,
handgrepen en omkeertechnieken. Op de foto Dieter Vanderhoeven,
Loic Vandamme, Nell Van Rode, Cobi Van Meyvis, Larisse De
Raedemaeker, Amani en Kian Van Heetvelde, Nizar Chaoui, Ferre
Steurs, Phara Naert, Alexander De Backer, Miro Schelkens, Ruben
Cox, Seth De Meulemeester, Victoria Dehaes, Wout Vandeputte,
Arend Beullens, Noah Michiels, Jonas Permentier, Elias Jacobs,
Luna Godts, Amber Couvreur, Samuel Mahaux, THieben Bertrand,
Gunje Cornelis, Chiel De Wandeleer, Ibe Baeten en Nele Van Rode
met hun trainers Karin Belmans en Wouter Raes.

Foto’s: Jean Andries

Sponsors en vrijwilligers vormen nog steeds de
voornaamste pijlers onder FC Verbroedering
Hofstade. De club is zich daarvan bewust. Op
vrijdag 30 januari organiseerde het bestuur zijn
jaarlijks sponsorevent en dat was andermaal
een groot succes. Een verrassingseetmaal,
terugblikken op het seizoen, vooruitkijken naar
de toekomst, een gezellig samenzijn en een quiz
maakten er een gezellige sponsoravond van.

De allerkleinsten (4-7 j.) leren al spelenderwijs de basistechnieken, in een
ongedwongen clubsfeer waar iedereen zich thuis voelt. Op de foto Robbe
De Vroey, Arthur Verhasselt, Jona De Keersmaecker, Lian Gandia, Sam
Hemmerijkx, Genki Cornelis, Rayn Michiels, Brendt De Herdt, Shopov
Lynbomir, Jitse De Wandeler, Jim Yudhira, en Ramy Michiels met hun
begeleiders Karin Belmans en Wouter Raes en ouders.
De club organiseert een wafelslag om de clubkas te spijzen. De opbrengst
gaat naar het kopen van 72 judomatten, nieuw materiaal en een clubfeest,
dat plaats heeft op 3 mei. Info: karinbelmans@telenet.be of 0474/51.13.98

De wandeling van Trage Wegen
in Elewijt was, ondanks de slechte
weersomstandigheden, een
groot succes. Voor de eerste keer
organiseerde de werkgroep een
winterwandeling van 7,5 km. “De
jonge mensen kennen de rustige
wegjes en veilige paden niet. Het is
bedoeling om naar buiten te komen
en zoveel mogelijk mensen te leren
kennen”, zegt voorzitter Véronique
Baudrez uit Zemst-Bos.
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De activiteiten van Neos zijn telkens een groot succes. Het
reisverhaal over Namibië door lid Gilbert Maebe werd
bijgewoond door talrijke medeleden.

Meer dan 600 joggers namen deel
aan de vijfde Winterjogging van de
Heidejoggers. Het Blosodomein
vormde een kleurrijke achtergrond
voor de starters aan de 5 km of
10 km. Ook de kids kwamen aan
lopen toe over de Finse piste.
(Anke Van Haezendonck)

Unizo Zemst organiseerde op 12
februari haar eerste Fun After Work in
de showroom van Moto’s De Schouwer
in Eppegem en dat was een groot succes.
Leden van voetbalclubs FC Eppegem,
VV Elewijt en de eindredactie van
ons magazine maakten er een gezellig
samenzijn van.
Gastheer Freddy Deschouwer en
Unizovoorzitter Jeroen De Bell waren
bijzonder opgetogen. “Voor herhaling
vatbaar”, zegden ze in koor.
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Wielerclub De Dijlespurters en Vlug en vrij Muizen hielden hun
jaarlijkse persvoorstelling bij hoofdsponsor Brems. Een groep van 51
renners, verdeeld over 16 miniemen, 11 aspiranten, 9 nieuwelingen, 3
junioren en 10 elite zonder contract en 2 dames jeugd staat klaar om
er een spetterend seizoen van te maken. “De doelstelling van de club
is jongeren, onder begeleiding van Ingrid Smekens, de kans te geven
kennis te maken met het wielrennen. De verjonging gaat steeds maar in
stijgende lijn. De nieuwelingen zullen zeker meedingen in de Beker van
België, met de junioren gaan we proberen een gemengde groep samen te
stellen met eventueel een andere club. Zelf koersen organiseren is ook een
mogelijkheid”, zegt Hendrik De Vis.
Aspiranten Daan Rombauts (Elewijt) en Jago Willems (Zemst),
nieuwelingen Jelle Casteels (Zemst-Laar) en Sietze Kuyl (Weerde),
en dames-jeugd Sine Van Win hopen alvast op een goed seizoen.
hoofdsponsors Willy Brems en zoon (rechts) waren opgetogen op de
andermaal uitstekende persvoorstelling.

