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achen is gezond, zeggen ze. Dus maken wij er
een goede gewoonte van om op tijd en stond
met een aantal notoire zeveraars een flink stuk
te zitten zwanzen. Ideaal moment voor zoiets
is een vrijdagnamiddag, maar het kan ook perfect op
zondagavond, waarom zelfs niet op een blauwe woensdag?
Al lijkt maandagochtend hiervoor niet echt geschikt. Maar wij
dwalen af.
Humor, lachen, daar hadden we het over. Meestal zie je aan
het gezicht en de ogen of iemand aan het zwanzen is of niet.
Maar let op. De grootste specialisten in het vak zijn diegenen
die met een ernstige blik in de ogen de grootste snol vertellen.
Wij kennen een aantal wereldautoriteiten op dit vlak.
Nog moeilijker wordt
het als je iemands
gelaatsuitdrukking niet
kan zien. In een tekst
bijvoorbeeld. Laat dat nu
net de grootste kwaliteit
zijn van onze columnist
Jef Braadijzer. In ons
aprilnummer gaven wij
hem vrije baan om eens
vrolijk zijn gang te gaan.
En dus pakte Jef uit met
zijn even weergaloos
geschreven als uit de
duim gezogen fantasiebijdrage over de komst van Uplace naar
Zemst. De meeste lezers hadden door dat het ging om een late
aprilvis, maar sommigen twijfelden toch. Zo kregen wij een
mailtje van Jessica met de vraag of het wel degelijk een grap
was. Haar reactie getuigde dan weer van een gezond gevoel
voor humor: “blonT voor iets zeker, hé”.
Voor alle duidelijkheid: de kans dat Uplace naar Zemst komt
is ongeveer zo groot als dat Jef Braadijzer dit jaar de Nobelprijs
voor literatuur wint. En dan kan u nu beginnen genieten van
dit frisse nieuwe nummer, vol betrouwbare informatie en
bijdragen over echte mensen en waar gebeurde dingen.
De redactie (PV)
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FC

Schrijn-, timmeren interieurwerken

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

Vlaanderenstraat 57
1800 Vilvoorde
Tel. 02/251 28 45
ritskebr@hotmail.com
www.doopsuikerrits.be
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maandag 13.30 > 18.00
dinsdag tot vrijdag 09.30 > 12.00 & 13.30 > 18.00
zaterdag 10.00 > 12.00 & 13.30 > 17.00
zon- en feestdagen gesloten
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Zemst - Spontane medewerkers waar een voetbalclub altijd kan op rekenen zijn goud
waard. FC Zemst mag terecht fier zijn op Yvonne De Borger (80) en Maurice Van Loock
(90). Ze zijn nu eenmaal “Moeke” en “Mauriceke” van de club. Iedereen kent hen en
apprecieert hun werk. Zeg maar graag geziene mensen bij FC Zemst. Niemand beter dan
manager Jürgen Deman kan de actieve weldoeners voorstellen.

Yvonne en Maurice,

échte liefde voor FC Zemst

Y

hier hun kans. Enkele
beloftevolle jongeren komen
in de kern, dat is positief. Aan
de jeugd heb ik het meeste
plezier, ze waarderen mijn
werk. Heel de entourage
trouwens, daarmee blijf ik
jong.”
Maurice: “Ik ben een hevige
kakker, maar FC Zemst ligt
me nauwer aan het hart. En
dan is er de sportieve rivaliteit
tussen FC Eppegem en FC
Zemst. Het kampioenschap
ging steeds tussen beide
ploegen. Zemst speelde altijd
met eigen jeugd en had de
beste jongeren. Ik ken alle
spelers en dat is omgekeerd
ook waar.”

vonne: “Groot hart op de
juiste plaats”.

“Beiden
zijn
van
goudwaarde”, weet Jürgen.
“Sinds ik aangesloten ben bij FC Zemst,
en dat is toch al veertig jaar geleden, waren
Yvonne en Maurice actief op de voetbal.
Yvonne (en hare Jef) werden gedoopt
als peter en meter van de roodgele club.
Beiden stonden jaren achter de toog
en je kon niets bedenken of ze hadden
ermee te maken. Broodjes smeren, de
was en de plas doen, carnavalstoet met
de jeugd, afgevaardigde, opstart van de
vrouwenploeg enz… Nog steeds staat
Yvonne dagelijks in voor het proper
houden van de infrastructuur en draagt
ze haar steentje bij achter en voor de toog
én in keuken. Bij elke jeugdwedstrijd is ze
aanwezig aan het inkomhokje. Kortom,
een pittige dame met een groot hart op de
juiste plaats!”

Manager Jürgen Deman, niet
weinig fier op Yvonne en Maurice!

Maurice: “Duiveltje-doet-al”.

“Maurice was door de jaren heen
afgevaardigde van verschillende ploegen
(ja, zelfs van ondergetekende, hé) en ook
duiveltje-doet-al van de club. Doe het
hem maar na: 90 jaar, hé! In één woord:
respect!”, onderstreept de manager.
Hoe is het allemaal begonnen?

Yvonne: “In 1970 zijn we in Zemst
komen wonen. Onze Jef werd trainer van
de jeugd, ging in het bestuur en was vele
jaren secretaris. Van toen al waren we
door de roodgele microbe gebeten.”
Maurice: “In 1945, kort na de oorlog, vroeg
vader Cordemans me: kun jij werken? Dan
mag je in het bestuur komen. Kalken, gras
afdoen, afgevaardigde, bij de reserven in
doel staan, niets was me te veel.”

Wat is jullie motivatie?

Yvonne: “Ik voel me goed in mijn vel bij
FC Zemst. En ik zie alle jongeren graag.
Ook de spelers van de eerste ploeg en
dat is wederzijds. Voor mijn tachtigste
verjaardag trakteerden ze met taart, toch
een teken van waardering, hé!”
Maurice: “Omdat ik dat graag doe. Mijn
hart ligt bij FC Zemst. Waar is de tijd naartoe
met Rik Verhaegen (de beste midvoor die
er geweest is), Rik Bijtrap, Leon Lemair in
doel? Vele anekdotes kan ik vertellen.”
Beschrijf de club eens.

Yvonne: “FC Zemst is de beste ploeg
van Groot-Zemst, schrijf maar ‘een
familieploeg’. Ook de jongeren krijgen

De toekomst?

Yvonne: “Tot mijn 100 jaar
blijf ik bij FC Zemst, als ze me
dan nog willen (lacht). Mijn
moeder is 98 jaar geworden, ik heb dus nog
een beetje tijd, hé. Zolang ik gezond ben, zal
ik me verdienstelijk maken voor FC Zemst,
dat is mijn innigste wens. Ik hoop dat de
eerste ploeg steeds in de eerste vijf kan
eindigen in derde provinciale. Promoveren
hoeft niet, dat kost te veel.”
Maurice: “Binnen tien jaar ben ik 100,
Yvonne is er dan 90 en Jurgen 60, dat
zou een groot feest kunnen zijn. Een
longontsteking speelde me vorige maand
parten, maar ik ben er weer helemaal
bovenop. Graag wil ik nog eens een titel
vieren, maar dan met de jeugd. Nog een
innige wens: steeds het kampioenschap
eindigen vóór VK Weerde en VV Elewijt.”
Tekst en foto: Jean Andries
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Hofstade - Na acht jaar bouwen zijn op zaterdag 25 april - eindelijk – de nieuwe lokalen
van Chiro Hofstade feestelijk ingewijd. De Zemstenaar ging eens kijken en polste bij de eerste
nieuwsgierige bezoekers naar de indrukken en de grootste veranderingen tegenover vroeger…

Chiro Hofstade
D

e
drie
zussen
Van
Horenbeeck, Rita, Lut en
Frie, zijn oudgedienden van
de Hofstaadse meisjeschiro.
Ze waren lid en ook even in de leiding
in de jaren zestig en zeventig. Jammer
genoeg, zo zeggen ze zelf, “pakken ze niet
op foto’s”.
Lut: “Onze lokalen waren toen nog in de
zustersschool (nvdr nu De Kriekelaar)
waar nu die containerklassen staan. De
jongens hadden hun heem achter de kerk,
in de tuin van de pastorij. Toen hadden
we maar een fractie van de ruimte
die ze hier gemaakt hebben. De
nieuwe lokalen zijn licht en goed
doordacht, en zoveel groter dan
waar wij gestart zijn!”
Rita: “Het waren andere tijden.
De pastoor was begeleider en
we moesten eerst in uniform
naar het lof. Op ons eerste bivak
in 1959 was ik negen jaar. We
gingen naar Grobbendonk, bij
een boer, in een schuur waar
we zelf de strozakken moesten
vullen waarop we gingen
slapen. Hier is mooi sanitair
en zowel binnen als buiten
veel speelruimte. Wij zaten
binnen op elkaars schoot als het
regende!”
Frie: “Het is een heel goed idee
dat ze het gebouw aan andere
Chiro- en jeugdgroepen gaan
verhuren. Niet alleen is het hier
qua speelruimte ideaal met de
weide en een bos aan het lokaal,
je hebt ook het Blosodomein en
het zwembad vlakbij. Het feit dat
er een wc voor mindervaliden is,
zal ook wel maken dat het goed
verhuurt.”
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in het nieuw

Ecologisch
Michael en Ingrid Desender komen
met Hannelore (6) en Mathias (3,5) het
springkasteel uitproberen. Ze zijn onder
de indruk: “Knap gedaan, dit gebouw,
goed uitgekiend: overvloedig daglicht
door de vele ramen, goed geïsoleerd,
vloerverwarming,… dat maakt het
ecologischer. Door de basic afwerking
met bakstenen muren en tegelvloer is
het ook onderhoudsvriendelijk”, zegt
Michael. Ingrid voegt eraan toe: “Dit is de
ideale plaats om te ravotten. Hannelore

komt nu écht vuil thuis op zondag. Ze
kijkt uit naar haar eerste bivak, want de
groep heeft een toffe sfeer en een goeie
samenhang!”

