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chrijvers sterven niet… En toch, Jef Geeraerts is
niet meer. Ik ben maar een neger, het verhaal van
Matsombo, Gangreen… In 1972 was hij één van
mijn geselecteerde auteurs voor de toenmalige
maturiteitsproef. Aan het college van Vilvoorde nota bene.
Bastion van katholiek ideeëngoed. Black Venus. Dank u,
heren Mannaerts en Brouwers. Jawel, Fred Brouwers van
de Koningin Elisabethwedstrijd. En Mechelaar Mannaerts,
ondanks ideologische sympathieën die ik niet deelde. Jullie
gaven mij een taalgevoel om U tegen te zeggen. Jullie leerden
me lezen zonder schroom. Vieze, vuile woorden. Woorden
die communicanten van nu courant gebruiken. Waar ik toen
als adolescent rooie oortjes van kreeg door ze ook maar
geschreven te zien staan.
Ooit had ik wel wat Mieke Maaike achter de kiezen gestopt.
Of Markies de Sade met een zaklamp onder de lakens
gelezen, maar dierlijk gedrag van de mens was mij in mijn
jonge jaren totaal onbekend. Wegens zondig en zedig
afgedekt door de nicabs van nonnetjes en de rokken van
mannelijke geestelijken. Missionarishouding, het begon mij
te dagen.
Jef Geeraerts dus… Zinnen beginnend met drie puntjes.
Als voorspel tot geil genot. Zwijnerij. Doodzonde. “Een
splinterbom in katholiek Vlaanderen”, noemde Dirk Leyman
het onlangs in De Morgen. Maar Geeraerts kreeg er toch maar
lekker de driejaarlijkse staatsprijs voor proza voor. Uit de
handen van Frans Van Mechelen, toen katholiek minister van
Cultuur. En mijn maturiteitsproef was geslaagd. Met de klap
was ik een heel pak rijper. Merci Mannaerts en Brouwers.
Mensen van vlees en bloed. Mannen van verschillende
generaties. Maar zonder oogkleppen. Met een brede kijk op
de samenleving.
Een brede kijk op de hedendaagse samenleving. Die willen wij
u, lezer van de Zemstenaar, ook bieden. Geen wulps gedoe.
Neen dat niet, maar gewoon leuke lectuur voor mensen van 9
tot 99 jaar. Geschreven door gewone lieden. Geniet van het
leven, liefste Zemstenaars. Geniet van het lezen. Geniet van
deze Zemstenaar.
De redactie (AL)
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Sofie beseft dat ze geluk gehad heeft.
Maar klimmen is haar leven.

Sofie
laat Nepal
niet los
Elewijt – Zaterdag 25 april. Het is middag op de flanken van de Makalu in het Himalayagebergte in Nepal. Een aantal Belgische klimmers, onder wie Sofie Lenaerts, keren terug
in het advanced basecamp op 5700 meter. De acclimatisatieklim tot 6600 meter is goed
verlopen. Het eten zal smaken. Tot plots… Massa’s steen en rotsen glijden weg, storten
neer. Steenlawines, landslides. De aarde beeft. Met een kracht van 7,8 op de schaal van
Richter. Bijna 9000 doden, zou later blijken. Sofie en haar kompanen blijven ongedeerd.

S

ofie is veilig terug in Elewijt en
vertelt het uiterlijk onbewogen.
Maar
schijn
bedriegt.
Nachtmerries stelen haar rust.
“Zoiets laat je niet onberoerd. Ik had het
al eens eerder meegemaakt en herkende
direct de signalen. Zo snel mogelijk de
tent uit. Het was de enige optie”.

The sky is the limit
Bijna twee jaar had ze ervoor getraind.
Ascetisch toegeleefd naar wat een
hoogtepunt moest worden, letterlijk en
figuurlijk. Voor het eerst een berg van
meer dan 8.000 meter overwinnen.
“Nog geen enkele Belg was er tot dusver
in geslaagd de Makalu te bedwingen. Een
reus van 8.463 meter ten oosten van de
4

Mount Everest, op de grens van Nepal
met Tibet. In feite een klim die technisch
moeilijker is dan de Everest. In 2013 was
het me bijna gelukt om over de kaap van
de 8.000 meter te gaan, in Pakistan. Maar
een plots opduikende storm heeft ons
toen rechtsomkeer doen maken”.
Sofie Lenaerts, 39 en afkomstig uit
Aarschot, komt aan de kost als inspecteur
bij de federale politie, als Zwaantje zeg
maar (wegpolitie verkeerspost Bertem).
Klimtochten en trekkingen zijn haar ding.
Alpen, Dolomieten, bergtoppen in Alaska,
Ecuador… Steeds maar hoger. The sky is
the limit, als het van haar afhangt.
Van waar die passie, die drang?

“Ik ben pas beginnen klimmen toe ik 23
was. Rotsklimmen in de Ardennen. Hoe

moeilijker het werd, hoe leuker ik het vond.
Trouwens, eens bezig merk je dat 50% van
het succes afhangt van wat zich tussen de
oren afspeelt. Een volgende uitdaging is dan
+ 4.000 meter, de Mont Blanc bijvoorbeeld.
Nadien eentje hoger dan 6.000 meter,
de Aconcagua, en dan kijk je uit naar die
mythische grens van 8.000 meter.”

Nepalezen helpen
In 2008 ontmoet Sofie klimmers die
in het verleden al de Makalu hadden
geprobeerd, zonder succes evenwel.
Samen met nog twee andere kompanen
uit de buurt, Stef Maginelle en Stef
Wolput, beide uit Kampenhout, ontstaat
een groep van zes, die besluiten om
het erop te wagen. Na een minutieuze

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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voorbereiding en doorgedreven
training van bijna twee jaar zijn ze er
eindelijk klaar voor.
“Na zeven dagen trekking tot het
basiskamp op 4.900 meter in bar
slecht weer met veel sneeuw, was
onze expeditie aangekomen in het
basiskamp. Familie, vrienden en
sponsors keren dan terug, zoals

“

sherpa’s die deze beslissing nemen.
En daarvoor moet je respect hebben.
Je moet weten dat de satelliettelefoon
het enige communicatiemiddel is
dat werkt in de Himalaya. Door de
gebrekkige communicatie werden zij
ongerust. Zij maakten zich zorgen om
hun familie”.
Sofie wil nu eerst wat bekomen van het

En dan kijk je uit naar die
mythische grens van 8.000 meter

gepland. Alleen de zes klimmers en de
sherpa’s gaan verder."
En dan gebeurde het. Andermaal
pech.

hele avontuur en tegelijk een hulpactie
voor Nepal op het getouw zetten
(zie info hieronder). De gebrekkige
coördinatie van het reddingswerk en
de enorme verwoestingen hebben haar
daartoe doen besluiten. Voor augustus
heeft ze echter al nieuwe plannen. Dan
wacht de Khan Tengri, een puist van
meer dan 7.000 meter op de grens
van Kazachstan en Kirgizië. Misschien
toch maar eerst een seismoloog bellen,
Sofie?

“Iedereen heeft de aardbeving
meegemaakt. Ook de rest van
het gezelschap heeft de enorme
verwoestingen gezien bij de afdaling
naar Kathmandu. Voor ons, klimmers,
enorme pech natuurlijk. Maar ook een
flinke dosis geluk. Voor hetzelfde geld
zat ik hier nu niet met jou te praten.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Sofie Lenaerts
Trouwens, over geld gesproken, voor
zo’n expeditie inclusief de vliegreis
mag je al gauw rekenen op
e en
10.000 euro.
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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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





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

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

320

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
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digitale fotoprints
op taarten,
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bedrijfslogo, ...
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De Sa t’sam van Mona
Eppegem - Zoals zovelen
zat Mona Lanjri gevangen in
een drukke job, die haar niet
alleen volledig in beslag nam,
maar bovendien ook niet écht
voldoening gaf. Tot de dag
dat ze besloot te mediteren
in een Boeddhistische
tempel in Brussel en niet
veel later haar leven over
een compleet andere boeg te
gooien. Sa t’sam, de eerste
gezondheidspraktijk in Zemst
was geboren!

Mona zoekt via een gesprek uit welke
therapie het best bij je past.

