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Het gaat niet goed met de magazines en weekbladen
in dit land. Lezersaantallen gaan de dieperik in,
abonnees haken af, adverteerders richten zich op
andere media. Grote namen als Flair, Knack en
Humo zitten in de hoek waar de klappen vallen. En
deze week ligt wellicht het allerlaatste nummer van
P-Magazine in de rekken, een nieuw dieptepunt.
Misschien maakt u zich wel zorgen om de Zemstenaar?
En vraagt u zich nagelbijtend af of uw maandelijks
lijfblad deze barre tijden wel overleeft? Wij kunnen
u gerust stellen, beste lezer, met ons gaat het
uitstekend, dank u wel. Straffer nog: wij bruisen
van energie! Kijk maar naar ons nummer van vorige
maand: een extra dikke editie, helemaal in elkaar
gezet door een enthousiaste meute jonge wolven!
Dat jeugdig geweld gooide hier alle ramen en deuren
open en zorgde voor een frisse, nieuwe wind door de
redactie. Wacht maar, u heeft van hen nog niet alles
gezien. Voortaan krijgen hun bijdragen een eigen
kwaliteitslabel, dat zal u zo meteen wel merken.
Maar er is nog een reden waarom wij ons bijzonder
lekker in ons vel voelen. Al een heel jaar lang zitten
wij namelijk in een lichte feestroes. De snuggersten
onder u hadden het misschien al opgemerkt: 2015
is de tiende jaargang van dit glossy magazine. Wij
hebben daar tot nu toe nog niet te veel kabaal
rond gemaakt, zo zijn wij niet. Maar nu dit feestjaar
stilaan naar zijn laatste rechte lijn spurt, wordt het
tijd om onze tiende verjaardag uitbundig te vieren
met een avondje dolle pret. Samen met u natuurlijk!
Wij nodigen al onze adverteerders, lezers, abonnees
en sympathisanten uit op een fantastische viering op
een toplocatie.
Dat wordt een avond om naar uit te kijken. Ook daar
leest u zo meteen alles over. Naast de verhalen en
verslagen van al die leuke mensen en dingen, die wij
u elke maand opnieuw serveren. Al tien jaar lang!

De redactie (PV)
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Eppegem - Op 15 september
werd KK Streven precies 50
jaar jong. Tijdens het weekend
van 19 en 20 september
werd dit op de Schranshoeve
uitgebreid gevierd. Een
zangavond – Eppegem Zing!
– een academische zitting en
tal van andere activiteiten
maakten er een feestelijke
bedoening van. Na afloop
hadden we een babbel met
voorzitter Bart Vandermeiren
en man van het eerste uur,
Mark De Proost.

Bloemen voor Mark en zijn fiere "Strevers".

Een halve eeuw STREVEN!
Mark, vertel eens, hoe ontstond KK
Streven?
“Oorspronkelijk was de toneelgroep
een onderdeel van de KWB. Elk
jaar werd een stuk opgevoerd voor
publiek en met de opbrengst ervan
werd het Sinterklaasfeest van de
KWB gefinancierd. Maar al snel
beslisten de toneelspelers om een
aparte vereniging op te richten.
Zo werd in 1965 de Kulturele
Kring Streven boven de doopvont
gehouden.”

in de Schranshoeve. In 1982 besloten
we iets nieuws en baanbrekends te
brengen en waagden we ons aan
een eerste openluchtopvoering
De filosoof van Haaghem. Nog
een beetje amateuristisch, maar
met veel goede wil van alle
vrijwillige medewerkers en onder
regie van Mark werd het toch een
enorm succes. Dikke drieduizend
toeschouwers
en
een
waar
volksfeest. Wetend hoeveel werk

de organisatie van zo een spektakel
met zich brengt, werd besloten om
ongeveer elke tien jaar een nieuwe
openluchtopvoering te brengen. Zo
speelden we in 1992 Boerenpsalm
en in 2005 Mistero Buffo. Telkens
een gigantisch succes!”

openluchtspektakel

Bart, vijftig jaar is niet het einde.
Wat brengt de toekomst?
“De
feestelijkheden
liggen

De filosoof van Haaghem

Waar vonden de opvoeringen
plaats?
“Sinds het begin was de
parochiezaal van Eppegem onze
thuisbasis. In al die jaren werd
één maal uitgeweken naar de zaal
van café Galaxy, omdat het toen
opgevoerde stuk zich afspeelde
in een café en de Galaxy hiervoor
de meest geschikte plaats was.
Nadien volgden nog drie speciale
opvoeringen.”
Speciale opvoeringen? Leg uit.
“Ja, we hebben ondertussen al drie
openluchtspektakels georganiseerd

Hugo Janssens (rechts) gooide met
bloemetjes naar Streven en voorzitter
Bart Vandermeiren (links).
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nog maar net achter de rug,
maar we zijn al volop bezig
met de voorbereidingen van
ons
honderdste
toneelstuk
dat we in december in de
parochiezaal zullen opvoeren.
En vermits het meer dan tien
jaar geleden is sinds de laatste
openluchtopvoering, kunnen we al
verklappen dat het de bedoeling
is om in de zomer van 2016 een
nieuw openluchtspektakel op
de Schranshoeve te brengen.
Aangezien
dit
een
hele
organisatie is, zijn we op zoek
naar mensen die hieraan willen
meehelpen.
Geïnteresseerden
die ook eens op de planken willen
staan of die een decor kunnen
bouwen of gewoon een handje
willen toesteken, geef gerust een
seintje!”

Vandaag organiseren wij nog
elk jaar een fietsrally met 250 à
300 deelnemers en brengen wij
de zangliefhebbers samen bij
Eppegem Zing!.”
Bart, als ik dit hoor dan denk ik
dat de schwung er nog steeds
inzit!
“Ondanks het feit dat het toch
moeilijker wordt om nieuwe, jonge
vrijwilligers aan te trekken denk ik
dat al onze medewerkers zich nog
steeds kostelijk amuseren. Ons
‘streven’ is echter steeds kwaliteit
te brengen, maar wanneer het
licht eens uitvalt tijdens een
opvoering of wanneer één van de
acteurs zijn gebit verliest midden
in het stuk, dan zijn het juist deze
kleine hilarische momenten die
maken dat de sfeer nog steeds
fantastisch is. Onze grootste
voldoening is natuurlijk wanneer
de toeschouwers tevreden zijn.
En dit blijkt nog steeds het geval
te zijn!
Tekst: Patrick Deswarte,
foto's: Jean Andries

Ik meen te weten dat jullie als
Kulturele Kring nog andere
activiteiten organiseren?
“Sinds het begin werd binnen
de Kring niet enkel aan toneel
gedaan, maar was er ook
ruimte voor andere zaken.
In de jaren zeventig
werden
legendarische
en
geanimeerde
Dakwerken DE DONDER
debatavonden rond de
Daalstraat 159
fusies van de gemeenten
1851 Beigem - Grimbergen
georganiseerd,
verder
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
werd het lokale krantje ’t
•Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
•Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
Harlekijntje
uitgegeven
•Dakgootbekleding in PVC
en gratis verdeeld bij alle
•Gootreparaties
Eppegemse
gezinnen.
•Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen

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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

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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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Hofstade - Karel Vervoort is luchtmachtgeneraal-majoor op rust. Al is het woord ‘rust’ in zijn
geval heel relatief. Tijdens zijn achtendertig jaar actieve dienst was Karel gevechtspiloot,
transportpiloot en stafofficier. Maar vooral was hij bezieler van de inzet van militaire middelen
voor humanitaire doeleinden.

