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E

r zijn zo van die dagen waarop je al van bij het begin voelt
dat het niet makkelijk wordt. Eerst een hele nacht liggen
woelen, alle uren horen slaan, geen oog dichtgedaan. Val
je uiteindelijk toch in slaap en daar heb je die vervloekte
wekker al! Half versuft strompel je de badkamer binnen. Het licht
kapot, je struikelt over de mat, geen toiletpapier meer.
In de keuken grijnslacht de klok: nog tien minuten, juist
genoeg voor een kop veel te hete koffie en een snee brood met
confituur. Je trekt de koelkast open, een fles melk wankelt en
spat op de grond aan diggelen. ’t Is niewaar, hé?! Snel denken!
Laten liggen? Nee, mag niet! Vlug alles bijeenrapen dan maar.
Met een bloeddruk van 24 over 16 kruip je achter het stuur. Als
die ouwe roestbak nu niet wil starten, steek je hem in brand!
Eerste keer: niks. Tweede keer: weer niks. ’t Is niewaar, hé?!
Derde keer: oef! Nog een kwartier om vóór negen uur op het
werk te geraken. Die E19 zit elke dag vol, de gewone weg dan
maar. Na twee kilometer duikt de vuilkar op, met een processie
van twaalf auto’s en vier camions er achteraan. ’t Is niewaar, hé?!
Acht vóór negen, dat wordt nipt. Miljaar, daar heb je lijnbus 282.
Gewoonlijk zit daar geen hond op, nu natuurlijk dertig joelende
jongeren en twaalf gepensioneerden. Het nieuws van 9 uur
begint. De verkeersinformatie
vermeldt vlot verkeer. Zijn
die mannen doof en blind
of wat? Om tien over negen
stap je stijf van de stress en
de adrenaline op het werk
binnen. Als die rotzak van een
baas één opmerking durft te
maken, plak je hem tegen de
muur! En de rest ook!
Herkenbaar, beste lezer? Ach, het kan altijd nog erger. U moest
het kunst- en vliegwerk eens meemaken bij het ineensteken
van de Zemstenaar. Bijzonder schadelijk voor hart en
bloedvaten. En zeggen dat wij dit vrijwillig doen. Tips voor een
aangepaste therapie zijn welkom op info@dezemstenaar.com.
En als er ook in dit nummer van uw glossy magazine weer iets
niet klopt, weet u hoe dit komt. Wij rekenen op enig begrip en
De redactie (PV)
hopen dat u ervan geniet!
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Zemst-Laar - Rond het Bos van Aa is het rustig, na de stopzetting van de zandontginning
en de aanvoer van grond een tweetal jaar geleden. In 2014 zijn er voor het gebied met
Waterwegen en Zeekanaal, Natuurpunt en het Agrobeheercentrum Eco² toekomstgerichte
afspraken gemaakt voor het beheer van het historisch landschap rond het Bos van Aa. Die
zijn nu aan uitvoering toe. Sinds kort worden de eerste percelen door onze landbouwers
beheerd volgens deze afspraken.

Landbouw en natuur
hand in hand
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et historisch landschap
tussen Bos van Aa en
Kollintenbos is, samen met
het omwald gedeelte van
Bos van Aa, eigendom van Waterwegen
en Zeekanaal (W&Z). Het beheer van
het omwald gedeelte (de vroegere
zandgroeven) is in 2013 overgedragen
aan Natuurpunt. Het beheer van de
landbouwgronden in de buurt, die
nu grotendeels worden bewerkt,
mogen
plaatselijke
landbouwers
op zich nemen. De landbouwers
krijgen hiervoor de steun van het
agrobeheercentrum Eco². Het Bos van
Aa is Europees beschermd. Daarom
moeten er bepaalde zogenaamde
‘natuurdoelstellingen’
gehaald
worden en daarvoor is een specifiek
beheer noodzakelijk. Hiervoor heeft
Natuurpunt in samenspraak met W&Z,
het Agrobeheercentrum Eco² en ANB
een beheerplan opgemaakt voor dit

gebied. Aan de hand daarvan weten de
landbouwers welke werkzaamheden
op welk perceel uitgevoerd mogen en
moeten worden.

Lokale landbouwers
ingeschakeld voor
natuurbeheer
De beheerwerken worden zoveel mogelijk
uitgevoerd door lokale landbouwers.
Het beheerplan en de ondersteuning
vanuit het Agrobeheercentrum Eco²
zijn hier de leidraad. “We merken wel
dat door de specifieke voorwaarden
heel wat van deze werken niet rendabel
zijn en dat er dus naar ondersteuning
gezocht moet worden. Gelukkig kunnen
we hiervoor een beroep doen op
ondersteuning vanuit de overheid en de
gemeente”, zegt Mathias D’Hooghe van
het Agrobeheercentrum Eco². In het
verleden werd er al een poel gegraven op
een van deze percelen. Deze heeft zijn nut

bewezen, want na enkele jaren verschijnen
er al salamanders. Sinds 2015 zijn er vijf
percelen met een totale oppervlakte van
7,5 ha in beheer volgens het beheerplan.
Een groep landbouwers die interesse
hebben in dit beheer zijn verenigd in
de agrobeheergroep Agronatuurbeheer
Zemst. Drie van hen, Marc Truyen,
François Binst en Kris Houman werden
aangesteld om het beheer van de percelen
op zich te nemen. Twee percelen
werden omgevormd van akkerland naar
grasland. Ondertussen werden er al
twee percelen gemaaid. Op lange termijn
zullen zich hier extensieve graslanden
ontwikkelen zoals glanshaverhooilanden
en dotterbloemgraslanden. De andere
percelen zijn momenteel nog in
landbouwgebruik. De landbouwers
zullen deze percelen tot hun pensioen of
70 jaar kunnen bewerken.
Tekst: Bart Coopman, met dank aan Agrobeheercentrum
Eco², foto : Jean Andries
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Hofstade - Reko Roller Club in Zemst is een kweekvijver van schaatstalent, zowel op de
piste als op de weg. Het meest recente ‘prijsbeest’ is de veertienjarige Imke Vandeuren,
die in het weekend van 16 en 17 mei Belgisch kampioene skeeleren op de weg en de piste
werd bij de kadettenmeisjes.

Imke Vandeuren

Belgisch kampioen skeeleren

I

k zie dat je een hele resem
medailles hebt rondhangen,
zijn die allemaal van één
Belgisch kampioenschap?

“Ja! De wedstrijden liepen over twee dagen:
zaterdag 16 mei op de piste in Zandvoorde
en zondag 17 mei op de weg in Kessel-Lo.
Ik behaalde goud op de piste
voor de 300 meter, 1000 meter
en 3000 meter. De dag erna won
ik de 500 meter op de weg en
werd ik derde op de 5 kilometer.
Vandaar de vijf medailles. Maar
het meest trots ben ik op mijn
kampioenentrui!”

ik zin in skeeleren, en als de herfst komt
kijk ik alweer uit naar het schaatsseizoen!
Shorttrack dan wel, want de lange baan
vind ik doodsaai. ‘s Winters train ik bij
IRTA in Wilrijk, en bij het nationaal team in
Liedekerke. Ik haat de drukte bij skeeleren,
waar je soms met dertig of meer op de baan
Imke Vandeuren
met vijf medailles
en haar
wedstrijdskeelers.

Doe je nu ook meteen
mee aan de Europese
kampioenschappen?

“Daarvoor moet je geselecteerd
worden door de nationale
trainer. Die doet dat op basis
van je prestaties op de Europa
Cup in Mechelen en op het
Belgisch kampioenschap. Er is
een nationale skeelerploeg met
leden van verschillende clubs.
We trainen samen en daardoor
kennen we elkaar ook beter. Dat
maakt het op wedstrijden ook een
gezellig weerzien, al vind ik dat
bij het schaatsen nog leuker. Daar
hebben we meerdaagse stages,
en mengen de verschillende
nationaliteiten zich gemakkelijker. Spijtig
genoeg was er dit jaar geen geld genoeg om
mijn leeftijdscategorie te laten deelnemen
aan het Europees kampioenschap skeeleren
in juli in Wörgl, Oostenrijk.”
Ah, je schaatst ook? Wat doe je het
liefst?

“Oei! Ik kan niet kiezen. In de zomer heb
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de bochten. Daar heb je natuurlijk wel de
scherpe messen die een risico vormen.
Ikzelf huur een snijvrij pak van de club, en
dat heeft me toch al enkele keren serieuze
snijwonden bespaard.”
Hoe vaak train je om Belgisch
kampioen skeeleren te worden?