Bergen, sterren,
pinten en mosselen

Volwassen
begeleider
Werner
Keersmaekers geeft de rondleiding.
“Ik ben de enige overblijvende van
de originele financiële werkgroep, die
het geld voor het hele project heeft
bijeengeschraapt. De grond kregen we
in concessie van de gemeente
Zemst, maar dan hadden we nog
zo’n driehonderdduizend euro
nodig. De investeringssubsidie
voor Zemstse verenigingen was
goed voor één derde en het toilet
voor mindervaliden bracht ons
vijfenzeventigduizend
euro
tegemoetkoming van Toerisme
Vlaanderen op. De rest hebben
we ingezameld door bergen
te
beklimmen
(Ventoux,
Kilimanjaro), sterren van de
hemel te zingen (Ketnetband)
en ontelbare pinten streekbier
en potten mosselen te
serveren. Er blijven nog wat
muren te voegen, trappen te
betegelen en schakelaars aan
te sluiten, maar we kijken al
verder: een apart doucheblok
zou het comfort hier merkelijk
verhogen. De oorspronkelijke
doucheruimte is opgeofferd
aan het mindervalidentoilet.
Terwijl we die plannen
tekenen, moeten we natuurlijk
Ingrid en Michaël Desender
met Mathias (3,5) en
weer naar financiering gaan
Hannelore (6).
zoeken!”
Foto en tekst: Ilse Van de Velde

Moederdagactie
vrijdag 8 &
zaterdag 9 mei
10% korting op alle lingerie
Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade
015/62 08 96

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

www.bugattis.be
of vind ons op

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
Gevraagd: KAPSTER op leercontract
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Open op Moederdag
9-12u
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Michael Kors
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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.

Eppegem - Op zaterdag 9 mei staat de Koninklijke Fanfare Hoop in de Toekomst volop in
de belangstelling. De fanfare, die 126 jaar geleden werd opgericht en daarmee de oudste
vereniging is van Eppegem, verwelkomt iedereen vanaf 20u in basisschool De Waterleest. Daar
kan je gaan genieten van de voorstelling Just Dance.

Ilse wordt voorzitster

van Hoop in de Toekomst

H

et wordt dus ook een
dansspektakel! Hoog tijd voor
de Zemstenaar om kennis
te maken met Ilse Verdickt,
onlangs verkozen tot voorzitster, voor wie
deze fanfare haar passie en leven is. Elke
vrijdagavond is het repetitie en er moet al
veel gebeuren om haar daar weg te houden.

taak de jeugdwerking. Rond die periode
schakelde ik van bugel over naar bariton.
Sinds 2009 was ik ondervoorzitter en nu
dus voorzitter.”
Nog meer werk op de hals, dus?

“Jazeker. Het is in eerste instantie de taak
van de voorzitter om de maandelijkse

Het belangrijkste zijn toch de
optredens waar elke muzikant
naar uit kijkt?

“Dat is echt teamwerk.Onze dirigent Geert
Van Looy, de leraars, de bestuursleden en
de muzikanten werken allen samen aan
leuke en vernieuwende ideeën. Begin mei
plannen we jaarlijks een lenteconcert. Dit
jaar werken we samen met dansgroep
Impuls: wij creëren de muziek en zij
het visuele. We hopen echt dat ook het
publiek een danske zal placeren want
er zit voor iedereen wel een muziekstuk
bij naar gading. De titel Just Dance is
er voor iedereen. Verder hebben we per
jaar nog één eigen groot concert en tal
van gastoptredens. In het najaar nemen
we deel aan een wedstrijd van Vlamo (de
Vlaamse
Amateurmuziekorganisatie).
Alle supporters zijn welkom op zondag
25 oktober in Jezus-Eik.”
Komen jullie
kosten?

“Mijn betrokkenheid bij deze fanfare is
erg groot omdat ik er al op jonge leeftijd
mee gestart ben. In het vijfde leerjaar
kwamen twee toenmalige leden in de
school langs om de fanfare voor te stellen.
Ik was onder de indruk en wonder boven
wonder mocht ik van thuis naar hun
notenleerklas. Een jaar later startte ik
met bugel spelen. Dat het niet simpel was
om muziek te leren heb ik ook geweten!
Gezweet en gevloekt heb ik om mijn
instrument te verdienen. Toen ik 16 was
hebben we een jeugdbestuur opgericht en
op 18-jarige leeftijd ben ik in het ‘echte’
bestuur gegaan, met als belangrijkste

vergadering te leiden. Daarnaast is het
belangrijk om het overzicht te bewaren
over alle activiteiten van de fanfare en
om de andere bestuursleden, muzikanten
en vrijwilligers te motiveren en te sturen
om de activiteiten tot een goed einde te
brengen. In het bestuur heeft iedereen
een specifieke taak. De jeugdwerking
optimaliseren blijft mijn actiepunt. Het
aantrekken en opleiden van jeugdige
muzikanten is een zeer belangrijke
taak, waar hard aan gewerkt wordt. Wij
organiseren daarom nog steeds onze
eigen lessen. Voor alle leden proberen we
steeds een aangename sfeer te creëren.”

makkelijk

uit

de

“We moeten constant onze kas aanvullen
om instrumenten te kunnen aankopen
en te onderhouden, partituren aan te
schaffen, lokalen te huren, lesgevers
en dirigent te vergoeden en wat weet
ik nog meer. Dit doen we met enkele
eetactiviteiten en een ontbijt-aan-huis
op Moederdag. Dat vindt dit jaar plaats
op zondag 10 mei. We hopen ook op
wat sponsoring maar muziek blijft onze
corebusiness.”
Wie KF Hoop in de Toekomst wil
steunen kan ontbijt bestellen via de
website of kan de formulieren afgeven bij
Ilse Verdickt, Grimbergsesteenweg 137
(0495 833705) in Eppegem. Smakelijk!
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries
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Zemst - Het gaat niet best
met de kamsalamander.
De soort wordt almaar
zeldzamer in Vlaanderen
en staat al sinds 1996
op de Rode Lijst van
bedreigde soorten. Maar
in Zemst is hij alive and
kicking! Meetresultaten van
Natuurpuntvrijwilligers uit
Zemst wekken hoopvolle
verwachtingen. Hier is het
aantal kamsalamanders
al twee jaar op rij fors
gestegen.
Een uniek oranje-zwart
buikpatroon onderscheidt elke
kamsalamander van de anderen.

De kamsalamander
in opmars in Zemst
E

lk jaar controleren de
vrijwilligers van Natuurpunt
Zemst heel wat poelen in de
omgeving op de aanwezigheid
van amfibieën. Zowel de poelen in de
eigen natuurgebieden als poelen die
gegraven werden in het kader van het
Poelenplan van de gemeente Zemst
werden gecontroleerd. De resultaten van
de eerste controledag zijn veelbelovend
voor de kamsalamander. In 2013 werden
er in dezelfde 13 poelen 21 dieren
gevonden, in 2014 waren dat er 52 en dit
jaar zijn het er 83.

Rode lijst
In Zemst zijn ze bijzonder opgetogen met
het toenemend aantal kamsalamanders.
“Hopelijk zet de trend zich de komende
jaren door”, lacht Mark Vermeulen van
Natuurpunt Zemst. “Wij hopen dat
de soort er ook op vooruitgegaan is in
poelen die dit jaar nog gecontroleerd
zullen worden. De kamsalamander kan
10

elke positieve evolutie best gebruiken.
Hij staat al sinds 1996 op de Rode Lijst
als ‘zeldzaam’ aangeduid.”
Hoe komt het dat deze salamander
het zo moeilijk heeft?

Vermeulen: “De achteruitgang van
de kamsalamander in de rest van
Vlaanderen is voornamelijk te wijten aan
het verlies van geschikte leefgebieden
en de versnippering van het landschap.
Daarnaast
dragen
internationale
handel en globalisering bij tot de
verspreiding van invasieve schimmels,
zoals Batrachochytrium dendrobatidis
(Bd) en salamandrivorans (Bs). Deze
laatste heeft al tot massale sterfte geleid
bij de vuursalamander en vormt ook
een dodelijke bedreiging voor de
kamsalamander.”

Waterdraakje
Met zijn grote rug- en staartkam lijkt
het mannetje van de kamsalamander
tijdens de paartijd een beetje op een

draak, vandaar de bijnaam waterdraakje.
Het is de grootste salamandersoort
in Vlaanderen. De kamsalamander
komt voornamelijk voor van West- tot
Oost-Europa. Het leefgebied bestaat
hoofdzakelijk uit zonbeschenen poelen
in de buurt van bospercelen, heggen en
struwelen. Wanneer de poel bewoond
is door vissen, dan is de kans klein dat
er kamsalamanders zitten omdat die de
eitjes van de salamanders opeten.
De
kamsalamander
is
een
habitatrichtlijnsoort. Dit betekent dat
hij officieel beschermd wordt door de
Europese Unie. De EU wil met deze
richtlijn bijdragen tot het waarborgen van
de biologische diversiteit in de lidstaten,
door de bescherming van habitats en
soorten die van Europees belang zijn.
De kamsalamander is daarnaast ook een
koestersoort van de gemeente Zemst, in de
biodiversiteitscampagne ‘Koesterburen’
van de provincie Vlaams-Brabant.
Tekst: Paul Verdoodt, foto: Hugo Willockx

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...