Karel Vervoort,
expert in
voedsel droppen
Karel Vervoort werkte mee aan de
ontwikkeling en de promotie van
twee verschillende systemen voor
het droppen van voedsel in ramp- en
conflictgebieden. Daarna werd hij
twaalf jaar directeur van de vzw FLAG
(Flemish Aerospace Group) en geeft
hij nu nog steeds advies in luchtvaarten militaire aangelegenheden. En
geloof het of niet….vliegen doet hij
ook nog steeds!
Tijdens de hongersnood in Ethiopië
in 1984-85 dropten jullie grote
hoeveelheden voedsel met de
C130 Hercules. Hoe ging dat in zijn
werk?
“Landen was onmogelijk, want er
was geen bruikbare landingsbaan.
Valschermen zijn duur en we hadden
de afgekeurde exemplaren op twee
dagen opgebruikt. Het gewoon
buiten gooien van de jute zakken
van op lage hoogte - zelfs al was dat
nauwelijks drie meter - leverde teveel
verlies op. De zakken scheurden
door de hoge snelheid waarmee
ze de grond raakten - je vliegt
uiteindelijk wel aan tweehonderd
kilometer per uur. Dus pasten we
de methode van VLAGES (Very Low
Altitude Gravity Extraction System)
toe. Het vanop iets grotere hoogte
(15 tot 60 meter) afgooien zorgde
ervoor dat de val naar beneden de
hoge snelheid compenseerde en de
lading beter landde. De jute zakken
werden maar voor één derde tot de
helft gevuld. Daarrond kwamen twee

nylon zakken, met de naden telkens
aan de andere kant. Als de ene
scheurde, hield de andere het wel.
Tenslotte was ook het stapelen van
de paletten belangrijk, zodat alles
zo snel mogelijk het vliegtuig verliet.
Zodra je gewicht afgooit, verandert
je zwaartepunt en is het moeilijker
om het vliegtuig te controleren.
We konden zo zestien ton per
vlucht droppen op een terrein van
driehonderd op honderd meter, met
maar 2% verlies!”
Waarom gingen jullie later een
andere techniek, de Snowdrop
gebruiken?
“Om grote hoeveelheden te
kunnen droppen, is een voldoende
organisatie aan de grond nodig.

beneden dwarrelen en zo over een
relatief grote oppervlakte kunnen
verspreid worden. Dat kan vanop
grote hoogte en ’s nachts gebeuren
om aan raketten en luchtafweer
te ontsnappen. Het is ook ideaal
bij grote natuurrampen. Ondanks
zijn overduidelijke voordelen is
deze methode slechts heel weinig
gebruikt. Dat had vooral te maken
met politieke tegenstand vanuit de
hulporganisaties van de Verenigde
Naties en de grote spelers op de
humanitaire markt zoals het Rode
Kruis en Artsen Zonder Grenzen.”
U hebt het vliegen nog niet
opgegeven?
“Nee, dat klopt. Naast het droppen
van skydivers in de paraclub

"er moet mankracht zijn om de
voorraden te verzamelen"
Er moet een neutraal gebied zijn,
dus afspraken met de strijdende
partijen. Er moet mankracht zijn om
de voorraden te verzamelen en
verdelen. In de praktijk betekende dat
meestal ook dat er dan wel iemand
zijn procentje aan verdiende…
Vanaf 1994-1995 waren vaak vele
verschillende partijen betrokken in
conflicten waar we gingen helpen.
Snowdrop gooit dagrantsoenen
van driehonderd gram af, verpakt in
platte plastieken pakketjes die naar

van Hoevenen, doe ik vanuit
Koksijde
toeristische
vluchten
over de slagvelden van de Eerste
Wereldoorlog. We overvliegen alle
sleutelsites, van het Ganzenpoot
sluizencomplex
in
Nieuwpoort,
de Dodengang in Diksmuide tot
de kerkhoven in Zonnebeke en
Langemark en de gedenktekens in
Ploegsteert. Zo’n vierzitter is wel wat
anders dan een C-130, maar zo blijf
ik het vliegen in de vingers houden!”
Tekst en foto: Ilse Van de Velde
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Zemst – de Zemstenaar bestaat tien jaar. En dat zal u geweten hebben! Uw glossy magazine
pakt, geheel in de stijl van het huis, uit met een grandioos verjaardagsfeest. Zaterdag
21 november zorgt meteen ook voor een primeur: het wordt het eerste evenement in het
fonkelnieuwe gemeenschapscentrum De Melkerij, met Charlie & the Checkpoints in een glansrol.

10 jaar de Zemstenaar!
Al het hele jaar door staat op de
cover van elk nummer heel discreet
“Jaargang 10” vermeld. In januari
lieten we al weten dat u zich tijdens
dit jubileumjaar mocht verwachten
aan een verrassing van formaat. U
dacht toch niet dat wij dat vergeten
waren? Dat wij dit zonder boe of ba
zouden laten passeren? Hou u vast
aan de takken van de bomen, beste
lezer, hier komen we!
Neem een dikke rode viltstift
en
blader
in
uw
agenda
naar zaterdag 21 november.
Noteer daar in grote letters
10 jaar de Zemstenaar. Jawel,
wij nodigen heel Zemst, lezers,
adverteerders, abonnees, sponsors,
werkelijk iedereen dus, uit op een
spetterend verjaardagsfeest.
Wij zijn er de mensen niet naar
om voor zo’n gelegenheid een
muf achterafzaaltje in te huren.
Wie erbij was op de viering van
ons vijfjarig bestaan, weet wat
dat betekent. Place to be was
toen de showroom van De
Schouwer Moto’s in Eppegem.
Ook nu pakken we uit met een
toplocatie: het gloednieuwe
gemeenschapscentrum
De
Melkerij in Zemst.
Wij beginnen met een receptie
voor de mensen die al tien jaar
lang het hele verhaal mogelijk
maken: onze adverteerders. Al
deze ondernemers, bedrijven
en handelaars met een warm
hart voor Zemst krijgen van ons
een persoonlijke
uitnodiging.
Wij
bieden hen gratis
een aperitief en
hapjes aan, terwijl
onze voorzitter een
klein woordje tot
10

hen richt. U hebt het goed gelezen:
volledig gratis, zonder een halve
euro inkom! Zo zijn wij.
Maar dan moet het pas beginnen.
Niet alleen onze adverteerders en
genodigden, maar ook lezers die ons
graag zien kunnen zich inschrijven
voor een feestelijke avond. Wij
zetten voor u een massa tapa’s en
kleine hapjes klaar, overgoten met
de heerlijkste sauzen. En o ja, wij
zorgen ook
voor
iets
koels om uw
keel
mee
te smeren.
Al dit eten
en drinken
zal voor u
klaarstaan
aan
een

lachwekkend democratische prijs!
Let op, het blijft niet bij eten en
drinken. Wij kennen mensen die graag
een gezellig praatje maken. Speciaal
voor hen richten we een deel van de
zaal in tot rustige lounge en zithoek.
Daarna is het show time en
bestormen Charlie & The Checkpoints
het podium. Deze fantastische
coverband brengt een swingende
mix van exotische stijlen in
een onweerstaanbare act.
Alsof dat nog niet genoeg
was, zorgt deejay RUB tot
in de vroege uurtjes voor de
stomende afsluiter van een
bruisende avond.
Kriebelt het al? Kan u niet
wachten om in te schrijven?
Nog even geduld, beste lezer.
In ons novembernummer gaat
u een inschrijvingsformulier
vinden. En onze webmaster
is druk in de weer met het ontwerpen
van een online inschrijvingsformulier.
Wij voelen dat u er al naar uitkijkt.
Wij ook!
Tekst: Paul Verdoodt

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

Steurs Consultancy Bvba
° Btw advies
° Personenbelasting – Vennootschapsbelasting
° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
° Interim- management
Eddy Steurs
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool
Hofstraat 4
1982 Elewijt





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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

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

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

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

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

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

VW

AUDI
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bvba
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Fakkels en poëzie voor vrede

Zemst – November is traditioneel de maand van ‘Oorlog en vrede’. In Zemst blijven we in
literaire sferen, want dit jaar krijgt de fakkeltocht een poëtisch tintje. In drie workshops leert
dichter Koen Stassijns Zemstenaren gedichten maken, die de fakkeltocht zullen opluisteren.
Op 10 november - de vooravond van
de herdenking van de wapenstilstand
van de eerste wereldoorlog - kan je
opnieuw mee wandelen door Zemst.
De bedoeling van de fakkeltocht is
aandacht vragen voor vrede en oorlog.
Want, moet het gezegd, oorlog is
jammer genoeg van alle tijden…
“Onze gemeente telt heel wat
mensen die uit oorlogsgebieden
komen”, vertelt Veerle Van Rie.
Samen met een aantal andere
Zemstenaren zet zij zich in voor
de vredeswerkgroep, een groep
vrijwilligers die onze burgemeester
ondersteunen in zijn taak van Mayor
for peace – een internationale
organisatie die vrede wil bevorderen.