ZeRO Skip Eppegem is
bijzonder actief in recreatief
rope skipping. Oefenen met een
touw om brevetten te behalen
in de organisatie Belgische
rope skipping federatie is de
uitdaging. De competitiegroep
oefent drie tot vier keer per week,
de recreatieve groep één of twee
keer per week. De lessen hebben
plaats op zaterdagen in de sporthal
Waterleest in Eppegem en in de
Budohal in Elewijt in de week,
onder leiding van oprichtster Sara
Knaeps, begeleidster Hannah Van
Rompaey en tien lesgevers. “De
club 99 leden, het honderdste lid
is welkom”, zegt Sara.
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Eppegem - Wie aandachtig de Zemstenaar
leest, zag ‘de regel van de ketchupfles’
al eens voorbij komen. Lore Claeys,
een motivatiecoach uit Eppegem, kreeg
ondertussen zoveel vragen over de
ketchupfles dat ze besloot er een échte
workshop rond te geven.

Lore straalt warmte uit,
geen stress.

L

ore, een motivatiecoach,
wat is dat?

“We leven in een wereld van
voortdurende
verandering.
Mensen hebben vaak veel plannen om
dingen te veranderen, ze praten er ook
over, maar uiteindelijk komt het er
niet van. Een motivatiecoach is dan
degene die je motiveert om écht actie
te ondernemen, stappen te zetten naar
nieuwe doelen. We gaan op zoek naar
succesverhalen en het fijne gevoel dat
eraan gekoppeld is. Door die gevoelens
op te roepen versterk je je motivatie om
door te zetten.”

één van hen waarom ik achteraan in de
winkel geen bureau inrichtte voor mijn
gesprekken met hen en zo ging ik terug
op de schoolbanken zitten en koos voor
een carrièreswitch. Mijn levensmissie
is mensen uit de anonimiteit halen. Ze

“

Ons gesprek vindt plaats in een knusse
zetel met zicht op de rustgevende tuin
van Lore en haar gezin. Het is ook hier
dat Lore haar klanten ontvangt, in een
huiselijke sfeer, gemoedelijk. Hier is geen
plaats voor stress. Je voelt meteen dat
Lore warmte uitstraalt, ik vraag me dan
ook af of ze altijd al motivatiecoach is
geweest.
“Eigenlijk wel,” lacht Lore, “maar in
realiteit heb ik acht jaar een schattig
chocoladewinkeltje gehad in Brussel. Ik
probeerde daar al een feeërieke sfeer te
creëren. Ik had veel klanten die eigenlijk
meer langs kwamen voor een babbeltje
dan voor de chocolade. Op een dag vroeg
28

De regel
van de
ketchupfles
komen om de problemen van je kinderen
aan te pakken, maar met de regel van de
ketchupfles mag dat niet. Degene die de fles
vast heeft, praat en mag aangeven wat hij
wil. En daaruit blijkt dat kinderen niet altijd
een oplossing willen vinden, soms willen ze
alleen maar hun verhaal kwijt.”

Mijn levensmissie
is mensen uit de
anonimiteit halen

Wie kan er allemaal bij jou
terecht?

“Iedereen die meer voldoening uit zijn
leven wil halen. Jongeren die de weg
een beetje kwijt zijn, ouders die van
hun gezin een hecht team willen maken,
betekenis geven zodanig dat zij betekenis maar even goed mensen die op pensioen
gaan en niet weten hoe ze hun tijd moeten
kunnen geven aan hun omgeving.”
indelen, en professionelen die het leven
Hoe kwam jij op de regel van de
willen leiden dat zij willen. Het probleem is
ketchupfles?
dat we met zijn allen veel te veel functioneren
“Elk individu binnen een gezin heeft zijn volgens wat anderen van ons verwachten
eigen karakter. De ene praat veel, de andere en dat maakt dat je ongelukkig bent. Ik
luistert meer. De regel van de ketchupfles is help iedereen zijn eigen succesverhaal te
de ideale manier om iedereen te doen praten schrijven.”
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

30

Natuurpunt koopt
Dalemansbos en landerijen
Zemst - Met de aankoop
van het Dalemansbos en
aanpalende landerijen,
samen bijna 50 ha,
realiseert vzw Natuurpunt
Beheer haar grootste
aankoop in de regio.