“Bijna alle dagen… Op maandag meestal
maar een half uurtje fietsen om de spieren
los te maken na een weekend wedstrijden.
Afhankelijk van het seizoen en het weer
is het de rest van de week pisterijden,
afgewisseld met krachttrainingen en lopen.
Als het regent zet ik mijn koersfiets op de
rollen en stop ik de oortjes in. Dat doe ik
echt niet graag, want dan ben ik alleen
bezig en ik train liever in groep. Ik hou
niet van teveel drukte, maar er mag wel iets
zijn! Alleen vrijdag is rustdag, maar dan
vertrekken we vaak al naar een wedstrijd.”
Wat
is
het
volgende?
Olympische Spelen?

bent en er wel wat ellebogenwerk aan te pas
komt. Valpartijen zijn dan ook schering en
inslag. Vermits het dragen van bescherming
niet echt verplicht is, of toch niet door de
wedstrijdleiding opgelegd wordt, dragen de
meesten enkel een helm en handschoenen
als beveiliging. Schaafwonden zijn dan
ook de meest voorkomende kwetsuren.
Bij het schaatsen ben je maar met zes in

De

“Skeeleren is spijtig genoeg geen
olympische sport. Daardoor is er ook geen
topsportstatuut voor de beste atleten. Er
is namelijk geen enkele middelbare school
die de combinatie aanbiedt van lessen met
trainingen in een skeelerclub. Gelukkig krijg
ik bij het Scheppersinstituut in Mechelen,
waar ik wetenschappen met optie sport volg,
alle faciliteiten. Soms moet ik op donderdag
al vertrekken voor een wedstrijdweekend
in bijvoorbeeld Oostenrijk. Dan mag ik de
lessen en toetsen achteraf inhalen. Er blijft
natuurlijk weinig tijd over. Op het Belgisch
kampioenschap zagen we Bart Swings ook
naar de auto verdwijnen om te gaan studeren!
In het schaatsen kan je natuurlijk wel voor
de Olympische Spelen gaan, maar daar is
de internationale concurrentie erg groot!”
Tekst en foto: Ilse Van de Velde

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

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
Gevraagd: KAPSTER op leercontract
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Dansparant stelt jonge
hiphoppers voor
Groot-Zemst - Tibbe Van
Impe en Yago Commers uit
Weerde, Sterre Goovaerts
en Clara de Lièvre uit Zemst
trainen met elf andere
dansers van Dansschool
Dansparant pas sinds
augustus 2014 samen
als een streetdance team.
Toch namen ze tijdens
het Hemelvaartsweekend
deel aan het Europees
kampioenschap Hip Hop
Unite in Dordrecht, Nederland
met hun coach Stef Ferrest.
Hoe kregen ze dat voor
elkaar?

C

oach Stef Ferrest, wat is
jouw geheim?

“Ik
heb
verschillende
internationale
groepen
gecoacht, 58 nationale, acht Europese en
vier wereldtitels behaald. Tot 2010 deed
ik tv-werk en straatoptredens met teams
die ik zelf van amateur tot topniveau
kneedde. In plaats van her en der talent
weg te plukken, maakte ik het zelf.
Daardoor kan je langer samenwerken, je
bouwt echt iets op.
In 2012 richtte ik samen met mijn
collega uit Denemarken de organisatie
Hip Hop Unite op. Vanuit het kantoor
in Tsjechië zijn we actief in 28 landen.
We stellen regels op voor de opleiding
van dansers en juryleden en organiseren
kampioenschappen.
We
streven
naar een erkenning als olympische
discipline. De echte hiphop is een
straatcultuur, ontstaan in de Bronx als
een reactie op bendegeweld, drugs en
criminaliteit. Muziek, mode en moves
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Dansparant hiphoppers (vlnr): Tibbe Van Impe, Sterre
Goovaerts, Clara De Lièvre en Yago Commers.

moesten een tegengewicht vormen,
respect en discipline waren heel
belangrijk. De media schetsen een heel
ander beeld: de blingbling bijvoorbeeld
is helemaal niet authentiek. Omwille
van het spektakel worden allerlei
dansstijlen en acrobatie geabsorbeerd.
Wij streven naar de pure streetdance
stijlen.
Voor het B.I.B-team ben ik vorige
zomer gestart met een groep tien-,
elfjarigen met als doel het Belgisch
kampioenschap in Gent. Na een
teambuilding van vier, vijf dagen,
zijn we gestart met conditietraining
en lopen. Geleidelijk ontdekken ze
meer stijlen binnen streetdance. Hun
lichaamscontrole wordt beter en hun
bewegingsarsenaal breder. Ze zijn
goed bezig, al missen ze natuurlijk nog
ervaring. Je moet een maand lang naar
een piek toewerken. Ik verander soms
de helft van de choreografie om ze
wakker te houden!”

Sterre Goovaerts, hoe kwam jij bij
het team terecht?

“Ik zit in het zesde leerjaar in de
Waterleest in Eppegem. Hiervoor heb ik
één jaartje jazzdans gedaan in het eerste
leerjaar. Sinds het vierde leerjaar doe
ik streetdance. Vroeger dansten we als
mayonaise: plat en los, maar eigenlijk
moet je meer als frietjes dansen: strak
en zo… Als dat lukte gingen we samen
frietjes eten als beloning. In het begin
zijn we naar de cinema geweest om elkaar
beter te leren kennen. Wedstrijden zijn
leuk! Het vuur in het team en samen
erdoor komen: dat is het zaligste voor
mij!”
Clara de Lièvre is twaalf en gaat
naar school in de Zonnewijzer in
Weerde:

“Streetdance vergt veel discipline,
en dat is niet altijd gemakkelijk. We
moeten bijvoorbeeld pompen om
goed in conditie te blijven. Als je dan
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teveel naar de klok kijkt, moet je er
nog eens zoveel bijdoen! Het team
is het leukste: de samenhang en de
ploeggeest. We helpen elkaar als er
iets niet gaat. Als Stef kritiek geeft,
peppen we elkaar op. Hij kiest wie er
opgesteld wordt bij wedstrijden. We
hebben de geschiedenis en cultuur
van hip hop van hem geleerd, maar
vooral respect, voor het team maar
ook voor onszelf. Ik was soms een
beetje een slons tevoren, maar nu
niet meer. Wat ik wil bereiken is
voor mezelf: een echt goede danser
worden!”

Gulderij 9 - 1980 Weerde

Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163
b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

Tibbe Van Impe is elf en loopt
ook school in de Zonnewijzer in
Weerde.

dat we ons moeten gedragen en
kleden als kinderen, dus geen blote
buiken, hakken of schmink.”
Yago Commers, jij bent wel een
heel bezige bij, hé?

“Euh, ja, ik voetbal bij de U12
van KFC Eppegem, ik volg lessen
notenleer en piano en natuurlijk hip
hop. Als ik moest kiezen zou ik voor
dans gaan!”
Wanneer doe jij je schoolwerk?

(kijkt eens rond) “Nooit! Als Stef
dat leest, zwaait er wat, want hij
drukt er altijd op dat we goede
schoolresultaten moeten halen. Hij
volgt ons ook op Facebook en als we
roddelen of kritiek hebben, wordt dat
wel besproken…”

“Ik was thuis altijd aan het dansen.
Bij een andere dansschool heb ik
een tijdje getraind, maar het team Wat vinden je klasgenoten van
heeft een heel andere aanpak. Zo je prestaties?
komen we elke maand of zo een hele “Ze zijn jaloers! Vorig jaar is juf Leen
dag samen. De laatste keer keken van het vijfde leerjaar naar de show
we naar de film van Coach Carter, komen kijken. Dat was leuk maar ook
een basketbalcoach. We mochten wel stressy. Je presteert vaak beter als
kussens en dekentjes meebrengen er iemand is die je graag hebt…”
Tekst en foto’s: Ilse Van de Velde
en aten er chips bij. Die film was het
thema van ons optreden, maar geeft
eigenlijk ook de filosofie van Stef
weer: respect en discipline! Hij
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“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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Filmstudio Laar
Zemst-Laar - SK Laar dook vorige maand op in de
VRT-serie Thuis. Nu streek ook de humoristische serie
Loslopend Wild neer in Laar. Het dorp werd omgetoverd
tot een filmstudio.

D

e VRT zendt een
derde seizoen
van Loslopend
Wild uit, een
humoristische serie over
vrouwen van alle generaties:
hoe zij zich door het dagelijks
leven proberen te slaan en
vaak het slachtoffer worden
van hun eigen welgemeende
organisatie. Vrouwen kunnen,
mogen en willen vandaag álles,
zo lijkt het, maar precies daar
kan het al eens fout lopen. De
reeks is een groot succes en
stond op de late zondagavond
met een score van ruim Opnames
700.000 kijkers.
op een
De
gemeente
verleende terras in
toelating voor de opnames, mits Zemst-Bos...
een aantal voorwaarden. Er
werden veiligheidsmaatregelen
genomen,
omleidingen
geregeld foto’s nam als er geen opnames bezig
en er werd rekening gehouden met waren. En hij moest ook zwijgen, niet
wachttijden van voorbijgangers. De gemakkelijk voor Jean. De crew nam
crew startte op het kruispunt aan het zelfs even de tijd om te poseren voor
Hof van Laar en deed nog opnames aan enkele leuke foto’s. Welke sketch er
’t Spilt in Zemst-Bos. de Zemstenaar werd gefilmd, tja, dat werd geheim
was er als de kippen bij en werd gehouden. Maar Laar is nu decor in een
toegelaten op de set, op voorwaarde succesrijke fictiereeks!
Tekst: Karin Andries, foto’s: Jean Andries
dat onze fotograaf Jean Andries enkel

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

... en aan de
biljarttafel van het
Hof van Laar.
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen-, vloeren tegelwerken
Zemstsesteenweg 87
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60

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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Van straatmuzikanten
tot Spaanse koeien
Zemst/Mechelen - Al gehoord van Les Vaches Espagnoles? Deze vijfkoppige poprockband
uit Mechelen (met Zemstse connectie via zangeres Tara) heeft heel wat muzikaal talent in
huis en verovert stilaan de podia van Zemst en omstreken.

