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e hete autorit had vocht gekost. Het Toscaanse terras
wenkte, baadde nog in een zinderende avondzon.
De liter ijskoude aqua minerale frizzante bracht
welkome verkoeling. Na het obligate uitpakken
en een verkwikkende douche zouden we straks wel wat andere
bubbels lusten. Una belle signore locali italiano, kort zwart
gerokt, wit hemdje, openspringende knoopjes, noteerde onze
reservatie. Met een knipoogje aantoe. Tafeltje tussen ligweide en
zwembad. Met zicht op valleien, heuvels, cypressen.
De perfect gekoelde prosecco bracht ons gauw in een aangenaam
relaxte, lichte roes. Enkele tafeltjes verder, ook een koppeltje. Prille
vijftigers pakweg. Hij, drukdoende met smartfoon, tablet, laptop...
Zij, de schaars bedekte gebruinde dijen zedig gekruist, haar felrode
gekrulde lippen zuinig nippend aan een witte Martini-on-therocks. Rusteloos rondstarend. De menukaart kende ze wellicht al
uit het blote hoofd. Maar van de overzijde, no f*cking kick. Druk,
druk, druk... alsof de wereld elk ogenblik kon vergaan.
Mijn vrouw en ik genoten ondertussen van onze saignante
bistecca fiorentina die we doorspoelden met een licht gekoelde
Barolo van 2005... De hemel leek aardig dicht nabij. Tot een
hoekig individu met psychedilisch hawai-hemd het tafeltje
ernaast luid inpalmde. De ijzerwinkel rond zijn hals en polsen
glimde in de schemerspots van het zwembad. Hoewel alleen,
volstond een liter witte huiswijn amper om zijn grootste
goesting te lessen. In afwachting van de hoofdschotel wou
hij nog even verkoeling zoeken in het kabbelende nat. En
indruk maken. Hoewel. Het hemd ging uit ... een beschilderde
vleeshomp verscheen. Jaren geleden wellicht een kathedraal
om Gaudi jaloers te maken. Nu eerder een bouwvallige ruïne,
klaar om in te storten. Onder enkele Bibendum-gordels huisde
een minuskuul zwemslipje. Het zou me niet verwonderd
hebben mocht er ook nog een prince albert in vertoefd hebben.
Een zielig spek-takel, aldus mijn vrouw. En of ze gelijk had. Tot
plots ook de dame van de achteloze zakenpartner opstond,
haar witte jurk zwierig uitzwaaide en half naakt het bad indook.
Hilariteit en gekir! De drukke zakenman griste zijn spullen
bij elkaar en verdween. Kort nadien scheurde een Maserati
Quattroporte brullend de Toscaanse nacht in. Vakantie,
heerlijk toch? Geniet ervan, liefste Zemstenaars.  De redactie (AL)
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Tradities op Boskermis
Zemst-Bos - Vanaf begin 20ste eeuw
staat er kermis in Zemst-Bos, meer
bepaald op de parking van feestzalen
Amadeus. Veel attracties staan er
niet, maar des te meer is er ambiance
op een andere manier. Het ganse
kermisprogramma duurt zomaar
eventjes vier dagen.

E

lke dag kan men de buikjes
gaan vullen met traditionele
gerechten zoals mosselen,
stoofvlees, vol au vent en op
maandag staat er paardenbiefstuk op de
menu .’s Avonds trekken de bosuilen en
omwonenden hun dansschoenen aan en
wordt er gedanst tot in de vroege uurtjes.
Dit jaar was er zelfs een optreden van
Rudy Jones n.a.v. zijn veertig jaar carrière.
Zowel jong en oud komen samen om te
keuvelen, te zingen en te swingen op alle
soorten muziek.

was drie jaar
geleden een
groot succes.
De nieuwe
uitbaatster
Gewoon gek genieten.
v
a
n
Amadeus,
Marleen, vond het geen slecht idee door badeendjes op te rapen langs de
toen de werkgroep voorstelde om van zijkant. Mannen werden uit het publiek
het buikschuiven en touwtrekken een gekozen om de dames te trekken om zover
jaarlijkse traditie te maken. En oeps, een mogelijk te laten schuiven. Een plaatselijke
professionele jury bepaalt uiteraard
nieuwe traditie is geboren.
de punten volgens de aantal meters en
Travestiet van eigen
verzamelde badeendjes. Elk team werd dit
Op zondag zijn er de “bosspelen”. bodem
jaar gecoacht door een travestiet van eigen
Sinds een vijftal jaar daagt het team Het buikschuiven gebeurt op een dubbel bodem. Zij waren een evenement op zich.
“de Bosladies” een ander team uit om gevouwen plastiek van twintig meter Het team “de bosuilen” werd uitgedaagd
bepaalde ludieke sportspelen te doen. Elk lang. Een brouwsel van bruin zeep wordt voor de bosspelen. Het buikschuiven
jaar werd er verschrikkelijk nagedacht op klaargemaakt en wordt voor de start over was een nek aan nek race, maar het
welke manier ze het team gingen uitdagen. de plastiek verspreid met water. Een touwtrekken gaf het beslissend resultaat.
Dat ging van eieren over een muur gooien zwemband mag als hulpmiddel gebruikt De “bosladies” werden eerste en kregen
en opvangen tot het snelste fietsen over worden om snelheid en extra meters een fles champagne als prijs!
een hindernissenparcours tot penalty’s te kunnen halen. Opgelet, tijdens het
geven tot buikschuiven. En dat laatste schuiven kan men extra punten verzamelen Na het buikschuiven en het touwtrekken
mogen ook vrijwilligers
Buikje schuiven? Of borstschuiven?
de zeepbaan proberen.
Uitbaatster Marleen liet
zich niet kennen en schoof
zonder zwemband over de
zeepbaan. Een daverend
applaus voor haar prestatie!
Al
deze
evenementen
brengen heel wat volk op de
been en brengt de mensen
bij elkaar om samen plezier
te maken. Een jaarlijks
evenement dat Marleen wil
blijven organiseren. Wie
weet wordt volgend jaar de
Zemstenaar uitgedaagd?!
Trekken maar!

Tekst: Karin Andries, foto’s: Jean Andries
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7 x Summer Proof
Zemst - Kan september voor jou niet snel genoeg komen? Zit je
met de handen in het haar na een maand ‘vakantie’? Geen idee hoe
je je kids (én jezelf) nog langer tevreden kan houden? de Zemstenaar
to the rescue! Met deze 7 summer proof life hacks wordt augustus
een fluitje van een cent.
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Heb je zelf ook een leuke
summer proof life hack?
Post hem op onze
Facebookpagina!
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Pelikaan maakt
tussenlanding
Eppegem - Erwin Buelens maakt al eens een ommetje met
zijn paarden of hond in de buurt van de Rekelstraat waar
hij woont. Aan het opvangbekken langsheen de Zennedijk
kijkt niemand nog op van de aanwezigheid van grote
aantallen ooievaars, reigers en andere vogels. Nu wreef
Erwin samen met enkele anderen zich toch de ogen uit. Een
kanjer van een vogel, pootje badend aan de waterkant..

Is dat nu
verdorie
geen
pelikaan?

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Erwin “Het is een feit
dat de ‘propere’ Zenne
en het beter beheren van
natuurgebied er toe heeft
bijgedragen dat fauna
en flora beter gedijen
dan pakweg tien jaar
geleden. Veel inheemse
soorten zijn terug van
weggeweest. Nu is een
pelikaan geen inheemse
vogel natuurlijk. Ik had
de indruk dat het dier niet
helemaal gezond was. Het
zat wat ineengedoken en
nam een nogal moeizame
vlucht. Het is toch twee
dagen in de buurt gebleven en is dan
verdwenen. Ik vermoed dat het geen
afgedwaalde wilde vogel was, maar dat
de pelikaan ergens gehouden werd en
dan het luchtruim en de vrijheid heeft
gekozen.”

Planckendael?
Wij gingen ons licht opsteken in
dierenpark Planckendael. Verzorger
van de pelikanen Olivier weet ons te
vertellen dat de Eppegemse passant een
roze of witte pelikaan is. Die worden
ook in Planckendael gehouden, samen
met kroeskoppelikanen.
“Onze dieren worden gekortwiekt”, zegt
Olivier, “het is dus uitgesloten dat deze
vogel van hier komt. Bovendien worden
ze dagelijks geteld. In Pairi Daiza, waar ze
de dieren niet kortwieken, ontsnapten al
8

De ongeïdentificeerde pelikaan koos
voor Eppegem als tussenstop.

meermaals pelikanen, waarvan er enkele
nog niet werden teruggevonden, dus dat
is een mogelijkheid. Ook in Nederland
vlogen de afgelopen jaren pelikanen
weg uit dierenparken. Overleven hoeft
niet echt een probleem te zijn. Tegen
kou zijn ze bestand, en als ze meertjes
of vijvers vinden met vis kunnen ze zich
voeden. In de lucht zijn ze wel eens
kwetsbaar door obstakels zoals masten,
windmolens en kabels. Een echt wild
exemplaar zie ik hier niet snel opduiken.
Hun
dichtstbijzijnde
natuurlijke
habitats situeren zich in ZuidoostEuropa en de Donaudelta in Roemenië
en hun trekroutes gaan zuidelijk.”
Besluit: de kans dat we ooit opnieuw
een pelikaan in het Zemstse zullen
spotten, is wel erg klein.
Tekst: Dirk Verdeyen, Foto: Erwin Buelens
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Je bent wat je eet
Zemst - ‘Je bent wat je eet’ is een
uitspraak die we allemaal al wel eens
gehoord hebben. Deze gevleugelde
uitdrukking komt oorspronkelijk van de
Duitse filosoof Ludwig Feuerbach. Hij
stelt dat je zonder eten geen vlees op
je botten krijgt, maar ook geen geest
kan ontwikkelen. Zijn conclusie is dat
het Zijn (het leven) op één lijn staat met
eten. Je bent dus wat je eet – Man ist,
was man ißt. Tegenwoordig wordt dit
gezegde door gezondheidsfanaten en
dieetgoeroes in verband gebracht met
het slankheidsideaal en gezondheid.
Je vraagt je nu misschien af of jouw
favoriete maandblad met een belerend
vingertje goede raad zal geven? Nee, die
toer gaan wij niet op.