Met vuur naar vrede

“De fakkeltocht is een moment om
mensen samen te brengen”, gaat
Veerle verder. “Dit jaar zal dat op
poëtische wijze gebeuren, want in de
weken vooraf kunnen Zemstenaren
(van andere origine of niet) deelnemen
aan een workshop poëzie schrijven.
Als kunstvorm helpt poëzie schoonheid
te zien. Als je de schoonheid kan zien,
sta je dichter bij vrede. Dat is de idee

erachter. De eerste workshop waarin
we wat dieper ingaan op het thema
oorlog/vrede zullen Greet Selderslaghs
en ikzelf voor onze rekening nemen.
De twee volgende worden begeleid
door dichter Koen Stassijns. Een man
met heel wat ervaring in anderen
creatief te leren schrijven.“
Want het zelf kunnen is één ding,
het iemand anders aanleren nog wat
anders. En dan nog op zo’n korte tijd.

Kijken

“Dat is zeker haalbaar”, stelt Koen
Stassijns me gerust. “Er bestaan
technieken voor. Wat niet wil zeggen
dat het geen inspanning kost. Maar ik
sta er telkens van versteld wat mensen
kunnen. Bovendien reik ik hen een
houvast door te werken met een vaste
‘mal’, zo je wil. We maken tanka’s,
een dichtvorm uit het oosten, die uit
vijfregelige verzen bestaat. Elk vers
heeft een vast aantal lettergrepen,

waardoor je automatisch op zoek
gaat naar andere, ‘betere’ woorden.
Je kan het vergelijken met een haiku,
omdat het ook iets filosofisch heeft.
Je vertrekt van een natuurbeeld (een
krioelende hoop mieren bijvoorbeeld)
en je geeft daar dan het menselijke
equivalent van (eenzame mensen in
een grootstad, zou je kunnen zeggen).
Inspiratie is er in overvloed! Op dat
punt volg ik beeldhouwer Rodin die
begin 20ste eeuw in Parijs een goede
raad had voor dichter Rilke: leer
kijken. Als je goed om je heen kijkt,
volgt de rest vanzelf. Zo’n schrijfcursus
is dan ook veel meer dan proberen
gedichten te schrijven. Je wordt er
een andere mens door. Ik kijk er zelf
naar uit en ben nu al benieuwd welke
pareltjes er geschreven gaan worden.
En in geen geval is er drempelvrees
nodig, echt niet.“
Tekst: Annemie Goddefroy,
foto: Kris Marinus

De fakkeltocht van 5 km vertrekt op 10 november om 19u aan de De Hoeve,
Meerweg 2, Zemst. Deelnameprijs: 3 euro
Wil je deelnemen aan de poëzieklas op 9, 16 en 23 oktober (zelfde adres,
13-16u), wees dan snel, want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven doe je
via www.zemst.be/ticketgang. Deelnameprijs: 10 euro.
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Bart Smeets, straatkunstenaar
Mechelen - Street art kunstenaar Bart Smeets
(35) groeide op in Elewijt en woont nu in hartje
Mechelen. Leven doet hij van en voor zijn kunst.
Niet met penselen, wel met spuitbussen creëert hij
monumentale, prachtige taferelen op muren en op
doek. Op heel wat binnen- en buitenlandse locaties
zijn die te bewonderen.
Genoot jij een kunstopleiding of
ben je een selfmade man?
“Ik
studeerde
toegepaste
beeldende kunst aan Sint-Lukas
in Brussel en heb een diploma
grafisch designer. Daarnaast volgde
ik ook een schildersopleiding. Het
allerbelangrijkste was voor mij het
modeltekenen. Die stevige basis
heb je echt nodig als je figuratief
werkt zoals ik.
Nu, het werken met spuitbussen zat
niet in het lessenpakket, dat heb
ik geleerd van andere artiesten.
En zoals met alles geldt hier ook:
oefening baart kunst.”
In het meeste van je werk zijn dieren
en of mensen het centrale thema.
“Dat is zo, in het uitbeelden ervan ga
ik de uitdaging aan om er letterlijk
leven en beweging in te krijgen.
Net daarom dat modeltekenen en de
anatomie die daar komt bij kijken zo
bepalend waren voor mij. Doodse
voorwerpen liggen me veel minder.”
Even technisch… Een spuitbus bevat
één bepaalde kleur. Hoe krijg je

die schakeringen in
je werk? Een schilder
mengt zijn kleuren of
werkt met lagen, hoe
doe jij dat?
“Grote
éénkleurige
vlakken doe ik met
muurverf.
Kleuren
creëeren,
schaduw,
glans
enzovoort
gebeurt ook in laagjes.
Ik kan bijvoorbeeld een
kleur afzwakken door
van op verdere afstand te spuiten
zodat de verf op die plaats minder
geconcentreerd is. Kleuren worden
gemengd door meerdere lagen aan
te brengen.”
Vertrek je van een uitgewerkt ontwerp
of begin je met een vaag idee?
“Ik maak meestal een volledig
uitgewerkt ontwerp met photoshop
en ‘kopieer’ het dan in een grotere
versie. Voor mij werkt dit het beste.”
Een voordeel van street art: je hebt
sowieso publiek.
“Dat is waar, en sommigen zijn
dan nieuwsgierig naar de
Eugene. artiest. Dat kan dan leiden
naar nieuwe opdrachten.
Nu, het internet en de
sociale media zijn vandaag
wel het allerbelangrijkst.
Vroeger moest je proberen
in gespecialiseerde pers
te geraken of op andere
manieren de aandacht te
trekken. Ik zou meer moeten
inzetten op die sociale media,
maar het is niet mijn favoriete
bezigheid. Ik heb wel een vrij
breed uitgewerkte website.”
Op die site kan je een
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Muur Moskou.

uitgebreid deel van je werk
bekijken, waar situeren die zich ?
“Mechelen, Antwerpen, Leuven,
Vilvoorde om er enkele te noemen. In
het buitenland werkte ik ondermeer in
Moskou, Milaan, Malta, Noorwegen…
Als graffitikunstenaar moet je er wel
rekening mee houden dat werken die
je maakt in gedoogzones meestal van
tijdelijke aard zijn, na verloop van tijd
verdwijnen ze immers onder andere
creaties. Bij opdrachten op private
eigendommen ligt dat anders.”
Kan je ook je creatieve ei kwijt bij
werken in opdracht?
“Dat is heel wisselend en hangt
van de opdracht af. Soms is die vrij
gedetailleerd omschreven en dan
is het meer uitvoeren dan creëren
natuurlijk. Dat kan dan al wel eens
wat saaier zijn. Maar even vaak krijg
ik bij die opdrachten veel vrijheid om
mijn ding te doen. De combinatie van
alles geeft me de kans om hiervan te
leven, en daar kan ik alleen maar blij
om zijn.”
Zeker eens bekijken: www.smates.be
Tekst: Dirk Verdeyen, foto's: Bart
Smeets, Karen Dillabough

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Herstellingen in eigen werkplaats

www.nauwelaertsenzoon.be

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

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Elewijt – Deze tijd van het jaar schittert de dreef Van Kelst
in Elewijt in al zijn hoge kleurenpracht. En tegen de grond
bij het begin van de bomenrij zijn weer reuzenzwammen
opgedoken: de herfst blaast op de hoorn en de Meripilus
giganteus staat weer in bloei. Kijk en bewonder, maar
weet dat het deze gigant is die de boom heeft geveld. Of
hoe een zwam een boom doodt.
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Aan het begin van de dreef aan
de hondenschool zijn twee bomen
weg, maar rond hun voeten komt
in oktober een paddenstoel tot
leven: de Meripilus giganteus,
ofte reuzenzwam, zo leert ons
Mycologia, een website over
zwammen. Hij heeft zijn naam niet
gestolen: hij is een gigant, je kan
er niet naast kijken. Als een mooie
waaiervormige bruine krans ligt hij
in lagen rond de twee restanten
van waarschijnlijk beuken. En
het moeten bomen geweest zijn
van een respectabele ouderdom,
want uit onderzoek blijkt dat de
bomen waarop de reuzenzwam
voorkomt ouder zijn dan tachtig
jaar.
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Ziek door
schimmelinfectie

De dreef is een uitweg van het
vroegere kasteel Ter Borght en
de hoeve Van Kelst, beide uit
het midden van de zeventiende
eeuw. Het kasteel heeft wel
de eerste wereldoorlog niet
overleefd. Die dreef is oud en
heeft dus oude bomen gekend.
Zo ook deze verdwenen beuken.
En in die oude bomen heeft zich
een paddenstoel ontwikkeld uit
een zwakteparasiet. Die doet zijn
intrede via beschadigde wortels of
stamvoeten. Niet zo denkbeeldig
want beuken hebben nu eenmaal
een uitgespreid wortelstelsel,