M

ona
Lanjri
volgde naam Nyenpa Ts’h’urva (luisteren naar kan uitvoeren in familiale kring en na het
opleidingen
Reiki, intuïtie in het Tibetaans) heeft gegeven. derde niveau een examen kan afleggen
m a g n e e t t h e r a p i e , Mona nodigt je lichaam als het ware om een erkend attest van de Belgische en
osteopathie, Seiki en uit om vrij te laten wat vrij mag komen, Europese Shiatsu Federatie te ontvangen.
Shiatsu. Dat laatste gaf haar veel structuur zonder het te dwingen tot iets dat het niet
Wat is Shiatsu?
en toch ook het holistische. In het Oosten wil.
Ook Shiatsu bekijkt je lichaam en
zeggen ze ‘alles is een boodschap’ en daar
geest als één geheel. Shiatsu gaat je
kan ook Mona zich perfect in vinden. Voor wie?
Een consultatie bij Mona start met een Van kind tot senior en alles daartussenin, klachten behandelen door middel
verkennend gesprek, waarbij ze ontdekt echt iedereen kan bij Sa t’sam terecht. van het bewerken van je meridianen
welke therapie het best bij jou past, bv. Heb je ergens lichamelijk pijn of zit je en acupunctuurpunten. Dit gaat heel
subtiel door zachte
Cranio Sacraal Therapie.
druk en stretchings.
Bij deze therapie wordt
je lichaam in zijn geheel
Ook shiatsu bekijkt je lichaam Deze van oorsprong
Japanse therapie kan
behandeld. Je lichaam
en geest als één geheel
worden
aangewend
bevat veel vocht dat een
voor
bijvoorbeeld
natuurlijke vorm van stromen
slapeloosheid,
heeft. Door bijvoorbeeld ziekte of een innerlijke zelf niet helemaal goed? Mona gewrichtspijnen,
trauma kan het gebeuren dat je innerlijke gaat samen met jou op zoek naar de vermoeidheid, maar evengoed migraine,
stroming niet meer zo vlot is. Door meest geschikte behandeling en zoekt stress en soortgelijke klachten. Uw
middel van Cranio Sacrale Therapie door tot ze heeft gevonden wat jouw pijn redactrice is alvast fan!
Tekst en foto: Ellen Van de Wijgaert
wordt dan geprobeerd om je obstakels uit kan verlichten.
de weg te drijven zodat die stroom weer
Shiatsuschool
zijn natuurlijke vorm kan aannemen.
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Zemst/Mechelen - De leerlingenraad van het Scheppersinstituut in Mechelen – waarin
een aantal Zemstse jongeren zitten – besliste dit jaar de opbrengst van de Valentijnsactie
aan een goed doel te schenken. Valentijn, is dat geen onderwerp voor februari, horen we
u denken. Misschien wel, maar ook in juni mag er wel eens (Prinses)hart(e)verwarmend
nieuws worden gebracht.

S

u z a n n e
Van
Praet,
afkomstig
uit
onze gemeente
en
jarenlang
actief
in skeelerclub Reko
Zemst, is LO-leerkracht
in
het
Mechelse
Scheppersinstituut.
Daar doet ze niet alleen
de humaniorastudenten
zweten tijdens de turnles,
maar zet ze ook mee
haar schouders onder
een aantal activiteiten
die de leerlingenraad
organiseert.
In
dit
overlegorgaan
zetelen
leerlingen van de tweede
De leerlingenraad overhandigt de
graad, het derde en
cheque aan Hartes papa.
vierde middelbaar, zeg
maar. Hieronder ook
de Zemstse Lindsey
Pauwels, Matthias Van
Campenhout,
Lea
Ceuppens en Wannes
Ceulers. De leerlingenraad
zet een aantal activiteiten
op poten, zoals binnenkort
een zomerpicknick-opschool. Er is ook de
jaarlijkse Valentijnsactie,
waarbij
liefde
en
vriendschap de rode draad vormen. “Dit Ridders en
jaar kozen de leerlingen er zelf voor om prinsessen
deze vriendschap wat ruimer te zien Een pakket bevat een aantal vaste
en een goed doel te steunen”, vertelt onderdelen, waaronder een pyjama
Suzanne. “Daarvoor moesten ze niet met knopen aan de zijkant, een
ver zoeken, want al heel gauw kwam fleecedekentje, een leuk mutsje, een
de Mechelse vzw Prinses Harte uit de ridder of prinsessenpop (geïnspireerd
bus.” Harte was een meisje dat overleed op Harte) of een muziekknuffeltje voor
aan een hersentumor toen ze zes was. de allerkleinsten, en nog een aantal
Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis spulletjes die het ziekenhuisleed een
merkten haar ouders hoe belangrijk beetje kunnen verzachten. Elk pakket
een aangename ziekenhuisomgeving is. kan ook uitgebreid worden. In het
Samen met haar meter en peter richtten begin werden al deze pakketten door
ze de vzw Prinses Harte op, die onder vrijwilligers van ‘t Mechels Naaikranske
andere verwenpakketten maakt voor gemaakt, maar het project heeft intussen
kindjes die in het ziekenhuis moeten zo’n omvang aangenomen dat de vzw nu
opgenomen worden. De vzw werkt ook een beroep doet op een beschutte
werkplaats.
daarvoor samen met het UZ Leuven.

Een hart voor
Prinses Harte
Een cheque van 500
euro

Prinses Harte heeft ook de harten van de
Scheppersleerlingen veroverd. Er werden
Valentijnsroosjes verkocht en massa’s
smoutebollen en pannenkoeken verorberd.
“Alles bij elkaar konden de leerlingenorganisatoren 500 euro ophalen, wat veel
is voor een actie op school”, zegt Suzanne
(fier op haar leerlingen). Johan, de papa
van Harte, kwam de cheque ophalen. Een
fijn moment voor de leerlingen en Hartes
papa.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Suzanne Van Praet
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Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
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Vos richt ravage aan
Zemst - Een vos heeft tijdens de
nacht van maandag op dinsdag
25 mei zwaar huisgehouden in
kinderboerderij Gulderijtje en er een
ware ravage aangericht. Het roofdier
groef een kuil onder de afspanning
van een kippenren en beet 28 kuikens
en 7 goudfazanten dood.

B

uurtproject en “doe-boerderij”
‘t Gulderijtje in Zemst kreeg
tijdens de bewuste nacht een
ongenode gast op bezoek. Een
vos drong het domein binnen en zorgde
voor een grote slachting in de kippenren:
28 kuikentjes en 7 goudfazanten werden
doodgebeten. De ravage die de vos
aanrichtte, liet oprichter Gert Van den
Houte niet onberoerd. “Dit is een zware
klap”, zucht hij. “Slechts vier kuikentjes
en een fazant overleefden de slachtpartij”.
Het is niet de eerste keer dat de kuikens
op de kinderboerderij ten prooi vallen
aan roofdieren. “Vorig jaar waren raven
de boosdoeners”, vertelt Gert. “Die
vlogen over en pikten jonge kuikentjes
mee. We hebben daarop beslist om de ren
bovenaan af te sluiten met een gaas. Nu

de raven
geweerd
we r d e n ,
s l o o p
de
vos
binnen.
Die groef
z i c h
een weg
onder de omheining, die toch een tiental
centimeter onder de grond zit, en deed
zich vervolgens tegoed aan de kuikens.
In een tweede ren beet hij zeven fazanten
dood. Slechts eentje kon ontsnappen”.
De aangerichte schade bracht het
Lentefeest van zaterdag 30 mei niet in
het gedrang, alhoewel de kinderen van
de buurt en de andere passanten dol zijn
op de kuikentjes natuurlijk. Gert Van

Den Houte maakt zich wel zorgen over
de toekomst van het buurtproject : “Wij
draaien op vrijwilligers dus wij kunnen
ons domein niet dag en nacht bewaken.
Allez we moeten duimen dat de vos zich
niet te vaak meer laat zien”.
de Zemstenaar duimt mee met dit
sympathieke project !
Tekst: Bart Coopman, met dank aan Dieter De Beus,
foto: Gert Van den Houte
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De Regenboog in ‘t nieuw
Elewijt - Anderhalf jaar nadat de leerlingen van basisschool De Regenboog in Elewijt hun
intrek namen in hun nieuwe vleugel, was het op vrijdag 8 mei aan de kleuters om hun
nieuw onderdak feestelijk te openen.