E

r zijn inderdaad veel
interpretaties van onze slagzin.
Zo zei de Amerikaanse auteur
Michael Pollan onlangs: ‘Als je
bent wat je eet, dan zijn wij eigenlijk maïs,
en op fundamenteler niveau aardolie. Wij
houden het gewoon op gezelligheid en
gaan op zoek naar wat eten betekent voor
de Zemstenaar.
Koken:
een
plezier
vervelende opgave?

of

een

Dat eten belangrijk is, mag ondertussen
wel duidelijk zijn. De eethuisjes en

Herstellingen in eigen

Ook op Boskermis brengt lekker eten de mensen gezellig bij elkaar.

restaurants in onze gemeente zitten vol.
Koken is hot! We worden overspoeld
door kookprogramma’s op televisie,
kookboeken van bekende Vlamingen en
onze Belgische keuken is zonder meer
een stukje van onze nationale trots.
Eten betekent gastvrijheid, gezelligheid
en samenhorigheid. Het wordt zelfs
verheven tot een kunst. Voor sommige
onder ons is koken een plezier, andere
willen er zo snel mogelijk vanaf.
Gehaktballetjes met kriekjes

Bepaalde gerechten brengen je ook
terug in de tijd.
Ballekes
met
warme
kriekjes
(en rabarbermoes
ten spijt, want
dat was zeker niet
mijn
favoriete
gerechtje), roepen
mij alleszins
werkplaats voor
vrolijke
jeugdherinneringen
op.
Hofstadekermis was in mijn
kindertijd
een
groot familiefeest.
Smoutebollen van

www.nauwelaertsenzoon.be

het kraam was een echte traktatie, maar
het zijn de gehaktballetjes die mij het
meest bijblijven. Voor wij gezamenlijk
met de hele familie -neven, nichten, ooms
en tantes inclusief- afzakten naar het
feestgedruis in het dorp, aten wij samen
de zorgvuldig gerolde gehaktballetjes
met kriekjes, rabarbermoes (van rabarber
uit de eigen tuin) en verse pistolets of
stokbrood.
Definieert hoe en wat we eten dan
toch een beetje wie we zijn?

Dat willen wij nu graag uitzoeken.
Kortom, wij willen weten waar de
Zemstenaar zijn inspiratie vandaan
haalt en hoe Belgisch onze maaltijden
tegenwoordig nog zijn. Komt de
mediterrane of Aziatische keuken
tegenwoordig bij de Zemstenaars meer
aan bod of ben je misschien geboren
in een ander land en mis jij de geurige
gerechten uit je jeugd? Heb jij een leuke
anekdote of herinnering die je met
ons wil delen of een familierecept dat
niet verloren mag gaan? Laat het ons
dan weten en stuur een mailtje naar:
info@dezemstenaar.be Wij maken dan
graag een artikeltje.
Tekst: Veerle Mollekens; foto: Karin Andries
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digitale fotoprints
op taarten,
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foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

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

Zemst - De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zemst bestaat
vijfentwintig jaar én heeft een nieuwe covoorzitter gekregen. Johan Clycq en Bert Devogeleer
vormen samen het voorzitterschap van de jarige GROZ. Tijd voor een kennismaking!

Kennismaking met GROZ

J

ohan en Bert, wat is de
GROZ eigenlijk?

Wij
zijn
een
erkend
adviesorgaan van de gemeente
Zemst. Onze leden zijn lokale
verenigingen die zich bezighouden
met ontwikkelingssamenwerking en
internationale solidariteit.
In het begin bestond de
GROZ uit de parochiale
missiekringen van Zemst,
Hofstade en Eppegem en
11.11.11. Het accent lag
toen vooral op het sturen
van goederen en geld. In
de loop der jaren kwamen
er andere organisaties
bij zoals de Oxfam
Wereldwinkel,
waar
Johan zijn wortels heeft
en
vluchtelingenwerk
AZIZ waaruit de vorige
covoorzitster
Josée
Goethals
voortkwam.
Daardoor kregen we
andere
invalshoeken
op de sector. Verder
is
Plan
Regionale
Werkgroep Zemst erbij,
de lokale afdeling van
Plan, opgericht door de
huidige covoorzitter Bert
Devogeleer.
Tenslotte
maken
nog
twee
onafhankelijke lokale verenigingen deel
uit van de GROZ: Xaritoo en Mali-Kanu.
Waarin
verschilt
de
huidige
ontwikkelingssamenwerking
op gemeentelijk vlak van de
missiehulp van vroeger?

Op twee vlakken: resultaatgerichtheid en
tweerichtingsverkeer.
De GROZ heeft een puntensysteem
uitgewerkt om de subsidies voor NoordZuid verenigingen toe te kennen op
basis van hun prestaties. Dat gaat over
hoe goed ze hun projecten voorbereiden

en opvolgen en er expertise rond
opbouwen. Daarnaast kijken we ook
naar het opbouwen van draagvlak:
hoe goed communiceren verenigingen
over hun projecten naar de Zemstse
bevolking?
Het idee groeit dat ontwikkeling van het

Dat maakte de andere kinderen jaloers en
brengt eigenlijk fundamenteel niks bij.
Met onze financiële adoptie (0,83 €/per
dag) steunen we het project dat invloed
heeft op de levensomstandigheden van
ons Plan kind."

Bert Devogeleer (links) en Johan Clycq (rechts): “De
GROZ is veel meer een overlegplatform geworden”.

Zuiden ook verrijking van het Noorden
betekent: dialoog en uitwisseling van
visies in plaats van éénrichtingsverkeer.
Hoe hebben jullie dat zelf concreet
zien veranderen?

Bert: “In de werkwijze bij Plan België
zien we de laatste 20 jaar een evolutie.
Luisteren naar kinderen en hun
gemeenschap geeft een beter beeld van de
echte noden. Als Plan ouder was het even
schrikken toen we twaalf jaar geleden te
horen kregen dat we wel brieven en foto’s
konden blijven sturen maar geen cadeaus.

Wat zijn de plannen
voor de toekomst?

“We hebben voor het
najaar nog een aantal
interessante activiteiten op
stapel staan, te beginnen
met het Wereldfeest
op 6 september in
de Schranshoeve in
Eppegem.
Op
10
november is er een
poëtische fakkeltocht met
voordrachtskunstenares
Veerle Van Rie en dichter
en docent Koen Stassijns.
Tenslotte komt er een
open GROZ-vergadering
met een debat met Rudy
Vranckx rond Syrië op 12
november.”
De
Stedenband
die
Zemst heeft met Sokone
in Senegal bestaat dit jaar
tien jaar. Een delegatie
van gemeentepersoneel
en mandatarissen gaat
eind oktober op bezoek,
gekoppeld aan een studieconferentie van
de Vlaamse Vereniging van Steden en
Gemeenten.
“Wij als GROZ steunen de opbouw van
wetenschappelijk onderbouwde kennis
rond deze samenwerking en drukken
op het belang van wederzijds leren met
respect voor elkaars eigenheid.”
Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Jean Andries

e GROZ:

_> Meer info over>dover Zemst
.be
g >GROZ
www.zemst
amenwerkin
lingss

>Ontwikke
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Eindelijk oplossing Carrefour-kruispunt?
Zemst – Een onoverzichtelijk kluwen is het vaak. Een nachtmerrie voor fietsers. Al zoveel
jaren een totaal onverantwoorde situatie. En dan zouden ze ook nog de fiets-o-strade daar
laten passeren… Gelukkig is er zicht op beterschap. Een herinrichting van de winkelsite en
de carrefour - het kruispunt dus - lijkt er eindelijk aan te komen.

H

et lijkt wel het monster van
Loch Ness. Om de zoveel
tijd, in een zogenaamde
komkommerperiode, duikt
dit dossier op. Maar uit goed ingelichte
bron heeft de Zemstenaar vernomen
dat vanaf september 2015 – zeggen
en schrijven over één maand – deze
handelssite op de grens van Mechelen en
Zemst wordt aangepakt.

Geen rotonde
Brico breidt uit en er komen nieuwe
zaken bij. De parking wordt aangepast en
aansluitend ook het kruispuntencomplex
van Brusselsesteenweg, Zemstsesteenweg
en Zemstbaan. De verkeerslichtenregeling
wordt eindelijk (!) op een realistische
manier afgesteld, met bijzondere
aandacht voor fietsers, zowel doorgaand
als met bestemming winkelsite. Het wordt
dus geen rotondecomplex zoals in het
verleden meermaals was gesuggereerd.
Dat het geen evidente zaak is om dit drukke,
onoverzichtelijke punt oordeelkundig herin
te richten, willen we graag onderschrijven.
Maar al te lang hebben de bevoegde
overheden getalmd, ja gespeeld met
mensenlevens op een plaats waar tijdens
het schooljaar dagelijks honderden jonge
en soms onervaren fietsers passeren! In
weer en wind. Soms in het halfduister. Met
vrachtwagens die onverantwoord snel op
armafstand langs zoeven. Over de onveilige
toestand ter hoogte van de Passade valt

Binnenkort eindelijk meer veiligheid voor de zwakke
weggebruiker op het Carrefour-knooppunt.

omwille van de werken op dit ogenblik
geen verbetering te verwachten. Hopelijk
slaan de stad Mechelen en de provincie
Antwerpen hier de handen in elkaar voor
meer veiligheid voor de fietsers.

Fiets-o-strade
Als alles goed gaat – en we spreken dus
met twee woorden – moeten over een jaar,
dus tegen september 2016 de nieuwe
site en het kruispunt afgewerkt zijn. De
concrete planning wordt bekendgemaakt
van zodra die met meer zekerheid gekend
is. Volgende maand starten enkel de
werken op de winkelsite zelf en is er op
de openbare wegen nog geen bijkomende
verkeershinder te verwachten. De winkels
blijven uiteraard toegankelijk tijdens de

werken. De plaatselijke verkeerssituatie zal
tijdens de werken ook geregeld worden
aangepast. Hoe de fiets-o-strade van
Mechelen naar Brussel hierin verweven
wordt, vinden we evenwel niet terug.
Uiteraard is de Zemstenaar benieuwd.
We zullen dit dossier op de voet volgen. In
het belang van ieders veiligheid.
Toe te juichen alleszins is de fietslus aan
de overkant van de Brusselsesteenweg,
die een directe verbinding maakt met
de Zemstsesteenweg, waardoor fietsers
naar Mechelen kunnen rijden zonder het
kruispunt aan de Carrefour te moeten
passeren. Dit gemeentelijk-provinciaal
project staat ook op de planning van
volgend jaar.
Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries

Deze spookrijder wist het ook even niet meer.
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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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Specialiteit:

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN
CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES

- 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

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

320

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

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

GARAGE

Accountancy Koekoekx

015 / 6114 42

boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

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

VW
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ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

accountant – belastingconsulent

AUDI

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

Eppegem – Jeroen Walschaerts schreef vorig jaar (op
zijn 22ste!) een boek over de bannelingen die in de Eerste
Wereldoorlog naar Soltau werden gestuurd. Vandaag is
hij op zoek naar verhalen over de Tweede Wereldoorlog.