V

rienden die samen muziek Muzikale klik
maken en een groep Of hun Frans wat minder is weet ik
vormen, bestaat er iets niet. Heeft ook geen belang, want Tara
mythischer? Raf en Pieter zingt in het Engels. Het genre? Na wat
Cornelis en Joris Van den Eynde over-en-weer gepraat wordt er gekozen
kennen mekaar van de lagere school voor de omschrijving pop-rock met
en hadden al vroeg iets met muziek. jazz invloeden. “Zo’n label plakken op
Ze begonnen als straatmuzikanten in je muziek is altijd moeilijk”, zijn ze het
de Mechelse binnenstad en hielden eens. Ook bij de covers proberen ze
het toen nog zuiver instrumentaal toch hun eigen geluid te laten klinken.
(gitaar, bas en sax).
Dat veranderde toen
Jonas, Tara, Raf, Joris
en Pieter, een leuke
zangeres Tara Canipel
muzikale bende.
uit Zemst-Bos een drietal
jaar geleden het trio
vervoegde. Met Jonas
Moons kwam er ook nog
een drummer bij.
De muziek was er, de
naam niet meteen. Toen
het dan toch echt moest,
vond Joris inspiratie in
zijn cursus Frans die hij
net aan het studeren was.
“Parler français comme
une vache espagnole”,een
zeventiende-eeuwse
uitdrukking om te zeggen
dat iemand iets minder
goed Frans praat, vond hij
wel iets hebben.
zijn
spagnoles
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Momenteel hebben ze vijf eigen
nummers, maar het is de bedoeling dat
aantal uit te breiden. Tara zorgt voor de
tekst en Raf, de saxofonist en de enige
van de groep die ook professioneel
met muziek bezig is, plaatst daar de
muziek onder. Of omgekeerd. Hoewel
iedereen nadien wel zijn inbreng heeft
en ze samen tot een geheel komen. “Die
muzikale klik is heel belangrijk”, vinden
ze. “Je moet spelen en
zingen voor de groep, niet
enkel voor jezelf.”

H 30
Repeteren doen ze in H 30
(Hanswijkstraat 30 in
Mechelen), een artistieke
werkplek voor jongeren
van 14 tot 30 jaar van
het
Cultuurcentrum
Mechelen. Daar hebben
ze een repetitieruimte
ter
beschikking
die
geluidsbestendiger is dan
de living thuis en zien ze ook
andere artiesten (dansers,
beeldende kunstenaars,…)
aan het werk.

In het oor
Of ze iets willen laten
horen? Jawel, dat kan.
Ze kiezen voor het eigen
nummer On The Road
waarvan ze mij bij voorbaat
waarschuwen dat het ‘in
mijn oor zal blijven hangen’.
En dat doet het. Zo keer ik
al pampampammend on the
road terug huiswaarts.
Tekst: Annemie Goddefroy.
foto: Jean Andries
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John en Lydie,
een koloniaal verhaal
Hofstade - Op 10 januari vierde het echtpaar John Keersmaekers en Lydie Viane
hun diamanten huwelijksverjaardag. Met drie kinderen, vijf kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen hebben ze niet alleen een mooie stamboom opgebouwd, er bleken
ook zeer bijzondere wortels aan die boom te zitten, wortels die ver buiten Zemst liggen….

J

ohn is de enige zoon van een
rijkswachter uit Nijlen, een
heel plezante man die na zijn
vroegtijdige
pensionering
op 33 jaar aan het werk ging als
hoofd van de bewakingsdienst in de
elektriciteitscentrale van Schelle.
Daar vond John werk als adjunctpersoneelschef. Na het ontslag van zijn
baas, stelde John zich kandidaat. Hij
ging examen doen op de hoofdzetel
in Brussel en werd derde. Toen na
verloop van tijd niet alleen de eerste
en de tweede, maar ook de vierde en
de vijfde kandidaat een job hadden
gekregen, begon John zich vragen te
stellen. Bleek dat hij een ‘kruiwagen’
nodig had: de andere kandidaten
werden gesteund door de burgemeester
die hoofdaandeelhouder was van de
fabriek, of waren goede voetballers
die de ploeg van de baas aan de
top konden helpen. Na een tweede
examenronde en hetzelfde liedje, liet
John zich aanbevelen voor een job als
treinbegeleider bij de spoorwegen in
Congo. Hij had gehoord dat hij daar
acht keer meer kon verdienen dan
bedienden in Antwerpen.

Romantiek in Congo
Veertien dagen later zat hij op de boot
op weg naar Elizabethstad. Het was
1953 en John was 26 jaar oud. Op zijn
eerste dag al leerde hij Lydie kennen,
die haar hele jeugd in Congo had
doorgebracht als kind van kolonialen.
Ze had op verschillende plaatsen in
Congo gewoond, een tijdje zelfs in een
lemen hut. Lydie speelde hockey bij
14
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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

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

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

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

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

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

320

de nationale hockeyploeg
en haar schoonheid
(en haar rokje tijdens
de match) brachten
de avonturier van zijn
melk.
Na
aankomst
kreeg John bureauwerk
voorgeschoteld,
maar
daar was hij niet voor
gekomen. Hij bekloeg
zich en kreeg dan toch een
post als chef train: drie
dagen en drie nachten
enkele richting vanuit het
zuiden naar de boorden
van de Congostroom
langsheen 101 stations.
John op
Acht daarvan werden zijn trein op
geleid door blanken, 5 juni 1954.
de rest door zwarten.
Samen met een tweede
begeleider
was
hij
verantwoordelijk voor vier klassen
passagiers (eerste en tweede voor
de blanken, derde en vierde voor de
zwarten), een restauratiewagen met
koks en een resem goederenwagons.
De lading werd gestapeld in de juiste
volgorde voor de haltes en in de laatste
wagon was de slaapplaats van de twee
treinbegeleiders – mét stortbad!

voedsel. Voor de communicatie lag er
naast de treinsporen een telefoonlijn:
soms twintig meter van het spoor, soms
moest je er wel vijfhonderd meter de
jungle voor in. Die kon je gebruiken
door iemand met een draagbare
telefoon de paal op te sturen om hulp
te bellen. Op een keer bracht John
zelfs een scooter mee op de trein, om
in Luluaburg zijn Italiaanse vrienden te
Hoog bezoek
gaan opzoeken.
Voor het eten zorgde een chef- Na ongeveer een jaar bleek dat zijn
kok die boodschappen ging doen. ‘kruiwagen’ toch niet zo invloedrijk was,
De meegebrachte voorraad uit en moest John zijn job als treinbegeleider
Elizabethstad werd in de eerste stad ruilen voor het onderstationschefschap
verkocht en vervangen door inlands van het grootste treinstation van Congo
in Kolwesi. Daar
kreeg hij een
bureau pal in het
midden
boven
de sporen, zodat
hij overzicht had
over de meer
dan vijftig lijnen
die in het station
vertrokken
en
toekwamen. In
1955 ontving hij
daar hoog bezoek
van
Koning
Boudewijn!
WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Van fotograaf
tot schrijver
In 1956 vertrokken John
en Lydie uit Congo,
nadat zoon Walter werd
geboren. Lydie zorgde
thuis voor haar drie
kinderen en John ging
werken als beginnende
fotograaf, daarna als
koffiebonenverkoper en
tenslotte als raadgever
arbeidswetgeving bij de
springstoffenfabriek
in
Balen.
Tijdens een kalmere
periode
begin
jaren
zeventig gooide hij zich op
de literatuur. Hij schreef
onder het pseudoniem
Jore Alke twee boeken:
een thriller en een autobiografische
koloniale roman waarvan de cover alvast
associaties met Jef Geeraerts oproept, al
vindt John dat vooral een verkooptruc
van de uitgever.
“De liefde voor cultuur heb ik
meegekregen van thuis. Mijn vader was
lid van het Davidsfonds, sprak Duits
door zijn krijgsgevangenschap in de
Eerste Wereldoorlog en Frans door
als rijkswachter te werken in Wallonië.
Mijn moeder studeerde als kind in
een chique kostschool in Gierle, waar
de adel van heel Europa zijn meisjes
naartoe stuurde. In het college in Boom
stichtte ik een krantje, dat ik volschreef
met verslagen van schoolreizen en
andere gebeurtenissen. Ik gebruikte de
namen van de vrouwen van de leraars
als pseudoniem. We speelden er ook
toneel met een echte rasregisseur, eerst
op school en daarna in de parochiezalen
van de omliggende dorpen! Na onze
periode in Congo vond ik dat ik wel
iets te vertellen had!”
John en Lydie hebben een levensverhaal
dat leest als een avonturenroman.
Hopelijk kunnen ze er nog veel
hoofdstukken bijschrijven!
Tekst en foto: Ilse Van de Velde

17

FC

Schrijn-, timmeren interieurwerken

Frederic Cluckers
Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
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Elewijt - Jelle en Orry Poplemon zijn twee Elewijtse broers. Ze zijn beide zelfstandig.
Orry is schrijnwerker en Jelle werkt als zandstraler. Beiden bruisen van de ideeën. Die
schieten alle kanten op en hebben tot doel met zelfbedachte oplossingen en nieuwigheden
gebruiksvoorwerpen te verbeteren en te ontwikkelen. Eén van hun recente projecten is een
wektoestel voor hardhorenden.

Broers
met ideeën

W

akker
worden met
een schokje

Andere ideeën
Aan andere creatieve ideeën geen
gebrek. Orry werkt ook aan een
pompje, tegelijk doodsimpel maar
toch ingenieus en heel wat beter dan
wat nu verkrijgbaar is. Hij kreeg al

“Er bestaat al een toestel,
een trilwekker, om hardhorenden te
wekken. Nu blijkt dat bij velen een
soort gewenning ontstaat,
waardoor het toestel na
Orry en Jelle Poplemon maakten onlangs een
verloop van tijd zijn effect
wektoestel voor hardhorenden.
mist. Ons toestel werkt
anders. Het wordt gedragen
zoals een polshorloge en
dient zwakke schokjes
toe,
totaal
pijnloos
uiteraard. Dat hebben we
al getest. Tegelijk wordt
de hartslag gemeten, die is
namelijk lager als je slaapt.
Indien hieruit blijkt dat
je nog niet wakker bent,
bouwt de intensiteit zich
beetje bij beetje op. Die
schokjes worden meer
in het onderbewustzijn
ervaren als fysisch en
blijken erg doeltreffend.
Ook voor mensen die op
onregelmatige uren moeten
opstaan of voor mensen die
gewoon erg slecht ontwaken
kan dit apparaat zijn
diensten bewijzen. En we
werken aan een toepassing
waarbij je gewaarschuwd
wordt als je tijdens een
lange rit dreigt in slaap te
vallen achter het stuur.
Een professor van de
Antwerpse slaapkliniek liet
blijken dat dit systeem veel
potentieel heeft.”

te horen dat ook dit wat kan worden.
Iets totaal anders is het aanbieden van
een soort klusabonnement waarbij
mensen aan een vaste prijs een breed
pakket diensten aangeboden krijgen.
Waarschijnlijk veel voordeliger dan
telkens opnieuw iemand
inhuren.