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
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(W)onderwijs werkt
rond afvalpreventie
B

asisschool (W)onderwijs, één
van de acht basisscholen die
onze gemeente telt, is gelegen
aan de Bovenweg in Zemst. Ze
ligt op een uitgestrekt en groen domein,
met veel speelruimte en zelfs een eigen
kinderboerderij. De school focust onder
andere op lesthema’s die aansluiten bij
onze leefwereld en waarbij de kinderen
actief deelnemen aan het werkingsproces.
Dat
met
de
bewustmaking én
bewustwording
van
het
afvalprobleem best
van jongs af aan
begonnen wordt,
werd onlangs nog
in verschillende
kranten vermeld.
Tieners
blijken
nog
weinig
verbonden te zijn
met de natuur
ondanks de vele
milieu-initiatieven.
Bovendien zouden ze vinden dat volwassenen
zich te veel zorgen maken over de vervuiling.
Ook zouden jonge mensen minder sorteren
en minder zuinig zijn dan oudere.

Vandaar dat met milieulessen best al in
de kleuterklas wordt gestart. “Aan de
bewustmaking wordt gewerkt door de
kinderen er op te wijzen dat het afval dat ik
niet opruim, door iemand anders opgeruimd
moet worden,” stelt directrice Nancy Santy.
“De actieve bijdrage van de kinderen
bestond uit het opruimen van de speelplaats
en schoolomgeving door de allerkleinsten.
De oudere kinderen namen de buurt rond
de school en van het gemeentehuis onder
handen”, vertelt ze verder.

Fee, Modest, Rogier
en Jeroen
Door middel van een liedje werd het
afvalproject aan de kleuters voorgesteld

Zemst Basisschool
Wonderwijs
(GO) hield een
themaweek over
afval. Er werd niet
alleen geleerd, er
werd ook gewerkt.

en in de lagere school speelden ze
onder andere een kwartetspel, was
er kunst met afval en werden affiches
gemaakt. Aangezien in een leerproces
herkenbaarheid belangrijk is werd
hiervoor met een aantal figuurtjes
gewerkt. De verschillende afvalbakken
kregen een naam om makkelijker te
kunnen onthouden wat waar moet. Met
Fee de PMD, Modest de rest(afval),
Rogier papier en Jeroen het groen, vindt

alle afval vanaf nu de juiste weg naar de
correcte afvalbak. Het gemeentebestuur
stelde materiaal ter beschikking voor de
opruimactie van het zwerfvuil en ook
op Incovo kon gerekend worden voor
allerhande promotiemateriaal, waaronder
stickers. (W)onderwijs heeft er met Fee,
Modest, Rogier en Jeroen vanaf heden vier
echte milieuvriendelijke leerlingen bij!
www.wonderwijs.be
Tekst: Katia De Vreese Foto’s: Jean Andries
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Smoelenmuur

in GC De Melkerij
Zemst - Zestig Zemstenaars, geportretteerd met een
melksnor, zullen het publiek in de inkomhal van het
nieuwe gemeenschapscentrum De Melkerij toelachen.

V

oor het nieuwe GC
De Melkerij aan de
Brusselsesteenweg
werd een projectgroep
samengesteld. Die neemt de promotie
van de nieuwe cultuurtempel op zich,
om er een centrum voor en door de
Zemstenaars van te maken.
“We hadden daar eerst een bureau
voor ingehuurd, maar daar kwam
weinig resultaat uit en werd dus
afgeblazen”, vertelt schepen van
cultuur Koen Vandermeiren. “We
hebben het nu zelf, met vrijwilligers
samen met mensen van onze
cultuurdienst, in handen genomen.
En die aanpak werkt.”
Ansje Brassine, Dave Nauwelaerts,
Greetje Van Haelewyck, Iris Ballaes
en Jurgen Muyldermans leveren
de ideeën aan en
werken ze uit. De
melksnorren is er
daar één van. “We
vroegen aan zestig
Zemstenaars,
lukraak gekozen

en evenredig verdeeld over de zes
deelgemeenten, om hun smoel even
te lenen voor deze portrettenmuur”,
licht Greet Van Haelewyck toe. “We
leggen de link met De melkerij door
hen een yoghurtsnor aan te smeren.
Voor die prestatie krijgen ze een
cultuurcheque, waarmee ze naar
keuze een van de eerste voorstellingen
in De Melkerij kunnen bijwonen.”
Politici werden van deelname
uitgesloten. De zeer gewillige
slachtoffers lieten zich tijdens een
shoot fotograferen door Luc Van Roy
van fotoclub Zefoda. De portretten
in zwart-wit op formaat van een
halve vierkante meter, worden later
in de inkomhal van het GC De
Melkerij opgehangen. Het nieuwe
gemeenschapscentrum zou normaal
klaar zijn in het najaar met een officiële
opening in
december.
Tekst en
foto: Juliaan
Deleebeeck

Garage Sint Martinus b.v.b.a.
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

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

Walter De Kok

Greetje, fotograaf Luc, Iris,
Jurgen en Dave met melksnor.
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Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst
Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
walterdekok@telenet.be

Buitenschrijnwerk

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

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

VW

AUDI
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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

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

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64
15

ACTIEPRIJZEN

nauwelaertsenzoon.be

VERHUURT

HET

tem 30 juni

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

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

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

www.betonvandijck.be
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Equilabel voor manege
Verbrande Brug
Eppegem - Eind februari werd manege Verbrande Brug grondig
doorgelicht door een team inspecteurs van het Vlaams Paardenloket,
zowel vóór als achter de schermen. In april mondde dit uit in de
overhandiging, door minister Joke Schauvliege en Frank Gasthuys,
voorzitter van het Paardenloket, van het equilabel, een
kwaliteitslabel voor maneges en pensionstallen voor paarden. De
manege is het eerste bedrijf in Vlaams-Brabant dat dit label ontving.

O

m paard
te rijden,
te mennen
of andere
“hippische activiteiten”
uit te oefenen, moet
je zeker niet meteen
een eigen paard of
pony
aankopen.
Dat lees je op het
Vlaamse Paardenloket.
Integendeel, voor wie de
paardenwereld relatief
nieuw is, is het vaak
beter eerst lang genoeg
les te volgen op een
manege. De Vlaamse
regering nam onlangs het initiatief om de
kwaliteitsvolle maneges en pensionstallen
in Vlaanderen in kaart te brengen. Alle
betrokken bedrijven kunnen immers een
equilabel behalen. Dat betekent dat ze een
zeer streng en uitgebreid evaluatieproces,
met toetsing aan zo maar eventjes 140
criteria, succesvol doorlopen hebben.
Verbrande Brug haalde bij de inspectie
topscores op het vlak van verzekering voor

Minister Schauvliege en professor
dierengeneeskunde Gasthuys
reiken het equilabel uit aan
manege Verbrande Brug .

lichamelijke ongevallen, medische kosten
en burgerlijke aansprakelijkheid, maar
ook voor netheid, klantvriendelijkheid
en brandveiligheid. De uitbating beschikt
bovendien over alle nodige vergunningen
en ook het dierenwelzijn kreeg een pluim.
Dat de paarden ruime weidegang krijgen
in de Verbrande Brug speelde daar zeker
in mee. Ook de pisteveiligheid, het
respect voor de veiligheidsvoorschriften

en
het
lesniveau
(met
gediplomeerde
instructeurs) kregen een
zeer goed cijfer, evenals
het gezondheidsregime
voor de paarden.
Wij vroegen een korte
reactie
aan
André
Janssens en Ann Verreth:
“Wij zijn heel blij met
dit label. Wij dragen
kwaliteit heel hoog in
het vaandel en wij willen
een manege zijn die dat
op alle vlakken uitstraalt.
Volgend jaar bestaat
deze manege exact 50
jaar. Het doet deugd om op je 49ste te
mogen horen dat je goed bezig bent,
en vooral dat je zo mag verder werken.
Dat zijn wij, samen met zoon Ignace en
dochter Fien, dan ook van plan.”
Wie meer info wil kan surfen
naar
de
vernieuwde
website
www.manegeverbrandebrug.be (met
dank aan zoon Ignace).
Tekst: Bart Coopman, foto’s: Verbrande Brug

Enkele ruiters met hun viervoeter in de piste.
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Zemst – Hier zijn de eerste
foto’s van fraaie plekjes in
onze gemeente. Wij zijn op
zoek naar het mooiste plekje
van Zemst. Veel plaatsen
komen in aanmerking voor
die titel, maar misschien
ontsnappen er wel enkele
aan onze aandacht. Daarom
betrekken we u, beste lezer,
bij deze moeilijke beslissing.
Ook u kan uw keuze bepalen.
Hoe? Lees de Zemstenaar elke
maand!

Kies het mooiste plekje
van Zemst

D

at er veel mooie plekjes zijn in onze
landelijke gemeente, daar moet u
ongetwijfeld niet meer van overtuigd
worden. Dat er misschien verborgen
mooie plekjes zijn waar u geen weet van heeft en die
u graag wil kennen, daar kan aan verholpen worden.
In samenwerking met de Zemstse fotoclub Zefoda
organiseert de Zemstenaar een enquête waarbij u
zelf het mooiste plekje van Zemst kan kiezen. Met
de foto’s van die mooie plaatsjes kunnen de wanden
van het pas opgefriste gemeentehuis aangekleed
worden. En het mooiste plekje krijgt
er een ereplaats in met een speciale
aandachtstrekker ter plekke.

Hoe meedoen?