D

at de Zemstse bevolking
op
natuurlijke
wijze
en
door
inwijking
aangroeit, is geweten.
De onderwijsinfrastructuur in Zemst
groeit noodgedwongen mee, ook
de gemeentescholen. Zo werd er in
Eppegem en Laar in het verleden door
de gemeente al serieus geïnvesteerd en
daar zijn ook in de nabije toekomst nog
grootse investeringen gepland.
In Elewijt werd geopteerd voor een
volledige nieuwbouw. De bouw van de
nieuwe “Regenboog” aan het Molenveld
in Elewijt is ondertussen voltooid. Die
heeft heel wat voeten in de aarde gehad.
Door een eigendomsdispuut met een
grondeigenaar moest de school in twee
fases gebouwd worden. Maar die tweede
fase is nu afgerond. De kleuters konden
op 8 mei naar hun nieuwe, moderne
lokalen, zelfs met eigen tuintjes. En
ook de parking, de sportzaal en de
polyvalente hal zijn definitief klaar en in
gebruik.
Het totaalplaatje van de twee fases
bedraagt ongeveer 10 miljoen euro,

Burgemeester Coopman en schepen
Vandermeiren onthullen de gedenkplaat.
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De kleuters zijn dolblij met hun
nieuwe klasjes.

waarvan zowat de helft gesubsidieerd
is door AGION (Agentschap voor
Investeringen in het Onderwijs) en de
rest door het gemeentebestuur.
Bij de bouw van de nieuwe school
is er rekening gehouden met het
verenigingsleven in Elewijt. Zo hebben

niet enkel de kleuters, maar ook heel
wat verenigingen, zoals het Bachkoor,
de harmonie, de gezinsbond en de
muziekacademie de verhuis gemaakt
naar de polyvalente hal of sportzaal
voor hun repetities en/of optredens.
De polyvalente hal, al of niet vergroot
met de refter, is samen met de turnzaal
en bijhorende kleedkamers en sanitair
afzonderlijk toegankelijk gemaakt
buiten de schooluren en zijn gezamelijk
te huur voor sportieve en culturele
activiteiten.
Op 8 mei was het feest: burgemeester
Bart Coopman en schepen van
onderwijs Koen Vandermeiren knipten
officieel het lint door en de directie
opende het nieuwe kleutergebouw, de
nieuwe turnzaal en de polyvalente zaal
met een zelf in elkaar gestoken liedje.
De kleuters maakten al wimpelzwaaiend
de overstap van de oude naar de nieuwe
school.
Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries

Open op Vaderdag
9-12u
Vaderdag tip!
Juwelier
Fossil vanaf €119

Bekijk o
www.junze nieuwe w
we
eb
Volg on lier vanlaer.bseite
s op fac
ebook

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.

Heren collecties: Armani,
Diesel, Fossil, Skagen,
Michael Kors, Rodania,
Casio, Junghans, Michel
Herbelin, Lotus en Bruce

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

VERHUURT

HET

MATERIEEL

VOOR KARWEI EN FEEST

NU:
Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 590 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.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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Kerken open en dicht...
Elewijt - Eppegem - De kerkgangers
in Zemst beleven moeilijke, maar ook
hoopvolle dagen. In Elewijt is de kerk
een jaar dicht geweest, maar nu terug in
volle glorie open. Voor de heropening op
paaszondag zat de kerk nog eens bomvol.
Nu is het de beurt aan de parochiekerk
van Eppegem, die een paar weken geleden
eveneens de deuren sloot voor een
grondige binnenrestauratie.

O

p paaszondag werd de
kerk van Elewijt, na
een dik jaar sluiting,
feestelijk heropend. De
buitenrestauratie kostte ruim één
miljoen euro; daarvan werd 800.000
euro door de gemeente bekostigd.
De rest werd gesubsidieerd door het
Vlaams Gewest. De binnenrestauratie
werd aangepakt voor een bedrag van
iets meer dan 600.000 euro.
De kerk in Eppegem sloot
ondertussen ook tijdelijk haar
deuren. De binnenwerken
startten in april 2015 en
gaan ook een jaar duren.
Deze
binnenrestauratie

De buitenrestauratie van de kerk van Elewijt
mag gezien worden

werd aanbesteed
voor
505.000
euro.
Ook
in
Eppegem was
de toren al
gerenoveerd
voor een totale
kostprijs
van
211.000 euro,
waarvan
de

“

Een werkgroep bekijkt
de toekomst van de zes
Zemstse parochiekerken
Een zicht op de binnenrestauratiewerken
van de kerk van Elewijt

gemeente bijna 148.000
euro
financierde.
De
buitenrestauratie van de
kerk van Eppegem kostte
een kleine 843.000 euro
waarvan de gemeente bijna 616.000
betaalde.
Het gemeentebestuur startte ondertussen
in samenwerking met het bisdom en de
parochiefederatie een werkgroep op
over de toekomst van de zes Zemstse
parochiekerken.
Deze
werkgroep,
voorgezeten
door
schepen
Jan
Verdoodt, zal de komende maanden en
misschien zelfs jaren werk maken van
een inventarisatie van de sterktes en
zwaktes en de erfgoedwaarde van onze
kerkgebouwen, dit om latere beslissingen
over de (her?)bestemmingen van deze
gebouwen met kennis van zaken te
kunnen nemen.
Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries
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Dakwerken DE DONDER

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

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

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

Sporthal De Waterleest

Tweede Wereldoorlog:
Elewijt/Hofstade - Op 8 mei was het 70 jaar geleden
dat de wapenstilstand van de Tweede Wereldoorlog
werd getekend. In Groot-Zemst werd dat op
verschillende manieren herdacht.
Elewijtse schoolgaande jeugd
en NSB Elewijt vergeten de
oorlog niet

In de school De Regenboog
kregen de leerlingen van het 4de
leerjaar, onder de enthousiaste
leiding van juf Patricia Bosmans,
een heus voormidddagprogramma
voorgeschoteld. Eerst was er een kleine
voordracht over de oorlogen gegeven
door Pierre Smetcoren, voorzitter van
de NSB Elewijt. Om 10u30 werd daarna
een optocht georganiseerd door deze
leerlingen langs de straten van Elewijt,
met de nodige vlaggen en wimpels bij
de hand. Op het kerkhof greep dan in

aanwezigheid van burgemeester en
schepenen van het gemeentebestuur
een plechtige herdenkingsceremonie
plaats, waarna de kindjes een medaille
uitgereikt kregen. Ze hadden ook het
Belgische volkslied ingeoefend en
brachten dit, net als het vredelied,
foutloos. Aan het monument van de
gesneuvelden legden de kindjes elk een
witte roos neer.
Twee dagen later, op 10 mei,
organiseerde de NSB van Elewijt ook
nog een klassieke plechtigheid aan de
kerk en op het kerkhof met vlaggen,
een optocht, de “last post” door een
echte klaroenblazer, het volkslied, en

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
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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70 jaar wapenstilstand

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
een bloemenhulde.
Pierre zoekt nog helpers. Als er mensen
zijn die interesse hebben om op een
of andere manier mee te werken of
aanwezig te zijn op de herdenkingen,
mogen zij contact opnemen met Pierre
Smetcoren, voorzitter NSB Elewijt;
Contact: pierresmetcoren771@msn.
com; 0479346403.
10 jaar RAF-RAAF monument in
Hofstade

In Hofstade was de jaarlijkse herdenking
aan het RAF-RAAF monument op
17 mei 2015 ook met een speciaal
sausje overgoten. De Halifax III
bommenwerper die neerstortte in Zemst
was immers aan zijn droevig einde
gekomen in mei 1944 en de (RAF)
B-25 Mitchell is gevallen in Hofstade in
februari 1945, 100 en 101 jaar geleden en
het was dit jaar 10 jaar geleden dat voor

de gesneuvelden in het Blosodomein
een oorlogsmonument was onthuld.
De Federatie van Reserve-officieren,
Bloso en het Gemeentebestuur hadden
dus de handen in elkaar geslagen om
dit met de nodige luister en kransen en
muzikale omkadering te vieren. In het
Blosodomein van Hofstade is op 17
mei met het nodige militaire eerbetoon
hulde gebracht aan het RAF-RAAF
monument.
Hevige
luchtgevechten
Hofstade 70 jaar geleden

in

Tijdens WO II was de hemel boven
Hofstade en omstreken het toneel van
hevige luchtgevechten tussen de Duitse
Luftwaffe en de geallieerden. Een aantal
toestellen werd neergehaald of ging
verloren door motorpech, waaronder
de bommenwerpers RAAF Halifax III
HX 267 en RAF B-25 Mitchell Mark II

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
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FW 224. In 2005 werd aan het Bootshuis
in het Blosodomein, op de plaats waar
op 2 februari 1945 de B-25 neerstortte,
een oorlogsmonument ingehuldigd
ter nagedachtenis van de gesneuvelde
bemanning van beide vliegtuigen.

overlevende. Hij was 13 op 27 mei 1944.
Schuilend met zijn familie in de kelder van
café De Rode Leeuw in Zemst, hoorde hij
hoe het geronk van vliegtuigen de nacht
vulde. Het werd beantwoord door hevig
vuur van afweergeschut. Wat ze eerst
voor inslaande bommen namen, bleek het
neerstorten van Halifax III HX 267 te zijn.
Wat doe je dan achteraf, als nieuwsgierig
kind? Je gaat kijken. En daar sta je dan,
als 13-jarige, bij de dode lichamen van
mannen die van de andere kant van de
wereld kwamen om je land te bevrijden.

Jubileumeditie

Zondag 17 mei ll. gebeurden de
kransneerlegging en herdenking voor
de tiende keer, met passend militair
eerbetoon en onder begeleiding van
doedelzak en met eregeweersalvo’s.
Redenen genoeg voor de nabestaanden
Richard Browne en partner Roberta
Chantler en Kevin Page en zijn
echtgenote uit Australië, de Thompson
familie uit de UK, en Cliff Winter en
zijn echtgenote en dochters om speciaal
voor de gelegenheid naar België over te
vliegen. En ook vertegenwoordigers van
de Australische en Britse ambassadeur en

Voor Charles en de familieleden van
de vliegtuigbemannning was het een
emotionele ontmoeting.
van het Belgische Koningshuis tekenden
present.