Natuurvrienden Jelle Scheers en Kobe Van Bakel poseren graag bij de
reuzenzwammen en vragen uitdrukkelijk ze ongeschonden te laten!
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

soms dicht aan de oppervlakte.
Het is een schimmelinfectie die
de wortels erg aantast, met
alle gevolgen van dien voor de
stabiliteit van de boom. Maar de
ziekte voltrekt zich in dat stadium
onder de grond en is dus niet
te zien. De boom levert op dat
moment langzaam een gevecht
tegen die parasiet die zijn
moordenaar wordt. Een bittere
strijd van vele jaren.

moordende
reuzenzwam

Wanneer
deze
gevaarlijke
beukensloper zich manifesteert
door vorming van vruchtlichamen,
zwammen dus, in de nazomer en
de herfst, is de eindfase voor de

beuk definitief ingezet. Tenslotte
valt de boom om of wordt hij
verwijderd en blijft de boomvoet
met zaagvlak in de bodem. Dat is
hier dus gebeurd. Wat we nu zien
als paddenstoel is een eenjarig
vruchtlichaam dat afsterft en elk
jaar vernieuwd wordt. Maar het
nog jonge vruchtvlees, zacht en
sappig, heeft een aangename
geur en zou zelfs geschikt zijn om
in zure gerechten te verwerken!
De beuk voedde de reuzenpaddenstoel en liet er zelf het leven
bij. De paddenstoel voedt ons, maar
hij zal ons nooit klein krijgen.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd
met dank aan Mark Vermeulen van
Natuurpunt Zemst,
foto: Jean Andries

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

“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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Scouts bouwen nieuwe chalet
Elewijt - De Elewijtse
Scoutsvrienden hebben het
oude chalet op hun terrein
afgebroken. Het moet plaats
maken voor een nieuwbouw
door leerlingen van de
TSM. De opbrengst van de
Elewijtse Pijl financiert het
project.
Bijna dertig jaar was de houten
werfkeet het nest van de Kapoenen,
Jong Verkenners en Gidsen, maar het
was hoognodig aan vervanging toe.
Eén weekend was voldoende om
het plat te leggen. Het chalet wordt
vervangen door een nieuw, houten
lokaal dat volgend jaar moet klaar
zijn. “Laatstejaars van de afdeling
hout van de Technische Scholen
Mechelen gaan de draagconstructie
en wanden voor het nieuwe lokaal
in de werkplaats van de school
klaarmaken en het daarna op de
werf in Elewijt plaatsen”, zegt Kris
Van Cauwenbergh van de vzw.
“De afdeling elektriciteit zal hier
eveneens praktijkervaring opdoen
met de installatie van de verlichting
en verwarming en verder zijn er ook
veel helpende handen welkom voor
de afwerking.”

Potje everzwijngoulash
op woudloperswijze.

Scoutsvrienden

Om het financiële plaatje voor een
nieuwbouw rond te krijgen werd
de vzw Elewijtse Scoutsvrienden
opgericht. “De nieuwbouw is ons
eerste project”, zegt Kris Van
Cauwenbergh, “maar we willen ook
het permanente onderhoud van de
andere scoutslokalen coördineren
en ondersteunen.”
De organisatie van de Elewijtse
Pijl draagt bij in de financiering
Leden worden naar
een oudere tak
overgegooid via de
‘levende brug’.

van het project. De vierde editie
op zondag 13 september was
een topper. Zevenhonderd fietsers
en wandelaars genoten van de
tochten. Terloops: de scouts zelf
kunnen ook een aardig stukje
fietsen. De Verkenners trapten
tijdens de vakantie in één dag
211 km ver naar hun kampplaats in
Ansart.

Everzwijn en levende brug

De Pijl werd afgesloten met een
woudloperskeuken,
waar
230
liefhebbers aanschoven voor een
heerlijke everzwijngoulash, waterzooi
en couscous, klaargemaakt op
houtvuren zoals de scoutstechnieken
dat voorschrijven.
In de namiddag beleefden de
scoutsleden een spektakelmoment
als aanzet van een nieuw
scoutsjaar. Wie naar een oudere tak
(leeftijdsgroep) overstapte werd
door tientallen handen overgegooid
op de ‘levende brug’.
Tekst en foto's: Juliaan Deleebeeck
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
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Zemst - Mobiliteit betekent vrijheid en onafhankelijkheid. Het verdwijnen van de belbus is
voor mensen met een beperkte mobiliteit een regelrechte ramp. Gelukkig bestaat er in onze
gemeente een alternatief. Vrijwilliger Frans Cammerman uit Hofstade reed in augustus de
tienduizendste rit voor de Minder Mobielen Centrale (MMC) van Zemst.

Minder Mobielen Centrale
zit aan 10.000 ritten
15-jarig bestaan

Voor personen met een beperking
is mobiliteit vaak een probleem. De
MMC is een dienst van het OCMW en
biedt sinds 2000 betaalbaar vervoer
aan voor de inwoners van Zemst die
verplaatsingsproblemen ondervinden.
Frans Cammerman reed zijn eerste rit
voor de MMC op 6 februari 2005. “Ik
rijd al met de auto van in 1957 en
heb in mijn leven al meer dan een
miljoen kilometers afgelegd. Toen ik
in het infoblad van Zemst las dat het
OCMW chauffeurs zocht voor de MMC,
heb ik niet getwijfeld. Ik help graag
waar ik kan en ben blij dat ik dit kan
doen. Alle chauffeurs zijn vrijwilligers
en wij rijden met onze eigen auto. De
MMC vervoert uitsluitend
mensen met een beperkt
inkomen en de dienst
is dan ook gratis. Onze
leden betalen aan hun
chauffeur een beperkte
kilometervergoeding
waarmee
wij
onze
onkosten voor brandstof,
verzekering en taksen
betalen. Tijdens de ritten
voor de centrale zijn wij
omnium verzekerd.”

uit sociaal
isolement

“De MMC is geen
tegenhanger
van
ambulancediensten. Wij
staan in principe niet
in voor ziekenvervoer.
Rijden voor de MMC

is vrijwilligerswerk, maar het is
niet vrijblijvend. Het vraagt een
groot engagement. Er wordt op
ons gerekend. Ik heb zelf een
zevental vaste cliënten. Zo breng
ik bijvoorbeeld iemand elke week
naar familie. Iemand anders rijd ik
naar de kiné en wekelijks breng ik
iemand naar de markt in Vilvoorde.
De MMC haalt op die manier mensen
uit hun sociaal isolement.
Onze leden zijn allemaal mensen
die geen gebruik meer kunnen
maken van het openbaar vervoer.
De bestemmingen zijn velerlei.
Het kan gaan om een ritje naar de
kapper of naar het gemeentehuis,
maar evengoed naar familie of

vrienden, naar de winkel voor de
boodschappen of naar de partner in
het rusthuis.
De chauffeurs van alle Minder
Mobielen Centrales van Vlaanderen
worden elk jaar uitgenodigd door de
provincie. Op deze vergaderingen
worden relevante aandachtspunten
besproken. Het kan gaan over
praktische aangelegenheden zoals
verzekeringen, maar evengoed over
hoe wij moeten omgaan met leden
die tekenen van dementie vertonen.
Er zijn bij ons in de gemeente nog
steeds een hele boel mensen die
ons initiatief niet kennen.