Graag wat
ruggensteun
“We geloven erg in
onszelf maar we zijn er
ons wel van bewust dat
dit allemaal niet vanzelf
gaat. Het ontbreekt ons
aan financiële middelen of
beter gezegd, we zoeken
een
ruggensteun
op
zakelijk vlak. Iemand of
een firma die iets in onze
projecten ziet en ons op
weg kan helpen is dan ook
meer dan welkom.
Een andere droom is
het opzetten van een
uitvindersbureau, waarom
niet in Zemst, waar
creatievelingen begeleid
worden en hun krachten
kunnen bundelen. Kijk,
wij zijn geen zwevers die
denken het warm water
opnieuw uit te vinden
en daar dan rijk mee te
worden. Onze ideeën
realiseren en er eventueel
onze
boterham
mee
verdienen zou al heel mooi
zijn.”
Tekst en foto: Dirk Verdeyen
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Dertigste
Soirée Tropicale!
Eppegem - Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli wordt het
terrein rond de Schranshoeve naar jaarlijkse gewoonte
het toneel voor het jaarlijks tropisch evenement, de
Soirée Tropicale, bij aanvang van de zomervakantie.

D

it jaar zou de dertigste
editie van de Soirée
Tropicale
moeten
worden. Maar na vele
jaren geraak je soms wel de tel kwijt.
Gelukkig zijn er mensen die dit
alles goed bijhouden en weten dat
de allereerste editie doorging op

Herstellingen in eigen werkplaats

www.nauwelaertsenzoon.be
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15 juli 1983 aan de Chirolokalen
in de Zenneweg. Enkele jaren later
verhuisde de toenmalige kleine,
maar ludieke activiteit naar de
Schranshoeve, om na enige tijd uit
zijn voegen te barsten en van de
binnenkoer van het Schrans nu het
volledige terrein in te palmen.

De organisatoren presenteren de affiche
van de dertigste Soirée Tropicale.

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

Soirée Café
Deze dertigste feesteditie van de
Soirée aan de Schranshoeve, hét
tropisch openluchtevenement dat
tot ver buiten de gemeentegrenzen
zijn bekendheid heeft verworven,
belooft dit jaar iets extra. Het begint
op vrijdagavond met het Soirée
Café, dat ook al aan zijn vijfde editie
toe is. Hierbij wordt gestart met een
barbecue om 18 uur, waar uiteraard
iedereen welkom is. Nieuw is dat
je vanaf 20 uur terecht kunt in de
Shelter, met een groot overdekt
podium, waar onder meer Buscemi
feat. Squadra Bossa op de affiche
prijkt.

Tropische namiddag
Op zaterdagnamiddag moet je
op de tropisch gedecoreerde
Schransweide zijn voor allerhande
activiteiten, zoals Braziliaanse
samba, eco-percussie, stepping en
zumba. Wil je gewoon genieten,
dan kan je er terecht voor een
heerlijke cocktail. Kinderen worden
van 15 tot 19 uur verwend op de
gratis kindernamiddag met een
waslijst aan activiteiten. Zo is er een
schminkstand, een ballenbad en
springkastelen. Megadokter Bibber,
trampolines, circusschool, een
rodeostier, macramé maken en een
knikkerbaanrace vullen het lijstje

aan. Hongerige magen kunnen ter
hoogte van de Schranshoeve op het
marktje een lekker hapje eten, wat
trouwens de ganse dag én nacht kan.

Het echte feest
’s Avonds begint dan het echte
feest. Vanaf 19 uur spelen de
beste tropische feestbands op het
buitenpodium. Namen als Tribute
to the Buena Vista, Pardon Service
en The Subtitles zullen het beste van
zich laten horen, begeleid door een
lichtshow en randanimatie, speciaal
voor deze feesteditie. Ook het
overdekte podium, de Shelter , brengt
swingende muziek. Vanaf 22 uur
vuren Global Warming Sound feat.
Bart Maris, de Turntable Dubbers
en DL Noxis een mengelmoes van
reggae, latin en dub, hiphop en
balkanbeats op hun publiek af.

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

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

De apotheose van de avond, die zowel
door de feestgangers als door de
omwonenden sterk gesmaakt wordt,
is het spetterende vuurwerk stipt om
middernacht.
Soirée Tropicale editie 2015 brengt
twee dagen tropische sfeer, muziek
en ambiance aan de Schranshoeve.
Hopelijk zijn de weergoden ook van
de partij!
Tekst: Katia De Vreese, foto : Jean Andries
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www.jsdheylen.be

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Zemst-Laar - Met bijna
driehonderd leden is SK
Laar een fel groeiende
voetbalclub. Zo sterk dat de
accommodatie te klein werd.
De uitbreiding is nodig,
want de club zag haar aantal
jeugdspelers de voorbije
twee jaar bijna verdubbelen.

De site van SK Laar
krijgt een nieuw
kleedje.

B

egin dit jaar werden er in ZemstLaar een aantal problemen aan
de site van de voetbalvereniging
aangekaart. De club kampte
met een tekort aan speelvelden, de
parking stond geregeld onder water en
de gebouwen van de vereniging waren
dringend aan uitbreiding toe. Er werden
door de gemeente een aantal opmetingen
verricht om voor alle problemen een
sluitende oplossing te bieden.
In mei 2015 had de gemeente al een eerste
overleg met de vertegenwoordigers van
SK Laar, Jan Emmeregs en Conny Van
Driesche. Op tafel lag toen een voorstel tot
heraanleg van de parking, met de nodige
afwatering en de juiste omgevingsaanleg
om alle faciliteiten voor onderhoud
van velden en levering van goederen en
diensten mogelijk te maken. De werken
zullen gefaseerd plaatsvinden.
Er komen vier eenheden bij. De
plannen zijn uitgetekend en de werken

SK Laar
breidt uit
zouden tegen het begin van volgend
seizoen afgerond moeten worden.
De voetbalclub SK Laar gaat zelf vier
nieuwe kleedkamers bouwen en krijgt er
van de gemeente ook een pupillenterrein
(40 bij 50 meter) bij.
De
gemeente
maakt
een

investeringssubsidie vrij voor de kosten
van de nieuwe kleedkamers. Daarnaast
zal het gemeentebestuur zelf ook
werken uitvoeren aan de accommodatie
langs de Kerremansheide en de
herinrichting van de parking, zoals
een aparte parking voor gehandicapten
langs de kantine.
Er wordt een mogelijkheid gecreëerd
voor leveringen van de brouwer aan
de ingang. Er wordt een doorgang
voorzien van de kleedkamers naar het
C-terrein, alsook een doorgang voor
de onderhoudsvoertuigen naar A- en
B-terrein en later ook naar C-terrein. De
kantine krijgt een uitbreiding met zicht
op de terreinen, maar het petanqueveld
zal hiervoor moeten sneuvelen.
SK Laar zal tegen eind augustus haar
kleedkamers uitbreiden. Daarna rekening houdend met de nodige
verplichte termijnen - wordt de parking
definitief aangelegd aansluitend op het
gebouw. In principe kan er in september
van start gegaan worden met de grondige
make-over van de site SK Laar.
Tekst en foto: Karin Andries
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Onder de
Jeeke, de vorige uitbater van café Normandie in de Hoogstraat in
Zemst, stak de Prins Leopold in een nieuw kleedje. Op 1 mei was
het heropening van de zaak. Specialiteit van het huis is de Paix
Dieu, een biertje van hoge gisting met een prettige afdronk, zo
mochten de redactieleden van de Zemstenaar ondervinden.

In de Moniestraat in Hofstade, op de plaats van de vroegere
Sportvriend, opende midden juni brasserie Lait Russe
haar deuren. De naam “Lait Russe” is geïnspireerd door
het aanvankelijke idee om er een tearoom te maken. Maar
uitbaters Stephane Verhaeghe en Kim Massin (gekend van
het café van het Ontmoetingscentrum) trokken in de keuken
Kathy Bruyninckx aan, waardoor de menukaart nu haast die
van een echt restaurant benadert. Je kan er terecht voor een
hartige hap, dat kon de Zemstenaar op de openingsdag
vaststellen onder begeleiding van een genereus aangeboden
glaasje cava.
Het petanquetornooi van Okra Groot-Zemst werd een
succes voor Okra Hofstade. Er waren meer dan vijftig
deelnemers en sympathisanten. Okra ging met de eerste
drie plaatsen aan de haal. Vier ploegen haalden de top vijf.
Een promotie voor het petanquespel in Groot-Zemst.