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

Gezocht:

gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar

verhalen over WO II

015 610 138

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

I

s hij gebeten door geschiedenis? Of
toch vooral door oorlogen? “Beide
een beetje” lacht Jeroen. “Sinds
mijn vijftiende ongeveer ben ik
geboeid geraakt door de verhalen over de
oorlog die in mijn familie werden verteld.
Van daaruit is mijn interesse gegroeid en
ben ik op zoek gegaan in archieven naar
meer informatie. Eerst op de gemeente,
later in het Rijksarchief en bij de dienst

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

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

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

Oproep

aal
orlogsverh
Wil je je o b je
He
vertellen? over de
n
te
n
of
docume
reldoorlog
e
W
e
d
e
e
Tw
kan je
iaal? Dan
fotomater
roen
men met Je
contact ne n zo een
ts e
Walschaer agen aan zijn
dr
ij
b
steentje
k.
e
nieuwe bo ail
m
Dit kan via hotmail.com of
w@
den_jerre
97
477 54 45
0
n
o
fo
le
te

Oorlogsslachtoffers. Bij die laatste dienst
moet je wel de toestemming hebben van
een voorouder in rechte lijn om bepaalde
informatie te kunnen raadplegen. Zo kon
ik bijvoorbeeld niets te weten komen
over de broer van mijn overgrootvader
die gedeporteerd werd naar Duitsland.”

Het menselijke
verhaal
“Zoeken in archieven is als een
puzzel samenstellen. Ik ben daar
nu toch al zo’n zes à zeven jaar
in aan het snuisteren. Maar in de
archieven vind je ook niet alles”,
gaat Jeroen verder. “Ik ben vooral
geïnteresseerd in het menselijke
verhaal, want ik vind dat er vaak
te veel nadruk gelegd wordt op het
militaire. Wat hebben de burgers
meegemaakt tijdens de bezetting
1940-45? Hoe zat dat met de
voedselbonnen? Wie kwam in
aanmerking voor die bonnen
en wie niet?” Van de Tweede
Wereldoorlog zijn er uiteraard
meer getuigen te vinden dan van de
Eerste. Toch vinden veel mensen
het niet zo gemakkelijk om erover
te praten, ondervindt Jeroen. Er
komen wel wat emoties bij kijken.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

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
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Verbinnen
grasmaaiers

Echte mannen maaien geen gras
...maar doen wel de afwas...

Geerdegemstraat 54 2800 Mechelen 015 41 20 92
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Elewijt - Twee jaar geleden kreeg Steven Stockx het hart dat zijn leven redde. Deze zomer
fietste hij de mythische Mont Ventoux op om er zijn eigen verhaal te schrijven. Drie
nonkels en zijn petekind vergezelden hem.

Steven fietst met donorhart
de Mont Ventoux op

S

teven (28) werd geboren met een
erfelijke hartkwaal waaraan zijn
vader, vrij jong nog, overleed.
Een transplantatie was voor hem
de enige mogelijkheid om een normaal
leven te kunnen leiden. “Naarmate
ik ouder werd, stelde ik steeds meer
beperkingen vast die mijn leven gingen
beheersen. Ik voetbalde bij Elewijt maar
door mijn hartprobleem, en de medicatie
die ik daarvoor moest nemen, heb ik dat
moeten opgeven. Ik kreeg een defibrillator
ingeplant die mijn falende hart meer
dan eens terug op ritme bracht, maar
eigenlijk was het wachten op een geschikt
donorhart. Na een jaar van voorbereiding
en afwachten kwam dat beschikbaar. Over
de donor weet ik niets. Alleen dat iemand
met veel pech mij een nieuwe kans op een
normaal leven gegeven heeft en daar ben ik
mateloos dankbaar voor.”

Herboren
Na de operatie en een lange revalidatie
voelt Steven zich herboren. “Ik werk als
vliegtuigmekanieker op de luchthaven
van Zaventem en doe mijn job graag.
Stilzitten is niet mijn ding. Mijn nieuwe
hart maakt een normaal levensritme
mogelijk en ik mag ook weer sporten.
Wandelen, fietsen, zwemmen… alles
mag maar niet op competitieritme. Ik

“Stilzitten is niet
mijn ding. Mijn
nieuwe hart maakt
een normaal
levensritme
mogelijk.”

heb leren luisteren naar de signalen van
mijn lichaam. Met die ingesteldheid ben
ik ook gestart om de mythische Franse
Alpencol van 21,5 km te bedwingen.
Vier Merckxen, mijn nonkels Fried,
Paul en Koen en mijn petekind Yannick
vergezelden mij.”

Transplantoux

Steven (midden) omringd
door (v.l.n.r.) Koen, Fried,
Paul en Yannick.

Het UZ van Leuven en Sporta
bieden het sportieve evenement
aan onder Transplantoux, een
uitdaging voor patiënten met
een ruilhart om hun zelfbeeld
en zelfvertrouwen op te
krikken. Die krijgen ook een
begeleider toegewezen die hen
raad geeft en samen met hen de
berg op fietst.
“We hebben ons goed

voorbereid
met
trainingsritjes en de
tourritten van Sporta.
Die zijn niet verplicht
voor de deelnemers,
maar helpen wel om
je uithouding aan te
scherpen”, zegt Steven.
“Echt ernstig werd het
met de klimritten die
Sporta organiseerde. Het
heuvelend Oudenaarde
als aanloop, gevolgd door
de kuitenbijters in La
Roche en Herbestal. Die
ritten zijn wél verplicht
als indicator om je
mogelijkheden te peilen.
Als je die niet aankunt,
kan je beter nog wat
geduldig opbouwen en
de uitdaging een jaartje
uitstellen, adviseren de
begeleiders.”

Vertrouwen
Steven en zijn metgezellen stonden half
juni, op een vroege zaterdagochtend, op
de trappers voor een klimrit van 21,5 km
met een stijgingspercentage van 7,6 tot
12%. Over die afstand moesten ze 1639
hoogtemeters overbruggen. De laatste
kilometers in een kaal maanlandschap,
met een sterke mistral en zonder de
minste beschutting waren zwaar, maar
het lukte en de ontlading was dan ook
groot. “Ik had er vertrouwen in”, zegt
Steven. “Zoals altijd zijn het anderen die
zich zorgen om mij maken, maar daar is
helemaal geen reden toe. Ik heb van dat
ritje genoten. Ik weet nu dat ik weer véél
aan kan.”
Tekst: Juliaan Deleebeeck,
foto’s: Juliaan Debeleebeeck en Steven Stockx
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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.

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

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

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA
Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

De Molensteen
b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46
VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

Zemst - De boeren
T
S
M
E
Z
N
in Zemst hebben het
BOEREN I
in deze oogsttijd heel druk op het
land. We konden voor onze reeks ‘Boeren in Zemst’ deze
maand dan ook geen enkele landbouwer strikken voor
een interview, maar dat betekent niet dat het doodstil blijft
op het landbouwfront. Er is immers wat nieuws te rapen
op het gemeentehuis. Daar worden de voorbereidingen
getroffen om een landbouwloket te openen.

Loket voor onze boeren

D

e gemeente Zemst zal vanaf
1 januari 2016 een heuse
‘landbouwambtenaar’
aanstellen die half time
daarvoor aan de slag kan.
Die ambtenaar zal worden belast met
de voorbereiding van het opstellen
van een ‘gemeentelijk beleidsplan
land – en tuinbouw 2016-2019’ dat in
samenspraak met de landbouwraad en
schepen van landbouw Jan Verdoodt
gestalte zal krijgen. De schepen legt
uit: “Een aantal krachtlijnen van ons
landbouwbeleidsplan werden al naar
voren geschoven in de landbouwraad:
de gemeente erkent het belang van
zelfstandige ondernemingen, zoals
land- en tuinbouwers, als belangrijke
pijler in de lokale economie. Ze waakt
erover dat er voldoende aaneengesloten
en kwaliteitsvol agrarisch gebied ter
beschikking blijft voor de productie van
voedsel en voeder. De gemeente maakt
gebruik van de expertise en kennis van
land- en tuinbouwers over de open
ruimte en erkent hen als partner in
ruimtelijke planningsprocessen en bij
bestemmingswijzigingen. De gemeente

erkent de inspanningen van de sector
op het vlak van landschapsonderhoud
en houdt bij (her)aanleg van
weginfrastructuur ook rekening met
het landbouwverkeer. Ze ondersteunt
ook maatregelen om het draagvlak te
vergroten en de kloof tussen landbouw
en maatschappij terug te verkleinen
en ze ondersteunt landbouwers bij de
communicatie over de werkzaamheden,
of bij het positief in beeld brengen van
de sector. In het komende jaar wordt dit
verder uitgewerkt.“

Lokaal aanspreekpunt
De landbouwambtenaar zal ook het
‘landbouwloket’ bemannen. We vroegen
aan de schepen van landbouw wat dit
juist zal inhouden. Jan Verdoodt: “Een
‘loket’ wil vooral zeggen dat er op het
gemeentehuis een lokaal aanspreekpunt
is voor de plaatselijke landbouwer.
Klachten of vragen kunnen we dan intern
binnen de gemeente bespreken met een
bepaalde dienst zoals stedenbouw of
openbare werken bijvoorbeeld. Een
aantal punten kunnen ook doorgespeeld
worden naar de landbouwraad, ook
opgevolgd door de
landbouwambtenaar.
De landbouwraad geeft
dit jaar bijvoorbeeld
advies aan de gemeente
over het al dan niet
heropenen van trage
wegen. en concrete acties
rond verduurzamen van
landbouw, ontwikkeling
korte keten, enz."
Fijn om te horen dat de
landbouw nog ‘leeft’ in
Zemst …
Tekst: Bart Coopman
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Triatleet Diego Van Looy
wil topper worden
Op Pinkstermaandag liep
Diego solo naar winst in
‘Den Elewijtse Halve’.