Geef toe: de gesneuvelden van het vaderland
zijn in Zemst nog lang niet vergeten !
Tekst: Bart Coopman,

Charles Van Camp was er ook. Hij is een

foto’s: Jean Andries, Bloso en reserve-officieren

Iedereen gelijk voor de wet?
Zemst – Op maandag 15 juni organiseert de dienst ontwikkelingssamenwerking
een infoavond over het slepende conflict tussen Palestina en Israël. Brigitte Hermans
(medewerker Midden-Oosten bij Broederlijk
Delen en Pax Christi Vlaanderen), doctor Selma
(Palestina Solidariteit) en Amir Aberkorn (Een
andere Joodse Stem), zullen samen proberen een
realistisch beeld te schetsen van dit conflict.

I

n september 2014 was
ik zelf in Palestina en
Israël. Na een bezoek
aan het wondermooie
Jeruzalem trok ik samen met
mijn reisgenoten verder naar
Bethlehem. Een tochtje door
Israël op weg naar de Palestijnse
gebieden laat je echter niet koud.
Voor we in Jezus’ geboorteplaats
aankwamen ontmoetten we
Selma, een Belgische arts. Haar
vader is een Palestijn, haar moeder
is een Vlaamse. Ze vertelde
ons over het leven van haar
grootvader in zijn thuisland vóór
en na 1948, wanneer Palestina
door de Verenigde Naties werd
opgedeeld. Zij vertelde over het
dagelijkse leven van haar familie

22

in de bezette gebieden en haar
uiteenzetting maakte een diepe
indruk op.
Plots bleek het hele Palestijnse
verhaal wel degelijk over mensen
te gaan. We waren diep geschokt
door het onrecht tegenover
de Palestijnen, die lijken op
ontheemde vluchtelingen in
eigen land.
Het doel van de avond in Zemst
is informatie te bieden over de
achtergronden van dit conflict
en zo bestaande mythes en
misvattingen te ontzenuwen. De
infoavond vindt plaats op 15
juni om 20 uur in de polyvelante
zaal van de bib in Zemst. Inkom
gratis.
Tekst: Veerle Mollekens

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

NIEUW :
VERHUUR VAN
LUXE MOBILHOME

ACTIEPRIJZEN

nauwelaertsenzoon.be

tem 30 juni

Bij inleveren van
deze bon
-10% op de officiële
huurprijs
bij het huren van
mobilhome
Info 0494/738521
Enkel geldig in juni 2015
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Onder de
Damesploeg “Chicks” Hofstade is een dapper ploegje,
samengesteld met moeders van jeugdspelers, aangevuld met
enkele grieten. Tegen Mil’s Angels Machelen stonden ze alvast
hun mannetje en zorgden voor spektakel. Op de foto Lesley
Duflessis, Dewi Bauguignon, Tamara Van Vlasselaer, Cindy
De Swerdt, Margot Galle, Anouk Vermeeren, Sara, Vernaillen,
Katrien De Meersman, Machteld Speybrouck, Glana Alberty,
Fabienne Carlier en hun trainers Danny Steenackers en
Roberto Gonzalez.

De Epie-Ladies van FC Eppegem zorgden voor spektakel na afloop van het
geslaagd tornooi. Twee wedstrijden waren de meisjes de besten en wonnen
verdiend. De dag nadien namen ze de stramme spieren er graag bij. Boven
v.l.n.r: Julie Van Parijs, Vanessa Grammet, Ellen Vandommele en verzorgster
Yentl Verstraeten. Onder:
Steffie Meuris, Lenka Van den
Bergh, Wendy Collin, Ilse
Derous en Tinne Vansant.
Voor de Epie-Ladies II
Eppegem kwam plezier
maken op de eerste plaats. De
mama’s van de U7 wonnen
geen wedstrijd en kregen een
karrevracht tegendoelpunten
maar dat kon de pret niet deren.
De foto spreekt boekdelen. Op
de foto: Dorien, Fenna, Claire,
Karolien Renard, Ann-Sophie
D’Hoogh, Katrien Jacobs en
Elke De Buyzer (foto rechts)
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Het jaarlijks Lenteconcert van Fanfare Hoop
in de Toekomst Eppegem had plaats op 9
mei in de school De Waterleest. “Voor de
eerste keer konden onze de muziekliefhebbers
genieten van ons geslaagd Lenteconcert
Just Dance in samenwerking met dansgroep
Impuls”, zegt Nicola Sedda namens het
bestuur van fanfare.

mensen

Foto’s: Jean Andries

Jeugdhuis De Jeppe Eppegem bestaat 35 jaar. Deze heuglijke
gebeurtenis lieten de oud-bestuurders en oprichters niet zomaar
voorbijgaan. Een heuse feestweek van 13 tot 16 mei werd
voorafgegaan met een receptie, die talrijk werd bijgewoond. Onder
stichters en medestichters: v.l.n.r. Luc De Backer, Johan Casteels,
Pascal Vandenbranden, Michel Boonen (stichter), Luc Thielemans,
Roger Van Dam (stichter) en Frans Renders.

Voor de 142e keer ging Zemst-Laar met Hemelvaartdag naar
Scherpenheuvel. 27 bedevaarders (19 van Laar en 8 van Zemst)
kwamen in uitstekende conditie toe aan de basiliek. (foto links)
Voor Angele Van Dam was het de vijftigste keer, voor Sam
Puttemans de vijfentwintigste keer. In het cultureel centrum
De Pelgrim kregen de kranige bedevaarders een geschenk en
werden zij door de talrijke aanwezigen letterlijk en figuurlijk in
de bloemetjes gezet. (foto boven)
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Voor de vierde keer organiseerde
buurtcomité Nieuwstraat Hofstade
hun rommelmarkt. De weermaker
was niet van de partij, maar
het werd op de koppen lopen.
“Volgend jaar doen we nog beter”,
zegt organisator Chantal Peeters.
Volleybalclub Zenneblok Eppegem werd in derde nationale
voor de tweede keer op rij kampioen. De ploeg kende een
moeizame start, vanaf de vierde wedstrijd werd niet meer
verloren. Zenneblok was ook de beste in de Beker van de
Vriendschap Brabant. “Een groep vrienden die al vele
jaren samen spelen is ons medicijn. De enige jongere, Tom
Demeyere, is enorm gegroeid en heeft zijn aandeel in de
titel. Een mooie verjaardagsgeschenk”, zegt speler-trainer
Erik Demeyere. Op de foto de kampioenen: Erwin Bolijn,
Dirk De Ridder, Erik Demeyere, Marc Demeyere, Johan Van
den Bergh, Joris Ceulemans, Gunter Vander Elst en Tom
Demeyere met supporters.

17 mei was de Vlaamse renovatiedag. Een voorafgaand masterplan zal een
absolute voorwaarde worden om aan alle voorwaarden en eisen te kunnen
voldoen in een tot lage-energiewoning bebouwde halfopen bebouwing met
een zelfstandige praktijk. Ter illustratie hiervan opende Vlaams Minister
van Energie Annemie Turtelboom in het Steppeke in Hofstade officieel
de openhuizendag. De rondleiding met de Minister en de bewoners Gert
Standaert en Leen Van den Berghen, met tal van vragen en antwoorden,
was een groot succes.

Het jeugdtoernooi van FC Eppegem “Schaal Cois Verstraeten”, met 136
deelnemende ploegen, was een groot succes. De U11 speelden een sterk
seizoen en trokken de positieve lijn door in hun eigen toernooi. De ploeg is
een homogene vriendenkring.
“Samen uit, samen thuis” is
hun motto. Op de foto: Amir
El Fassi, Marco Sanchez, Lims
Van Buggenhout, Sebastien De
Ridder, Jarne Van Cappellen,
Niels Vermeere, Logan De
Clercq, Amas Touzani, Daan
Vervenne, Axel Caluwe en
Aymen Chelha met hun
trainer Marc Nieuwenberg,
afgevaardigde Goebert Hellens,
organisatoren en supporters.
Van Elvire Verstraeten mocht
de dappere ploeg de beker in
ontvangst nemen.
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De jeugd van American Kenpo Karate Zemst Zelfverdediging
zorgde voor spektakel op de Pinksterjaarmarkt. De jongeren
(7 tot 16 jaar) oefenen drie keer in de week. Op 25 juli gaat de
club naar het WK in Ierland, waar ze zich willen onderscheiden.
Competitiewedstrijden vinden vooral plaats in Nederland en
Wallonië. V.l.n.r. Jelle Nauwelaerts, Axel Henken, Renaud
Henken, Gelien Costermans, Brecht Nauwelaerts, Neo
Deridder, Tanja Vande Peer en Kim Deridder.