Een half jaar lang verschijnt in elke
editie van de Zemstenaar een reeks
foto’s van fotogenieke plaatsen in
onze gemeente, genomen door de
fotografen van Zefoda. Ze worden
genummerd, zodat u tegen het einde
van dit jaar uw keuze op een lijst kan
aanduiden en die aan de redactie
bezorgen. Herkent u de getoonde
plekjes, laat het ons weten, u kan er
een prijs mee winnen.
De uitslag van deze enquête wordt op
het einde van dit jaar bekend gemaakt.
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VERF, BEHANG, VLOER EN ADVIES

Nieuwste exclusieve
collectie van Levis!
www.thirypaints.be
Thiry Paints Vilvoorde
Mechelsesteenweg 317, 1800 Vilvoorde
TEL 02 252 64 84 - FAX 02 252 26 63
info.vilvoorde@thirypaints.be

Nieuwste exclusieve
collectie van LEVIS
hedendaags kleurenpalet

Kleur van
het jaar

WAPEN WAPEN
HOUT
JE HOUTJE
voor langdurige
voor langdurigebescherming
bescherming

XYLADECOR KRACHTREINIGER

Extra korting op enkele
Xyladecor houtbeschermingsproducten bij de start van de
zomer.
vlekken en groene aanslag

Kan en
metgrondig
borstel ofvet,
verfspuit aangebracht worden
• Voor grondig onderhoud: verwijdert •snel
vlekken en groene aanslag
.
2,5l € 26,66 5l € 65,55
• Kan met borstel of verfspuit aangebracht
worden

2,5l

€ 26,66 5l € 65,55.

XYLADECOR TUINHOUTBEITS

• Decoratief houtbeschermingsproduct
• Weersbestendig, snelle droging en reukarm

• Verkrijgbaar in diverse kleuren
XYLADECOR TUINHOUTBEITS

ETHNIC CHIC

-COPPER BLUSH-

TUIN

TUIN

VOOR ALLE BUITENHOUT
XYLADECOR KRACHTREINIGER
VOOR ALLE BUITENHOUT • Voor grondig onderhoud: verwijdert snel en grondig vet,

• Decoratief houtbeschermingsproduct 5l + 20% gratis € 20,50.
• Weersbestendig, snelle droging en reukarm
• Verkrijgbaar in diverse kleuren

XYLADECOR BANGKIRAI OLIE

.
5l + 20% gratis € 20,50

• Voedt terras- en tuinhout in bangkirai en beschermt
tegen vergrijzing
• Bewaart het natuurlijke aspect van hout
• Naturel

XYLADECOR BANGKIRAI OLIE

.
1l € 25,30 2,5l € 25,30
• Voedt terras- en tuinhout in bangkirai en beschermt
tegen vergrijzing
XYLADECOR TUINHUIS
• Bewaart het natuurlijke aspect van hout
• Naturel
• Transparante houtbeits met beschermende werking

1l

€ 25,30 2,5l € 25,30.

• Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen, schimmel en
groenaanslag
• Verkrijgbaar in diverse kleuren
0,75l

XYLADECOR TUINHUIS

02-02-15

0,75l

DONK

LEUVEN

LINTER

MECHELEN

02-02-15

RILLAAR
20-02-20

.
€ 25,30 2,5l € 25,30

www.xyladecor.be
20-02-20
• Transparante houtbeits met beschermende werking
• Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen, schimmel en
groenaanslag
• Verkrijgbaar in diverse kleuren

0800-32.000

.
€ 25,30 2,5l € 25,30

TERNAT
www.xyladecor.be

0800-32.000

VILVOORDE
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Voor informatie en
afspraak
na 18.00 uur:
tel Jean:
0479/74.96.83

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

Uit de deelnemers aan de enquête plekjes, mag u die meedelen.
zal bij de bekendmaking van “het Maar wees duidelijk genoeg:
mooiste plekje” een winnaar bij de plaats het gezichtspunt
geloot worden die een waardevol melden. De plaats moet zichtbaar
zijn van op de openbare weg.
cadeau te wachten staat.
Geef dus de volgende maanden U kan met uw inzending al een
uw ogen goed de kost, kijk wijd waardevolle prijs winnen.
om u heen, om u van veel schoon
Tekst: Dirk Verdeyen en Kristel Vanden Wyngaerd,
te vergewissen, zowel van in
foto’s: Luc Van Roy en Frans Van Esch
uw luie zetel als buiten. Zemst
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Weerde - Thrillerschrijver Raymond Rombout
en uitgeverij Kramat stellen deze week in de
Standaardboekhandel van Mechelen de nieuwe
avonturen voor van actieheld Arturo Dias. De
misdaadroman Damse dagen is het tweede boek van
Raymond met Arturo in de hoofdrol en tevens het
chronologische vervolg op Kunstroof.

Damse Dagen, de nieuwe avonturen
van Arturo Dias (en Raymond)

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

A

rturo Dias belandt in
het stadje Damme, op
zoek naar zijn dochter
Sara. Hij ontdekt dat
Sara als undercoverjournaliste
het imperium onderzoekt van
de Nederlandse zakenman en
witteboordcrimineel
Herwig
Verduyn. Daardoor dreigt ze in
grote moeilijkheden te geraken....
Meer gaan we niet vertellen,
maar we zitten midden in een
misdaadverhaal dat niet brengt wat
vele andere verhalen brengen. Hier
geen inspecteur die het onderzoek
leidt, maar een gewone man,
allergisch voor onrecht, die je al te
zelden terugvindt in de wereld van
de Nederlandstalige thriller.
Raymond brengt dit alles met
creatief taalgebruik en onderhuidse
humor, wat de lezer wel zal aanspreken.
Het is een goede en snelle actieroman
geworden, leerrijk gedocumenteerd en
geloofwaardig geschreven.
Komt er nog een vervolg? Als het van de
schrijver afhangt, nog een stuk of zestig.

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

Raymond is bezig aan nummer drie, dat
zich in de juridische sfeer zal afspelen en
hij heeft een keigoed idee voor nummer
vier waarmee hij zich nu al amuseert.
U komt er alles over te weten in een
editie van de Zemstenaar anno
MMXVI.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Raymond Rombout
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Openluchtmis aan Ambrooskapel
Hofstade – De welgekende Ambrooskapel in de Boomgaardstraat, opgedragen aan Onze-LieveVrouw van de Vrede, neemt terug zijn oude traditie op. Jan Pauwels, eigenaar en bouwer van de
kapel, laat weten dat er na acht jaar opnieuw een openluchtmis zal plaats vinden op 30 mei.
Op 14 augustus 1978 werd het kapelletje
ingehuldigd. Zevenendertig jaar later
pronkt deze grotkapel, omringd door
bloemen, nog steeds in haar volle glorie.
De kapel ligt prachtig ingeplant in de
voortuin van de familie Pauwels, vlakbij
de Bollebaan, de mooie laan met heel wat
beuken aan de Ambroossteenweg. De kapel
is het ganse jaar toegankelijk voor iedereen.
Dertig keer op rij werd er op 14 augustus,
de vooravond van Onze-Lieve-VrouwHemelvaart, een openluchtmis opgedragen.
De missen werden een vaste waarde
en bevorderden de betrokkenheid en
samenhorigheid onder de buurtbewoners
en parochianen. De traditie stopte door
omstandigheden in 2007, maar nu wordt
de vraag zo groot dat Jan Pauwels de
traditie nieuw leven inblaast.
Het startschot wordt gegeven op 30 mei om
19u. Jan heeft tweehonderdvijftig stoelen,
een tent, een professionele muziekinstallatie
en andere nodige attributen ter beschikking.

Pastoor Keppens zal de mis opdragen en
het zangkoor van Hofstade zal de nodige
tonen laten galmen.
De openluchtmissen trokken jaarlijks

een tweehonderdtal gelovigen. Laten we
hopen dat we een goede start gaan hebben
en dat de traditie kan blijven verder
bestaan. Ondanks alle evoluties hebben
kapelletjes voor de lokale bevolking
vaak nog een grote waarde. Het Vlaamse
landschap is nog steeds doorspekt met
deze gebedshuisjes. Ze behoren tot ons
religieus en cultureel erfgoed. Zo ook de
kapel van Jan en Germaine.
Tekst en foto: Karin Andries

In 2007 kwamen er 200 gelovigen naar
de openluchtmis.

41 Halve marathon
ste

Elewijt - Op Pinkstermaandag wordt in Elewijt de
eenenveertigste editie van ‘den Elewijtse Halve’ gelopen.
De aflossingsmarathon is nog nieuw op
het programma en werd vorig jaar voor
het eerst betwist. Vier lopers nemen
dan elk een goede 5 km (één rondje)
voor hun rekening. Het is aan de talrijke
sportverenigingen, jeugdverenigingen,
gelegenheidsteams, jeugdhuizen en
andere combinaties van Zemst en de
regio om de uitdaging aan te gaan en de
teamspirit aan te scherpen. Het aantal
teams dat toegelaten wordt, is beperkt
tot veertig. Deelnemende teams melden
zich op maandagnamiddag in het
voetbalchalet van Elewijt en betalen 20
euro.
Samen met deze klassieker staan er
ook joggings van 5 km en 10 km op het

programma. Bikers en wheelers zijn
hierop ook welkom.
Voor de jongste sporters is er de
jeugdjogging en ook mensen met een
beperking krijgen in Elewijt startkansen
in een korte loop waaraan ze samen met
hun begeleiders kunnen deelnemen.
Iedereen die de afstand uitloopt, krijgt
een prijs.
Wie het wedstrijdrecord op ‘den
Elewijtse Halve’ meent te kunnen
verbeteren moet beter doen dan de
chrono van 1.06.09 van Stefan Van den
Broeck dat al acht jaar op de tabel staat.
Het programma vangt aan om 15u met
de jogging voor de kinderen.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck
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Onder de
Zaalvoetbalploeg Toogkletsers Elewijt werd
in 2003 opgericht door enkele vrienden van
Elewijt. Ondertussen heeft de club op sportief
vlak een reputatie opgebouwd in de regio.” Elk
jaar worden verscheidene vriendschappelijke
wedstrijden georganiseerd en nemen we deel
aan diverse toernooien. In 2013 werd de eerste
prijs behaald in de go-kart van De Jeppe in
Eppegem. We zijn steeds geïnteresseerd in
vriendschappelijke wedstrijden”, zegt Martijn Van
den Berg. Info: www.toogkletsers.be. Op de foto:
Alain Verlinden (sponsor), Sam Lesage, Sam Cox,
Martijn Van den Berg, Balder Berckmans, Bart
Margery, Dieter Arens, Kevin Van Ransbeeck,
Yannick Muls en Chris (sponsor). Zittend: Wietse
Merckx, Lesley Martin, Tom Rosseels, Wouter
Claes en Wim Van Aken.