A

l een jaar lang onderhandelt
Natuurpunt met de erfgenamen
van de baronnen d‘Anethan
over de aankoop van gronden,
bos en vijvers op Wormelaar tussen ZemstCentrum, Laar en Bos. De nazaten willen
alles in één pakket verkopen zodat het een
onversnipperd waardevol groengebied
blijft. De koop omvat het Dalemansbos van
24 ha en ongeveer evenveel weiland met
oude hoogstamboomgaarden en akkerland
in gebruik door zeven pachters.
Lang en moeizaam overleg

“Natuurpunt koopt het hele gebied en zal
het samen met de boeren gaan beheren,
maar dat was geen gemakkelijke oefening”,
zegt Bert Delanoeye van Natuurpunt. “Het
was een moeizaam proces van vertrouwen
winnen, afspraken maken en percelen
ruilen. Maar nu zijn we er uit en hebben
alle partijen het akkoord getekend. De
laatste hindernis, het voorkooprecht van
Waterwegen en Zeekanaal is ook genomen,
aangezien die afziet van haar recht op
voorkoop.” De precieze prijs voor de

Wormelaar, een gebied van
weilanden, hoogstamfruitbomen,
bos en akkers.

aankoop kent Natuurpunt nog niet, maar zeldzame grote pimpernel in de omgeving.
wordt geraamd op minimaal 1,5 miljoen Er is nog heel veel te inventariseren
euro. Om die som rond te krijgen spreekt maar nu al maken deze elementen het
Natuurpunt
de
tot een waardevol
subsidiepot aan
landschap.”
van het Vlaamse
We zoeken een
Ecologisch
Gewest,
de
goede balans
beheer
provincie en de
gemeente.
tussen recreatie Toekomstplannen
voor het gebied zijn
en natuurbehoud nog vaag. “We gaan
Monumenten in
het landschap
de akkers en het
Jeanne Peeters, ondervoorzitter van weiland ecologisch beheren samen met
Natuurpunt Zemst, is bijzonder opgetogen de pachters, door extensieve begrazing en
met de aankoop: “Het hooien. We zoeken een goede balans tussen
bosgebied omvat zeer een recreatieve functie en natuurbehoud,
oude merkwaardige met een beperkte openstelling voor het
bomen, sommige met publiek op vaste wandelpaden en aan
een stamomtrek van het jachtrecht komt een einde. De eerste
meer dan vier meter, verkennende wandelingen voor het
een grote en enkele publiek zijn al ingepland op 29 maart, 31
kleine vijvers, oude mei en 22 november.”
jachtpaviljoenen en Natuurpunt heeft ongeveer 500
een eendenkooi. In reservaten in eigendom of beheer, goed
de weilanden staan voor 20.000 ha en is daarmee de grootste
Bert Delanoeye en oude
hoogstam- natuurorganisatie in Vlaanderen. In
Jeanne Peeters van
fruitbomen,
vooral Zemst beheert de afdeling al meer dan
Natuurpunt Zemst in
de Wormelaar. perelaar, en er is de
100 ha natuurgebied.
Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck
aanwezigheid van de

“
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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

Buitenschrijnwerk

Gaston blikt terug
op 68 jaar voetbal
Eppegem - Speciale mensen, die voorzitters
en weldoeners van het voetbal. Gewapend met
verantwoordelijkheid en realiteitszin leiden ze hun
club naar een mooie infrastructuur, een hard werkend
bestuur en een homogene eerste ploeg. Iedere dag
opnieuw zijn ze bezig met het clubleven. Ze zijn nu
eenmaal de vertrouwensmensen van hun club. Iedereen
kent ze en apprecieert hun werk. Zeg maar: voorzitters
en werkers zijn graag geziene mensen. Tijd om de
ouderdomsdeken van KFC Eppegem voor te stellen, te
tonen welk gezicht er schuilt achter een monument van
de club: Gaston Cammerman (85).

“S
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

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
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inds 1947 ben
ik
door
de
FC
Eppegemm i c r o b e
gebeten”, begint hij zijn verhaal.
“Ik was tot mijn 42 jaar voetballer,
zeven jaar voorzitter en tien jaar
schatbewaarder. In het seizoen
1966-‘67 hebben vijf mensen me
buiten gestemd. Spelers dreigden
niet meer te voetballen, ik heb alleen
de teugels in handen genomen. Met
25 frank in kas, later met het geld
van een transfer heb ik 300.000
frank aan de club gegeven.”