KFC Eppegem zette zijn medewerkers in de bloemetjes. Lekker
eten, drank en een gezellig samenzijn met de werkers van het
voorbije seizoen zorgden voor een leuke avond. “Ik kan niet genoeg
benadrukken hoe belangrijk deze mensen zijn voor de club. Ook
bedankt voor de bestuursleden die dit feest organiseerden”, sprak
voorzitter Jan Van Asbroeck.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Tim Matyn stapte op tram 4 en dat moest gevierd worden. Fiere
ouders Rita en Fred met hun sympathieke familieleden en vrienden,
de voetbaltrainers Gunter Vercammen, Pascal Gijsels, Ronald De
Ridder, Benny Nannan en Dirk Berghs, vier clubvoorzitters en
kasteelheer Michel kleurden het feestje. “En nu nog hopen dat ik,
aan hetzelfde tempo, er nog 40 jaar kan bij doen”, glunderde Tim.
Een groepsfoto met niets dan leuke mensen mocht uiteraard niet
ontbreken.

Sportieve vrouwen blijven jong en dat weten Maggie,
Nadia, Hilde, Els en Krista. Regelmatig doen ze een
ritje met de fiets en genieten ze van de mooie wegen
in Zemst. Na de Zoropijl van Oud-Chiro Zemst
poseerden de dappere sportievelingen in een gepaste
outfit voor een foto. “Een cava of wit wijntje hoort er
uiteraard bij”, zeggen ze in koor..

Op 31 mei organiseerde het Zenne-Dyle Chapter Belgium
een All American Day-benefiet ten voordele van Villa
Clementina. De weermaker was niet van de partij, maar de
opkomst was bevredigend. De stand van het Zenne-Dyle
Chapter had veel succes. (boven)
De volledige opbrengst werd geschonken op 21 juni bij
Harley Davidsondealer RMC op de Brusselsesteenweg in
Zemst. Uit de handen van Gunter Neefs mochten Katleen
en Mieke een symbolische cheque van 7.720 euro in
ontvangst nemen: “Harley Davidson heeft voor altijd een
plek in ons hart”, zegden Katleen en Mieke in koor. (onder)
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De andersvalidensportdag in de manage Verbrande Brug, in
samenwerking met de gemeente Zemst, Manege Verbrande
Brug en Horse Fun, was andermaal een groot succes. De
24 ingeschrevenen, verdeeld in drie groepen, beleefden een
onvergetelijke dag. Op het programma: paardenverzorging,
paardrijden, hondengewenning, volksspelen en als afsluiter
een rondrit met paard en kar door het veld. Na afloop mocht
ieder kind een medaille in ontvangst nemen, de aanwezigen
een hapje en een drankje

Basisschool De Regenboog uit Elewijt organiseerde
een paasbloemenverkoop en een sponsortocht ten
voordele van Bednet (synchroon internetonderwijs
voor langdurige zieke kinderen). Er werd een cheque
overhandigd van 4925 euro.

Bakker Marc Van Eeckhout en Lutgart Lyen van BroodNodig
voldoen aan alle strikte criteria. Van Unizo kregen ze in hun
bakkerij in Hofstade het HIB-label. Het Handmade in Belgiumlabel biedt een garantie op de authenticiteit van het maakproces
en op de kwaliteit van het ambachtelijk product. “Brood/
Nodig verwent de klanten met de zalige geur, de heerlijke verse
ingrediënten en de authentieke smaak van 23 ambachtelijke
bereide broodsoorten. Brood van eigen deeg, in alle rust gerezen,
artisanaal gebakken en ovenvers geleverd in uw zelfbediening
Brood/Nodig shop. Vers, ambachtelijk brood op elk moment”,
zeggen Marc en Lutgart.

De eerste jeugddag (5-9 jaar) van KCVV Elewijt was
onmiddellijk een groot succes. Bestaande leden mochten
elk een vriendje meebrengen. 56 inschrijvingen, waarvan
25 nieuwe kindjes, trainden een uur per leeftijdsgroep.
Tim Matyn (jeugdcoördinator), Vicky Maelstaf
(organisatie evenementen) en trainers Kevin Spiessens,
Tim Van Meerbeeck, Jorn en Nico Reszczynszki en Tom
Troch kunnen tevreden terugblikken op een vruchtbare
organisatie. Na de training kreeg iedereen een spaghetti,
een drankje en een ijsje.

26

De Welzijns- en Gezondheidsraad hield
een workshop rond tuinieren en kruiden in
bakken. 90 personen werden ingedeeld in
drie groepen. Ze kregen een namiddag uitleg
over aardbeien, het kweken van kruiden
in bakken en het gebruik van kruiden in
voeding. Een appeldrankje 3-uurtje en
aardbei 4-uurtje maakte het helemaal af. Met
dank aan de lesgevers Veerle, Leo, Koen en
de familie Van Haesendonck uit Weerde, om
deze workshop te laten doorgaan op hun
familiebedrijf.

De damesploeg van Groot-Zemst speelde de
provinciale bekerfinale tegen Leuven en werd
vergezeld door heel wat supporters. Naast
het terrein waren die de betere maar de beker
moesten ze aan Leuven laten. Het damesteam
werd wel kampioen in hun competitiereeks
maar lukte dus geen dubbel. (JD)
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De zevende editie van Biken voor Mali in Zemst-Laar, georganiseerd
door KWB, overtrof alle verwachtingen. De weermaker was van
de partij en liefst 918 sportievelingen kwamen opdagen. Dat waren
er 150 meer dan vorig jaar, goed voor een nieuw record. Uiteraard
waren tal van Zemstse groepen van de partij: KM Project Team Laar,
’t Sleipend Derajeurke van Laar, de Mountainbike Club, de Commers
en Vanessa-boys en de Vriendenclub van Eppegem deden mee aan de
60 km. Het was een uitdagend parcours door Laar en buurtgemeenten,
langs onverharde paden, voetwegen, opengestelde privéstukjes en
technische stroken. Na afloop was een gezellig samenzijn in het
zonnetje met een en frisse pint meer dan welkom. “Met dank aan de
Laarse landbouwers, privé-eigenaars en ruim 60 bereidwillige helpers”,
zeggen organisators Rudy en Eric.

De wandeling van Neos langs de
Zenneboorden en het kasteel van Releghem in
Zemst, werd door de leden talrijk bijgewoond.
“Een vijftal keer per jaar organiseert de actieve
club een wandeling en telkens is het een groot
succes”, zegt voorzitter Cluckers.
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Begin juni werd het officiële logo voor GC
De Melkerij voorgesteld. Voor dit logo
werd een wedstrijd uitgeschreven door de
gemeente Zemst. Winnaar werd Lennert
Vedts uit uit Weerde. Lennert heeft al tal
van campagnes op zijn palmares en won
al een aantal prijzen, zowel nationale als
internationale awards. Naast eeuwige
Zemstse roem bevatte het prijzenpakket
een cultuurabonnement en een etentje in
de gloednieuwe brasserie van De Melkerij,
samen goed voor een waarde van 300 euro.
’t Gulderijtje organiseerde op 30 juni haar jaarlijks
lentefeest. De kinderboerderij genoot van een grote
belangstelling en de kinderen vonden hun gading. “Jokke”
plooide de gekste ballons en Tom V toverde het beste uit
zijn hoed. Animatie was er voor klein en groot. Tussendoor
kon men genieten van een hapje en drankje ten voordele van
de dieren.

Sportievelingen aan de start voor de
Knabbel- en Babbelfietstocht aan
de hoevewinkel van de familie Van
Haesendonck in Weerde. Het was
proeven van de (h)eerlijke hapjes uit
de streek bij de verschillende idyllische
plekjes langs de fietstocht van ongeveer
20 km.

KV Mechelen-supporters van Groot-Zemst waren
talrijk aanwezig in Leuven voor de heenwedstrijd
van de play-off-finale tegen Charleroi. Ook
voor de verplaatsing naar Charleroi was Zemst
goed vertegenwoordigd. Rood-Geel Hofstade
verzamelde een totaal van 78 supporters.
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Weerde - Sinds mensenheugenis, nu al voor de vijfenveertigste keer, slaat de Weerdse
KWB haar tenten op voor de Zomerfeesten, opnieuw in de Ketelveldweg. Centraal staat
nog steeds het verrukkelijke mosselfestijn. Voorts is het evenement door de jaren heen
geëvolueerd wat aanpak en aanbod betreft. Ronald Hoogsteyn, Luk Janssens en Karel
Buelens vertellen ons graag meer.

Geen zomer zonder
Zomerfeesten
N
iet
niks,
een
vijfenveertigjarig
bestaan. Hoe is dat
begonnen?

groeit. Bovendien zorgt dit voor een breder
aanbod waarbij elke vereniging zich kan
uitleven in haar kernactiviteit. Maar liefst zes
verenigingen zitten mee in de organisatie.
De Gezinsbond Weerde zorgt voor
kinderanimatie.Okra Weerde doet de mise en
place van het mosselfestijn. Sparta Vilvoorde
organiseert op zaterdag de stratenloop. De
fietshappening op zondag ligt in handen
van WTC De Verbruggelingen en de Chiro
zorgt voor vele jonge sterke handen. Wij als

“In 1953 werd de bouw van Ons Huis,
ons lokaal in de Kostervoetweg, voltooid.
Om de zo goed als lege kas te spijzen,
werd er een Vlaamse Kermis op touw
gezet. Een schot in de roos, zo bleek. Jaar
na jaar groeide het succes en in 1971
werd uitgeweken naar een grote tent in de
Damstraat, recht tegenover
de jongensschool. Het De zomerfeesten zijn een joint
begin van de Zomerfeesten, venture van diverse
met een kaartavond, een Weerdse verenigingen.
amusementnamiddag voor
senioren en een passage
van Vlaamse artiesten.
En Zeeuwse mosselen
natuurlijk, die waren er
en die zijn gebleven. Een
goede
vijftienhonderd
kilo wordt er verzet. En
wie ze toch niet lust,
kan kiezen voor schep
(paardenstoofvlees).”