De Vrienden van Driesrock Elewijt tonen andermaal hun
groot hart voor verenigingen die een financieel steuntje
best kunnen gebruiken. Ze schenken de opbrengst van het
rockfestivalletje van vorig jaar, zo’n 800 euro, aan het fonds
Hart voor ALS. “Alain Verspecht werd in 2006 getroffen door
deze spierziekte en richtte samen met zijn vrouw het fonds op,
ter ondersteuning en bevordering van het wetenschappelijk
onderzoek door de KU Leuven en het Universitair Fonds”,
verduidelijkt Luc Heremans. De plannen voor een zevende
editie op zaterdag 6 september krijgen ook al vaste vorm.

Volleybalclub HZ 93 Heren II is een club met exjeugdspelers van Groot-Zemst. De ploeg is samengesteld
uit Heren I en II van vorig seizoen. Inzet, motivatie en
karakter zijn hun sterke punten. Op de foto: Ruben
Valgaerts, Bart Van Santfoort, Luc Mees, Mikael De
Wit, Thomas Van Gorp, Tijl Vaneenooghe, Vincent
Valkeneers, Ward Panneels en Cedric Van Aelst met hun
coach Martin Krams (Letland).

WTC Zemst-Bos is een dappere
wielertoeristengroep en is klaar voor
het nieuwe seizoen. De club van
voorzitter Erwin Laeremans telt 45
leden, verdeeld in drie groepen.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Maria Lauwers uit Eppegem vierde op 27 maart haar
negentigste verjaardag. Maria werd geboren op 27 maart
1925 en is een geboren en getogen Eppegemnaar. Haar
echtgenoot Julien Geyns overleed in 2008. Het echtpaar
heeft een dochter. Beiden hadden ze een melkronde
in het Brusselse tot hun 67 jaar. Haar hobby was
wandelen met de Zennestapsters tot 80-jarige leeftijd.
Momenteel wordt haar hobby beperkt tot uitstapjes met
haar dochter Fina, waarmee ze samenwoont en die haar
uitstekend verzorgt. Het geheim van haar leeftijd: “Altijd
tevreden en vrolijk zijn”, zegt dochter Fina.

De jongens van SK Laar 2008 wonnen het KVV toernooi
Antwerpen 2015. De spelertjes bewijzen dat je met
kameraadschap en ploeggeest resultaten kunt behalen.

Voorlezen XL en knutselen voor vier- tot achtjarigen in de Zemstse bib
gebeurt vier keer per schooljaar. De inschrijvingen waren talrijk en de
plaatsen beperkt. Op de foto de allerkleinsten in actie op woensdag 25
maart. Ook woensdag 27 mei staat er een organisatie op het programma.
Voetbal leeft bij de allerkleinsten in Groot-Zemst. Sports Minded organiseert elke week een voetbalschool met jongeren tussen vier en zes jaar
in Zemst, Eppegem of Elewijt. Spelenderwijs worden de eerste stappen en alle knepen van het voetbal aangeleerd. Er wordt gewerkt rond balen dribbelvaardigheid, traptechniek en sociaal samenzijn. Op de foto de dappere jongeren met hun begeleiders Davy Duverger, Steven Paeps,
Philippe Vranckx en Thomas Doms.
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De dertigste editie van het schoolrestaurant in De Zonnewijzer Weerde
was ook dit jaar een groot succes. De opbrengsten worden gebruikt voor
de schoolgebouwen en andere activiteiten. Op de foto het oudercomité, het
feestcomité en vrijwilligere ouders in de keuken.

ZVK Blackstars organiseerde in de zaal Assebroek in
Eppegem voor de derde keer een eetfestijn. Bij vorige
gelegenheden ging een bedrag van 600 euro naar de
mucovereniging, dit jaar werd 600 euro gestort aan de
Belgische ALS-Liga. Op de foto de organisatoren tijdens
het geslaagde eetfestijn.
KWB Hofstade ging met een zelfgemaakt liedje driekoningen zingen.
De opbrengst, 700 euro, werd aan de scoutsleiding van Thila
Coloma geschonken. Die doen aan scouting voor personen met
een handicap. Veertien jongeren begeleiden het project AKABE
wat staat voor Anders Kan Best. Ze bouwen een nieuw lokaal en
gebruiken de gift voor aangepast sanitair.

De paasstage van FC Eppegem was andermaal een groot
succes. Dit jaar werd een nieuw concept toegepast. Meer
dan honderd deelnemers kregen een eigen bal, een warm
middagmaal, een uniek diploma en een aandenken.
Het hoogtepunt van de vierdaagse was een bezoek aan
het stadion van Anderlecht en de spelers van de eerste
ploeg. Een unieke gebeurtenis die de jongeren van de
eersteprovincialer niet vlug zullen vergeten.
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Damesvolleybalclub Zenneblok Eppegem
werd kampioen in reeks I. De top vijf was
aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk wonnen ze
met een puntje verschil de titel. “Een goede
samenwerking en leuke teamspirit werd
beloond”, zegt coach Marc Demeyere. Op
de foto Kristin Goovaerts, Kelly Waegemans,
Sofie Ceulemans, Kim Demeyere, Sigrid
Willems, Emma Guettard, Sarah Vryders en
Ina De Maeyer met hun coach.

Woonzorgcentrum Zonnesteen zorgde voor een leuk paasevenement
voor jong en oud. En de weermaker was van de partij! In de tuin
zorgde de paashaas voor een weelde van eitjes en het was zoeken
voor de dertig kindjes. Tevens konden ze genieten van een leuk
springkasteel. “Leven in huis. Het is de bedoeling kleine kindjes,
waar de bewoners dol op zijn, naar Woonzorgcentrum Zonnesteen te
brengen. Zeker voor herhaling vatbaar”, glunderde directrice Valerie.

De Savate Boxing Club Zemst heeft er lang moeten op wachten maar
nu hebben ze hun vaste boksring in de Budohal in Elewijt. “De ring
lag al drie jaar bij mij, in afwachting van een vaste opstelling”, zegt
voorzitter Frank Verbinnen. “We hebben ons al 14 jaar tijdelijk moeten
behelpen in achterzaaltjes van café Normandie en Prins Leopold.
Met de uitbreiding van de Budohal beschikken onze 27 leden over
een prachtige locatie waar we nu ook interclubkampen kunnen
organiseren.”

De mama’s van de U8 van SK Laar
namen het op tegen hun kinderen.
Die toonden zich in de eerste helft de
beteren en scoorden tweemaal. Na de
rust kwamen de mama’s opvallend
sterker voor de dag en wonnen ze met
3-2. Gesterkt door deze zege lusten
de mama’s nog meer voetbal. In een
volgende match spelen ze tegen de
mama’s van Hofstade.
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Turnen, lopen, kicken…
Zemst/Elewijt – Facebooken en gamen… De jeugd van vandaag ligt op zijn rug in de
zetel, wordt wel eens beweerd. Smartphone, tablet of laptop in de aanslag. Slapeloze
nachten, altijd bezig, nooit moe. Nochtans, het kan anders. Bewegen is de boodschap.
Margot Decock en Sam Van Cauwenbergh weten dat. Behalve hun leeftijd hebben zij
slechts één ding gemeen in hun prille leven: sport. Turnen voor Margot, veldlopen voor
Sam. Wie zijn ze, waarom doen ze het? We maakten kennis met twee jonge toptalenten en
luisterden naar het relaas van twee jongeren die kicken op sporten.

Z

e is pas terug van Chirokamp uit
Bree met de Tippers van Chiro
Tijl. Wrijft nog wat slaap uit
haar ogen. Mama Jessica heeft
geen medelijden. “Als je iets wil bereiken
in het leven, moet je ervoor vechten!”,
klinkt het. “Geen compassie!” Margot
neemt vastberaden het woord: “Toen ik
kennismaakte met kleuterturnen in de
parochiale basisschool van Zemst, wist ik
het meteen: turnen is mijn ding. Ik verhuisde
dan ook snel naar Go Shill Mechelen
(5de leerjaar) en kon dagelijks 5 uur extra
trainen, zowel ’s morgens als ’s avonds
buiten de klassieke lesuren. Dat lag me wel
en voor het secundair onderwijs koos
ik voor het atheneum van Gent.
Moderne wetenschappen, sport,
internaat… Geen probleem! Ik
wou gerust 24 à 27 uur sport per
week doen. Hoe meer hoe liever! En
dat kon! Ik trainer er nu onder andere
met mijn grote voorbeeld, Gaelle
Mys!”
Als jong meisje, met de
week weg van mama, altijd
maar sporten, turnen? Hoe
voelt dat?

grootste vreugde gaven. Zo werd ik in
maart dit jaar in Stekene derde in het
Vlaams kampioenschap AGD (Algemene
Gymnastiek Dames) voor 13-jarigen.
Jammer genoeg raakte ik gekwetst aan
mijn enkel en kon ik niet meedoen
aan het Belgisch Kampioenschap. Ik
revalideer nu en hoop klaar te zijn
voor de internationale wedstrijd in
Gent einde mei.”
Wat is je grootse ambitie,
Margot?