In 20 jaar geen
wedstrijd gemist
“Alle dagen stond ik op het terrein.
Maandag reinigde ik de kleedkamers,
dinsdag het café en trainde ik mee
met de eerste ploeg, woensdag trainer
van de preminiemen en miniemen,
donderdag bier tappen en café
opkuisen, vrijdag de kleedkamers,
zaterdag het terrein speelklaar maken,
zondag de jeugdploegen begeleiden
en afgevaardigde van de eerste ploeg.
Later was ik nog scheidsrechter voor
miniemen- en reservewedstrijden. In
twintig jaar heb ik geen drie wedstrijden
gemist.
“Ben
je
met
mij
getrouwd of met
de
voetbal?”,
vroeg
mijn
vrouw Suzanne.
In 1988 ben ik
ermee gestopt.”

Graag
nog vele
jaren
“Sinds 2008 ben
ik een trouwe
supporter van
Gaston Cammerman met zijn de eerste ploeg.
onafscheidelijke sjaal en gekoesterde
foto’s van vroeger en nu. Ik mis geen
enkele wedstrijd

Moto te koop
gevraagd
0485/87.46.87

(Dieter)

Met Gaston Cammerman (rechts), Frans
Vercammen (midden) en Jan Van Asbroeck
(links) ging de club steeds in stijgende lijn.

en met de supportersbus meegaan op
verplaatsing is telkens een belevenis.
In november werd ik onwel tijdens
een wedstrijd en werd ik naar een
ziekenhuis gebracht. Na drie uur
was ik terug, maar de wedstrijd was
voorbij. De week nadien stond ik terug
aan het terrein. Ik ben nu 85 lentes
jong. Graag wil ik nog vele jaren FC
Eppegem volgen. “Ongelooflijk hoe
hij uitkijkt naar de wedstrijden, ik kan
hem niet thuis houden”, zegt vrouwtje
Suzanne.

Mooiste herinnering?
“Twee keer werd ik met de ploeg
kampioen. In 1970 met o.m. Gaston
Van der Trappen, Willy Van Dam,
Paul Nees, Leon Jacobs en Julien
Van Steenwinckel. In 1980 met de
gebroeders Guido, Mon en Johan
Temmerman, André Coppens en
Dennis Perremans.”

Goede werking is de
basis
“De club werd gesticht door Frans
Janssens in 1947. Vervolgens
werden Jean Vandermeiren, Gaston
Cammerman, Frans Vercammen
en Jan Van Asbroeck voorzitter.
Een goede werking is de basis
van een gezonde club. Ik heb
bewondering en respect voor wat
Jan Van Asbroeck en zijn bestuur
bereikt hebben. Maar hoger mikken
dan eerste provinciale hoeft niet,
vind ik. Clubs als Rotselaar,
Boortmeerbeek,
Kampenhout,
Hofstade, Hekelgem en Leest
hebben daarmee slechte ervaringen.
Laat ons maar een goede ploeg in de
hoogste provinciale reeks blijven en
veel wedstrijden winnen”, besluit
de ouderdomsdeken.
Tekst en foto’s: Jean Andries

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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a.

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

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
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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
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Een halve eeuw Excelsior
Eppegem - Turnkring Excelsior Eppegem
bestaat 50 jaar! Ze begonnen in de turnzaal
van de jongensschool met geleende
trainers van turnkring Aurore uit Vilvoorde.
Dit jaar wordt een feest- en een topjaar.
Het acroteam neemt deel aan de World
Gymnaestrada in Helsinki.

“

Er was toen duidelijk nood aan
een sportieve invulling voor de
jeugd, want de belangstelling
was overweldigend”, zegt Leen
Paulussen. “Bij de start boden zich 96
leden aan op de wekelijkse trainingen.
Omdat jongens wat sterker werden
ingeschat dan meisjes turnden de jongens
één uur en de meisjes drie kwartier maar
dat onderscheid werd al snel afgeschaft.”

Trainers op niveau

van het nieuwe
Q4Gymlabel op
het programma.
Beide
labels
getuigen van een
hoge kwaliteit met
aandacht
voor
ieder kind.