Het Schoolfeest GBS De Pimpernel “Kom
maar dichter, dichter” was een onvergetelijke
gebeurtenis voor de kinderen. De kleutershow
in de WIK-hal was een enorm succes. Vooral
de eerste kleuterklas van juf Eléna en juf
Audré (links) en de tweede kleuterklas van juf
Marijke (rechts) zorgden voor spektakel. De
kleintjes kregen na afloop een staande ovatie
van het talrijke publiek.

Volleybalclub HZ’93 organiseerde speciaal voor meisjes van
Weerde een initiatie-volleybalnamiddag. De jeugdtrainers
stonden samen met de U15-meisjes paraat om de Biekes,
de Speelclub en de Kwiks (meisjes van het eerste tot het
zesde leerjaar) een leuke sportnamiddag te bezorgen. Meer
Informatie www.hz.com. “Iedereen is altijd welkom voor een
proeftraining”, zegt Luc Mees.
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Het tornooi Five A Side van Verbr. Hofstade werd gewonnen door de
plaatselijke ploeg. HSD, een vriendengroep met onder meer spelers van de
eerste ploeg, won alle wedstrijden en mocht voor de tweede keer op rij de
beker in ontvangst nemen. Op de foto Pieter Timmermans, Bart Van den
Broeck, Jorn Rijmenants, Salim Bentla, Kjelle Sanctorum, Tristan Cuyvers,
Lucas Vanderick en Jonas Meel.

“Gunthers” Hofstade speelt elk jaar slechts één wedstrijd. De
ex-spelers van Verbr. Hofstade waren destijds vedetten in de
eerste ploeg. Het zijn mensen op leeftijd geworden en hechte
vrienden gebleven. Op supporters kunnen ze steeds rekenen
en graag wilden ze mee op de foto. Tom Straetman, Danny
De Coster, John Schaerlaeken, Ronald Degroote, Eric Van
Roost, Peter Van Hazenbroeck, Christophe Lamoen, Ludo
Thielemans, Koen Mannaerts, George L’Heureux, Tony Van
den Berghe en Hans De Coster.

Op zaterdag 17 mei vond het teerfeest
van supportersclub Rood-Groen KFC
Eppegem plaats. Dit reeds voor de
achtste keer. Een aantal vrijwilligers,
waaronder de “kuismannen” werden
extra gehuldigd. Speler van het jaar
werd Mirko Gajanovic, gevolgd door
Pieter De Wit en Glenn Breugelmans.
De spelers, onder leiding van Pieter
Crabeels, hadden op hun beurt een
aandenken voor alle helpende handen
waar het eerste elftal gedurende de week
en op zondag kan op rekenen. (Foto Jean
Berckmans)

De familie Bautmans laat geen enkele
gebeurtenis voorbij gaan of het is
feest. Maar deze keer was het toch iets
speciaals. Op 31 maart werden Tom en
Kay Usewils de fiere ouders van kleine
Arne. Arne is tevens de jongste telg van
een viergeslacht met François Bautmans
(83), Rudy Bautmans (51) en Tom
Bautmans (26). Opa is een gelukkige
voorzitter van KCVV Elewijt en papa
Tom is reeds vijf jaar een betrouwbaar
sluitstuk van de verdediging. Arne zal
wel de voetbalmicrobe erven van zo’n
sportieve familie! Tijdens de babyborrel
was het met familieleden en vrienden
een gezellig samenzijn met niets dan
gelukkige gezichten. Uiteraard wilde
Iedereen graag op de foto met Arne.
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Hofstade/Elewijt – Jawel, beste Zemstenaren, ook wij
moeten met de tijd mee. Je hebt natuurlijk eerst London of
New York, dan Parijs en Berlijn, we schuiven, wat verder
af naar Brussel en Gent (we gaan hier toch Antwerpen niet
schrijven, hé!) en dan, als de beste kruipolie, nestelt de
rage zich ook in uw en onze gemeente. We schrijven het
hier neer voor u: tijdens de zomer zal u languit kunnen
genieten van twee pop-up loungebars!

Geen zomers meer
zonder loungebar
www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

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

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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lvorens men zichzelf
kan verheffen tot popup loungebar moet men
natuurlijk voldoen aan
een aantal basiskenmerken. De ‘popup’ staat hierbij voor het tijdelijk
karakter van de activiteit of dienst. Bij
een loungebar denken we spontaan
aan relaxte loungeseats, cosy vibes,
chill out music, gin-tonic en paper
money. Doch, combineer beide, ga
op zoek naar een toplocatie en je hebt
double fun. Robert Palmer wist dat al
lang.
Er worden dus deze zomer op
twee unieke locaties loungebars
geïnstalleerd die zich zowel in sfeer als
concept onderscheiden.
Op 1 juli opent Belex
Catering, de beheerder van de
horeca in het Blosodomein,
een loungebar op het
strand in Hofstade. Men
denkt hier op lange termijn,
want installatie, design en
aangeboden producten zullen
in een testfase alvast twee
jaar doorgaan. Voor verdere
investering en uitbreiding
van het concept zal men
eerst het succes evalueren.
Een loungebar dus voor
liefhebbers met slecht zicht
die zich al wat graag aan de
kust wanen en zo slim zijn de
files te ontwijken.
Men
kan
ook
het
tegenovergestelde
beogen.
Het
evenementenbureau

Seven Events heeft een toplocatie in
het Rubenskasteel van Elewijt. Het
Rubenskasteel is al langer te huur
voor trouwfeesten en menig pleasant
incentive en ook zij openen dit jaar
hun deuren tijdens de zomer om u
in de prachtige omgeving de kans te
geven om volledig tot rust te komen.
Een loungebar dus voor de sportieve
wandelaar/fietser, tevens liefhebber
van merels en vinken, wat minder van
mussen die het niet zo makkelijk meer
hebben in onze contreien.
Meer
info
bij
Pilo
van
www.sevenevents.be en bij Peter van
www.Belexcatering.be
Tekst: Jean-Marie Brassine

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

Zusjes vinden leeshonden
Zemst – De zussen
Sofya en Seliha uit
Zemst vonden de
twee
leeshonden
die verstopt zaten in
ons vorig nummer.
Helemaal in ’t begin
kwam onze hond
piepen op de foto met
Yvonne en Maurice en
achteraan kwam hij
aangevlogen boven de
Weerdse fietsers. Een
onverwachts cadeau
voor de blokkende
studente
rechten
Sofya (19). Zij had
de inzending van de
antwoorden gedaan,
maar zus Seliha (13
jaar) heeft meegezocht.
Ze gaan dan ook samen
het prijzengeld van 25
euro opdoen bij een
van de adverteerders
van de Zemstenaar.
Ook in dit nummer zitten leeshonden verstopt en ook deze keer is er 25 euro te winnen.
KVDW


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

Sofya (links) en Seliha
(rechts) tonen waar onze
leeshond verstopt zat

Voor informatie en
afspraak
na 18.00 uur:
tel Jean:
0479/74.96.83
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Eindrapport voetbal
Zemst – Het voetbalseizoen 2014-2015 is
voorbij. de Zemstenaar maakte het eindrapport
op. Onze visie en die van de clubs.

EERSTE PROVINCIALE
FC EPPEGEM

Zevende plaats: 42 punten
Onze mening: Een gedeelde zesde plaats
is nog de meest verdienstelijke van alle
ploegen van Groot-Zemst, maar daarmee
kan men bij de club niet tevreden
zijn. De ploeg had te weinig kwaliteit
en was mentaal niet sterk genoeg.
Tegen Betekom, Stockel, Strombeek
en Merchtem top. Tien gelijke spelen
en slechts één puntje tegen AverbodeOkselaar en hekkensluiter Rode-de Hoek
is echt te weinig.
Voorzitter Jan Van Asbroeck: “De
voorbije prestatie van de club is er één
om U tegen te zeggen. Sinds 2008 spelen
we top drie inclusief vier eindronden
en een titel met 31 punten voorsprong
op de tweede. De jeugdwerking kreeg
twee sterren van Footpass en speelt
dus provinciaal voetbal. Onze eerste
ploeg was er dit jaar één met weinig
inzet en allerminst standvastigheid.
Geen drie matchen konden we na
mekaar winnen. Mentaliteit te kort,
discipline niet aanwezig en sommigen
met te weinig kwaliteit die daarenboven
geen totale inzet toonden. De nieuwe
trainer Greg Vanderidt heeft veel werk
om terug een sterk geheel te maken.
We hebben daar alle vertrouwen in en