“De Olympische Spelen. Al komt
Rio De Janeiro in 2016 voor mij
nog iets te vroeg, wegens te jong.
Maar in 2020 mag je voor
mij komen supporteren
in Tokio, Alex.”
Wat ik bij deze
noteer.
D a t
Margot
niet
o p
haar

Margot: “Geen probleem! Ik wou niets
liever. Al moet ik bekennen dat de
wedstrijden waaraan ik deelnam mij de

Olympische
Margot?
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mondje is gevallen, hoeft geen betoog.
Ze vertelt vrijuit over haar liefde voor
de brug met ongelijke leggers (haar
voorkeur!), de balk, de grondoefeningen
en de sprong van bok/paard. Ze vindt
het ook leuk om te trainen met Aagje
Van Walleghem en voorts heel
haar leven bezig te zijn
met turnen en L.O. Vóór
we afscheid nemen,
verklapt ze me nog
een geheimpje: “Ik wil
maar één ding voor een
wedstrijd, en dat is:
harde, wilde muziek. Zo
kom helemaal in de sfeer
voor een wedstrijd”!
Waarvan
akte,
Margot!

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen-, vloeren tegelwerken
Zemstsesteenweg 87
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60
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Dubbel gouden Sam!
W
e
ontmoeten
Sam
aan
de
vooravond
van
een gezinsvakantie
naar de Spaanse zon. Papa Kris
heeft nog wat huiswerk van
kantoor meegebracht. Sam zelf
is ondertussen drukdoende zijn
medailles uit te stallen op tafel.
Een hele collectie zowaar, ook al is
hij nog maar net 13 geworden. De
recentste is deze van het Belgisch
Kampioenschap
Miniemen
2002 in Wachtebeke. Ook bij de
Pupillen wist hij eerder al goud in
de wacht te slepen.

Duidelijk een winnaar jij,
Sam?

“Ik heb dit seizoen al een
veertiental crossen gelopen… en
ze allemaal gewonnen, op eentje na in
Grimbergen waar ik ‘slechts’ zilver pakte.
Wachtebeke was wel het hoogtepunt.
We waren met meer dan 80 aan de start
en ik liep zowat de hele cross met een
hoog tempo aan de leiding. Ik finishte
nog met enkele seconden voorsprong.”
Sam staat zijn mannetje, niet alleen in
het veldlopen, maar ook thuis waar hij
al eens van zich moet afbijten. “ Wat wil
je, tussen twee zussen, Tine, 11 jaar en
Lotte, 14! (knipoogt)”

Momenteel is het veldloopseizoen ten
einde, maar hij blijft wel trainen bij de
Vilvoordse Atletiek Club, zeg maar de club
van grote namen als Kim Gevaert en Elodie
Ouédraogo. “De crossen zijn van oktober
tot maart. Maar in het tussenseizoen blijf ik
zo’n twee keer per week oefenen. Trouwens,
vanaf dit jaar moet ik 2800 meter aankunnen.
Dat is 1000 meter meer dan nu!”
Wat wil je
veldlopen?

bereiken

in

het

Sam heeft de liefde voor het veldopen

meegekregen van zijn papa. “Ik vind
veldlopen heel leuk en doe het al vanaf
het eerste leerjaar. Aan wedstrijden
neem ik deel vanaf het derde leerjaar.
Zolang ik het graag doe en veel kan
winnen, wil ik het blijven doen. Al vind
ik het jammer dat er niet veel mee te
verdienen valt. Heel wat anders dan
tennis, wat ik ook heel graag speel in
de zomer. Ik hou ook wel van voetbal,
maar dat is niet te combineren met
veldlopen. En als ik eens geen wedstrijd
loop, kan ik op zondagmiddag lekker
naar de scouts hier in
Elewijt”.
Sams grote voorbeeld
is Isaac Kimeli, een
Belgische
veldloper
van Keniaanse origine
die
uitkomt
voor
Topsport Vlaanderen.
Hij behaalde in 2013
een zilveren Europese
medaille bij de junioren
in Belgrado. Wie
weet wordt Sam zijn
opvolger! Wij duimen
alvast!
Tekst: Alex Lauwens,
foto’s: Jean Andries
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slim lenen voor
uw woning en
toch goed leven

da’s simpel
Let op, geld lenen kost ook geld.
Meer info op axabank.be/woonlening
Of bel even voor meer informatie of een afspraak

Uw
AXA Bankagent
Kantoor
JSD HEYLEN – Hofstade
Adres
Tervuursesteenweg
257 - Tel 015/61 66 98
Tel.:
xx/xx
xx xx - Fax: xx/xx- xx
xx
e-mail:
info@jsdheylen.be
www.jsdheylen.be
E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
- FSMA xxxxxxxxxx
Fsma : 10534A-cB
De lening kan een lening op afbetaling zijn, onderworpen
aan de wet op het consumentenkrediet, of een woonkrediet.
Kredietgever : AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, België • TEL 02 678 61 11
FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be • IBAN BE67 7000 9909 9587
BIC AXABBE22 • KBO Nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A
7.19.0478 - 0215

7190478 Bromure Batibouw Bank NL.indd 1

11/02/15 10:24
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Zuja: vijf jaar,
eerste quiz
Hofstade - Als we nu eens een zaalvoetbalploeg
oprichten met aspi’s en (oud)leiding van Chiro Hofstade?
De vraag viel op een lome namiddag in een bloedheet
Kroatië. Het had een onuitgevoerd plan kunnen blijven,
maar zie: dit jaar blaast Zuja vijf kaarsjes uit!

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.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

J

e
bent
aspi en je
bent met
je makkers
op
buitenlands
kamp in Kroatië.
Het is 40 graden
en meer. Héél
dorstig weer dus.
Als bij toeval
ontdek je daar
een
Kroatische
biersoort,
Zuja
genaamd.
Zo
tussen pot en pint ontstaat het idee om onveilig maakten. Niet met een voetbal,
een zaalvoetbalclub op te richten. De maar met de segway. Een aanrader, naar
het schijnt, behalve voor sommige niet
naam is er samen met het idee: Zuja.
Intussen zijn we vijf jaar verder. nader genoemde leden…
Zaalvoetbalploeg Zuja is ingeschreven
Tekst en foto: Annemie Goddefroy
bij Liga Zemst en haalt
z
i
u
q
a
j
u
e vragen
Eerst Z
telt Zuja d n hun vijfde
s
i
behoorlijke resultaten.
e
m
3
2
ag
heid va
Op zaterd
ter gelegen llen niet enkel
iz
u
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n
e
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Naar Vilnius en tijdensrdag. Wees gerust, er zu esteld!
rden g
verjaa
Riga
voetbal wo um Hofstade
r
e
v
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e
g
Deze paasvakantie trok de vra
etingscentr
r? Ontmo
a
a
W
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ploeg op teambuilding naar de
m vijf pers
u
im
? 20u
x
d
a
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m
T
Baltische staten, waar ze Vilnius
.com
gen van
@outlook
veel? Ploe
(Litouwen) en Riga (Letland) Hoe ven kan via zujaquiz
Inschrij

“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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Zemst - Hoe start een zaalvoetbalploeg? Zoals bij vele
initiatieven ontstaan de eerste ontwerpen tussen pot en
pint. Dat was niet anders voor ZVK Ajax Zemst. In 1969,
na de zondagse hoogmis, werd er steevast afgesproken
in café Onder De Toren in Zemst.

ZVK Ajax Zemst

D

ankzij enkele vrienden,
waaronder Staf Schelfout,
nog altijd de dragende en
werkende kracht, werd
Ajax Zemst geboren. Na meer dan
twintig jaar is het eindelijk gelukt. De
kampioenstitel in vierde provinciale
van de Vlaamse Zaalvoetbalclub werd
één wedstrijd voor het einde van de
competitie een feit. Vanaf 24 oktober
2014 staat de club aan de leiding
en de koppositie werd niet meer
afgegeven. De titel werd verzilverd
met 182 doelpunten en met een ruime
voorsprong op de tweede.
“Een vriendenteam is onze troef”, zeggen
manager Staf Schelfout en back-up
Ghislain Van Praet in koor. “We spelen
nog maar enkele jaren samen. Elke week
proberen we er het beste van te maken en

dit onder leiding van een geroutineerde
coach Ludo Thielemans. De sterkte van
ons team is vooral dat we het voor elkaar
willen opnemen en dit in een sportieve
sfeer. Hubert Vandenreyt is de jongste van
de ploeg. De kapitein en doelwachter is al
vijf jaar de stuwende kracht, hij heeft met
zijn lange ervaring onze jonge veulens heel
wat bijgebracht en met een homogeen
blok mooie resultaten behaald. Sam en
Thomas Ceulemans zijn onze jokers. Als
de nood het hoogst is, vinden ze elkaar
blindelings.”
De spelers die de titel behaalden: Bart Van
Praet, Guy Vandam, Tom Vande Venne,
Hubert Vandenreyt, Robbert Vander Elst,
Jens Vleminckx, Jeroen en Wouter Borry,
Sam en Thomas Ceulemans, Joris Didden,
Maxim Ceulemans en Gil Mathijs.