Acroteam
naar
Helsinki

Trampolineteam

Beloften

In 1995 verhuisde de turnkring van de “Het
is
een
school naar sporthal de Waterleest en bewuste keuze dat
piekte de ledenlijst naar 360. Vandaag we ons toespitsen
telt de turnkring 29 trainers voor 13 op het recreatieve
verschillende turngroepen en 27 uur les aspect van de
per week.
turnsport”,
legt
Al van bij de start in 1965 werd er bijzonder Leen uit. Om de
veel aandacht besteed aan de kwaliteit van meer getalenteerde
de turnlessen. Zo werd er in het tweede gymnasten toe te
werkingsjaar reeds een trainerscursus laten zich verder
georganiseerd in Eppegem. Dat dit heel te
ontplooien,
bijzonder was blijkt uit het feit dat de werd in de jaren
voorzitter en
secretaris van
Selectieploeg
de toenmalige
g y m b o n d
plechtig werden
onthaald door
de Eppegemse
burgemeester
en het ganse
bestuur van de
turnkring!
In
2011
behaalde
Excelsior het
felbegeerde IKGymlabel en
nog dit jaar staat
het verwerven
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

VW

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent
boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

AUDI

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

Acrogroep

1970 de selectieploeg voor toestelturnen
opgericht. Later werd dit uitgebreid
met nog twee verschillende disciplines:
acrogym met Sara Peeters en dubbele
mini-trampoline (DMT) met Dorien
Diedens. Beide trainers hebben ervaring
in competitiewedstrijden. De teamleden
komen enkel op uitnodiging van de
trainers bij deze competitieploegen. Met
zes trainingsuren voor DMT en acht uur
voor acro kan er vlot meegedraaid worden
op B- en C-niveau, dit is het tweede en
derde hoogste niveau in België. Om dit
feestjaar nog een extra dimensie te geven,
neemt onze acroploeg in juli deel aan de
World Gymnaestrada in Helsinki. Dit is
een niet-competitief massa-evenement
met deelname van gymverenigingen van
over de hele wereld.”

Spektakelshow op
komst
Voor de turnshow bij het 50-jarig bestaan
op 2 en 3 mei wil de turnkring niets aan
het toeval overlaten. “Sinds vorig jaar zijn
we al actief bezig met de voorbereiding,
en we willen er dan ook een echte
spektakelshow van maken die volledig
in het teken zal staan van onze naam,
Excelsior – in het Latijn betekent dit:
steeds hoger”, zeggen de trainsters. “We
kozen dan ook voor het zeer toepasselijke
thema Excelsior Airlines, waar de
symboliek van afdruipt. Voor deze
uitzonderlijke jubileumshow plannen we
maar liefst drie voorstellingen, waarbij al
onze gymnasten centraal zullen staan.”
Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto’s: Jean Andries

Winnaars Valentijnswedstrijd
Er waren ongelooflijk veel deelnemers aan onze
Valentijnswedstrijd. Nancy Van Der Sanden was de
gelukkige die mocht gaan dineren in Oud Sempst!
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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De familie Commers samen voor het
landbouwbedrijf. Vlnr. Clement, Fernanda, Wim,
Nabila, Carmen.

W

im, wat denk jij over
de toekomst van de
landbouw in Zemst?

Landbouw zal er altijd
zijn, ook in Zemst. Landbouw als
voedselvoorziening in Vlaams-Brabant
staat onder sterke economische druk. Dit
vooral door de hoge grondprijzen ten
gevolge van het tekort aan landbouwgrond.
Naast het inkomen uit cultuurgewassen zal
het voor velen onder ons noodzakelijk zijn
om nog een nevenactiviteit te hebben.
Kan de Landbouwraad volgens jou
voorstellen doen om de situatie
te verbeteren? Of wat moeten de
boeren zelf doen?

Het belangrijkste is om “de boeren te laten
boeren”. Ik bedoel dat er middelen moeten
worden aangereikt om de landbouwer
zijn beroep in een landbouwvriendelijke
gemeente te laten uitoefenen.
Vooral jonge landbouwers doen nu al
veel inspanningen om nieuwe trends en
teelten te commercialiseren maar het kan
nog beter! Enkele voorbeelden zijn de
biolandbouw of de korte keten verkoop,
rechtstreekse verkoop van producent aan
consument, eventueel door de consument
zelf te laten oogsten. Ook het teruggrijpen
naar oude gewassen en groenten is een
nieuwe tendens. En ja, het kweken van
andere dieren zoals bv. struisvogels of
insecten biedt ook nieuwe kansen.