Winst in de halve marathon
van Elewijt was een opsteker
voor Diego Van Looy. De exwielrenner heeft nog meer
pijlen op zijn boog en mikt
hoog. Hij wil een topper
worden als triatleet.

O

m
als
Zemstenaar
gedefinieerd te worden,
is Diego Van Looy een
grensgeval. Hij groeide op
in de Pikkerie in Hombeek, doorliep de
lagere school in Zemst-Laar bij meester Fe
Berbé en voetbalde bij VK Weerde en Laar.
Via een ommetje bij Racing Mechelen
belandde hij bij Atletiekclub Duffel.

Veel vermogen, niet
explosief
“Bleek dat ik een groot loopvermogen
had wat bevestigd werd door negen
podiumplaatsen in het veldlopen. Ik kreeg
echter problemen met mijn kuitspieren en
stopte met lopen. Ik begon dan te fietsen
bij de wielertoeristen en als negentienjarige
nam ik zelfs een licentie bij de beloften.
Koersen in het wiel is niet zo simpel en
vergt techniek. Rijden tegen het uurwerk
en ook bergop lukt mij veel beter. Ik kan
veel vermogen ontwikkelen maar ben
niet explosief. Brons op het Provinciaal
Kampioenschap, derde in de Beker en 19e
in het Belgisch Kampioenschap tijdrijden
zijn daarvan de bewijzen.”

Out met zitbeenbreuk
In december van vorig jaar werd hij
tijdens een training aangereden door een
wagen, met een zitbeenbreuk als gevolg
en drie maanden platte rust. In maart
bond hij weer de loopschoenen aan in de
hoop dat zijn kuitspieren niet opnieuw
zouden opspelen. Hij liep derde in
Dwars door Ninove. Een week later op
22

de Powerman Luxemburg verbaasde
Diego met een straffe vijfde plaats en
op Pinkstermaandag liep hij solo naar
winst in ‘Den Elewijtse Halve’. Een week
later won hij in Cambrai het open Frans
kampioenschap duatlon, een discipline
van 9 km lopen, gevolgd door 90 km
fietsen en afsluitend 14 km lopen. Hij
werd meteen toegevoegd aan de nationale
ploeg. Diego is goed bezig!

Grote ambities
“Omdat ik minder goed zwem, ligt de
keuze voor duatlon (lopen en fietsen)
voor de hand maar die kalender is te
beperkt en dus wil ik ook in triatlon
presteren. Zwemtraining is nu een
prioriteit. Dit seizoen wordt het
WK duatlon lange afstand (10km
lopen/150 km fietsen/30 km lopen)
met de nationale ploeg in Zwitserland
een focuswedstrijd. Volgend seizoen
start ik in drie halve triatlons en
debuteer ik op de volle afstand.”

Intussen heeft Diego zich toch laten
opereren aan de beide kuiten wat zijn
mogelijkheden nog gevoelig zou moeten
verhogen. Zijn heroptreden is voor
eind augustus voorzien. Zijn ultieme
sportdroom is zich kwalificeren voor de
Iron Man in Hawaï en een profstatuut
als triatleet. Om die ambitie mogelijk te
maken is hij op zoek naar privésponsors
en organiseert hij op 25 oktober een
eetfestijn in zaal Libertus in Mechelen.
Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto: Diego Van Looy

www.jsdheylen.be
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Onder de
Vijf straffe Weerdenaars vertrokken op 2 juli voor hun Camino de
Santiago, een fietstocht van ruim 2500 km. Een uitdaging om ‘u’ tegen
te zeggen, zeker als je weet dat deze heren allemaal op tram 6 zitten,
sommige op de eerste banken, andere al wat meer achteraan. De
anciens van het kwintet: Rik Lamberts en Luc Bauters, respectievelijk
68 en 67 jaar. De youngsters: Stef Adriaens (61 jaar), Bert Doms
(60 jaar) en junior Johan Van Renterghem, die zijn 60ste verjaardag
tijdens de tocht heeft gevierd. Bij de start in Weerde ontvingen zij de
pelgrimszegen van pastoor Frans en onder klokkengelui vatten zij hun
tocht aan. Na 26 dagen zadelpijn bereikten zij op maandag 27 juli het
graf van apostel Jakobus in Santiago de Compostela in het uiterste
westen van de wondermooie maar winderige Spaanse provincie
Galicië. Alle vijf op een rij, v.l.n.r. Luc, Bert, Johan, Stef en Rik. (foto:
Annelies Van Renterghem)

Luc De Laet stapte in tram 6 zes en dat moest gevierd
worden. Niets werd onverlet gelaten en de mooie tuin met
zwembad werd ingepalmd met palmbomen en sympathieke
aanwezigen. Met een gepaste outfit, gekleurd met zuiderse
versieringen, was het in een tropisch weertje genieten met
volle teugen. “Allemaal mensen die ik graag heb. Ja, echte
vrienden die een stimulans zijn voor mij, dat maakt me
gelukkig”, zei de jarige.

Vlaanderen Zingt organiseert in het hele land
meezingevenementen voor jong en oud. Zo was het ook de
beurt aan Zemst op het Plein van Verdraagzaamheid. Wim
Leys party band zorgden voor de ideale opwarmer voor
een spetterend muziekfeest. (rechts). Vanaf 21u30 was het
meezingen met de grootste hits. (boven)
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Ward Schoevaers, provinciaal wielerkampioen
juniors Vlaams-Brabant blijft maar doorgaan. Zijn
allereerste zege behaalde hij op 11 april in Hakendover
sinds hij twee jaar geleden met het wielrennen is gestart.
Een maand later in mei won hij in Galmaarden en 3
weken later in Herselt-Blauberg. Het is geen toeval,
Ward heeft al bewezen dat hij het kan. Ter gelegenheid
van de koers in Zemst-Bos werd Ward gehuldigd door
de plaatselijke Wielerclub Sport en Steun. Op foto:
een trotse Ward, met bloemenmeisje Nina Meyssen,
bestuurslid Benjamin De Donder en voorzitter Eddy
Buelens. (foto Karin Andries)

Soirée Tropicale was andermaal een topeditie. De
Schranshoeve in Eppegem werd volledig ingepalmd
door een tropisch openluchtevenement. Zaterdag
begon als een echt familiefeest met kinderanimatie. Van
allerhande activiteiten zoals maskers versieren (foto
rechts), samba dansen (foto boven) en dokter Bibber
(foto onder) konden de kinderen genieten.
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Biljartclub Hofstade huldigde bij een etentje
haar kampioenen van het voorbije seizoen.
Algemeen kampioen: Johnny Smets, kampioen
vrijspel: Louis Van Rompaey, kampioen
bandstoten: Danny Claus, kampioen drieband:
Johnny Smets, beker Alex Heyvaert: Danny
Claus, beker Monika Einfalt: Frans De Smet,
beker C.I.C: Gilbert Malfait. Op de foto de
laureaten met het bestuur van BC Hofstade.

Marc Van Eeckhout en Lutgart Leyen van BroodNodig Hofstade
zetten op 28 juni de deuren van hun ambachtelijke bakkerij
wagenwijd open voor de Dag van de Smaakmakers. De bezoekers
kregen een boeiende en belevenisvolle rondleiding in het
atelier, waar Marc vertelde over de magische alchemie, en hoe je
traditionele recepten nieuw leven inblaast. Tevens een exclusieve
kijk achter de schermen van een BroodNodig-shop. Tot slot was
het proeven van het Mechelkorn-brood – gemaakt met biergist van
de brouwerij het Anker – met Gouden Carolus-kaas en bier. Het
was een zalig dagje uit en een supersmakelijke ervaring.

In woonzorgcentrum Ambroos in Hofstade werd voor de
tweede keer op rij de week van de sport georganiseerd.
Op die manier wil het rusthuis alle bewoners uit hun
kamer lokken en voor sociale cohesie zorgen. De eerste
voetbalwedstrijd tussen het personeel van Ambrosio en
Ambrosa was een groot succes (foto onder). Ook aan de
volkspelen ging het er spannend aan toe. Voor Frans, Ida,
Jules, Marcella, Tinneke, Maria, Paula, Paul, Nina, Alice,
Egard en Jeanne was het een onvergetelijke namiddag.

26

Voor Okra-Hofstade is het
elke donderdag van 13u30 tot
17u achter de kerk verzamelen
geblazen voor petanque. De club
telt 21 leden en telkens zijn 18 à
19 sportievelingen aanwezig, die
er weer een gezellige namiddag
van maken. De groep kijkt uit
naar volgend jaar, wanneer de
nieuwe petanquebanen klaar zijn
in de oude Chiro-lokalen achter
de parochiezaal.

Dierenliefde, dat mag je wel zeggen! Handu is
de beste maat van Lieve van café Rubenshof in
Eppegem . “Een goede waker en lief voor de
mensen, tevens een kindervriend. Maar als het
puntje op de i moet, een echte waakhond. Handu
is bijzonder alert, moet alles weten en alles zien.
Bij gekende klanten blijft hij ijzig kalm, zegt men
niet onmiddellijk een goede dag, dan blijft hij
blaffen tot wanneer ze bij hem komen. Fotogeniek
is hij ook, dat bewijst de foto!”