De MMC van Zemst telt ongeveer
een
130-tal
leden,
maar het verdwijnen
Frans werkt al sinds 2005 van de belbus zal zeker
als vrijwilliger bij de Minder
een impact hebben.
Mobielen Centrale van
Zemst. Wij verwachten extra
aanmeldingen. Nieuwe
chauffeurs zijn zeker
welkom.”
Tekst: Veerle Mollekens,
foto: Jean Andries
Hebt u interesse of
bijkomende
vragen?
Neem dan contact
op met de Minder
Mobielen Centrale op
maandag, woensdag
en vrijdag, telkens
van 9 tot 12 uur, op
015 618513 of via
brigitte.vandijck@
zemst.be
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A O D DAKWERKEN
HELLEMANS

Renovatie, herstellingen en ontmossen alle daken
320

Weerdesteenweg 21 - 1982 Elewijt - 0475.24.65.81
aoddakwerken@telenet.be

ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

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

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN
CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

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

Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

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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Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u
Na afspraak

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

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

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

Hofstade – Op zondag 4 oktober is het Bloso-centrum van
Hofstade dé ontmoetingsplek voor sportbeleving tijdens
het jaarlijkse Jeugdsportival. Dat wil zo veel mogelijk
jongeren van 10 tot 18 jaar laten kennismaken met een
veertigtal attractieve en uitdagende sporten.

jeugdsportival:
Attractieve en
uitdagende sporten
Voor de durvers is er: bouncerpiste, run, boogschieten, freepodium,
BMX-Parcours, deathride 60 m, kickfun, speleobox, YOUfoo en
duiken,
hoogtouwenparcours, zumba.
klimmen, mountainbike, rafting,
De sporten kunnen ononderbroken
rollerski en slackline.
De atleten vinden zeker hun beoefend worden van 10 tot 16u.
favoriet in het
aanbod
met
Het Jeugdsportival staat
badminton, kajak,
altijd borg voor waterpret.
Pannavoetbal,
reuzetafelvoetbal,
rugby, skeeleren,
streetsoccer,
teamspelen,
volksspelen
en
zeilen.
De specialisten
kunnen
zich
Jeugdsportival
krijgt
uitleven in ir-track, bakstapelen, Het
basebal, basketbal, circusschool, traditioneel een muzikale afsluiter,
frisbee, golf, hockey, lacrosse, dit jaar met dj Sam De Bruyn.
schietlapschieten,
ski
&
snowboard, thoji flowball en Via jeugdsportival@bloso.be krijg
waterski en voor de coolsten je alle info.
is er nog beachhandbal, benjiTekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Onder de
FC Eppegem won voor de zesde keer op
rij de wisselbeker van Groot-Zemst. De
finale tegen VV Elewijt werd gewonnen
met overtuigende 9-2 cijfers. Na afloop
mochten kapitein Pieter Crabeels en zijn
medematen de prachtige wisselbeker in
ontvangst nemen.

Tijdens de Koningschieting in Weerde schoot de
nieuwe koning Hubert Bakelants reeds tijdens de
eerste ronde de koningsvogel eraf (links).
De schieting met de Gildezuster werd gewonnen
door Chris Leemans, zij kreeg de titel van Prinses.
(rechts)

De tentoonstelling Vilt bij Annemie en Guy BerckmansVan Gael (bij de Groene Klusser) in de Vinkestraat 24
in Hofstade was een groot succes. Annemie liet haar
viltcreaties zien in en rond het huis. Guy nam je mee in de
ecologische tuin. Een foto op het terras, samen met Guy,
Annemie en klanten mocht uiteraard niet ontbreken.
Op 8 september woonden een honderdtal leden
van Neos Zemst de algemene vergadering bij in de
parochiezaal van Zemst-Laar. Tijdens een smakelijk
ontbijt luisterden ze aandachtig naar de voorstelling
van het programma van het nieuwe werkjaar 20152016. Alles werd vlot en gezellig in goede banen
geleid door een ploeg vrijwilligers. Op de foto: Leon
Wilms, Maurice Metdenancxt, Lutgart Thomassen,
Louis Van Roost, Gust Claes, Marie-Louise De
Keersmaecker, Anne-Marie Pelsmaekers, Lutgart
Lettani, Agnes De Cock, Magda Olbrechts, Francine
Schelkens, Hilda Persoons, Roland Verbeylen, Herman
De Bakker, Mariella Silverans, Rolans De Pauw, Albert
Cluckers, Joske Merckx en Adrienne Deroost.
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mensen

Foto’s: Jean Andries

Driesrock Elewijt had de weermaker
niet aan zijn zijde, maar de sfeer was
optimaal. The BurnOut Buddy’s uit
Elewijt hadden ontzettend veel succes
en voor de bewonderaars was het
genieten. Ian Ranmann besloot het
optreden met een speciale act.

Er zijn nieuwe uitbaters in het
Molenveld Lounge Café in Elewijt.
Zakaria en Mohammed bereiden
Marokkaanse specialiteiten en
Europese gerechten. Er is een feestzaal
met 300 zitplaatsen beschikbaar, ook
voor kleine vergaderingen is er ruimte.
En er is bovendien een terras.

VV Elewijt zette vóór en na de wedstrijd tegen Vossem de vrouwen in
de bloemetjes. Trainer Gunter Vercammen oordeelde dat de steeds
aanwezige dames ook eens in de kijker mochten gezet worden. De
spelers zorgden voor de wedstrijd voor een receptie, de club serveerde
na de match spaghetti.

Vaart in de buurt in Hofstade
had voor de zevende keer
plaats. Het buurtfeest is
ontstaan via Johanna Vossen.
“Het is hier toch maar een stille
buurt. Zoveel nieuwe huizen
en appartementen, hier moet
meer leven in de brouwerij
komen”, zegde ze zeven jaar
geleden. En het gaat steeds
maar in stijgende lijn. Een
roofvogeldemonstratie was nog
een extra gebeurtenis. Valkenier
Vergallen uit Geel gaf een uitleg
over roofvogels, uilen, valken en
zelfs arenden, waarvoor heel wat
belangstelling was.
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Het is een feestjaar voor de Eglegemse
Vissers. Voor de twintigste keer vond
het eetfestijn plaats en het was
andermaal een groot succes. Talrijke
soorten vissen stonden op het menu
en voor de 35 spontane medewerkers
was het hard werken. Er staan nog heel
wat organisaties op het programma.
Op 5 september was het feest met de
Verenigde Zemstse Vissers, “Klara Schijt
Je Rijk” en hengelen op zee, voor de
leden aan democratische prijzen. Dit
alles ter voorbereiding van een grote
visuitstap volgend jaar een week naar
Engeland.

Nieuwe uitbaatster Gina van café In Den Prins verwelkomde
haar klanten tijdens het openingsweekend aan zeer
democratische prijzen. Een pintje en een frisdrank waren
te krijgen aan 1 euro. Heel wat mensen uit Elewijt, die al
jaren in het café komen, kwamen een kijkje nemen naar het
opgesmukt café. Op de foto alvast enkele zeer tevreden
klanten, genietend van een fris drankje op het terras.

De Zomerstage van SK Laar was een groot succes.
Ongeveer 80 voetballertjes van SK Laar en buurtploegen
leerden de eerste stappen van het voetbal, gepaard
met leuke spelletjes. Het jeugdbestuur, veertien trainers
en talrijke spontane medewerkers kunnen tevreden
terugblikken op een feilloze zomerstage.
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Wielertoeristenclub Laeremans uit Zemst-Bos heeft
een leuke fietsvakantie in Italië achter de rug. Luc
Vercammen begeleidde acht renners en een renster.
Samen fietsten ze zes dagen en overwonnen ze
in totaal 14.170 hoogtemeters. Bekende bergen
uit de Ronde van Italië als de Passo di Gavia en
de Passo dello Stelvio werden beklommen. De
Italiaanse omgeving bracht hen in een aangename,
sportieve sfeer. (KA)

Het vijftiende volleybaltoernooi van Zenneblok
Eppegem, indoor en outdoor voor volwassen
gemengd, was andermaal een groot succes.
Volleybalclub De Zennebabes (18-21 jaar)
zorgde voor een uitbundige sfeer. Op de
foto: Ilona, Imke, Ina, Laura, Sarah, Bo, Lise,
Melissa en Kim. “Vriendschap en plezier is ons
medicijn, we zijn negen handen op één buik”,
gekscheerden ze in koor (foto rechts).
’t Amusement Groot-Zemst is een leuke groep
en is steeds gemotiveerd. Op de foto Lieve,
Marleen, An, Leen, Anke, Ellen en Tim. “We zijn
een groep van alle leeftijden, de jongste is
twintig en de oudste vijftig, dat maakt ons zo
speciaal. Plezier maken en de tegenstanders
vriendschappelijk een pad in de korf zetten
vinden we leuk.” (foto onder)

In samenspraak met de
leerkrachten, directie
en ouderraad werd de
verkeerssituatie aan
basisschool De Pimpernel
in Zemst-Laar aangepakt.
Er werd geïnvesteerd in
veilige, overzichtelijke
oversteekplaatsen met
wegversmallingen en een
tweede octopuspaal.
In het kader van de
Strapdag, waarbij
kinderen worden
aangezet om te voet of
met de fiets naar school
te komen, werden deze
maatregelen feestelijk
ingehuldigd.