Zemst-Laar - Clement Commers en Wim Commers.
Wie in Laar kent hen niet? Vader en zoon zijn gekend
als de vroegere en huidige uitbaters van de bekende
historische hoeve Hof van Loxem in de Vennestraat
in Laar met het verkooppunt van Aveve op dezelfde
locatie. Bijzonder aan Clement (82) en Wim (52) is
dat zij niet alleen op het veld en in de stal actief zijn
(Wim sedert 1985) maar ook heel bedrijvig in het
verenigingsleven. Onlangs volgde Wim zijn vader
Clement op als voorzitter van de Landelijke Gilde.

Boeren zit de
familie Commers
in het bloed

Wim, heeft de landbouwer een
toekomst als landschapsbeheerder
of in het kader van het beheer van
natuurwaarden?

Ja, als hij er voor open staat en hij het
kan inpassen in zijn bedrijfsvoering. Al
duizend jaren zorgt een landbouwer voor
voedsel, het is pas het laatste decennium
dat dit landschapsbeheer belangrijk wordt.
De landbouwer als landschapsbouwer kan
zeker een waardige nevenactiviteit zijn.
Wij hebben de knowhow en de machines

om dit op de gepaste wijze te doen. Dit is
trouwens al enkele jaren gestart in Zemst.
Ikzelf ben voorzitter van Agro-Natuur
Beheer Zemst, een agrobeheersgroep
waar land- en tuinbouwers een
samenwerkingsverband rond agrarisch
landschap, natuur- en waterbeheer
aangaan. Door samen te werken kunnen
we grotere projecten aan, efficiënter
werken en een beter gebiedsgericht
resultaat realiseren.
Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries en Karin Andries

Clement Commers : een afscheid na jaren
van inzet voor de landbouw
In januari 2015 gaf de Landelijke Gilde van Laar de voorzittershamer van voorzitter Clement
na een jarenlange inzet (sedert 1967!) op het plaatselijke en bovenlokale niveau over van vader
op zoon Wim. Clement zette zich niet alleen in voor de Landelijke Gilde, maar ook voor de
landbouw in het algemeen, zo bijvoorbeeld voor de veeziektebestrijding van de provincies
Antwerpen en Vlaams-Brabant. Van die laatste werd hij zelfs ondervoorzitter, uit een groep
van mensen die véél langer naar school waren geweest dan hij. In die functie leerde hij Piet
Vanthemsche kennen, die later voorzitter zou worden van Boerenbond & Landelijke Gilden.
Dat is niet de enige anekdote het vertellen waard. Clement was één van de eersten die een koe
had die meer dan 10.000 liter melk per jaar
gaf. En misschien toeval, maar in 1967 zou
hij van het ministerie van Landbouw zaad
voor maïs hebben gekregen om te gebruiken
als veevoeding, wat uniek was in die tijd.
Hij zetelde in de landbouwcommissie en
was verdediger van de landbouwers bij
de belastinginspectie. In Laar kennen ze
Clement wordt op
Clement vooral als een notoir moppentapper
het teerfeest van de
en een echte poëet. Ondanks zijn rijpe
Landelijke Gilde in de
leeftijd onthoudt hij moppen als de beste!
bloemetjes gezet.
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NIEUW :
VERHUUR VAN
LUXE MOBILHOME
Bij inleveren van
deze bon
-10% op de officiële
huurprijs
bij het huren van
mobilhome
Info 0494/738521
Enkel geldig in maart 2015
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maandag en dinsdag gesloten woensdag 9 u tot 18 u - donderdag 9 u tot 20 u vrijdag 9 u tot 18 u - zaterdag 7 u tot 15 u

Water voor Mali-Kanu
Zemst-Laar – “Zonder vrijwilligers geen Mali-Kanu!
Zonder het enthousiasme van sponsors en alle mensen
die deelnemen aan de activiteiten zou er veel minder
vooruitgang in Faladié in Mali zijn!” Aan het woord zijn Miki
Ceuppens (voorzitter) en Diane Bogaerts (penningmeester),
de grote trekkers van ontwikkelingsproject Mali-Kanu.