onze
accommodatie
is nu bijna volledig
zoals gepland. Dus
alles is aanwezig om er
terug tegenaan te gaan.
Dikke proficiat aan
mijn hoofd-, jeugd en
Door supportersclub Rood-Groen KFC Eppegem werden de
supportersbestuur en
verdienstelijkste spelers van het seizoen gehuldigd. Mirko
alle vrijwilligers die er
Gajanovic (25 doelpunten) werd laureaat. Glenn Breugelmans
(midden) en Pieter De Wit eindigden derde en tweede met
altijd staan!”
een
miniem verschil. Bestuursleden, die een heel jaar zorgden
Erevoorzitter
voor een uitstekende werking, werden niet vergeten en werden
Frans
Vercammen:
eveneens in de bloemetjes gezet. (foto Jean Berckmans)
“Inderdaad,
het
ene seizoen is het andere niet, hé. Jorn Reszczynski. Vooral aan de
Verwende supporters als we zijn, verdediging (70 tegendoelpunten,
hebben we ons deze keer tevreden slechts drie ploegen deden slechter)
moeten stellen met een zevende plaats, moet gesleuteld worden. Rudy
wat zeker niet slecht is. Het vertrek van Bautmans is een gelukkig voorzitter, zo
sterkhouders hebben we niet volledig zien we het graag. Nu nog voetbalkenner
kunnen invullen. Het wegvallen van Tim Matyn meer inschakelen in het
Bart Van Zundert (met kwetsuur) en sportief beleid.
een tegenvallende Etumba (om er maar Gunter Vercammen: “Een zevende
een paar te noemen), waren mede de plaats was onze ambitie. We hoopten
oorzaak dat we in sommige wedstrijden op de linkerkolom, de verwachtingen
dat tikkeltje te kort kwamen. Wacht zijn dus ingelost. Tegen alle ploegen
boven Elewijt in de rangschikking
maar tot volgend seizoen!”
behaalden we te weinig punten, tegen
DERDE PROVINCIALE
ploegen onderaan wonnen we vaak. We
VV ELEWIJT
scoorden heel veel, maar kregen ook veel
Zevende plaats: 42 punten
tegendoelpunten. Onze jonge ploeg heeft
Onderschrift foto: Onze mening: De alvast veel geleerd. Hopelijk wil de club
ploeg was te afhankelijk van goudhaantje op alle vlakken blijven groeien.”

VV Elewijt is “de ploeg van ’t Stad” in derde provinciale,
een titel waar men terecht fier mag op zijn.
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FC ZEMST
Negende plaats: 40 punten
Onze mening: 11 punten op eigen veld
en 29 op verplaatsing is een eigenaardige
vaststelling voor familieclub Zemst. De
talrijke thuissupporters met hun goede
sfeer verdienen beter.
Trainer Bart Van Winckel: “Mede door
langdurige blessures (eerste wedstrijd
slechts negen spelers van de A-kern)
hebben we onze start volledig gemist.
Rond nieuwjaar waren we bijna voltallig
en hebben we een sterke reeks neergezet,
waardoor we ons toch snel van het behoud
konden verzekeren. De laatste wedstrijd
hebben we dan toch nog een minder goed
seizoen in schoonheid kunnen eindigen
met een 8-0 thuisoverwinning. Onze
vooropgestelde doelstelling top vijf hebben
we niet bereikt, maar gezien de situatie
kunnen we toch spreken van een al bij al
geslaagd seizoen. Voor de tweede keer op
rij hebben we geen vertrekkers, wat toch
aangeeft dat we een hechte groep hebben.”

VK WEERDE
Tiende plaats: 40 punten
Onze mening: Na de knappe start met 20
op 24, waaronder een zege bij FC Zemst
en Elewijt, hadden we VK Weerde in de
top vijf verwacht. De club leeft en zal er
in de toekomst de vruchten van plukken.
Ook de nieuwe weg en de parking aan de
accommodatie is een goede zaak.
Johan Schellemans: “Na de beloftevolle

Sven Haeck (38) kan terugblikken op een mooie voetbalcarrière. Hij deed zijn eerste
voetbalstapjes als zesjarige bij FC Eppegem, speelde in de eerste ploeg bij zijn
oorspronkelijke club en bij Borght-Strombeek, Kampelaar en FC Zemst. “Mijn mooiste
herinneringen zijn de finale van de Beker van Brabant met FC Eppegem en de promotie
met Borght naar derde provinciale. Amusement was steeds mijn handelsmerk. De vier
laatste jaren bij FC Zemst waren schitterend. Zondag in mijn afscheidswedstrijd scoren
was een goed gevoel. En nu T2 bij FC Zemst en mijn zoon Storm volgen, hij heeft een
grote toekomst.” Na zijn laatste wedstrijd tegen Kraainem kreeg Sven Haeck van zijn
medespelers een getekende trui en werd hij letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

start hadden we halverwege de heenronde
een dipje. Toch zijn we tevreden van het
geleverde spel voor de winterstop. Tijdens
de terugronde zijn we er niet in geslaagd
om ons niveau van voor nieuwjaar te
behouden. Dit deels door blessures en
schorsingen, maar ook door de mentaliteit
en aanwezigheid op training van sommige
spelers. Met deze kern hadden we iets
hoger mogen staan in het klassement.”

Het steakfestijn van VV Elewijt was drie dagen een groot succes. Na afloop was het
een gezellig samenzijn met hechte vrienden. Het eerste zonnetje was van de partij en
de lentekriebels waren bij velen duidelijk merkbaar. Aan cava en pintjes was er (zoals
steeds bij VV Elewijt) geen gebrek.

VIERDE PROVINCIALE
VERBR. HOFSTADE

Veertiende: 25 punten
Onze mening: Na een ontgoochelend
seizoen is er veel werk aan de winkel.
Bezinnen en toch lonken naar een
geslaagde fusie? Maar de voorbije weken
leeft Verbr. Hofstade weer. Tornooien,
eetgelegenheden en feestjes zijn daarvan
een bewijs. Bestuur versterken en een
goede ploeg zijn werkpunten.
Manager Tom Straetman en trainer
Erwin Vanhalle: “Voor de winterstop
stond Verbr. Hofstade met een schamele 5
punten op de voorlaatste plaats. Heel wat
spelers leefden met de gedachte om op het
einde van het seizoen de club te verlaten.
Enkele oudere spelers hebben toen besloten
om, mede door beroepsomstandigheden,
vervroegd een punt achter hun carrière te
zetten. Gelukkig hebben enkele spelers van
het reserveteam ons door deze moeilijke
periode geholpen. Reservetrainer Patrick
Vervoort heeft toen verschillende eigen
Hofstaadse jongeren, met wie hij voordien
samenwerkte aanbevolen, waarna deze
zich geleidelijk hebben geïntegreerd in het
systeem. Deze ploeg is toch geëindigd met
25 punten, in een goede vriendschapssfeer.
Hierdoor hebben bijna alle spelers besloten
om volgend seizoen bij Hofstade te blijven,
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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

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

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

VW

AUDI

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

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
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samen met enkele spelers van de reserven
en enkele nieuwkomers. Samen met de
groeiende jeugdwerking en de oprichting
van het vrouwenteam en een G-ploeg is
de toekomst terug verzekerd.”

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177

FC EPPEGEM B

1980 Zemst-Laar
015 610 138

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

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

Vijftiende plaats: 25 punten
Onze mening: Een jonge ploeg, waar
beloftevolle spelers kunnen groeien is
een pluspunt voor de club. Jonge spelers
hebben ervaring opgedaan, de ploeg
zal er volgend seizoen de vruchten van
plukken. Verzorgster Yentl Verstraeten
betekent ook een meerwaarde en een
belangrijke steun voor de spelers.
Ben Alexandre: “Het was geen
gemakkelijk seizoen. Door de vele
gekwetsten hadden we elke week
een andere ploeg. Het positieve was
wel dat de meester jonge spelers
vooruitgang hebben gemaakt en hun
manneke hebben gestaan in duels. We
hebben complimenten gekregen over
onze manier van voetballen. Spijtig
genoeg kregen we niet altijd de punten

die we verdienden. Het positieve is ook
dat vier spelers naar de A-kern zijn
doorgeschoven.”

SK LAAR
Onze mening: Drie clubs van GrootZemst in vierde provinciale van de
KBVB zou leuk zijn.
Voorzitter Jan Emmeregs:
“Overleven in de 1e afdeling van KVV
Antwerpen is een unicum voor ons
eerste elftal. Na zes seizoenen is de
trainer er mee gestopt.
Ons ledenaantal is ongeveer 290 spelers,
met als gevolg dat de accommodatie aan
uitbreiding toe is. Kortelings worden
vier kleedkamers bijgebouwd en in 2016
wordt er een terreintje voor pupillen
aangelegd naast het oefenterrein.
Er wordt ook een mama’s-ploeg
opgericht die wekelijks traint en af en
toe een matchke speelt.
Onze pupillen, geboren in 2008,
werden
eindwinnaar
op
het
paastornooi, georganiseerd door KVV.
Tekst en foto's: Jean Andries

Onze doelschutters in derde provinciale E
KCVV ELEWIJT
Jorn Rezszynski (26), Hans Van Ostade (15), Glen Hertmans (8), David Lopez
(3), Christophe De Deyne, Dimitri Hofman, Kevin Spiessens en Kjelle Vervoort
(allen 2), Wouter De Clercq, Wouter Sels (own-goal) en Tim Matyn (allen 1).