Bugattis opende midden september opnieuw zijn deuren. In
aanwezigheid van het gemeentebestuur, handelaars en leveranciers
werd dit gevierd met een hapje en een drankje. De lingeriewinkel
verruimde zijn aanbod met enkele nieuwe merken, waaronder Chantal
Thomass en Sellmark, maar ook met een volledige afdeling homewear
met mooie dingen voor iedereen, van baby tot zwangere vrouw! Een
bezoekje waard, want tijdens de maanden oktober en november kunnen
de klanten één jaar gratis lingerie van Chantelle winnen. (EVDW)
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Elewijt - Wim Leo uit Hever (Boortmeerbeek) gaat de Sint-Hubertusharmonie van Elewijt
dirigeren. Hij was de eerste keuze uit 23 kandidaten. Met de nieuwe dirigent verhuist de
harmonie ook naar een andere repetitiezaal in de nieuwe basisschool op het Molenveld.

Sint-Hubertusharmonie
met nieuwe dirigent in nieuwe zaal
Toen dirigent Kristof Degryse de
samenwerking stopzette, moest
het bestuur op zoek naar een
nieuwe muziekleider. Er boden zich
23 kandidaten aan voor de wissel.
Na urenlange gesprekken over de
wederzijdse verwachtingen en een
proefrepetitie met de muzikanten
viel de keuze op de 43-jarige
Lennikenaar die sinds kort in Hever
woont.

"ik kleur graag
buiten de lijntjes"

Laatbloeier

“Als muzikant ben ik een laatbloeier.
Als twaalfjarige viel de eerste
kennismaking met de plaatselijke
fanfare tegen. Ik kon geen noot
muziek en hield het maar drie
weken vol. Ik trok dan naar de
muziekacademie en maakte die
studie af als slagwerker. Nu ben ik
beroepsmuzikant en geef al twintig
jaar les aan de academies van
Vilvoorde en Lennik. Ik leidde ook
kleinere ensembles.”
Elewijt wordt een nieuwe grote
uitdaging, want het is de eerste
harmonie die Wim zal leiden. “Ik heb
vooraf al wat huiswerk gemaakt.
Een vereniging met een traditie van
meer dan 200 jaar heeft wel wat,
en een groep van 65 muzikanten
biedt zich ook niet elke dag aan. Uit
de eerste repetities onthoud ik het
potentieel aan mogelijkheden die
de polyvalente groep muzikanten
heeft om nieuwe interessante
projecten uit te werken. Ze hebben
mij aangenaam verrast. Ik ga dat
verder aftoetsen, maar heb al enkele
ideetjes in het hoofd en die zullen
speciaal zijn, want ik kleur graag
buiten de lijntjes. Voor de muzikanten
ben ik streng, maar rechtvaardig.
Over een jaar zal de toon gezet zijn.”
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Lange samenwerking

Peter Merckx, voorzitter van de
koninklijke harmonie, hoopt op
een langdurige samenwerking
met de nieuwe dirigent. “Dat is
minimum vijf jaar. Die tijd is er
ook wel nodig om nieuwe lijnen
uit te zetten”, meent hij. “Onze
vorige dirigent, Kristof Degryse,
bleef zelfs elf jaar.” Hij zette de
samenwerking stop omdat hij met
de huidige bezetting aanvoelde
dat de limiet bereikt is. “Ik laat
ze met een goed gevoel aan een
ander over om nieuwe uitdagende
projecten aan te gaan”, liet hij
weten.

Nieuwe repetitieruimte

Met een nieuwe dirigent verhuist
de harmonie ook naar een andere
locatie in de feestzaal van de
gemeenteschool op het Molenveld. De
vorige repetitieruimte in de Budohal
behoort nu weer helemaal aan de
vechtsportverenigingen. “De school
wordt onze vaste stek voor concerten
en festiviteiten, maar voor het
teerfeest en het herfstconcert blijven
we In den Prins”, zegt Peter Merckx. “De
akoestische kwaliteiten van de zaal
proberen we nog uit. Met het complete
orkest op het grote podium en publiek
in de zaal zal dit snel duidelijk worden.”
Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto: Wim Leo
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Zemst - Op 16 september opende het Huis van het Kind officieel zijn deuren. Maar waarvoor kan
je hier terecht? Ik vroeg het me ook af en sprak met Anja Conincx, kersverse coördinatrice van
het Huis van het Kind in Zemst.

Huis van het Kind opent deuren
Het Huis van het Kind, ik had er
nog nooit van gehoord. Wat is het
precies?
“Er zijn momenteel al ongeveer 120
huizen in Vlaanderen, en dit aantal
blijft nog altijd groeien. Het is een
vzw met als doel een samenwerking
te vormen tussen de verschillende
overheden, organisaties en mensen
die dagdagelijks bezig zijn met
gezinnen en kinderen. Het is specifiek
gericht naar ouders en grootouders,
maar ook naar kinderen en jongeren
van 0 tot 24 jaar.”
Hoe werkt dit in de praktijk?
Waarvoor kunnen deze mensen er
terecht?
“Wij willen een eerste aanspreekpunt zijn voor alle mogelijke vragen
of ideeën waarmee kinderen en
ouders geconfronteerd worden, en
dan helpen we hen graag verder.
Waar mogelijk helpen we deze
ouders en kinderen meteen. Maar
het gebeurt natuurlijk dat ook wij niet
onmiddellijk kunnen antwoorden. In
dat geval gaan we zelf op zoek om
de mensen toch verder te kunnen
helpen.
Daarnaast
willen
we
een

Kinderen van (W)Onderwijs en
De Tuimeling openen met de
burgemeester het Huis van het Kind.
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ontmoetingsplaats zijn
voor
(aanstaande)
ouders en kinderen.
Ze kunnen er samen
praten over verschillende
thema’s. Dit kan heel
spontaan gebeuren, maar
we gaan ook infoavonden
rond bepaalde thema’s
organiseren.”
Welk
soort
vragen
kunnen dit dan zijn?
“Ouders kunnen bij ons
langskomen voor alles
wat te maken heeft met de
opvoeding van kinderen:
ouderschapsverlof, studiebeurzen, buitenschoolse
kinderopvang, enzovoort.
Maar ook bij problemen
helpen we graag. Bijvoorbeeld als
ouders gaan scheiden en ze hebben
vragen rond hoe dit dan met de
kinderen moet.
Jongeren en kinderen kunnen bij
ons terecht met alles wat hen
bezig houdt, bijvoorbeeld vragen
in verband met verder studeren of
vakantiejobs. Maar ook wanneer ze
gepest worden of als het thuis niet
goed gaat en hulp zoeken, kunnen
ze bij ons aankloppen.”
Jullie zitten hier niet alleen in dit
gebouw?
“Nee, er zijn nog een aantal
diensten in het Huis van het Kind.
Het consultatiebureau van Kind
en Gezin is er gevestigd. Zoals
iedereen wel weet bieden zij aan
jonge ouders begeleiding tijdens
de eerste maanden en jaren van
hun kindje. Dit in de vorm van
preventieve gezondheidszorg en
tips rond voeding en verzorging.
Daarnaast vind je ook de

Kinderen blij met hun huis.

kinderopvangdienst
van het
OCMW in ons gebouw. Maar
ouders kunnen er ook terecht voor
andere
opvangdiensten
zoals
buitenschoolse opvang en vakanties.
Wat ook de behoefte is van de
ouders of kinderen, wij bieden
hier een oplossing. Dit kan
ondersteunend
gebeuren,
in
samenwerking met partners of we
organiseren zelf een oplossing.”
Een hele boterham dus. Tot slot,
wanneer zijn jullie geopend?
“We zijn open op maandag van
9 tot 12u, op dinsdag van 16 tot
19u en op woensdag van 13.30
tot 16u. Maar je kan ook altijd een
afspraak maken. Daarnaast zijn we
natuurlijk ook bereikbaar via mail op
huisvanhetkindzemst@zemst.be.”
Adres: Meerweg 2, 1980 Zemst
Meer
info
vind
je
op
www.huisvanhetkindzemst.be
Tekst: Eva Van Elst, foto: Jean Andries
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Zemst-Bos - Enkele jaren geleden kreeg Katrien Geeraerts een zware burn-out. Toen ze
hartcoherentietraining ging volgen, nam het leven opnieuw een positieve wending. Begin
september liet ze het bedrijfsleven achter zich en werd zelfstandige. Ze geeft nu trainingen in
hartcoherentie, een wetenschappelijk onderbouwde methode die helpt om stress te reduceren
via een correcte buikademhaling.