W

mountainbiketocht ten voordele van
Miki: “Mali-Kanu steunt Mali en de Chiro zingt Sinte-Mette.”
al 28 jaar Faladié, een
dorp in Mali, een West- Miki, jullie hebben nu een
Afrikaans land dat tot de armste landen watertoren gebouwd. Een hele
van de wereld behoort. Mali-Kanu vooruitgang?
“Enkele leden trokken naar Mali en
betekent “liefde voor Mali».
In 1986 werd de eerste Malitocht maakten een eerste keer kennis met de
georganiseerd door GBS Pimpernel. mensen van Faladié. Ondertussen gaan
Meester Fee kwam toen te weten dat er bijna jaarlijks enkele mensen tot daar
zuster Jeanne Van Dam, die geboren was (op eigen kosten) om het geld weg te
in het huis naast de school, in Mali werkte. brengen, om de werkers een hart onder de
Toen meester Fee overleed in 2004, werd riem te steken en om de noden in kaart te
er besloten om Mali niet los te laten. brengen. We ondersteunen ondertussen
Vrienden, collega’s en familie van Fee ook projecten in het dorp, buiten de
gingen verder en samen met de Laarse parochie. Vanwaar het bouwen van een
verenigingen werd Willem Vermandere watertoren? Al bij ons eerste bezoek
uitgenodigd in Laar in februari 2005. De aan het gezondheidscentrum kwam de
school organiseert ondertussen nog altijd vraag naar water: in het droge seizoen
jaarlijks de Malitocht in samenwerking was er geen water meer voor de zieken
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moeten gezond water ter beschikking
hebben en het is niet goed dat pas
bevallen moeders en zieken water moet
gaan halen in het dorp.”
at doet Mali-Kanu?

Hoe ging dat in zijn werk?

Diane: “We lieten een studie maken
door een Malinees studiebureau, ACTEengineering. Tijdens één van onze
bezoeken werd de oude watertoren
onderzocht. De put bleek niet diep genoeg
en de pomp was versleten. Tijdelijk zou
er nog wel kunnen ingegrepen worden,
maar er was geen garantie. Uiteindelijk
beslisten we om ervoor te gaan. Om het
budget (ongeveer 20.000 euro) bijeen te
krijgen schreven we een renteloze lening

Miki Ceuppens en Diane
Bogaerts, de grote
trekkers van het project.

uit. Vrienden en familie leenden ons geld
en wij garandeerden dat ze elk jaar een
gedeelte terugkregen, verspreid over vijf
jaar. Tijdens ons laatste bezoek in januari
2014 werd er een aannemer gekozen,
op advies van ACTE en ondertussen is
de watertoren gebouwd en in gebruik
genomen. Dit jaar was er voor het eerst
genoeg water tijdens het droge seizoen.”
Wie doet nu opvolging?

“De opvolging gebeurt door de
plaatselijke verantwoordelijken: André
Togo, directeur van de school, zuster
Marguerite, verantwoordelijke van het
gezondheidscentrum en dokter Dembelé.
Volgende maand gaan wij naar daar
voor de definitieve oplevering. Ook de
verantwoordelijke van Caritas Mali, waar
het gezondheidscentrum van afhangt, en
de verantwoordelijke voor het onderwijs
van het bisdom volgen de zaak op.”
Nog
activiteiten
vooruitzicht?

in

het

“Graag doen wij een warme oproep
om te komen luisteren naar Willem
Vermandere. Hij zingt na 10 jaar terug
voor Mali, op 17 maart 2015 in cultureel
centrum Het Bolwerk in Vilvoorde."
Kaarten kunnen besteld worden via
mail op dianebogaerts@hotmail.com
of
mikiceuppens@telenet.be
of
telefonisch op 015-620025.
Tekst: Karin Andries
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Alix speelt viool
op Buckingham Palace
Hofstade/Londen Pas 23 is ze en ze speelt
al twintig jaar viool. Geen
wonder dat ze dit instrument
een verlengstuk van zichzelf
noemt. Alix studeert en
woont in Londen en had
daar in januari de grote eer
het nieuwjaarsconcert op
Buckingham Palace op te
luisteren.

Alix: "Ik beschouw
mijn viool als een
stuk van mezelf."

T

oen ze 3,5 was volgde Alix
uit Hofstade achteraan in de
klas de vioolles van haar zus.
Maar ze had meer interesse
in dat fascinerend instrument dan in de
kleurplaten die haar zoet moesten houden.
En zo begon het. Via de Suzukimethode
leerde ze zonder notenlezen haar instrument
te bespelen. Later kwam de notenleer er
uiteraard wel bij. Op haar dertiende besloot
ze als het ware van haar hobby haar beroep
te maken. Na de eerste twee jaren van
de middelbare school bleek het gewone
schoolsysteem niet meer compatibel te zijn
met haar muzikale opleiding en schakelde
ze over naar de Examencommissie. Op
deze manier studeerde ze op haar zestiende
af als humaniorastudent en vanaf toen lag de
wereld voor haar open. Of toch al minstens
die over het kanaal, want ze slaagde voor
haar ingangsexamen aan het Royal College
of Music in Londen, het grootste Londens
conservatorium voor klassieke muziek en
opera. Na vier bachelorjaren is ze daar nu
in haar eerste master aanbeland.