VK WEERDE

Jonas Serckx (17), Barry D’Hoine, Kevin Carretero en Greg Cox (allen 8),
Youssef El Bouchtati (5), Bachir Naciri (4), Frank Marin en Benny De Backer
(allebei 3), Fabrice Beigne en Thomas Dhoore (allebei 2).

FC ZEMST SP.

Yannick Ickmans, Ilja Laurent en Kevin Noe (elk 8), Nico Van den Bempt (7),
Michael Michel en Sven Haeck (elk 3), Ken Van den Borre, Jonas Bioui en
Wesley Aelbrecht (elk 2), Stijn De Valck en Jonas Van de Voorde (elk 1)

“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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Natuurpunt zoekt hulp en geld
voor Wormelaar
Natuurpunt Zemst
heeft het project
Wormelaar aan de
buurtbewoners
voorgesteld en
zoekt 300.000 euro
aan giften om er de
natuurwaarden te
ontwikkelen.

M

et de recente
aankoop van het
Dalemansbos en
Wormelaar heeft
Natuurpunt Zemst een prachtig
natuurgebied verworven van
50 hectaren. De afdeling heeft
nu met haar kleinere gebieden
die ze in eigendom heeft, huurt of in
een overeenkomst beheert, ruim 200
hectaren onder haar hoede.
Omdat het gebied ook een beperkte
recreatieve functie krijgt met wandelpaden,
roept Natuurpunt de buurtbewoners op
om mee de sociale controle in te vullen
en om de werkploeg bij te staan in het
medebeheer en het onderhoud. Dat
team is iedere donderdagvoormiddag op
het terrein bezig en kan altijd helpende
handen gebruiken.

Welkome hulp
Wim
Massant
van
Natuurpunt
coördineert de plannen en
acties die moeten bijdragen
tot een hogere natuurwaarde.
“Het gebruik van de akkers
en weilanden wordt met
pachtovereenkomsten
geregeld, maar op termijn
(na 2021) wordt het allemaal
weiland met nog één
zadenakker voor vogels. Voor
werken in het parkbos, de
vijver, de boomgaarden, de

De kapel van De Don is een
merkpunt in het natuurgebied.

dreef, de toegangswegen en poortjes
zetten we onze werkploeg in samen
De kapel is een merkpunt in
met het Regionaal
Landschap Groene
het landschap.
Corridor. We kunnen daar altijd hulp
gebruiken.”
In het natuurgebied mag niet meer
gejaagd worden, “tenzij uitzonderlijk
als er grote wildschade kan
aangetoond worden”, zegt Wim.
“Bij een eerste inventarisatie hebben
we kamsalamanders waargenomen
en grote pimpernellen maar ook
een Gaspeldoorn en dat is de enige
vindplaats in Zemst. Er volgen zeker nog
positieve verrassingen.”

Zeven smarten
Voor de kapel, die dateert uit 1885, hoopt
Natuurpunt beroep te kunnen doen
op erfgoedsubsidies, vooral dan voor
het herstel van de panelen die de zeven
smarten uitbeelden.
De afdeling gaat op zoek naar 300.000
euro om er haar aandeel in de aankoop en
het verdere onderhoud mee te financieren.
Dat gaat van giften tot het organiseren van
activiteiten voor bedrijven.
Natuurpunt Zemst bestaat 20 jaar en viert
dat op 4 oktober met een feestmoment in
het natuurgebied Wormelaar.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Ventilatiesystemen
voor zelfbouwers
www.
Steenweg op Zemstbos 14, 1980 Zemst

.be
info@smartconstruct.be

Adem verse binnenlucht
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Zemst-Laar - Wielrenner
Ward Schoevaers behaalde
in april zijn allereerste zege
in Hakendover. Ward is
een stil waterke met grote
krachten. Hij koerst nog
maar anderhalf jaar en weet
zich al te plaatsen op de
troon. Sterker nog, hij wordt
nu de ‘prins van de Bosberg’
genoemd.
Ward met zijn fans.

Ward Schoevaers
provinciaal kampioen

W

ard, op korte tijd twee
maal op het podium. Hoe
ervaar je dit?
“Door de steun van mijn
ploegmaat Bram Ualgasie behaalde ik mijn
eerste overwinning in Hakendover. Op
het podium staan gaf mij een supergoed
gevoel en het stimuleert mij enorm om
te blijven doorgaan. Ik ben geen sprinter,
maar ik heb enorme strijdlust. Als ik geen
valpartijen moet ontwijken of op wachten,
dan was die overwinning een startschot.

En ja… de medaille ‘Provinciaal kampioen
Vlaams-Brabant’ prijkt nu in onze living.
Ik ben dolgelukkig en mijn strijdlust heeft
weer een boost gekregen!”
De omloop was toch een zwaar
parcours met de ‘Bosberg’ als
topper?

“71 renners namen de start in
Galmaarden voor de titel van Provinciaal
Kampioen van Vlaams-Brabant in een
wedstrijd over 117 km met 11 maal de

beklimming van de legendarische
Bosberg, die een stijgingspercentage
heeft van 10 procent. Ik wist niet wat ik
moest verwachten met elf beklimmingen
in het verschiet, maar half koers begon
het te kriebelen en dacht ik even dat
we met drie ploegmaten definitief weg
waren. Een groepje keerde terug, maar
ik viel meteen opnieuw aan. Na 70 km
wedstrijd ontsnapten we met vijf renners
en we bouwden op twee rondes voor
het einde een maximale voorsprong
uit tot 1 minuut 15. In de voorlaatste
ronde had ik nochtans krampen, maar
met de eindstreep in zicht vergat ik de
pijn. In de afdaling naar de laatste keer
Bosberg ben ik dan weggereden van de
kopgroep, omdat ik deze mooie koers
zelf wou winnen en het lukte mij met 8
seconden voorsprong. Graag wil ik de
hele entourage van C.T Vive le Velo
Diegem bedanken voor de kansen en heel
de ploeg die mij gesteund heeft in elke
ontsnapping.»
Wie Ward aan het werk wilt zien, kan
steeds alle informatie terugvinden op de
website “vive le vélo”.
Tekst en foto: Karin Andries
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FC

Schrijn-, timmeren interieurwerken

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

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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Jeugd Eppegem
wint in Duitsland
Eppegem – Op 23 en 24 mei nam de jeugd van KFC Eppegem deel aan het prestigieuze
voetbaltornooi de ‘Bayer Uerdingen Pokal’ in Uerdingen-Krefeld.

Bij het vertrek in Eppegem.

O

p
vrijdagnamiddag
verzamelden
de
jeugdspelers met hun
trainers en begeleiders
aan de terreinen van hun voetbalclub
aan de Waterleest. Met pak en zak,
een goed humeur en veel zin in een
weekendje voetbal in een internationaal
gezelschap stonden ze, na het nemen
van de groepsfoto, klaar om in te
stappen. Helaas bleek de bus een
defect te vertonen en moest de groep
wachten op een andere ter vervanging.
Met enige vertraging konden ze dan
toch rond half zeven vertrekken
richting Duitsland. Dit euvel kon
gelukkig de pret niet bederven. De
aankomst in de jeugdherberg, een
vrij recente en modern uitgeruste
accommodatie, was wel later dan
voorzien, doch de hongerige magen
konden toch nog gevuld worden.
Meegereisde ouders namen hun intrek
in hotels in de buurt.

per land weerklonken de nationale
volksliederen. Na het officiële
gedeelte konden de groepswedstrijden
aanvatten. Op zondagvoormiddag
vonden dan de kwalificatiewedstrijden
plaats en werden in de namiddag de
finales gespeeld met aansluitend de
prijsuitreiking. Alle deelnemende
ploegen, van U11 tot en met U15
behaalden verdienstelijke plaatsen. De
U11 behaalden een vierde plaats, maar
de kers op de taart kwam van de U15, die
de finale mochten spelen in het stadion.
Alle spelers, trainers en begeleiders
alsook alle aanwezige ouders vulden de
riante tribune tot in de nok. Onder een
oorverdovend gezang en enthousiaste
aanmoedigingen zag de uitgebreide
KFC Eppegem-delegatie de U15

spelers de spannende mach tot een
goed einde brengen en te winnen met
1-0. Ze mochten de beker in ontvangst
nemen voor een verdiende eerste
plaats. De spelers blusten nadien het
vuur door een duik in het zwembad( je)
in de aanpalende beach club, waarbij
de trainer uiteraard ook op een nat pak
kon rekenen.
Het ganse jaar door wordt hard
gewerkt om geld in te zamelen om
deze fantastische ervaring te kunnen
financieren door een hot-dog verkoop en
een Italiaans eetfestijn te organiseren. De
herinneringen aan een fijn tornooi blijven
lang nazinderen en vele spelertjes kijken
al uit naar een volgende editie.
Tekst: Katia de Vreese, foto: Jean Andries

De volgende morgen was het vroeg
vertrekken naar de sportvelden van
SC Bayer 05 Uerdingen, die kunnen
beschikken over een stadion en vijf
grasvelden. De openingsceremonie
bestond uit een parade door alle
deelnemende teams in het stadion en
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Elewijt – d’ Harmonie van Elewijt met Kristof Degryse was een groot succes. In schoonheid
eindigen is niet voor iedereen weggelegd, maar Kristof is niet iedereen. Hij gaat nu
jammer genoeg uit Elewijt heen, maar geeft alvast een benijdenswaardige ploeg door aan
een nieuwe dirigent. Eind deze maand wordt bekend wie dat zal zijn. De spanning stijgt.