Katrien leert je omgaan met stress
Toen Katrien in de bedrijfswereld
zat, had ze gedurende anderhalf
jaar een burn-out. “Ik was fysiek
uitgeput,
maar
wilde
liever
geen medicijnen nemen. Mijn
hartspecialist raadde me aan om
een cursus hartcoherentie te gaan
volgen. Na twee weken voelde ik
het verschil en begon ik me beter
te voelen. Ik leefde terug”, vertelt
Katrien Geeraerts. “Ik besloot
de deur van het bedrijfsleven
dicht te trekken en coachings in
deze materie te geven, om zo zelf

mensen met een burn-out of andere
stressgerelateerde aandoeningen te
helpen.” Verschillende opleidingen
en cursussen later startte Katrien in
september als zelfstandige coach.

Terug in balans

Een stabiel hartritme zorgt ervoor
dat de signalen goed worden
doorgestuurd naar het brein.
Hartcoherentie is een wetenschappelijk onderbouwde methode
om het hartritme te beïnvloeden via
correcte ademhaling. Door
Katrien oefent haar die goede communicatie
correcte ademhaling tussen hart en brein kan
twee keer tien
je je beter focussen,
minuten per dag via

een biofeedback-app
op haar smartphone.

Stabiel ademhalen

Tijdens vier sessies leert Katrien je
hoe je via een correcte ademhaling
je hartslag kan aanpassen. “Je
moet vooral zelf aan de slag”,
vertelt de vrouw. “Ik leer je waarom
hartcoherentie belangrijk is en
geef je een trainingsprogramma
om correct te leren ademhalen. Het
uiteindelijke streefdoel is om de
ademhalingsoefeningen twee keer
tien minuten per dag te doen.” Om je
te helpen en te controleren of je goed
bezig bent, kan je gebruik maken

"hartcoherentie ga me het
gevoel dat ik terug leefde"
en krijg je een betere
levenskwaliteit.
Als een oermens bedreigd
werd, ging zijn hartslag
omhoog. Daarna ging
hij bewust herstellen.
“Tegenwoordig nemen we
de tijd niet meer om te
herstellen, we blijven maar
doorgaan. Ik vergelijk
mensen met een burn-out
graag met kikkers: zet een
kikker in water, verwarm
het langzaam en hij past

Katrien
geeft
training
in
haar
praktijk
in
Zemst-Bos
(www.biofeedbacktraining.be) en ook consultaties in een gloednieuwe
gezondheidspraktijk in Mechelen (www.hetappèl.be).
Wil je meer info? Contacteer Katrien via 0474/98 21 23 of katrien.
geeraerts@outlook.be, of kom naar de opening van Het Appèl op zondag
4 oktober tussen 12 en 18 uur.
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zich aan. Tot hij op een bepaald
punt ontploft, zonder dat hij het zag
aankomen.”

van een biofeedbacktoestel of een
smartphone-app.
Katrien wil me graag laten zien hoe
dit alles werkt en verbindt een klepje
aan mijn oorlel met de biofeedbackapp op haar smartphone. In een
grafiek zien we hoe ik normaal
adem: heel oppervlakkig en snel. Een
ademhalingsbegeleider toont me
hoe lang ik moet in- en uitademen.
Al snel verschijnt mijn stabielere
ademhaling op het scherm, wat dan
mijn hartritme stabiliseert. Ze geeft
me oefeningen mee voor de komende
twee weken en ik merk het verschil.
“Ik oefen elke dag”, vertelt Katrien.
“Hartcoherentie doet geen wonderen,
maar is een ondersteunend middel.
Ik ben niet volledig stressvrij, maar
hartcoherentie geeft je een manier
om ermee om te gaan.”
Tekst en foto: Marijke Pots

www.jsdheylen.be
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Zemst - Dat onze gemeente
een onweerstaanbare
aantrekkingskracht én misschien
wel een voorbeeldfunctie heeft
voor de internationale culturele
wereld, is een evidentie. De
groten der aarde kijken wel
eens op van Zemst, en mocht
dat nog niet zo zijn, dan zal dat
in ieder geval niet lang meer
duren. Wij gingen op zoek naar
drie mensen achter ‘de’ Cultuur.
Drie drijvende krachten dus.
We trokken onze lederen jassen
aan en zochten de heren van
Bloodrocuted op. Een grotendeels
Zemstse metalband die al een
aantal jaren stevig aan de weg
timmert en nu stilaan ook in het
buitenland voet aan de grond krijgt.
Ook de vrienden van toneelkring ’t
Groeit zijn amper weg te denken
als we het over cultuur in onze
gemeente hebben. En dan is er nog
Ilke Brassine die haar duit in het
zakje doet met haar wonderbaarlijke
schrijfsels. Die doen (voorlopig
alleen) op haar school menig hart
sneller slaan!

1

Bloodrocuted: metal
all over!

Heren, stel jullie eens voor in tien
woorden voor de enkelingen die
jullie nog niet zouden kennen:
“Bob, Daan, Jason, Sander, energie,
vriendschap, kracht, snel, jong,
vastberaden.”
Jullie hebben al aardig wat
optredens in het buitenland
gespeeld. Is de reactie van het
publiek daar anders dan hier?
“Toch wel, hier in België zijn we
op dat vlak erg verwend. Er komen
hier veel groepen spelen. Grote
namen in zowat elk muziekgenre
kan je hier zeker jaarlijks aan het
werk zien. Daarom is hier sneller een
reactie zoals: ‘Och, ze spelen hier
binnenkort opnieuw’. Mensen blijven
ook niet altijd naar de band kijken.
Ze zijn soms al eens geneigd om een
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Temple
of
mste

de jonge Ze

naar

groep over te slaan of buiten een
sigaretje te gaan roken. Dat bestaat
niet in landen als Polen en Tsjechië,
waar de zalen meestal van begin tot
einde stampvol zitten, omdat er net
een gebrek is aan optredens.”
Wat kan op vlak van cultuurwerking
beter in de gemeente? Is er
ondersteuning voor jong talent?
“Wij hebben zelf nog nooit in
Zemst gespeeld. Maar er zijn wel
veel dingen te doen zoals fuiven,
Tramrock en andere feestjes voor
de jeugd. Ons genre spreekt ook
niet iedereen aan. Vandaar dat er
minder rond te doen is. Maar we zijn
altijd bereid om een show te spelen
in onze hometown. Bij deze een
warme oproep dus!”

2

Toneelkring 't Groeit:
lachen graag!

Zowel de producties van ’t Groeit
Jong als van ’t Groeit kunnen op
heel wat belangstelling rekenen
van de inwoners van onze
gemeente. Is er een specifiek genre
waarvan jullie weten dat het in de
smaak zal vallen bij het publiek en
houden jullie daar rekening mee

bij de keuze van het stuk?
Philippe Ackerman: “We zijn een
plaatselijk amateurgezelschap en
moeten rekening houden met
de wensen van ons publiek. De
toeschouwers komen naar onze
voorstellingen om zich te ontspannen,
het is dus logisch dat we vooral
komedies spelen. Toch proberen we
regelmatig producties te brengen
waarbij een gezonde combinatie van
humor en ernst te vinden is.
Bij de jeugd ligt dit iets anders omdat
je daar meer de experimentele toer
kan opgaan. Bij de jeugdproducties
voel ik meer artistieke vrijheid,
terwijl je bij de volwassenen meer
gebonden bent aan het klassieke
repertoire.”
Het jongerentoneel heeft een
aantal sterke producties neergezet.
Is het moeilijk om acteurs te vinden
onder de Zemstse jeugd?
“Dit valt ontzettend goed mee
omdat we in Zemst een zeer
uitgebreide jeugdwerking hebben.
We putten vooral uit de leden van
de Chiro en Tramalant. Er is bij
de jeugd in Zemst blijkbaar een
gezonde interesse om eens te
proeven van toneel. Ik krijg trouwens

en opgeschreven door de scenarist.
Enkel wat er in het verhaal gebeurt
uiteraard, zo staan er bijvoorbeeld
geen shots in een scenario. Het
is de regisseur die het verhaal in
beeld brengt.”

culture
regelmatig mailtjes van jongeren
die zich spontaan aanbieden. Je
moet natuurlijk kunnen rekenen op
een aantal sterke persoonlijkheden
die dan anderen kunnen overtuigen
om mee te spelen.”
Welk stuk zou je zelf graag met het
jongerentoneel eens brengen?
“Ik droom ervan om ooit een musical
te kunnen brengen.” Waarvan akte!

3

Scenario schrijven:
verrassend blijven!