Op zaterdag 4 juli organiseerde de wijk
Tiendeschuurstraat Zuid-West Eppegem haar
13e barbecue. Ondanks het menselijke leed
dat de wijk de laatste jaren kende waren alle
buurtbewoners opnieuw samen om er een
gezellige boel van te maken. Onder het motto
“samen zijn we sterk” werd tot de vroege uurtjes
gefeest en werd de datum van de 14e editie al
vastgelegd. (Foto: Patrick Deswarte)

De buurt van De Kriekelaarstraat, De Tilbourghstraat en de
Zusterstraat in Hofstade organiseerden, met medewerking van
de school “De Kriekelaar”, hun derde buurtfeest. Het gebeuren,
dat om de twee jaar plaats heeft, staat telkens in het teken van
een thema. Vorige keer was het Spaans, zaterdag 27 juni was het
een Griekse avond. Het Kriekelaarplein werd ingehuldigd op 20
juni 2009 ter ere van Frans Casier 1920-2009. Tom Van Hecke,
Eddy Gilissen en Bert De Vogeleer zijn de drijvende krachten
van heel het gebeuren.
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Leeshond gezocht

I

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

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23

n ons juli-nummer
zaten maar liefst
DRIE
leeshonden
verscholen, namelijk
in de foto's op de bladzijden
5, 11 en 30.
Heel wat lezers vonder er
maar twee. Uit de correcte
antwoorden
koos
de
onschuldige hand van een
medewerkster
volgende
persoon tot winnaar:
Hilke Genot uit de
Kompenhofstraat
34 in
Eppegem.

erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

Zij mag tot eind augustus het
bedrag van 25 euro besteden
bij een van de adverteerders van
de Zemstenaar. Gefeliciteerd
Hilke! Geniet ervan!

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

Ook in dit nummer zijn weer
leeshonden
verstopt.
We
verklappen niet hoeveel. Wie ze
allemaal vindt en ons dat meldt,
maakt ook kans op 25 euro.
Mail uw antwoord naar: info@
dezemstenaar.com of geef je
antwoord op een briefje af in
de bib of aan een redactielid.
Uiterlijk op 17 augustus.

.be
info@smartconstruct.be

Adem verse binnenlucht
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DE NIEUWE MAALDER
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

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

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

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

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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Zemst - De buren van de nieuwe
waterzuiveringinstallatie in de
Bosstraat in Zemst-Bos mochten op
uitnodiging van Aquafin een kijkje
nemen in de installatie en kregen
er een rondleiding en uitleg hoe het
zuiveringsproces er precies verloopt.
De belangstelling was groot.

Weer leven
in de beek

A

1300 inwonersequivalenten, waarbij
aangenomen wordt dat één inwoner per
dag 150 liter water vervuilt. Ze is daarmee
de kleinste waterzuiveringsinstallatie in
de regio en werkt volledig automatisch.
“Die capaciteit laat nog uitbreiding toe
waardoor in de toekomst ook nog een
deel van de Bosstraat, de Eikbosweg,
Haverenblok en een gedeelte van de
Verbeetweg aangesloten kunnen worden

via het gescheiden rioleringsstelsel”,
zegt adviseur communicatie Nico Van
Gestel van Aquafin. Het gezuiverde
afvalwater heeft de kwaliteit van viswater
(geen drinkwater) en wordt geloosd in
de Kesterbeek. Het is de buurtbewoners
al opgevallen dat de waterkwaliteit erop
vooruitgaat en er weer stekelbaarsjes
zwemmen in de beken. De bouw van de
installatie kostte 1,2 miljoen euro.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Zemsts dialect

quafin startte in het voorjaar
van 2013 met de bouw van de
waterzuiveringsinstallatie.
Iets meer dan een jaar later
werden de bouwwerken afgerond en
kon de installatie in juli vorig jaar in
gebruik genomen worden. Sindsdien
zuivert de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) dan ook het afvalwater van
zo’n 1100 inwoners. De maximale
capaciteit van de installatie bedraagt

De buurtbewoners waren
zeer geïnteresseerd.
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Driesrock voor Parkinson
Elewijt – Begin volgende maand is er weer het gezellige minifestival op den Dries, dit
jaar ten voordele van de Hofparkers, de zelfhulpgroep voor Parkinsonpatiënten. Een
kleinschalig plaatselijk evenement, Driesrock, maar dat zich sinds zijn ontstaan heeft laten
kennen als een grote ondersteuning voor hulpbehoevenden.
De Hofparkers op hun jaarlijkse uitstap

D

it wordt de zevende
editie van Driesrock,
ooit gestart als een
café-idee om “de
Jef” zijn droom van eens te mogen
optreden op een heus podium
waar te maken. En die hebben zijn
buren voor hem gerealiseerd door
dan maar een echt festival uit de
grond te stampen op het achterste
Molenveld waar vroeger jaarlijks
een plezante kermis was. Buiten
alle verwachtingen bracht die eerste
keer wel vijfhonderd man op de
been daar in die uithoek van Elewijt
ver buiten de dorpskern. En nu
is Driesrock een vaste waarde geworden
in het dorp en bekend tot ver buiten de
grenzen van het kleine Elewijt en het grote
Zemst.
“Dit jaar keren we terug naar de oude
formule met rommelmarkt vanaf negen uur
en optredens allerhande en… ook “de Jef”
die opnieuw zal meedoen. Nu zal je hem
zien optreden in de groep van de Burn
Out.” Aan het woord medestichter van “De
vrienden van Driesrock” Luc Heremans.
“Een nieuwigheid is het Kubb-spel dat

ten voordele van

DE HOFPARKERS

GRATIS INKOM

iedereen doorlopend zal kunnen spelen van
’s morgens tot de late namiddag. Daarnaast
verleent Natuurpunt zijn medewerking,
Femma, en een poppenmaakster. Ook de
UBBband op de affiche -dorpsgenoot Dimi
zijn bekende groep- haalt herinneringen
boven aan het beginjaar. Maar er is plaats
gelaten voor nieuw talent uit de buurt: de
jonge Ben d’Hoore mag met zijn groep The
Cardinal Chords aantreden en de hoofdact
wordt ingevuld door de muzikale formatie
‘Stiletto’, een groep die in snel temp opgang
maakt. Het ziet er naar uit dat het een rijk
gevulde namiddag zal worden, gevarieerd
voor jong en oud zowel qua activiteiten als
muzikaal aanbod. Van de loeiharde rock is
men afgestapt.”

Radio Parkies
zaterdag 5 SEPTEMBER 2015

MOLENVELD ELEWIJT

Rommelmarkt (9u)
Animatie en optredens vanaf 13u:

STILETTO

Gene Thomas * UBB band
Gravity * The Night Creeps
The Burn Out Buddy’s
De Bougies * The Cardinal Chords
meer info: www.driesrockelewijt.be
en like ons op facebook
v.u. “De Vrienden van Driesrock”: p.a. Molenveld 86, 1982 Elewijt
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Driesrock gaat elk jaar op zoek naar
een goed doel waar wat financiële
ondersteuning zeer welkom is. Zo bracht
het contact met Parkinsonpatiënten uit
de buurt de vereniging ertoe om deze
keer die mensen te steunen.
Ineke Brugman, zelf Parkinsonpatiënte
en medeoprichtster van de Hofparkers,
is er maar wat blij mee. “Wij zijn in 2012
gestart in Hofstade met vijftien patiënten

en nu zijn we in aantal verdubbeld.
Onze zelfhulpgroep kent een groot
bereik, gaande van Vilvoorde, Zemst en
Mechelen tot Schriek, Heist-op-den-Berg
en Berlaar, de Zuiderkempen, zeg maar.
Hier in Hofstade kunnen we het lokaal
van De Rode Roos gebruiken voor de
maandelijkse babbel met lotgenoten. We
plannen af en toe een lezing of een reis
met helpers en hebben een logopedist
en kinesist bij de hand. We zitten ook
in de ether met de internetradio Radio
Parkies. Naast onze permanente nood
aan zorg allerhande, is het contact met
andere gelijkaardige patiënten van even
belangrijke en dus onschatbare waarde.
En denk niet dat deze ziekte alleen
ouderen treft. Jammer genoeg kan die op
jonge en zelfs heel jonge leeftijd van negen
jaar toeslaan.”
Wie informatie wil over de zelfhulpgroep
voor Parkinsonspatiënten of contact zoekt
met lotgenoten, kan terecht bij de vzw De
Hofparkers (samentrekking van Hostade
en Parkinson), brug.park@gmail.com
of bij Ineke Brugman 0498/418.463.
Voor
info
over
Driesrock:
www.driesrockelewijt.be en Facebook.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Laurens Cerdijn
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Glazen huis in rode gloed
Elewijt – Wie door
de Sweynbeerstraat
rijdt, kan er niet naast
kijken: de glazen
blok in rode gloed
waar in en rondom
elk natuurlijk element
lijkt geweerd. Het is
nochtans bewoond.
Een gewoon huis,
zou het? En zou
daarbinnen ook alles
in rood licht gehuld
zijn? Is dat leefbaar?
de Zemstenaar klopte
aan, nieuwsgierig
als altijd.

Steven heeft de laatste maanden hard
doorgewerkt aan zijn woning en de
omgeving zodat langzaam maar zeker
uit een bouwwerf een opmerkelijk huis
met industrieel karakter is opgedoken.
Zijn buren poseren graag mee.

E

n zie, de eigenaar, een
sympathieke kerel staat ons
graag te woord. Steven Van
Tilborgh is een sportieve
goedlachse jongeman die niemand
die hem goed kent verbaast met zijn
excentrieke woning. Je valt er met de
deur in huis, direct in de leefruimte,
betreedt een grote hoge open ruimte in
zwart en wit en grijs, geen rood licht dus.
Alles strak, eenvormig, wel doordacht
en vooral: onnatuurlijk contrasterend
zonder warme aardkleuren.
“Ja het is een stalen constructie die alles in
het zicht laat: de stalen verticale steunen
in de wanden en horizontale dragers.
Staalbouw laat grotere overbruggingen
toe, zonder steunen in het midden.
Elke wand is opgebouwd met verticaal
om de drie meter een stalen “vleugel”,
zo negen meter breed en twaalf meter
diep. De benedenverdieping is identiek
opgebouwd als de bovenverdieping,
schuifraam boven schuifraam.” legt
Steven uit. Je ziet een salon met een
zwart synthetisch “tapijt”, een eettafel
met zes stoelen en annex een open
witte keuken met hoge stoelen: dat is
een klassieke indeling van een woning.

Het materiaal is dan wel onklassiek
omdat het eerder past bij functionele
industriebouw, tot de vloer toe: niet
gaaf, bewust onafgewerkt ogend, zonder
plinten. “Dat is gepolierd beton op de
vloer, ook het terras trouwens.” En alles
glas rondom, ook de scheiding tussen
garage en leefruimte binnen. Je ziet de
auto wel niet staan want het glas is zwart,
maar van in de garage zie je de living. “Je
moet dus niet gauw het licht aandoen in
de garage.”
De muren zijn wel van glas, maar
wat maakt die rode gloed aan de
voorkant?