Een wat indiscrete vraag: wat
gedaan met de zuurverdiende
centen?

“Het overgrote deel gaat naar renovatie
en onderhoud van Ons Huis, op dat
vlak is er dus niets veranderd. Verder
willen we benadrukken dat we veel
teruggeven door het organiseren
van gratis activiteiten zoals lezingen,
presentaties,
tentoonstellingen,
workshops en noem maar op. Even

Toch steeds opnieuw
een
heel
karwei,
zo’n weekendvullend
evenement.
Hoe
pakken
jullie
dat
aan?

onder
0 gezinnen an
2
2
n
e
e
lt
rde te
aier v
“Zeg maar weekvullend.
KWB Wee biedt een brede wa dan
n
e
em
Sommigen offeren er meerdere dagen haar leden
weten? Ne
r
e
e
M
.
n
a
verlof aan op. Dat neemt niet weg dat activiteiten a
eerde.be
ww.kwbw
w
p
o
je
k
het toch moeilijker wordt om helpende een kij
K W B
handen te vinden.Daarom is er sinds enkele
concentreren ons op de
jaren een doorgedreven samenwerking coördinatie in het algemeen en de organisatie
met andere verenigingen. Een joint venture van het mosselfestijn en de feestavond, dit
die zijn vruchten afwerpt. Kosten worden jaar met De Grietjes en DJ Exit 11. Ook
gedeeld, er komt meer publiek, er zijn meer werkten we al succesvol samen met Aziz,
helpende handen en de naambekendheid Davidsfonds, Femma en Oxfam.”
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tussendoor, de opbrengst van de
fietshappening, dit jaar richting
Pajottenland gaat naar een goed
doel. En wat misschien niet iedereen
weet: Ons Huis, binnenkort uitgerust
met een gloednieuwe professionele
keuken, is beschikbaar voor elke
vereniging van Groot Zemst.”
Tekst: Dirk Verdeyen, foto: Jean Andries

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Bekijk o
www.junze nieuwe w
we
eb
Volg on lier vanlaer.bseite
s op fac
ebook
Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be
ma gesloten, di tot vrij 9u-12u en 13.30u-18.30,
zat 9u-12u en 13.30u-18u, zon 9u-12u.
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99€

Vernieuwd dialectwoordenboek
op komst
Zemst – Kristof Van Stichelen, auteur van
Het Laatste Woord? – Een inventaris van de
dialectwoordenschat in Groot-Zemst werkt, op
vraag van heemkring De Semse, aan een nieuwe
uitgave van zijn woordenboek. Hij is op zoek
naar dialectwoorden die in de eerste editie nog
niet voorkwamen. En zeg nu zelf, waar kan hij
zo’n oproep tot medewerking beter lanceren
dan in de Zemstenaar?

Z

eventien
jaar
geleden
verscheen het boek Het Laatste
Woord? – Een inventaris van
de dialectwoordenschat in
Groot-Zemst. De exemplaren van deze
uitgave zijn zo goed als uitgeput, maar
de vraag naar het boek is nog steeds
groot. Auteur Kristof Van Stichelen gaat
het woordenboek dit jaar herwerken en
opnieuw uitgeven.
Aan de lezers van de Zemstenaar
doet Van Stichelen een warme oproep
tot medewerking: “Wij vonden dit
een mooi moment om een portie
dialectwoorden, die in de eerste
editie nog niet aan bod kwamen, in
het boek te verwerken. Wil je ons
hierbij een handje helpen? Dat zou
fijn zijn! Ken je zelf specifieke Zemstse,
Hofstaadse, Weerdse, Elewijtse,
Eppegemse of Laarse uitdrukkingen
of woorden? Of heb je zelf nog
woorden opgeschreven die niet in het
oorspronkelijke dialectwoordenboek
verwerkt waren? Geef ze ons dan
zeker door! Dat kan door vóór 10
september 2015 een mailtje te sturen
naar
dialectvanzemst@gmail.
com, met daarin jouw woorden of
uitdrukkingen. Je kan je ideeën ook
met de post bezorgen aan Kristof
Van Stichelen, p/a Schranslaan 38,
1980 Eppegem. De woorden hoeven

niet perfect (fonetisch) uitgeschreven te
zijn, daar zorg ik zelf wel voor. Tussen
10 september en 10 oktober worden
alle nieuwe woorden verwerkt en indien
nodig gescreend op hun bruikbaarheid
en specificiteit door dialectlexicografen.
We streven er naar om eind oktober
een herwerkt woordenboek te kunnen
uitgeven. Help je ons de laatste restjes van
ons mooie Zemstse dialect te bewaren?
Heel hartelijk dank alvast!”
Toch nog vragen? Mail gewoon naar

dialectvanzemst@gmail.com of kom
eens langs in het Staminee van heemkring
De Semse, Schoolstraat 17, Zemst op
24 augustus tussen 19.30u en 22u. De
auteur zal er die avond ook zijn voor het
beantwoorden van je vragen.
Antwerpenaar Hugo Verschoren, zoon
van een uitgeweken Zemstse en notoir
liefhebber van het Zemstse dialect, liet
al weten reikhalzend uit te kijken naar de
nieuwe uitgave.
Tekst: Paul Verdoodt, foto: Kristof Van Stichelen
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Germaines honderdste
verjaardag ging allerminst
onopgemerkt voorbij.

Hofstade - Germaine Van
Roost blies op 18 juni maar
liefst honderd kaarsjes uit
en dat werd gevierd met een
groot feest. Germaine komt
uit een kroostrijk gezin van
acht kinderen. Zelf kreeg ze,
samen met haar man, Frans
Meysmans, drie dochters.
Die zorgden op hun beurt
voor negen kleinkinderen en
zestien achterkleinkinderen.

100x hip hip hoera!
D

e eeuwelinge stamt uit
de bekende Hofstaadse
familie Van Roost. Onder
andere oud-burgemeester
Louis Van Roost noemt haar ‘tante
Germaine’. De goedlachse Germaine
is er nog altijd graag bij. Ze woont
nog zelfstandig thuis en bij Germaine
is er duidelijk geen gebrek aan
levensvreugde.

Een terugblik op een
rijk gevuld leven
“Ik werd geboren in Werchter en was
ongeveer tien jaar oud toen wij naar
Hofstade kwamen. Onze va kocht er de
boerderij op de Hofgrachtlaan en daar
heb ik gewoond tot ik in 1941 trouwde
met Frans. Er werd hard gewerkt bij
ons op de boerderij en de kinderen
werkten mee op het land. Dat was toen
de normale gang van zaken. Ook na mijn
huwelijk ben ik blijven boeren, maar op
veel kleinere schaal. Zeg maar gerust
dat wij keuterboeren waren. Frans en ik
trokken naar Geerdegem-Schonenberg
in Mechelen, maar de band met Hofstade
is altijd gebleven. Ik ben nog steeds lid
van Okra Hofstade en ga er om de twee
weken kaarten.
Er is veel veranderd. Ons land werd
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allemaal onteigend voor de snelweg en
fabrieken. Ik verloor mijn echtgenoot
33 jaar geleden, maar twee van mijn drie
dochters wonen nog bij mij in de straat.

Mijn jongste dochter woont in Peutie.
Mijn grote familie houdt me jong!”
Germaines honderdste verjaardag ging
allerminst onopgemerkt voorbij. Voor
de gelegenheid werd op
zondag 14 juni een dankmis
opgedragen, op 18 juni
verwelkomde Germaine haar
vrienden en buren bij haar
thuis met een hapje en een
drankje en op 27 juni was het
groot feest voor de familie.
Ook de stad Mechelen zette
haar in de bloemetjes.
De
verjaardagsfeesten
van Germaine zijn een
familietraditie.
Een
kleindochter maakte al een
eerste fotoboek met een
compilatie van foto’s van de
verjaardagsfeesten. Daarop
zien we Germaine vanaf
haar tachtigste tot haar
vijfennegentigste, omringd
door haar grote familie. Een
nieuw album komt er nu aan.
We wensen Germaine nog
vele gelukkige, gezonde en
blije jaren!
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean
Andries
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u
Na afspraak

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

VW

AUDI

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

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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Zemst - De sportraad van Zemst vierde de sportiefste inwoners van de gemeente met een
hulde en een receptie. Op de kampioenenviering werden 31 individuele sportkampioenen,
elf kampioenenploegen en twee gemeentelijke laureaten onder de spotlights geplaatst.
Drie van hen laten zich daarbij niet afschrikken door hun ‘beperking’.

Kampioenen

D

in de bloemetjes

e
skeelerclub
Reko blijft de
hoofdleverancier
van
individuele
kampioenen,
maar
ook
minder populaire sporten
zoals schermen en bowling
waren dit jaar op de erelijst
vertegenwoordigd. Opmerkelijk
is de terugloop van de traditionele
volkssporten als boogschieten
en duivenmelken, die helemaal
zonder kampioenen bleven.
Het voortbestaan van sommige
van deze verenigingen is heel
onzeker omdat er onvoldoende
of helemaal geen opvolging is.

Sportverdienste
en Sportlaureaat
Sinds 1994 reikt de gemeentelijke
sportraad twee trofeeën uit:
een
voor
Sportverdienste
voor een hele loopbaan en een
voor de Sportlaureaat voor de
opmerkelijkste prestatie van het
seizoen. De leden van de sportraad
mogen daarvoor een stem
uitbrengen op de genomineerden
tijdens de algemene vergadering.
De trofee voor Sportverdienste
ging dit jaar naar Marina De
Jonghe voor haar sportcarrière van
25 jaar als bowlingspeelster. In die
periode verzamelde ze Belgische,
Vlaamse en provinciale titels en
brak ze vijfmaal het Belgische De trofeeën waren voor
Marina (links) en Ellen.
record.
Voor de trofee van Sportlaureaat
2015 kon Ellen Van de Catseye een indrukwekkend seizoenspalmares voorleggen, met
nationale en Europese titels in het skeeleren en als top een wereldtitel 3000 meter ploegenkoers
op de weg. Zij was het voorbije seizoen zonder tegenspraak de beste sporter van Zemst.