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Foto en tekst: Jean Andries

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Dublin - Vorige maand bevonden we ons nog in Calcutta. Deze keer houden we het iets
dichter bij huis, in Dublin. Daisy Muyldermans besliste vorige zomer om haar studies
in Ierland verder te zetten. Als ik denk aan Dublin, denk ik aan de typische Ierse pubs.
Gelukkig vertelde Daisy mij meer interessants over Ierland.

Het leven zoals het is:

E

de Zemstse Student

en nieuw
avontuur

Daisy was na haar middelbaar
toe aan een nieuwe uitdaging.
Ze droomde ervan om verder te studeren
in het buitenland. Haar ouders zorgden
voor de nodige financiële steun. Zo
vertrok Daisy afgelopen zomervakantie
richting Dublin. Ze koos voor
geschiedenis, politieke wetenschappen
en internationale betrekkingen. Een hele
mond vol, als je ’t mij
vraagt.

Vriendelijke
mensen,
leuk accent
Haar keuze voor
Ierland kwam niet uit
de lucht gevallen. Een
deel van Daisy’s familie
woont in Ierland. Ze
kwam al verschillende
keren in Ierland en
was
onmiddellijk
verkocht, dankzij alle
vriendelijke mensen
en hun leuke accent.
Ondertussen verblijft
ze al een tijd in Dublin
en merkt ze op dat de
mensen minder stress hebben dan bij
ons. Daarnaast hebben studenten meer
voordelen dan in België. Tijdens het
shoppen of het uitgaan krijgen ze steevast
korting.

Een mengelmoes van
talen
Daisy verblijft in een studentenresidentie
en deelt de keuken met zeven andere
studenten. Ze komen allemaal uit andere
landen, waaronder Spanje en Duitsland,
maar ook Syrië en Ierland zelf. Het zijn
niet allemaal internationale studenten
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zoals zijzelf, sommige zijn er ook ‘op
Erasmus’ (voor een kortere termijn in
het buitenland). In het begin had Daisy
moeite om nieuwe vrienden te maken.
Ondertussen heeft ze een aardige
vriendenkring uitgebouwd, waarmee ze
haar vrije tijd het liefst doorbrengt.

Eigen boontjes
doppen
Pas in Ierland aangekomen, had Daisy het

een paar vrienden kwamen al een kijkje
nemen in Dublin. Op zo’n momenten
is Daisy de gids. Dan valt het pas echt
op hoe goed ze zich thuis voelt. Voor
ze vertrok, was ze ervan overtuigd dat
ze ook na haar studies in Ierland zou
blijven. Daarvan is ze op dit moment
niet langer zeker.

Ierse gewoontes

In Ierland zijn er een aantal tradities en
gebruiken die Daisy
opvielen.
Tijdens
Halloween is iedereen
extreem
verkleed
of geschminkt en is
er om middernacht
vuurwerk. Het duurt
langer dan een week.
Daarnaast is er ook
Saint Patrick’s Day,
dan is het ongelooflijk
druk
in
Dublin.
Iedereen is verkleed
in het groen of als
klavertjes. De avond
ervoor
gaan
alle
jongeren uit en de
Daisy (rechts) met haar voormiddag erna is er
vrienden in Dublin. een grote parade in de
stad. De dag eindigt
niet gemakkelijk. Vooral het zelfstandig voor iedereen in de pubs, waar het dan
zijn was niet evident. Het gaat dan niet ook stampvol zit.
alleen over naar de winkel gaan, maar
ook je plan trekken wanneer je ziek bent Ik weet wat ik wil!
en naar de dokter moet. Ondertussen Daisy raadt toekomstige studenten dan
is ze het zelfstandig leventje al helemaal ook aan om studeren in het buitenland
gewoon, ze begint het zelfs plezant te met beide handen te grijpen. Ze heeft
zelf nog geen moment spijt gehad van
vinden.
haar beslissing. Je leert mensen kennen
Gids spelen
van verschillende culturen die allemaal
Ierland is niet zo ver van huis, dus Daisy een ander verhaal hebben dan jijzelf.
gaat regelmatig op bezoek in Zemst. Het geeft je een andere kijk op de
Ook omgekeerd krijgt ze geregeld wereld.
Tekst: Maaike De Donder, foto: Daisy Muyldermans
bezoek over de vloer. Haar ouders en

		

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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Alle gyprocwerken

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27

v.c.schilderwerken@skynet.be
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Schermers in Zemst
In het Sportimonium in Hofstade loopt nog tot het einde van het jaar een tentoonstelling
over de schermsport. We vroegen ons af of er ook in Zemst schermers zijn, en … jawel
hoor! We stellen de d’Artagnan, Aramis, Athos en Porthos van Zemst aan u voor.

S

ander
Van
Gijsel
uit Elewijt: linkshandige,
achttienjarige
internationale
juniorspeler
met
topsportstatuut en 376ste plaats op
de ranglijst van de internationale
schermbond FIE. Sander studeert
criminologie aan de VUB.
“Ik ben beginnen schermen toen ik
acht jaar was. Als kleuter al had ik een
obsessie voor zwaarden, ik zwaaide
met elke stok die ik kon vinden. Voor
schermen heb je explosieve kracht nodig
en veel lenigheid, maar je moet ook
tactisch en strategisch inzicht hebben. Je
kan schermen met floret, degen of sabel.
Ze verschillen niet alleen in gewicht en
vorm van de kling en de kom, maar ook
de regels van het gevecht zijn anders.
Met een floret kan je alleen met de punt
en op de romp van je tegenstander geldig

scoren. Met de sabel mag je
alles boven de gordel raken
behalve de handen, en met
de degen is het hele lichaam
doelwit. Ikzelf scherm met
de floret.”

Francis
Vanden
Heede
uit Eppegem
schermt al meer dan dertig
jaar.
“Ik ben begonnen in Gent
in 1978. Zodra je de basis
beheerst, kan je lang blijven
schermen. Naast de fysieke
soepelheid, vergt schermen
veel zelfbeheersing. Je
moet een pokerface kunnen
houden, je emoties niet
de overhand laten halen.
Dat is eigenlijk in elk duel
zo, of het nu
Topschermer
kaarten
of
Sander Van Gijsel.
tafeltennis is.
Je daagt de andere uit en
probeert je eigen zwakke
punten te verbergen.

“

Francis Vanden Heede
schermt al meer dan
30 jaar.

italiaanse fiore of bloem komt? De punt
van het wapen werd vroeger met een
lapje leer omwonden om kwetsuren te

Het inzicht in dat
psychologische spel is voor
een stuk talent, maar ook
observatie en dat
kan je leren
Je moet snel kunnen
beslissen en mag niet
twijfelen. Het inzicht in
dat psychologische spel
is voor een stuk talent,
maar ook observatie en
dat kan je leren. Wist je
dat de naam floret van het

vermijden, en door het touwtje errond
zag dat eruit als een bloemetje…”
Katuska
Malbrancke uit
Eppegem schermt sinds september
vorig jaar. “Ik ben duikinstructeur en
ben al heel lang bezig met duiken. Ik wou
wel eens iets anders doen. Schermen
37

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN
CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

bvba

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

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





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

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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50,
1980 Zemst
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
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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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

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

Katuska Malbrancke
duikt in het schermen.

is heel technisch en explosief. Net
als voor duiken heb je best wel
wat uitrusting nodig. Ik draag een
T-shirt, daarover een ondervest,
eventueel een borstplaat en een
schermvest met mouwen. Verder
heb ik een witte kniebroek aan, lange
schermkousen en sportschoenen.
Het masker is best wel
zwaar en zet je ook af
om te kunnen horen wat
de trainer zegt. En last
but not least de degen
natuurlijk! De club
leent aan beginners
quasi alles uit, dus
de
begininvestering
valt best mee. De
wedstrijden zijn kort
maar intens. Je zweet
je te pletter en bent op
een heel andere manier
moe dan na een duik.”

de Suske en Wiske- albums
De Dolle Musketiers en Het
IJzeren Duel. Daar haalde
ik mijn inspiratie voor een
spreekbeurt en zo ging de
bal aan het rollen.
We oefenen twee keer per
week. Je geeft de trainer een
hand met je linkerhand als
je rechtshandig bent, want
die is het minst bezweet.
Eerst warmen we samen op
en werken vooral aan sterke
beenspieren. We doen ook
reactiespelletjes zoals Ninja.
Je leert wel een mondje Frans:
de trainer is de maître, je voert
eerst een attaque of aanval
uit, waarop je tegenstander
een parade of afweer doet,
en dan mag jij een riposte of
tegenaanval uitvoeren. Wist je
trouwens dat de punt van een
sabel het snelste voorwerp op
de Olympische Spelen is?”
Tekst: Ilse Van de Velde,
foto’s: Ilse Van de Velde en Jean Andries
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Meer in
Zeger Versteven
zet de trend in de
Tuimeling.

Zeger Versteven
is twaalf en leerling
van basisschool De
Tuimeling in Zemst.
“Ik ben de enige van
de hele school die
schermt.
Iedereen
heeft het altijd over
voetbal, maar ik las
39
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Run for Think Pink
met de hele familie
Elewijt - Met maar liefst achttien deelnemers, negen
volwassenen en negen kinderen, zetten de families De
Geest - Janssens - Heylen - Thiebaut hun beste beentje
voor tijdens de Kadodderloop in Sint-Katelijne-Waver
op 5 juni, ten voordele van Run for Think Pink. Twaalf
onder hen zijn Zemstenaar.

T

hink Pink is de naam
van
de
nationale
borstkankercampagne
in
België. Deze vzw is vooral
actief in het kader van sensibilisering en
bewustmaking van vrouwen. Wij spraken
met zussen Annelies en Elke Janssens.