“Daar ligt langs binnen een rode film
op dat glas van de voorgevel alleen, een
folie die ook de warmte buiten houdt. Als
de zon feller schijnt, gaat het meer naar
oranje. Bij grijs weer heb je echt rood.”
Dat is het dus. Het geheim van het rode
licht ontsluierd. Het zijn effecten voor
vitrines die in de reclamewereld of de
bedrijfsbouwkunde wel vaker worden
toegepast, maar in een gewoon huis, is
dat toch wel opzienbarend.
Steven is van opleiding en ook van beroep
bouwkundig tekenaar. Hij heeft zich dan

ook kunnen uitleven in het uitdenken
en tekenen van zijn eigen huis. “Hoewel
een woning, wou ik het een industrieel
karakter geven, minimalistisch en strak
functioneel.” Daarin is hij zeker geslaagd.
Niets valt uit de toon, op de licht bruine
piano na die dan wel van zijn nonkel is,
de muzikant en pianostemmer. “En van
mij mag mijn surfplank hier gewoon
rechtop in de leefruimte staan, dat hoort
er allemaal bij, niet als opsmuk of decor,
maar uit noodzaak, het is een deel van
mijn leven”, zegt Steven, die een verwoed
surfer en skater is.
En hij heeft de lijn weten door te trekken
naar buiten: alleen nagelwitte steentjes
en grote antracietkleurige keien als
contrasterende boorden, omgeven
het glazen huis. Twee waterpartijen
achteraan in aanbouw en verder geen
sprietje gras of ander groen.
“Zo ben ik. Mijn huis, dat ben ik. Mensen
die mij kennen zeggen: “Dat zijt gij
gewoon, Steven, zo kennen wij u. Voor
hen was het niet schrikken, maar voor de
modale Elewijtenaars wel. Nu is hij geen
vreemde inwijkeling meer.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: Jean Andries
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

Benny haelwaeters

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

Zemst - Je loopt met je hoofd in de wolken als het
je ontgaan zou zijn dat aan de Brusselsesteenweg de
bouwwerken van de Melkerij goed gevorderd zijn.
De ruwbouw is af, nu zijn de inrichtingswerken aan
de gang. In augustus wordt de keuken geleverd, in
september komt de inschuifbare tribune, daarna ook de
geluidsinstallatie. De officiële opening, met onder meer
zangeres Natalia, is voorzien op 18 en 19 december.
de Zemstenaar noteerde de meest gestelde vragen.

W

anneer
gaat
de
cultuurzaal
open, officieel of
onofficieel? Gaat de
bouw op tijd afgewerkt zijn?

Op vrijdag 18 december 2015 is het
officieel openingsconcert. Bekende
Zemstse inwoners slaan de handen
in elkaar en brengen speciaal voor
Herstelling van alle merken
de opening van de Melkerij een
Verkoop jonge occassiewagens
uniek en sfeervol akoestisch concert.
Zemstenaren Wanda Joosten, Gunther
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Neefs en singer-songwriter Jonna
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
(Laura vanden Heede) zijn van de
E-mail garage.vandereviere@telenet.be
partij en misschien
nog andere bekende
artiesten uit Zemst.
Op zaterdag 19
december
komen
the
Soulbrothers
aan bod met special
guest Natalia! Er
zijn nog kaartjes
beschikbaar voor het
dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
openingsweekend
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
maar je wacht best
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
niet te lang meer
zaterdag 8u tot 16u
om te reserveren.
www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
Voor het akoestisch
concert met o.a.

Garage Vandereviere
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Wanda Joosten en Gunther Neefs
zijn er bij het ter perse gaan van
de Zemstenaaar, nog slechts een
paar tiental zitjes beschikbaar.
Voor The Soulbrothers met special
Guest Natalia gaan de laatste 100
beschikbare tickets in verkoop.
Reserveren kan je online via de
website van de gemeente onder de
rubriek Vrije Tijd – tickets of aan het
loket van de dienst Vrije Tijd.
De bouw zal zeker af zijn tegen de
datum van de officiële opening. In
de maand november zijn er trouwens
al een aantal proefevenementen
voorzien. Nvdr: wie weet wordt in
november “10 jaar de Zemstenaar”
gevierd in de Melkerij ?!
Wie zal het restaurant uitbaten?

De uitbating van de brasserie in de
Melkerij zal worden toevertrouwd
aan Bruno Bovri, gekend als traiteur
en home-cook, gevestigd in de
Kreupelstraat in Eppegem. Hij wil, als
alles naar wens verloopt, ‘Brasserie de
Melkerij’ al opendoen tegen oktober.
Loopt de voorverkoop voor de
cultuurvoorstellingen goed?

Zijn er nog vragen?
Aftellen tot 18
december voor de
officiële opening.

De voorverkoop loopt als een trein. De
eerste dagen van de voorverkoop zijn
er al meer dan 4.000 tickets verkocht,
waarmee voor volgend jaar al 11
voorstellingen zijn uitverkocht. Er
zijn ook 737 abonnementen over de
toonbank gegaan. Via de website van
de gemeente onder de rubriek Vrije
Tijd - tickets kan je nagaan voor welke
voorstellingen er nog plaats is.
Wat zijn de tarieven om de
diverse zalen in het complex te
huren? Zijn er voorkeurtarieven
voor Zemstenaren en Zemstse
verenigingen?

Ja hoor. Bijvoorbeeld de podiumzaal
inclusief loges kan een erkende
Zemstse vereniging huren voor 80
euro per dagdeel (verwarming en
elektriciteit inbegrepen) terwijl het
tarief voor Zemstenaren 150 euro per
dagdeel is en voor personen buiten
Zemst 200 euro. Alle details vind je in
het huurreglement op de website van
de gemeente onder de rubriek vrije tijd
- gemeentelijke zalen.
Is het logo al gekozen?

Jazeker. Er werd een wedstrijd
uitgeschreven
door
het
gemeentebestuur en Lennert Vedts
zond, tussen de 51 inschrijvingen, het
winnende logo in. Het logo is bewust
heel modern qua look and feel. De
druppel in het logo is - je raadt het een melkdruppel. Je ziet dit winnende
logo trouwens hiernaast.

Wat heeft die bouw gekost? Gaat
de exploitatie aan de Zemstse
belastingbetaler veel geld kosten?

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

De bouwkost wordt nu geraamd
op ca. 4,5 miljoen EUR. Dat is niet
ver boven het geraamde budget.
De gemeente poogt het cultureel
centrum uit te baten op een zo
economisch rendabel mogelijke
manier. Met de cultuursubsidies
van de Vlaamse overheid worden de
culturele voorstellingen gefinancierd.
Daarnaast wordt een privé-partner
(CVBA de Melkerij) ingeschakeld
om de zalen zoveel als mogelijk op de
cultureel dode momenten te benutten
voor andere zaken en evenementen
zoals bedrijfsevents, toeristische
arrangementen,
themadagen,
seminaries, …. Door de zalen zoveel
als mogelijk te benutten, ook tijdens de
week, wordt zo een terugverdieneffect
gecreëerd van de
investering. Door
deze formule is
het goed mogelijk
dat de gemeente,
buiten verwarming,
schoonmaak
en
elektriciteit,
geen
andere
ex p l o i t a t i e ko s t e n
(zoals
extra
personeelskosten)
zal moeten dragen.
Tekst : Bart Coopman, foto:
Jean Andries
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Van uilen tot mini-barflesjes
Elewijt - Anita Panneels, welgekend van de
merceriezaak ‘Knoopje’ verzamelt niet alleen uilen
maar ook mini-barflesjes. Twee uiteenlopende
verzamelingen die een decoratie zijn voor het huis
en de tuin.

W

ie is Anita?

Samen met mijn man Jean
Paul woon ik al sinds 1982
in Elewijt en baat al 24
jaar de merceriezaak ‘Knoopje’ uit. Mijn
passie voor naaien en herstelwerken heb
ik al van jongs af aan. Vroeger gingen we
niet snel naar de C&A om een kleedje te
kopen, maar moesten we onze kleedjes
zelf maken. Maar ik heb nog twee passies:
het verzamelen van uilen en minibarflesjes.
Vanwaar de interesse voor het
verzamelen van uilen?

Dat is eigenlijk simpelweg gekomen. Ik
was gewoon op bezoek bij een vriendin
die uilen verzamelde. En eigenlijk vond
ik die beestjes wel lief. Zo is mijn passie
voor uilen gestart. Ondertussen vind je
overal uiltjes in mijn huis en in de tuin.
Overdrijven doe ik niet, want er is meer in
het leven dan uilenbeeldjes verzamelen.
Waar ga je de uilen zoeken of
kopen?

Als we op vakantie zijn of we gaan
winkelen in binnen- of buitenland, dan
staat mijn oog op scherp om een uiltje
te vangen (Anita lacht). Ook mijn man
gaat mee op zoektocht, hoor. Ik koop
niet alles wat ik zie. De kleur en de vorm
moeten mij echt aanstaan voor ik mijn
portemonnee open doe. Ondertussen
weten mijn vrienden, familie en buren
ook al van mijn verzameling en ook zij
zullen mij op de hoogte brengen als er
ergens een uil te kopen valt. En een uil
als cadeautje is uiteraard ook iets wat ik
graag heb.
Heb je unieke stukken? Zijn
er uilen bij die een speciale
(emotionele) waarde hebben?

Ik heb een uil van veertig centimeter groot
in ijzer, die buiten aan de muur hangt, die
vind ik de mooiste. Hij is gemaakt door de
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vader van mijn schoonzus
en heeft uiteraard ook een
emotionele waarde. Uniek
zal het waarschijnlijk niet
zijn, maar wel speciaal voor
mij is mijn vingerhoedje
in de vorm van een uiltje
uit Portugal. Dat heb ik
gekregen van een vriendin.
Wat wel uniek is, zijn mijn
twee kussens met uilen erop
die ik persoonlijk genaaid
heb.
Anita, je verzamelt niet
alleen uilen, maar je hebt
ook een grote collectie
kleine mini-barflesjes.

Mijn verzameling is vijftien
jaar geleden begonnen via enkele
vriendinnen die ook flesjes verzamelden.
Mijn verzameling kan beginnen tellen,
ik heb 1300 gevulde flesjes, verdeeld
over twee kasten en gesorteerd per soort.
Jenevers, whisky, cognac, porto, grappa,
likeuren en veel fruitjenevers staan
allemaal netjes per groep in de kast.
Wat is belangrijk om een minibarflesje aan te kopen?