Een beperking is geen hinderpaal, wel integendeel!
Een vrouw met bowlingballen

Marina De Jonghe, die de titel van Sportverdienste wegkaapte, is doof, maar dat belet haar niet om
al jaren de kampioenstitels in de bowlingsport aaneen te rijgen. We vragen het even aan Marina
zelf: “Bowlen doe ik al 25 jaar. En inderdaad behaalde ik diverse medailles bij de Belgische
Bowlingsport Federatie, afdeling doven. Ik werd vele keren kampioen van België in individuele en
groepsdisciplines. Ook bij de horenden behaalde ik in 2001 een bronzen medaille op het Belgisch
kampioenschap. Ik ben dan ook fier de Trofee voor Sportverdienste te mogen ontvangen. Bowlen
is mijn passie. Tot vorig jaar trainde ik drie of vier keer per week in Vilvoorde of Molenbeek.”
Jammer genoeg moest Marina vorig jaar het actieve bowlen achterwege laten door een
arbeidsongeval aan haar rechterduim, wat voor haar sport faliekant is. Het belet haar niet om
passioneel bezig te blijven met haar hobby door allerhande curiosa te verzamelen die te maken
hebben met de bowlingsport: affiches, pins, …. Wie haar collectie wil helpen vervolledigen, mag
altijd een mailtje sturen naar de Zemstenaar.
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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
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Kevin en Nico zijn zwemkampioen

Daarnaast telt Zemst ook twee sportkampioenen met een beperking in de
zwemsport. Beiden behaalden al medailles op de Special Olympics.
Nico Lepage is 37 lentes jong. In de week is hij actief in het crea-atelier van
Ons Tehuis Brabant in Kampenhout. Nico is aangesloten bij omnisportclub
’t Vosje. Zo nam hij voor de tweede keer deel aan de Special Olympics en
behaalde half mei 2015 in het zwemmen twee keer een zilveren medaille. Hij
zwom ook de finale met de aflossingsploeg. Nico legt uit: “Mijn familieleden
zijn mijn beste supporters. Ik ben ze heel dankbaar. Ik combineer de
zwemsport met mijn andere hobby’s, tekenen, schilderen en dansen. Elke
zaterdag train ik in het zwembad van Vilvoorde. Ik blijf dat zeker verder
doen. Waar ik heel fier op ben is dat de Special Olympics officieel geopend
zijn door Prins Lorenz. Normaal zou Prinses Astrid hiervoor gekomen
zijn, maar zij moest zich op het laatste moment verontschuldigen wegens
rugklachten.” Wie meer info wil of wil komen supporteren voor Nico –
“Desnoods leg ik
Kevin Van een bus in”, lacht
Herp zwemt
hij - op een van
bij de
wedstrijden,
zwemclub van de
Jeanneke in kan terecht op
Hofstade. w w w . t v o s j e .
be of op www.
specialolympics.
be.

Nico Lepage uit Zemst zwemt bij
omnisportclub 't Vosje in Vilvoorde.

Kevin Van Herp is de benjamin van de sportkampioenen. Hij woont
weliswaar in Sint-Katelijne-Waver, maar is aangesloten bij de Hofstaadse
zwemclub van Jeanneke, waarover de Zemstenaar ooit een reportage
maakte. Kevin is 23, arbeider in Rumst, en hij zwemt al veertien jaar. Ook
hij werd gehuldigd als sportkampioen voor zijn recente zwemprestaties.
Hij behaalde op de National Special Olympics in 2014 een bronzen
medaille en in 2015 zelfs twee gouden en een zilveren medaille. Die
zilveren medaille won Kevin zowaar op de Europese Zomerspelen. Kevin:
“Naast atletiek en uitgaan met vrienden is zwemmen mijn belangrijkste
hobby. Het begon toen mijn toenmalige school De Beemden in Mechelen
mij inschreef voor een zwemwedstrijd in 2008. Sedertdien zwom ik in tal
van competities. Al vele jaren train ik ook al minstens een keer per week”.

De kampioenen van A tot Z
BASKETBAL

Kampioenschap in Dordrecht. Vijf
dansers uit de gemeente Zemst.
Sarah Moliteur, kampioen VlaamsBrabant in de categorie meisjes 13-14
jaar, dubbele minitrampoline C-niveau.

Dames Basket Groot-Zemst, provinciaal
kampioen Brabant 2014-2015.

HONDENSPORT

ATLETIEK

Bert Muldermans, vijf provinciale titels,
drie Vlaamse titels en vier Belgische titels.

GYM

Dansgroep Dansparant “The B.I.B.”,
tweede plaats Belgisch kampioenschap
UDO en selectie voor Europees

Reinout Polspoel. In de discipline
gehoorzaamheid won Reinout Polspoel
van KACEZ-Elewijt met zijn hond Gadax
High Claerings het kampioenschap in de
ereklasse.

Jens Polspoel. in de dicipline agillity won
Jens met dezelfde hond als zijn broer het
kampioenschap bij de Maxi’s gevorderden.
JUDO

Siem Van Damme, brons op Belgisch
kampioenschap voor studenten.
Marcelis Owen, goud op het Belgisch
kampioenschap voor studenten.
Niels De Wit, provinciaal kampioen.
Judoploeg Jigo-Tai, kampioen in
afdeling 4A (als club).
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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

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55

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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De gemeente huldigde alle sportlaureaten.

ROLSCHAATSEN

Robbe Aelst, provinciaal kampioen
Vlaams-Brabant op de piste 2014.
Jorun Geerts, provinciaal kampioen op
de piste en weg, en vier medailles op het
Belgisch kampioenschap.
Sofie De Ridder, provinciaal kampioen
op de piste en weg, vier gouden medailles
op het Belgisch kampioenschap en
uitgeroepen tot algemeen kampioen.
Jens Janssens, vier gouden medailles
op het Belgisch kampioenschap en
uitgeroepen tot algemeen kampioen.
Emily Bisschops, één bronzen en
twee zilveren medailles op het Belgisch
kampioenschap.
Katja De Ridder, twee bronzenmedailles
op het Belgisch kampioenschap 2014.
Abdissa Van Paesschen, twee zilveren
medailles op het Belgisch kampioenschap
2014.
Julie Bailly, één bronzen en vijf
gouden medailles op het Belgisch
kampioenschap en uitgeroepen tot
algemeen kampioen.
Imke
Vandeuren,
provinciaal
kampioen Vlaams-Brabant op de
piste. Twee bronzen, drie zilveren en
één gouden medaille op het Belgisch
kampioenschap.
Jens De Prins, provinciaal kampioen
Vlaams-Brabant op de piste. Vier
bronzen en twee zilveren medailles op
het Belgisch kampioenschap 2014.
Nymphe Keuleers, één zilveren en
vier gouden medailles op het Belgisch

kampioenschap^2014.
Stijn Desmet, tweede op het Belgisch
kampioenschap.
SCHERMEN

Sander Van Gijsel, reeds vijf jaar
geselecteerd Belgisch team EK/WK
selectie.
TENNIS

De Wehzel Heren 65, kampioen VlaamsBrabant 2014 en Belgisch finalist 2014.
De Wehzel Heren 35/2, kampioen
Vlaams Brabant.
De Wehzel Heren 70 en dames 4,
kampioen Vlaams-Brabant.
VOLLEYBAL

Heren 2 Zenneblok, kampioen in
Volley-vriendschapsverbond in de
hoogste reeks en bekerwinnaar in
hetzelfde verbond.
Heren 1 Zenneblok, bekerwinnaar in de
VLM competitie.
Dames 2 Zenneblok, kampioen in het
VLM verbond in de hoogste reeks.
WIELRENNEN

Mathias Lefeber, eerste plaats BK
teamsprint piste en eerste plaats BK
ploegenachtervolging piste.
Aline Lefeber, zilver op het BK tijdrijden
op de weg en zilver op het BK weg.
ZWEMMEN

Pieter Boodts, driemaal goud en één

keer zilver op de provinciale en regionale
kampioenschappen, en twee keer
brons op het nationaal kampioenschap
benjamin.
Rune De Corte, tweemaal zilver en één
keer goud op de provinciale en regionale
kampioenschappen benjamin.
Kevin Van Herp, één keer brons en één
keer zilver op de paralympics 2014.
Stijn De Schepper, vijf keer goud
op de provinciale en regionale
kampioenschappen, één keer zilver
en vijf keer goud op de nationale
kampioenschappen Masters 30.
Pieter-Gert Smolders, vijf keer
goud op de provinciale- en regionale
kampioenschappen. Twee keer brons
en drie keer goud op de nationale
kampioenschappen pupillen.
Anneleen Nijssens, twee keer zilver
op de provinciale en regionale
kampioenschappen masters. Twee keer
zilver op de nationale masters 25.
Jessica Peeters, vijf keer goud
op de provinciale en regionale
kampioenschappen masters 25. Zes keer
goud op de nationale kampioenschappen
masters 25.
ZAALVOETBAL

ZVK Ajax, Vlaamse Zaalvoetbalbond,
kampioen Vlaams- Brabant en het
Brussels Hoofdstedelijk gewest, 4e
provinciale reeks B.
Tekst: Juliaan Deleebeeck, Bart Coopman en Jean Andries,
foto’s: Jean Andries