En sinds kort lid van het London
Symphony Orchestra!

“Ja, inderdaad, wat een kans!”, glundert
een breedlachende Alix vanuit Engeland
(tijd om naar België te komen voor het
Zemstenaarinterview was er niet – buiten
de professionele optredens is ze maar een
paar keer per jaar hier voor vrienden en
familie – maar gelukkig bestaat er skype).
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”Ik mag een seizoen meespelen in één
van de bekendste orkesten ter wereld.
Een unieke gelegenheid om ervaring op
te doen en sowieso zal het deuren openen.
Het is een speciaal statuut voor jonge
talenten die nog studeren. Het heeft mij
maanden van auditierondes gekost, maar
ik ben geweldig blij dat ik erbij ben. Bij
de vaste leden is er één Belgische dame
die mij wist te vertellen dat ik de eerste

Belgische ben na José van Dam. Dus ja,
het is toch een eer. “
En er viel nog meer eer voor
jou te rapen, want je speelde
een nieuwjaarsconcert voor de
koninklijke familie?

“Toch alvast voor één lid van de
koninklijke familie, prins Charles. Dat was
een heel aparte belevenis! We mochten
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NAAM BEDRIJF
Straat + nummer
Postcode + plaats
Telefoonnummer

1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
info@laeremansramen.be
BEDRIJFSLOGO
www.laeremansramen.be
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enkel de dag zelf in de zaal
op Buckingham Palace, die
trouwens heel indrukwekkend
was. Het is een oude
ballroomzaal van in de tijd van
Queen Victoria, met van die
enorme kroonluchters. We
moesten ons houden aan een
strikt protocol: geen eten, geen
telefoons, geen horloges, enkel
wijzelf en onze viool mochten
erin. Enerzijds had het iets
heel surreëels (ik dacht de hele
tijd: sta ik hier echt?), maar
anderzijds deed Charles ook
‘normaler’ dan ik had gedacht.
Na het concert kwam hij ons
een hand geven en een praatje
maken over de muziek. Een
aantal van onze instrumenten
waren oorspronkelijk zijn
eigendom. Hij heeft vroeger
cello gespeeld. “
Heb
je
nog
andere
‘vreemde’
ervaringen
opgedaan?

“Mijn viool heeft mij al op heel
veel plaatsen gebracht. Optreden
vind ik altijd een belevenis. Het
is vooral de tijd ertussen die al

eens ‘vreemd’ uitvalt. Zo heb ik
ook gerepeteerd in de toiletten
op de luchthaven van München
omdat onze vlucht vertraagd was
en ik echt nog wat moest spelen.”
Zou je ze nog kunnen
missen, je viool?

“Neen, absoluut niet. Ik draag
ze letterlijk al twintig jaar met
mij mee. Ik zie ze als een stuk
van mezelf. Het is zelfs zo
dat als ik ze niet bij me heb
(wat toch wel af en toe eens
gebeurt) en dat even vergeet,
ik écht in paniek kan geraken.
Het exemplaar waar ik nu op
speel is mijn eerste ‘volwassen’
viool (op mijn 3,5 jaar ben ik
begonnen met een ‘32ste’) en
ik koester ze zeker. Toch droom
ik van een nieuwe, of beter
gezegd: een hele oude, liefst
één van zo’n 300 jaar oud. Die
zijn wel nog te vinden, maar
ze zijn peperduur. Nu nog een
mecenas vinden, dus…”
Wel ja, eentje op Buckingham
Palace misschien?
Tekst: Annemie Goddefroy,
foto: Luc De Decker

IUSTE

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

www.betonvandijck.be

VERHUURT

HET

MATERIEEL

VOOR KARWEI EN FEEST

NU:

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

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

Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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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“Al meer dan 20 jaar
een vertrouwd adres.”

Optiek De Boeck
Brusselsesteenweg 108
Zemst
tel. 015 61 65 80
www.optiekdeboeck.be

Totaalservice in optiek
•
•
•
•

ogentest: opmeten van de sterkte van uw glazen
aanpassing van contactlenzen
uiterst verzorgde montage in eigen atelier
snelle en onberispelijke service

Twee ervaren opticiens tot uw dienst
Stefaan Delefortrie - Patrick De Boeck

48