De vorm en het etiketje zijn toch wel
belangrijk voor mij. De smaak zo niet,
want ik mag ze toch niet leeg drinken. Er
zijn er wel een aantal bij in een speciale
vorm. Zoals in de vorm van een kous met
tenen erdoor, een tonneke, een egeltje of
ander diertje, een schoen en er is er zelfs
eentje met de hand gemaakt. Dat lijkt echt
op een parfumflesje.
De prijs kan al eens verschillen, sommige
zijn redelijk duur, maar ja, mooi gerief
kost geld hé. De gemiddelde prijs is rond
de vijf euro. Ik heb er ook al een aantal
gekregen van familie en vrienden en die
koester ik wel. De leukste vind ik die
met fruit erin zoals een peertje of een
mandarijntje.

en wil je
thuis staan even
s
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nita en Jea
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Hebben sommige flesjes een
bepaalde waarde? Zowel in centen
als emotioneel?

De echte waarde ken ik niet altijd.
Misschien heb ik wel een schat op zolder
zonder dat ik het besef. De emotionele
waarde is voor mij de belangrijkste.
Achter elk flesje zit een kleine
geschiedenis. Is het niet van de fabrikant
dan is het de aankoop door mezelf en
mijn man.
Wat een onderhoud als je al die
flesjes ziet staan!

Tja, dat mag je wel zeggen. Om de twee
jaar was ik alle flesjes af en kuis ik de
kast uit. We hebben de kast ook moeten
verstevigen, want zoveel flesjes krijgen
toch wel wat gewicht. Bij het poetsen
hebben we soms al eens een verrassing.
De laatste keer was een flesje gebarsten.
Bij het opheffen bleef de bodem aan de
kast plakken. Echt helemaal versuikerd.
Dat is spijtig, maar ook al gaan de flesjes
nooit open toch vervliegt de drank.
Tekst en foto: Karin Andries

"Broodkwaliteit en -comfort
gaan samen in je
BroodNodig shop.
Van ’s morgens vroeg tot ’s
avonds laat:
lekker, vers, ambachtelijk
brood uit de automaat!
Ruik, voel, proef het
verschil!"
Marc Van Eeckhout,
3e generatie warme bakker

Je BroodNodig broodshop: vers, ambachtelijk brood op elk moment.
BroodNodig, 12 automatische broodshops, elke dag open van 05.00 tot 23.00 uur.
Hofstade: Tervuursesteenweg 5 / Tervuursesteenweg 233 - www.broodnodig.be
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Onze voetbalclubs op de transfermarkt
Zemst – De voetbalcarrousel voor het seizoen 2015-2016 kwam bij onze clubs vlug
op gang. Enkele spelers vonden bij onze clubs een nieuwe uitdaging. de Zemstenaar stelt
ze aan u voor. Aan elk van hen stelden we dezelfde vragen.
Tekst en foto’s: Jean Andries
1. Carrièreoverzicht?
2.

Waarom naar een nieuwe club?

3. Sterke punten?

EERSTE PROVINCIALE
KFC EPPEGEM
Trainer Greg Vanderidt

1. “De cirkel is rond. Van 1997 tot

2000 verdedigde ik het doel van FC
Eppegem. Sinds ik trainer ben, heb
ik alles op een andere manier gezien.
Vaak ging door mijn hoofd “FC
Eppegem, dat is een ploeg voor mij”.
Alles bij de club is aanwezig. Mijn
streefdoel is bereikt. Of het lukt, dat
is een ander verhaal hé (lacht).”
2. Ik ben van de gemeente en een
trainer met een lange termijnvisie.
Ik heb een getuigschrift Uefa A,
een niveau vierde klasse waardig.
Mijn ambitie is ook de ambitie van
FC Eppegem, daarvoor wil ik alles
doen. Het vertrouwen is groot. Het
bestuur, de spelers en sportieve staf
kennen mij, dat is wederzijds.
3. Ik streef altijd naar een herkenbare
speelstijl. De ploeg is heel belangrijk.
Ik wil geen individuen en kijk
niet naar namen. Lang en hard
werken is de opdracht. Discipline,
voetbalplezier, zelfvertrouwen en
aanvallen wil ik verwezenlijken.
Ik heb een hekel aan gemakzucht.
Iedereen, van sportieve staf tot
spelers, moet op dezelfde golflengte
zitten. Ik zet de lijnen uit en ik wil dat
de spelers die respecteren.”
Maxim
Breugelmans
verdediger)

KFC Eppegem: Boven: v.l.n.r. Krstan Gajanovic, Camara, Vincent George, Van Rillaer,
Maxim Breugelmans, Meftah en Dylan Heyvaert. Onder: Dario Peeters, Van Kimmenade,
Achambeau en Vereecke.

Ik woon in Eppegem, de afstand is
natuurlijk een groot pluspunt.
3. Linksback
met
een
groot
infiltratievermogen, sterk langs de
lijn en een goede voorzet.
Christophe
verdediger)

Achambeau

(24

1. Jeugd FC Brussels (5 tot 16 j.) en

eerste ploeg (17 j. 1,5 j. tweede
klasse), Ternat (derde en vierde
klasse), Diegem (derde klasse) en
het voorbije seizoen bij Strombeek.
2. Ik zocht naar een ambitieuze club
waar ik me makkelijk kon aanpassen
met mijn job en uurrooster. De goede
sfeer is ook een belangrijk punt.
Eppegem is voor mij de beste keuze.
3. Snelheid en kopbalsterk bij
hoekschoppen,
karakter
en
mentaliteit.

(23
Talla Camara (29 spits)

1. Jeugd Zemst (8 j.), RC Mechelen (1

1. Gedurende het seizoen van 2002 ben

j.), FC Duffel (1 j.), KV Mechelen (4
j.), eerste elftal Diegem (4 j.)
2. KFC Eppegem is zowel een familiale
(letterlijk zelfs) als ambitieuze club.

ik professioneel begonnen bij Touré
Kunda (Senegal). In mijn tweede
seizoen zijn we gepromoveerd naar
D2. Op het einde van het seizoen had
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ik contact met manager André De
Nul, die me voor het seizoen 20042005 naar België liet komen om voor
Brussels te spelen. De club zocht
echter een speler met meer ervaring
in Europese ploegen. Een voorstel
om in Tubeke mijn kans te wagen,
is uiteindelijk niet doorgegaan. Ik
keerde terug naar Senegal en speelde
opnieuw 2 seizoenen bij Touré
Kunda. Na een tegenvallend seizoen
wegens kwetsuren bij Stade de Mbour
(D1) voetbalde ik opnieuw 2 jaar
voor Stade de Mbour. Een voorstel
om naar Gambia (D1) te gaan heb ik
geweigerd omdat ik plannen had om
naar mijn vrouw te gaan in België.
Meerdere maanden trainde ik in de
academie Methode Makambs, daarna
speelde ik in de tweede helft van het
seizoen 2014-2015 acht matchen in
de spits bij Rode-De Hoek.
2. Voor het nieuwe seizoen heb ik
verschillende aanbiedingen gekregen.
Ik wilde graag voor een ambitieuze club
voetballen en tonen wat ik waard ben.
FC Eppegem is een heel gestructureerde
club, ik hoop dit seizoen te kunnen

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55

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
41

evolueren en het streefdoel van de club
helpen waar te maken.
3. Ik heb twee goede voeten en ben
kopbalsterk, maar vooral snelheid is
mijn grootste troef.

heeft dezelfde stijl en is ook een
familieclub.
3. Snelheid en afwerking.
Kevin De Smet (31 halfspeler)

1. Jeugd Humbeek en Merchtem. In
Bart
Vereecke
middenveld)

(24

centrale

1. Jeugd KV Mechelen (tot 20 j.), Heist,

Spanje (1 j.), KFC Katelijne (vierde
klasse 4 j.) en Diegem (2 j.).
2. Bij Diegem was ik op een zijspoor
geraakt. Ik wou naar een ploeg
waar ik me goed voel en opnieuw
voetbalplezier kan beleven.
3. Technisch goed, loopvermogen, een
goed inzicht en assists geven.

de eerste ploeg bij Humbeek (3 j.),
Wolvertem (3 j.), Delta Londerzeel
(3 j.) en terug Humbeek (5-6 j.)
2. Ik wou eens in een nieuwe reeks
voetballen. VV Elewijt is een nieuwe
uitdaging en kort bij mijn woonplaats
Zemst.
3. Tweevoetig, lange bal en ervaring.
Mathias Vranckaert (24 centrale
verdediger)

1. Jeugd SK Laar, RC Mechelen en SK
Kamal Meftah (25 aanvaller)

1. Jeugd Jette (tot U13), KVK Wemmel

(tot U16) en 2 j. eerste ploeg, Rapid
Leest (2 j.) en Strombeek (2 j.)
2. Eppegem heeft een sterke ploeg, is
ambitieus en heeft een goed bestuur.
3. Snelheid, fysiek sterk, twee voeten,
kan scoren en assists geven.
Vincent
George
middenveld)

(22

centraal

1. Jeugd Anderlecht, Lens (2 j.), terug

Anderlecht, Brussels 1e ploeg (2 j.),
Molenbeek met Michel De Wolf (3e
klasse), BX Brussels (gepromoveerd)
en Deux Acres.
2. Veel positiefs gehoord van Eppegem,
een mooie accommodatie en trainer
Greg Vanderidt wilde me graag voor
een noodzakelijke nr 6 in de ploeg.
3. Goed overzicht, lees het spel goed en
duelkrachtig.

Lierse (5 j.), Humbeek (1 j. eerste
ploeg).
2. FC Humbeek is op de terugweg en
heeft geen ambitie. Ik kende Tim
Matyn goed en had onmiddellijk een
goed gevoel met het bestuur.
3. Mandekker, kopbalsterk en ervaring.