41

Hofstade - Met ‘Nieuwenhuizen’ kreeg dagcentrum
Ambroos op zondag 21 juni een eigen naam. De dag
waarop de naam werd bekend gemaakt was niet
toevallig ook (bijna) de dag van de mantelzorger.
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

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden

Dagcentrum wordt

Nieuwenhuizen

W

at zouden we zijn
zonder mantelzorgers,
al die mensen die
belangeloos
een
helpende hand toesteken aan wie zorg
behoeft? Dat kan iets heel kleins zijn,
zoals af en toe boodschappen doen
of eens naar de dokter rijden, tot de
dagelijkse zorg voor iemand die dat
zelf niet meer kan. En dat kan al eens
doorwegen voor de mantelzorger
zelf. Daarom is het heel belangrijk
om weten dat er oplossingen zijn

Een eigen naam
“We wilden ook bewust ons
dagcentrum (het enige in Zemst
trouwens) een eigen naam geven,
zoals onze andere afdelingen:
Wolfslinde, Diependael, Eetveld,
Het Steen, Schranshoeve, allemaal
kastelen in de buurt”, gaat Petra Van
Pellicom van de sociale dienst verder.
“Tot nog toe werd het dagcentrum
Ambroos genoemd, wat mensen het
idee gaf dat je een rusthuisbewoner
bent, of toch al minstens met één been

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

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69
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Hoogstraat 3
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

Lies Van Mol (tweede van links) maakte de naam
bekend. Naast haar: Eva Langenus, Evelien Sève,
Veerle Geerinckx en Mieke Vandorpe.

om zijn/haar taak wat te verlichten
en even op adem te komen. Eén
van de mogelijkheden (naast kort
verblijf of thuishulpdiensten) is
een dagcentrum, waar wie zorg
behoeft overdag naartoe kan. “Nog
te weinig bekend”, vertelt ons Mieke
Vandorpe, directeur van WZC
Ambroos. “Daarom koppelen we
vandaag de bekendmaking van de
naam van ons dagcentrum aan de dag
van de mantelzorger, nu dinsdag 23
juni. Onze bedoeling is vooral dat
mantelzorgers weten dat we er zijn.”

binnen staat. Soms is dat zo, want als
mensen laat inschrijven is dit vaak een
oplossing voor een overgangsperiode.
Maar dat hoeft helemaal niet zo te
zijn. We hebben trouwens ook een
andere ingang. Om een gepaste naam
te vinden hebben we een wedstrijd
uitgeschreven en Nieuwenhuizen
kwam daarbij uit de bus. Die verwijst
naar kasteel Nieuwenhuizen in
Hofstade.”
En zoals bij een echt doopfeest past
kregen alle bezoekers suikerbonen.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

Jarne en Febe winnen
Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

Heel wat mensen gingen op zoek naar
de leeshonden in ons vorig nummer!
Maar niet iedereen had ze allemaal. Er
zaten twee honden verstopt en die kon
je terugvinden op een foto op p. 9 en
een andere op p. 19.
Uit de vele juiste antwoorden trok
een onschuldige hand Jarne (8 jaar)

en Febe (5 jaar) Van Crombruggen
uit Weerde. Zij winnen deze maand
25 euro waarmee ze terecht kunnen
bij een van de adverteerders van de
Zemstenaar. Ze wilden er een lekker
broodje van gaan eten.
Ook in dit nummer zijn leeshonden
verstopt. We verklappen wel niet hoeveel.
Wie ze allemaal vindt en ons
dat meldt, maakt ook kans
op 25 euro. Mail naar info@
dezemstenaar.com, geef een
brief af aan een redactielid of
bij de bib. Het juiste antwoord
insturen kan tot 15 juli.
KVDW, foto: JA

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

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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Eppegem - “Ze zijn door al hun zegepralen nu wijd en zijd bekend.” Het is een zinnetje
uit het clublied van volleybalclub Zenneblok. En dit seizoen waren er veel van die
zegepralen: de ploeg Heren 1 won de VLM-beker van Brabant, Heren 2 werd kampioen in
de eerste reeks van de Federatie van de Vriendschap en pakte daar eveneens de beker. En
voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kon ook de eerste damesploeg van Zenneblok
de kampioenstitel vieren in de hoogste afdeling van de VLM-competitie.

Successeizoen voor
Zenneblok
B

estuurslid
Herwin
Bolijn vertelt het
verloop: “In de helft
van het seizoen zag
het er allemaal niet zo rooskleurig
uit. Onze ploeg Dames 1 stond
op een tweede plaats achter het
ongenaakbaar geachte Schepdaal.
Heren 2 stond pas derde na een
heel slechte competitiestart en
verloor ook zijn eerste match
in de beker. Heren 1 had pech
met een zware loting in de beker.
Maar dan begon het tij te keren.
Dames 1 ging verrassend winnen
in Schepdaal en pakte daar de
leidersplaats, die ze niet meer
afgaven. De Zenneblok-dames
werden uiteindelijk kampioen
met 1 puntje voorsprong na
een echte nek-aan-nek race. Na
de laatste wedstrijd tegen Lot
barstte een geweldig feestje los
bij sponsor Amadeus in ZemstLaar. Ook al omdat onze ploeg
Heren 2 op die dag in Moorsel
de bekerfinale had gewonnen
van Opwijk. De successen
stroomden binnen.
Heren 2 klopte kort na
nieuwjaar de nummers 1 en 2
van het klassement, die nadien
onderling nog punten van
elkaar afsnoepten. Ook Heren 2
eindigde daardoor het seizoen
met 1 puntje meer dan het
nummer 2 Machelen.
Ondertussen had Heren 1
zich met veel moeite een weg
gebaand naar de bekerfinale
in De Waterleest in Eppegem.
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Tegenstander
Moorhoek
Londerzeel was torenhoog
favoriet, maar gesteund door
een hele schare supporters
werd Londerzeel toch met
een droge 3-0 naar huis
gestuurd. En dat een dag na
het jaarlijkse Zenneblok-feestje!
Waarschijnlijk heeft het vlees
van bij de andere sponsor, Het
Laars Slagerke, gezorgd voor
extra paardenkracht.” (lacht)

Zenneblok 1

Wat een seizoen, Herwin!
Dat
is
geschiedenis
schrijven. Vanwaar het
succes?

“Het recept achter deze
successen:
Zenneblok
is
een
echte
vriendenclub
met veel aandacht voor de
nevenactiviteiten,waar vele leden
met plezier aan deelnemen. Het
resultaat daarvan is dat er op het
veld voor mekaar door het vuur
wordt gegaan. Maar toch zal het
heel moeilijk worden om een
dergelijk succesjaar te evenaren
of te verbeteren. Zeker omdat
de club volgend seizoen enkele
spelers en speelsters een tijdje zal
moeten missen om allerhande
redenen. Nieuwe spelers en
speelsters van alle niveaus zijn
uiteraard altijd welkom in één
van de zes Zenneblok-ploegen.”

Zenneblok 2

Tekst: Karin Andries, foto’s: Jean Andries

club
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_> Voor
ploeg
chillende
en de vers blok.be
www.zenne

Dames Zenneblok

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 juli 2015

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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Zemst – Op pinkstermaandag 25 mei overleed
onverwachts Roger Van Kerckhoven. Amper 70 jaar en
nog zoveel te doen… Meester Roger was een begrip in
Zemst. Een levend archief. Gekend en geliefd.
Roger keek op geen
fysieke inspanning
ter compensatie
van het eindeloze
heemkundige
opzoekingswerk.

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

Vaarwel,
meester Roger…

H

onderden Zemstenaars
zullen
zich
hem
herinneren als hun
onderwijzer
in
de
basisschool. Tal van verenigingen
verliezen een gedreven medewerker en
bezieler: heemkring de Semse, OudChiro Zemst, de Sint-Sebastiaansgilde
en de KWB van Weerde, Hoembeka…
Als medestichter van de Semse in
1985 wist hij zich gepassioneerd
in te zetten voor de studie van
de plaatselijke geschiedenis. Hij
publiceerde
talloze
goed
onderbouwde artikels, boeken
en bijdragen over het verleden
van Zemst en omstreken. Als
geboren verteller slaagde hij er
steeds in zijn publiek te boeien
en trad hij met kennis van zaken
op als gids. Oorlogen, edelen,
het dagdagelijks leven van de
prehistorie tot nu… Roger
beperkte zich niet tot één bepaald
onderwerp of één tijdperk van
de geschiedenis. Ontelbare uren
bracht hij door in bibliotheken,
pluisde hij archieven uit. En,
niet onbelangrijk, hij durfde met
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vernieuwende ideeën ingaan tegen de
klassieke geschiedschrijving.
Een gezonde geest in een gezond lichaam
was zijn motto. Als tegengewicht voor
het intellectuele werk zocht hij heil in
het sportieve. In zijn doorgedreven
fietstochten schuwde hij geenszins de
kilometers of de heuvels, en deed hij
inspiratie op. Maar Roger was ook en
voor alles een family man: toegewijde
echtgenoot, liefdevolle vader en
bezorgde grootvader.

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

.be
info@smartconstruct.be

Adem verse binnenlucht

Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Paul Van Welden

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Meester Roger, notoir
pleitbezorger voor de
geschiedenisstudie van zijn
geliefde Zemst.

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

Exclusief in kwaliteit

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

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

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

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst
tel. 015 41 41 42 - fax 015 41 41 44
www.alupoort.be - info@alupoort.be
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“Al meer dan 20 jaar
een vertrouwd adres.”

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

Totaalservice in optiek
•
•
•
•

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

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