Niet bij de pakken
blijven zitten
“Ook onze familie werd geconfronteerd
met borstkanker en kanker. Zo lang ze
konden vochten onze familieleden om
beter te worden. Je leeft mee, maar je
ervaart ook een gevoel van frustratie
en machteloosheid. Je kan dan bij
de pakken blijven zitten, of er op een
positieve manier proberen mee om te
gaan. Wij hebben het gevoel dat we iets
kunnen bijdragen door te lopen voor
Run for Think Pink. En we beleven
een leuke tijd met de trainingen in
familieverband. We trainen in kleine
groepjes en moedigen elkaar aan. Oma
Marie Solie (94) loopt niet mee, maar
zal zeker op de uitkijk staan aan de
aankomst.”

Oproep tot steun en
sponsoring
“De jongsten lopen drie, en de
volwassenen tien kilometer. Snelheid
is niet meteen de eerste bekommernis,
uitlopen is al mooi. Ons doel is 2000
euro bijeenhalen, en voorlopig zitten
we ongeveer op een derde hiervan. We

“

Ons doel is 2000 euro
bijeenhalen, en voorlopig zitten
we ongeveer op een derde

willen van hieruit dan ook een warme
oproep doen om ons en Think Pink
te steunen. Via volgende link: www.
runforthink-pink.be/deelnemers,
scroll naar Familie Heylen - Solie - De
Geest – Janssens - Thiebaut Ru.
Van hieruit kan je een bedrag storten (ook
in te brengen in de belastingaangifte).

Het geld wordt hoofdzakelijk besteed
aan wetenschappelijk onderzoek en
steun aan nevenprojecten. Bovendien
kan je per storting van 100 euro een
Kitchen Aid keukenrobot winnen, een
roze exemplaar, speciaal ontworpen voor
Think Pink.”
Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Elke Janssens
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Zoekactie ‘leeshond’: tweemaal prijs!

E

ls Cieters uit Hofstade en
Kristin Van Eycken uit Weerde
reageerden op onze leeshondzoekactie van vorige editie.
Omdat het de eerste editie van deze
wedstrijd was, besloot de redactie om
twee winnaars te belonen.

Voor Kristin was het een blij
weerzien want nu werd ze eindelijk
beloond voor haar deelnames aan
al onze rebussen. En voor Els leek
het op een welkomstgeschenk,
omdat ze nog maar anderhalf jaar
in onze gemeente woont.
Zij vonden
d r i e
leeshonden:
de ene op
een tak op
de cover, de
andere in een
boot op het
kanaal en een derde
met ons maandblad
tussen zijn tanden
“pawdon sewvice”
mompelend.
De hond bij het
aankondigend artikel

Kristin en Els vonden
onze eerste hondjes.

hoefde niet meegerekend te worden.
Els en Kristin mogen elk 25 euro gaan
verbruiken bij een van de adverteerders van
de Zemstenaar van dit jaar. Ook u kan
bij deze editie het prijzengeld van 25 euro
winnen. Ga op zoek naar onze leeshond en
laat ons weten waar je hem gevonden hebt
en dit tot 20 mei. Veel succes!

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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Weerde - Een vijftienkoppige delegatie van de Weerdse fietsers van WTC Verbruggelingen
beleefde een unieke ervaring in Oeganda, ook wel de “Parel van Afrika” genoemd. Voor
de meesten onder hen een eerste impressie van Afrika, en uiteraard ervoeren ze die al
fietsend tijdens een vijfdaagse trip in een authentieke regio van het land. Bert Verlinden,
Gerrit Doms en Erwin Thaets waren erbij.

Verbruggelingen naar
Oeganda
O
eganda, toch net
wat anders dan het
Pajottenland of de
Ardennen. Verklaar.

“Erwin was als militair veel in de
regio en kent de streek goed. Hij
nam het initiatief voor deze trip, een
unieke kans toch wel. Een toenmalige
collega van hem die in Oeganda
verblijft heeft de organisatie op poten
gezet. We legden dagelijks tussen de
vijfenzestig à honderd kilometer af
op terreinfietsen.”
Is Oeganda veilig?

“In de jaren ´70 en ´80 kende
Oeganda woelige jaren tijdens het
bewind van dictator Idi Amin en
daarna Obote, met guerillaoorlogen en
schendingen van de mensenrechten. Nu
zijn er hier en daar nog wel problemen,
maar het land is nu toch vrij stabiel en
veilig voor toeristen. Wel waren er aan
elk hotel gewapende bewakers voorzien.
Toerisme is een grote troef voor
Oeganda, met zijn vele wildparken.”
In welke regio waren jullie? En
hoe was het parcours en het
landschap?

“We zaten in het zuidoosten, waar
Oeganda oostelijk grenst aan Kenia en
zuidelijk aan Tanzania, met het enorme
Victoriameer ertussen. Dit is niet meteen
de meest toeristische regio. Onze focus
lag dan ook meer op fietsen. En het decor
mocht er zijn, een heuvelachtige streek
met een weelderig groene begroeiing.
We reden hoofdzakelijk op onverharde
zandwegen en meer technische pistes
en doorkruisten ook ondergelopen
papyrusvelden. We logeerden in
eenvoudige maar degelijke hotels. De
laatste dag in de hoofdstad Kampala
genoten we van wat meer luxe.”
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Hoe was het contact met de lokale
mensen?

“De streek die we doorkruisten was
niet echt toeristisch en de mensen in
de dorpen, vooral de kinderen dan,
reageerden erg enthousiast als we
passeerden. Ze riepen voortdurend
Muzumbu!, wat zoveel betekent als
blanke.
Wat ons echt zal bijblijven is de
onvoorwaardelijke gastvrijheid en
behulpzaamheid. Zonder hulp was de
tocht heel wat moeilijker geweest. Een
lokale fietsenmaker in een houten barak
die na veel gezoek naar een passende
vijs, met veel gesleutel en met een
minimum aan materiaal, heel creatief
een zadel repareert. Of mannen die ons
met prauwen een rivier overbrengen met
fiets en al. Als we ergens halt hielden,
sleepten de mensen voor ons hun
stoelen buiten.
We waren ook onder de indruk hoe
die mensen moeten zwoegen om in
hun eenvoudige levensonderhoud te
voorzien. Ook vervoeren ze per fiets
ladingen waarvoor wij een flink uit

de kluiten gewassen aanhangwagen
aanpikken.”
Moesten jullie ingeënt worden?
Geen problemen gehad met het
voedsel?

“Je moet de nodige vaccinaties halen voor
de afreis. Verder een beetje voorzichtig
zijn uiteraard. Alleen flessenwater drinken
en uitkijken wat en waar je eet. Maar daar
moesten wij ons niet veel zorgen in maken,
door de goede voorbereiding. Wij aten in
de hotels en dat was in orde. En de ene
persoon staat al wat meer open voor iets
nieuws dan de andere.
Een courant gerecht was chipati, een
soort gevulde pannenkoek. Best lekker.”
Voor herhaling vatbaar?

“Wat ons betreft zeker. Er zijn zelfs al
vage plannen om een huttentocht te
doen, in het zuidwesten van het land,
waar je de beschermde berggorilla’s kan
observeren.”
Later volgt nog een foto- en filmverslag
van de reis.
Tekst: Dirk Verdeyen, foto: WTC De Verbruggelingen

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55

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 mei 2015
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Lezers reageren
Niet akkoord
In het maartnummer bracht de
Zemstenaar verslag uit van een lezing
over dyslexie door het Neurovisueel
Centrum in de bib van Zemst. Veerle
Lauwers uit Zemst was één van de
aanwezigen, maar als logopediste
heeft zij haar bedenkingen bij wat daar
verteld werd.
Veerle Lauwers: “De manier waarop
het Neurovisueel Centrum dyslexie
en dysorthografie voorstelt is zeer
simplistisch. De oorzaak van deze
handicap is ronduit verkeerd. En des
te grover is de behandeling die zij
voorstellen. Dyslexie en dysorthografie
hebben niks te maken met – ik citeer:
‘visuele oneffenheden of visuele ruis’.
Het is een stoornis die zich voordoet,
niet ter hoogte van de ogen, maar op
het niveau van de hersenverwerking
van visuele en auditieve input.
Dyslectici zijn dus absoluut niet
geholpen met een ‘eenvoudige’

maar dure bril, al of niet gekoppeld
aan een oefenboekje. Het boekje
dat voorgesteld wordt is regelrecht
geplagieerd van de taalmethode
die uitgeverij Van In reeds lang
op de markt brengt en die in vele
basisscholen gebruikt wordt.
In geval van vermoeden van dyslexie
moet de eerste hulp bestaan uit
overleg tussen ouders, school en
eventueel CLB. In tweede instantie
kan een doorverwijzing volgen naar
een logopedist. Deze is het best
geplaatst om op een wetenschappelijk
gefundeerde manier een correcte
analyse te maken van de lees- en of
schrijfproblemen. Alleen op basis
daarvan wordt een individueel gerichte
begeleiding voorgesteld.
Voor verdere informatie verwijs ik
graag naar www.vvl.be, de website
van de Vlaamse Vereniging van
Logopedisten.”

Aanvulling
In het maartnummer stond op pagina 44 een artikel over violiste Alix. In het
artikel werd haar familienaam niet vermeld. Dat doen we bij deze: deze jongedame
is Alix Lagasse.

Rechtzetting
In ons vorig nummer hadden wij het over Timo uit Eppegem, trots op zijn
pony Ufano. Door een onoplettendheid van de redactie vergisten wij ons van
familienaam. Voor alle duidelijkheid, het gaat over Timo Deckx.
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Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Benny haelwaeters

terrassen - opritten - tuinafwerking
benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

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
47

“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
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