Stevy Verhas (25 doelwachter)

1. Jeugd bij Strombeek (8 j.) en Diegem

(5 j.). In de eerste ploeg bij Vilvoorde
(3 j.), Rapid Leest (gestopt en 2 j.
inactief) en FC Melsbroek (1 j.).
2. Een kwetsuur speelde me parten in
Melsbroek en ik heb niet meer mijn kans
gekregen. In Elewijt wil ik iets tonen.
3. Sterk op de lijn en goed mee
voetballen.
Kevin
Cauwenbergh
linksachter)

1. Jeugd bij SK Kampenhout en in de

eerste ploeg van mijn 17 j. tot 21 jaar.
Boortmeerbeek (3 j.), Veltem (1 j.)
en Keerbergen (1 j.)
2. Zaterdag-wedstrijden bij Keerbergen
boeiden me niet meer. In woon in
Boortmeerbeek en ik zocht een
nieuwe woonst in de buurt, dichter
bij mijn vriendin Stefanie.
3. Traptechniek, aanvallende impulsen
en ik scoor gemakkelijk.

Wouter Polspoel (27 rechtsback))

Jaafar
Rombok
middenvelder)

1. Duiveltjes

1. In de eerste ploeg bij Lovenjoel (2e

tot
beloften
bij
Grimbergen. In de eerste ploeg bij
Machelen (2 j.), Verbrande Brug (4
j.), Humbeek (1 j.) en vorig seizoen
Ritterclub Jette.
2. Ik woonde in Koningslo en ben
verhuisd naar Mechelen. Ook vorig
jaar had VV Elewijt belangstelling en
ik heb er veel vrienden.
3. Positiespel, uitvoetballen en sterk in duels.

Dieter Van Rillaer (18 Diegem)

DERDE PROVINCIALE
KCVV ELEWIJT
Wouter Keulemans (22 aanvaller)

1. Jeugd FC Eppegem en 2 jaar in de
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KCVV Elewijt: De nieuwkomers van KCVV Elewijt

(foto Hans Junius)

(31

centrale

prov.), Holsbeek (1 j.), Meerbeek (2 j.),
VV Elewijt (2 j.), en Kortenberg (1 j.)
2. Met plezier kom ik terug naar Elewijt,
ik heb er veel vrienden waarmee ik
zaalvoetbal speel. Jorn Reszczynski,
David Lopez, het bestuur en de
coach hebben me overtuigd.
3. Tweevoetig, aanvallend, polyvalent
en een goed overzicht.

Dario Peeters (19 Grimbergen)

A-kern.
2. Wegens vele kwetsuren was het
moeilijk om me terug in de ploeg te
knokken. Ik wil terug voetbalplzier
vinden bij VV Elewijt. De club

(26

bvba
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Sebastien De Leener (22 aanvaller)

1. Bij de jeugd in Diegem, KV

Mechelen,
Grimbergen
en
Willebroek. Een jaar in de kern van
FC Eppegem.
2. Bij VV Elewijt ken ik veel mensen
en ik wil er de basis leggen van
een mooie periode. Ik heb nog bij
FC Eppegem samen gespeeld met
Gunter Vercammen.
3. Snelheid en balvaardig.
Tom Versees (27 middenvelder)

1. Jeugd FC Eppegem, kernspeler FC

Eppegem en vrije speler
2. Familieclub
3. Sterk in duels

VK Weerde: De nieuwkomers van VK Weerde met hun trainers: v.l.n.r. Ronny Mostinck,

Nieuw bij VV Elewijt: een B-ploeg
gevormd met een twintigtal spelers van
de U21.

VK WEERDE
Dries De Ron (21 aanvaller)

1. Jeugd bij VK Weerde, RC Mechelen,

beloften FC Eppegem (1 j.) en
reserven VK Weerde (gestopt met
de chiro en nu lonken naar een
basisplaats)
2. VK Weerde is de club van mijn hart.
3. Snel, voetballend vermogen en
goede voorzet
Ilias Marzouki (21 nr 10)

Dimitri Martens, Ilias Marzouki, Wout De Ron, Dries De Ron en Gunter Pepermans.
Ontbreken op de foto: Christiaens en Bajadi Teoufik.

1. Van 5 tot 8 jaar bij Grimbergen, tot

Bajadi Teoufik (29 rechterflank)

17 jaar Anderlecht, een jaar Vigor
Hamme en Grimbergen(1e pl.), 2
jaar inactief, Weerde (1 j.) en Borght
(2 j.)
2. Ik amuseerde me goed bij Weerde.
De goede band met de spelers, trainer
en bestuur is nooit weggegaan.
3. Technisch sterk, goed overzicht en
snel.

1. Tisselt, Sp. Mechelen, Bonheiden en

8 jaar Futsall (1e klasse Mechelen)
2. Ik wil me eens tonen in Brabant
3. Fysiek sterk en snelheid.

FC ZEMST
Yonas Haesaerts (21 aanvaller)

1. Jeugd tot 12 j. Zemst, 5 j. KV
PJ Christiaens (28 rechterflank)

1. Vilvoorde,

Machelen

en

Perk

(telkens 2 j.)
2. VK Weerde is een echte familieploeg
3. Assists en weet het doel staan.

Mechelen (2 j. U13 en vanaf 16 j. in
de U19). Vorig seizoen Rapid Leest.
2. FC Zemst is mijn oorspronkelijke
ploeg. Ik ken iedereen en wil
opnieuw voetbalplezier. Ik hoop op

1. Ik voetbalde 7 jaar bij FC Eppegem.

VK Weerde is een nieuwe uitdaging,
een ideale club om opnieuw
voetbalplezier te vinden.
2. Ik woon in Vilvoorde, speelde
vriendschappelijk met Eppegem tegen
Weerde, het niveau sprak me aan.
3. Honderd procent gemotiveerd en ik
speel steeds voor de ploeg.
Wout
Lippens
verdediger)

(23

centrale

1. Tot 21 jaar voetbalde ik bij FC

Eppegem en de voorbije twee jaar bij
FC Borght.
2. Ik hoop op meer speelgelegenheid
en voetbalplezier.
3. Kopbalsterk, uitverdedigen, sterk in
duels en twee voeten.
Dimitri Martens (24 linkerflank of
nr 10)
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FC Zemst: Nieuw bij FC Zemst met hun trainers - V.l.n.r. staande: Bart Van Winckel
(hoofdcoach), Davy Duverger, Yentri Colonne, Hans Vanhaelen, Sven Haeck (hulptrainer) en
Jurgen Deman (manager). Zittend: Ward Peeters, Seppe Van Hof, Jacob Van Hoof en Yonas
Haesaerts.

		

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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Verbr. Hofstade: Voorstelling nieuwkomers en iedereen wilde graag mee op de foto.
veel speelgelegenheid en de ploeg
een meerwaarde geven.
3. Traptechniek, een goede rechter en
doelpuntinstinct.

Grysouille, ze geloven in mij en zijn
mijn grote steun.
3. Uitkomen, technisch goed en een
goede traptechniek.

Thomas D’Hoore (25 verdediger)

“Pirlo” Sven Haeck is de nieuwe T2,
Peetermans (Verbr. Hofstade) traint de
reserven en Philippe Van Perck neemt
de vele beloftevolle juniores voor zijn
rekening.

1. Jeugd bij Zemst en de voorbije jaren

in de kern van VK Weerde.
2. Een nieuwe uitdaging waar ik naar
uitkijk.
3. Kopbalsterk en rustbrenger.
Jef Van de Voorde (22 verdediger)

1. Tot 12 jaar bij FC Eppegem, bij

Diegem (1. j.) en FC Eppegem (3 j.)
in de kern van de eerste ploeg.
2. Een kuitbeenbreuk speelde me
parten. Ik koos voor Zemst vooral
omdat mijn broer Jonas in de eerste
ploeg speelt en eindelijk kunnen
we samen voetballen. Zemst is voor
mij een echte familieploeg. Thomas
D’Hoore is de vriend van mijn zus
Ines, die bij damesploeg speelt en ik
ken er veel volk.
3. Kopbalsterk, een goede voorzet en
clubspeler.
Jarne Marien (21 doelwachter)

1. Steeds bij de jeugd van FC Zemst.

Na een jaar inactiviteit terug door de
voetbalmicrobe gebeten.
2. Al mijn vrienden spelen bij Zemst
en er is een goede sfeer. Ook
door toedoen van mijn stiefvader
Johan Devos en mijn mama Karin
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Eigen jeugd in de kern: Ward Peeters,
Yentri Colonne, Seppe Van Hof (allen
17), Davy Duverger, Hans Vanhaelen
en Jacob Vanhoof (allen 18), spelers
die meetrainen met de eerste ploeg en
regelmatig spelgelegenheid zullen krijgen.

VIERDE PROVINCIALE
VERBR. HOFSTADE

2. Ik gaf mijn visitekaartje af in de

laatste vijf wedstrijden bij Hofstade.
Mijn vriend Levi Taelman kon me
overtuigen. Ik wil laten zien wat ik
vroeger geleerd heb bij de jeugd.
3. Loopvermogen en werker.
Levi Taelman (27 middenveld)

1. Van bij de jeugd tot in de kern van

FC Eppegem. Aanvankelijk als
doelwachter, ik was in de goal staan
een beetje beu, ging mijn kans wagen
in het middenveld en dat lukt aardig.
2. Met mijn vriend Kevin Bouckhuyt
speelde ik cafévoetbal, eensgezind
namen we een beslissing. We willen
ons kunnen tonen in Hofstade.
3. Loopvermogen en “bijtertje”.
Jorian Cuyvers (spits van Muizen)
Nick Van Impe (aanvallende half)

Lander Wauters (20 verdediger)

1. Jeugd Peutie (U15), B-ploeg Peutie

(U17), 2 j. A-ploeg en het laatste half
seizoen bij FC Perk (U21).
2. Ik woon in Vilvoorde, Hofstade is
dicht bij de deur. Er is een familiale
sfeer en een ploeg die een mooi
seizoen tegemoet gaat.
3. Snelheid en fysiek sterk.
Kevin Bouckhuyt (27 middenveld)

1. Jeugd Perk tot 18 j., twee jaar inactief

en tot 27 j. cafévoetbal in Machelen.

SPORTVERBOND
SK LAAR
Koen Colebrants (B-ploeg FC Zemst)
is de nieuwe trainer bij SK Laar. Voor
het eerst heeft de club de eerste afdeling
Katholiek Sportverbond Antwerpen
overleefd. Iedereen blijft. Steven De
Graeve (schouderkwetsuur) overwoog te
stoppen, maar hij komt terug en dat is een
versterking.

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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