Dirigent geeft stokje door

D

eze maand krijgen de
muzikanten
van
d’
Harmonie van Elewijt drie
nieuwe dirigenten op proef
voor zich. Die moeten hun kunde tonen
op de eerstvolgende repetities.

De drie overgebleven kandidaten van
de drieëntwintig (!) krijgen een stuk
opgelegd om te dirigeren en mogen
zelf een ons onbekend stuk kiezen
en aanleren. We hebben alleszins
geprobeerd de aanstelling van een
nieuwe dirigent zo goed
mogelijk voor te bereiden,
want het is helemaal geen
sinecure zomaar uit het
niets een nieuwe dirigent
aan te stellen. Het is
ook de eerste keer dat
d’Harmonie op zoek moet
gaan naar een dirigent. We
hebben in het verleden al
altijd chance gehad” licht
voorzitter Peter Merckx
de nu lopende procedure
toe.
Waarom de beslissing
om er mee te stoppen,
Kristof?

“Dat moet op een goed
moment gebeuren en dat
is nu. Ik heb met deze
harmonie meer vooruitgang geboekt
dan met menig ander ensemble dat
ik voordien heb geleid. Maar ik voel
dat ik met deze groep aan mijn limiet
zit. Daarnaast voel ik dat ik de balans
vriendschap/muziek maken meer en meer
in de weg begin te staan. Het iets willen
tot de puntjes afwerken maakt dat ik
daarbij de muzikanten en de groepssfeer
teveel belast. Het zijn goede muzikanten
die komen voor de muziek en eveneens
voor de goede groepssfeer. En dat
evenwicht moet ten allen tijde behouden
blijven. Daarom mijn beslissing om
in schoonheid te stoppen. Het is dus
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beter deze harmonie met een goed
gevoel aan een ander over te laten.”
Een positieve balans kan hij alleszins
voorleggen, getuigen ook de leden
van d’Harmonie. De lofbetuigingen
zijn dan ook wederzijds.
Na meer dan tien jaar muzikaal
leiderschap kan Kristof Degryse de
KHSHE typeren als “een harmonie
die een evenwichtige bezetting
kent én een goed bestuur heeft
dat aan mijn veeleisende doelen is

heeft hij in die tien jaar telkens weer
bewezen door gewaagde projecten
voor de jaarlijkse volksconcerten. Het
was tekenend voor zijn rotsvast geloof
in deze groep en zijn mogelijkheden.

Miss Saigon

“Ja, zijn kordate, veeleisende aanpak,
steeds strevend naar een punctuele
afwerking, loonde, zo bleek telkens
weer op de prachtige concerten zoals
met de andere Elewijtse verenigingen
als ‘t Bachkoor en
de
toneelvereniging
Voorzitter waait dirigent Kristof uit.
Labyrint,” zegt voorzitter
en inmiddels goede vriend
Peter. “Het ging steeds in
stijgende lijn. Dat hebben
ook de toehoorders
kunnen ervaren. Maar de
grootste uitdaging, vooral
financieel dan, was wel
de samenwerking met
een circus. Een grote
sprong in het onbekende
was dat vorig jaar, maar
alweer prima geslaagd
en wij een geweldige
ervaring rijker! Maar als
je vraagt aan de leden
wat het meest beklijvende
stuk was dat ze ooit
gebracht hebben, komt
tegemoet gekomen en mee risico’s als uit één mond: Miss Saigon van
durfde nemen zodat we schitterende tijdens ons filmmuziekconcert.
concerten hebben kunnen geven. En Ook onze Italiëreis waarop we
plaatselijke
muziekgroepen
ik heb bij het laatste volksconcert met de
onze live muziek bij de animatiefilms van (semi)professionelen en de
en alle projecten daarvoor ontdekt dat dorpelingen daar het nakijken gaven
deze groep buiten muzikaal talent, ook en met verstomming sloegen, geeft
grafisch, organisatorisch en audiovisueel deugddoende herinneringen. Kristof
talent in zich heeft. Het is dus een heeft ons hoog getild. We zullen
zeer polyvalente groep waar je veel hem missen.” De trillende stem van de
uitdagende projecten mee kan doen, voorzitter tijdens het laatste volksconcert
een orkest in groei dat hopelijk nog verraadde zijn emoties.Toen stilte
zal groeien” moedigt hij aan en dat alom. Nu stijgende spanning naar het
siert de uittredende dirigent.
moment van de dirigentenwissel.
Dat hij houdt van grenzen verleggen
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: JLN
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Zemst - Her en der in ons landschap komen we een kapelleke tegen. Het ene al wat groter
en kleuriger dan het andere. We blijven even stilstaan bij wie het kapelletje van De Don
onderhoudt. Roger Van den Eynden en zijn echtgenote volgen de familietraditie op.

‘Kapelleke van de Don’

geheime ontmoetingsplaats?

R

o g e r,
hoe
is
d e z e
familietraditie ontstaan?

“De ‘Kapel van de
7 smarten’, beter
gekend als kapelleke
van De Don werd
gebouwd
rond
1875 door baron
Martial
Deudon
d’Heysbroek
(vandaar kapel van
De Don) voor zijn zieke dochter. Het bos
waar men de kapel kan komen bezoeken,
wordt in de volksmond ‘het bos van
De Don’ genoemd, maar de officiële
naam is eigenlijk het Dalemansbos.
Vroeger eigendom van de baron, maar
nu gekocht door Natuurpunt. De kapel
is redelijk groot en stevig gebouwd
met een zitbankje om rustig te kunnen
bidden.
Mijn grootvader August Van Den
Eynden, bijgenaamd Gust in ’t haar,
werkte af en toe op het kasteel van de
baron en hij kreeg de opdracht om de
kapel te onderhouden. Vanaf toen werd
het een beetje een familiezaak van vader
op zoon.
Na het overlijden van mijn grootvader
nam mijn vader Gaston en zijn
echtgenote Jeanne, de taak over. Zij
hebben dit jaren met hart en ziel gedaan.
En nu mijn vader er niet meer is, voelde
ik mij verplicht om deze familietraditie
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verder te zetten. Samen met mijn
echtgenote probeer ik de kapel zo goed
mogelijk te laten uitkomen in de groene
omgeving.
Grote kosten zijn er niet echt. De kapel
is in vrij goede staat dankzij de gemeente
en de firma Brems die een aantal jaren
geleden het dak is komen vernieuwen.
De inboedel, de kaarsen en het klein
onderhoud betalen we zelf. Vroeger
was er een geldgleuf in de deur zodat
de mensen er kleingeld konden insteken
als bijdrage voor het onderhoud. Maar
dan steeds weer dat vandalisme! Ruiten
werden stuk gegooid om het geld te
kunnen stelen. Ooit werd de deur zelfs
in brand gestoken. Voor een kleine
bijdrage hadden we dubbel zoveel
kosten. Uit noodzaak hebben we de
geldgleuf dichtgemaakt.”
Zijn er jaarlijkse evenementen
aan de kapel?

“Echt evenementen
gebeuren er niet
aan de kapel. Al
droom ik er soms
van om eens iets
te
organiseren.
Tips zijn welkom”,
knipoogt
Roger.
“In
de
maand
mei het vertrek
van de mensen
die te voet naar
Scherpenheuvel
gaan en de passage
van fietsers en wandelaars door het
bos, zijn zowat het belangrijkste.»
Zijn er anekdotes die je ons kan
vertellen?

“Anekdotes genoeg. Tijdens de opkuis
heb ik de deur eens dicht geduwd en
mezelf opgesloten. Natuurlijk zie je
dan niemand om je te verlossen,” lacht
Roger. “Ik heb daar toch wel een tijdje
gezeten bij Moeder Maria.”
“Volgens mijn grootvader was de
kapel ‘s nachts na twaalven ooit de
ontmoetingsplaats van Beth van Wales,
de heks uit Zemst-Laar en Kleudde met
zijn ketting, de kwelgeest bij uitstek.
Kleudde was het meest geziene spook
dat rammelde met kettingen en dag en
nacht bezig was en overal en nergens
te bespeuren viel. In die tijd durfde
niemand na middernacht nog voorbij de
kapel.”
Tekst en foto: Karin Andries

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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Pieter Jan: “Mijn bril is supertof
en supersterk.”

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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