Ilke, kan je ons wat meer vertellen
over
het
concept
“scenario
schrijven”?
“Uiteraard! Bij scenario schrijven
denken de meeste mensen al snel
aan films, maar eigenlijk is het
veel breder dan dat. Zo kan je ook
scenario’s voor series en theater
schrijven en komt er een groot deel
proza aan bod. De scenarist bedenkt
een verhaal, schrijft het uit scène
per scène en schrijft vervolgens
die scènes uit in dialoog. Alles wat
personages zeggen in een film,
in een serie, op het toneel, alles
wat er in een verhaal gebeurt, is
allemaal op voorhand vastgelegd

Een echt goed scenario schrijven, wat
houdt dat volgens jou allemaal in?
“Het eerste wat je nodig hebt, is
een goed idee. Je moet weten dat
eigenlijk alle verhalen ter wereld
waarschijnlijk al eens verteld zijn. Wat
voor mij dus belangrijk is aan een
goed scenario is een eigen kijk op
het verhaal, een originele invalshoek.
Ook ben ik een grote fan van
goed uitgewerkte personages
en typetjes, maar ik wil dan ook
eerder voor series schrijven. Neem
nu bijvoorbeeld de serie Entourage.
Voor mij een geweldige reeks,
omdat de scenarist zijn personages
door en door kende en zich er heel
goed van bewust was hoe zijn
personages zouden reageren in
een bepaalde situatie. De scenarist
duwde hen dan ook met opzet in
oncomfortabele situaties, die er juist
voor zorgden dat de personages
wel moesten reageren. En dat vind
ik heel mooi om te zien.

meer kon uiten in taal dan in andere
kunstvormen, dus besloot ik om voor
schrijven te kiezen. In welke vorm
dan ook. Ik heb geen epifanie (nvdr.
een openbaring) gehad, waaruit
bleek dat ik wou scenario schrijven,
maar daar ben ik de jongste jaren
meer naartoe gegroeid. Dit vooral
door heel mooie Vlaamse series op
televisie te zien, zoals Met man en
macht en Quiz me quick. Ik kan mij
zelfs nog herinneren dat, toen ik nog
klein was, we op zondagavond met
het gezin verzamelden in de living
om samen naar De Parelvissers te
kijken. Fantastisch toch?”
Is er ook een iets minder
prikkelende kant aan dit verhaal
of is het louter dolle pret?
“Het is voor mij zeker dolle pret en
ik vind het ongelofelijk tof om te
doen. Ik ben ook zeer dankbaar dat
ik het überhaupt kan en mag doen.
Mijn ouders hebben mij steeds laten
studeren wat ik wou en hebben mij
altijd gesteund in mijn keuzes. Dat
is iets wat niet iedereen kan zeggen
en daar ben ik hen enorm dankbaar
voor. Maar het is ook werken, jezelf
verbeteren, schrappen. Het vergt
eigenlijk best veel zelfkritiek, want
als je alles
wat je schrijft
meteen goed
vindt, dan leer
je niets en dan
kan je beter
iets
anders
studeren. Het
is volgens mij
een richting waarin je jezelf sneller
tegenkomt dan je denkt.”

"Als je iets graag wil doen,
doe het dan. Niet geschoten
is altijd mis!"
Het laatste wat een goed scenario
zeker moet hebben is een correcte
uitwerking van een verhaal, dat
aansluit bij de opbouw van de
gevoelswereld van de personages.
Niets is zo hatelijk om te zien als
een van de pot gerukt einde.”
Wat was eigenlijk je motivatie om
deze studierichting te kiezen?
“Ik studeerde woord-muziek aan
de kunsthumaniora en dat was
een school waar veel vrijheid werd
gegeven. Je kreeg daar de kans om
in contact te komen met toneel, zang,
dans, sing- and songwriting. En daar
heb ik ondervonden dat ik mij veel

Zou je de mensen eerder
aanmoedigen of behoeden voor
deze kunsttak?
“Hangt er vanaf hoe graag ze het
willen! Ik moedig het zeker aan.
Als je iets graag wil doen, doe het
dan gewoon. Anders krijg je daar
later spijt van. En ook al kun je er
de kost niet mee verdienen, iets
wat vaker aan mij wordt gevraagd,
wel dan is dat zo. Niet geschoten
is altijd mis!”
Tekst: Pieter Ackerman en Frederik
Moens, foto: Bloodrocuted
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“Wist je dat we 5 rustmomenten
inlassen tijdens het maken van ons
brood? Die zijn bepalend voor kwaliteit
én smaak.
Ook jouw tafel verdient het beste brood!”
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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Volg on
s op

Faceboo
k!

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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10 jaar Gezonde beweging
voor diabetespatiënten

Zemst-Laar – De Gezonde Lichaamsbeweging Club (GLC)
bestaat 10 jaar en dit wordt gevierd op woensdag 7
oktober met een opendeuravond met initiatie line dance
en lichamelijke opvoeding.

Verantwoord
bewegen én genieten

Bewegen is belangrijk, vooral ook
voor diabetici. Niemand weet dit
beter dan Clem Vandenbrandt uit
Elewijt die zelf al jaren met ‘suiker’
leeft. Hij richtte, geheel op eigen
initiatief, de bewegingsclub op
en iedere woensdag vind je hen
in de gymzaal van gemeentelijke
basisschool
De
Pimpernel
in Zemst-Laar.
Onder de
professionele begeleiding van
een kinesist en een danslerares
wordt er samen gedanst en
geturnd. “De ene week bewegen
we op countrymuziek en oefenen
we line dance en de andere week
komt het turnen aan bod”, zegt

Clem. Onze twee lesgeefsters,
Corina Schoreels en Dorien
Diedens, houden altijd rekening
met de gezondheidstoestand en
de leeftijd van onze deelnemers.”
Maar de GLC is meer dan alleen
bewegen. “Samen praten over
onze
gezondheidsproblemen,
dat lucht op. Op 2 september
waren we blij om na de zomerstop
weer eens samen te kunnen
bewegen.”
De hoofddoelgroep van de
bewegingsclub zijn diabetici,
maar iedereen die wil, kan
meedoen. Samen sporten is een
sociale aangelegenheid. Het is
gezellig én effectief.
Tekst en foto: Veerle Mollekens

Benieuwd hoe het eraan toe gaat?
Schrijf dan in voor de opendeuravond op woensdag 7 oktober en kom
alleen of samen met je partner mee bewegen. Voor meer info bel naar
Clem Vandenbrandt, 015/61.59.73 of via email: clemvdb@skynet.be
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IUSTE

ADVOCATEN

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

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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Hofstade - Tijdens Halloween komen
de monsters buiten. Ook in het Blosodomein, waar al zeven jaar een
geweldige Halloweenwandeling wordt
georganiseerd. Hoog tijd om eens achter
de schermen te gaan kijken.

Griezelen met halloween
Myriam Dewael is sinds 2008
centrumverantwoordelijke
van
het prachtige natuurdomein en
degene die met het idee voor
een Halloweenwandeling op de
proppen kwam. “Er komt een stevige
voorbereiding bij kijken. Gedurende
twee maanden zijn we bezig met de
organisatie en er werken zo’n 50 à
60 vrijwilligers mee.” vertelt Myriam.

zijn een aantal weken bezig met het gegroeid, ook qua faciliteiten. Zo
uitwerken van ideeën, het opruimen hebben we geïnvesteerd in een
van onze loods, de geschikte muziekinstallatie en aangepaste
decoratiematerialen zoeken en ga zo Halloweenmuziek. Een echt succes!”,
maar door. We proberen elk jaar iets gaat Myriam verder. “Bovendien
nieuws te bedenken en maken er komen steeds meer mensen
een echt licht- en klankenspektakel verkleed en de kostuums worden
van. Dit jaar zijn we spookpiraten ook elk jaar mooier en mooier.”
en toveren we onze club om tot het
Tekst: Ellen Van de Wijgaert
hol van de piraten. Het is heel
leuk om de mensen te doen Zin gekregen om deel te nemen? Vanaf
Eén van de medewerkers is Simon schrikken”, lacht Simon.
5 oktober kan je je inschrijven door een
Weemaels, voorzitter van de
mailtje te sturen naar hofstade@bloso.
Modelbouwvrienden Hofstade, de “In 2009 zijn we gestart met be. Voor 8 euro (kinderen jonger dan zes
bootjesclub onder Het Bootshuis: 400 deelnemers en ondertussen betalen slechts 2 euro) kan je niet alleen
“Wij runnen de laatste stand en we zaten we vorig jaar al aan 1300 deelnemen, maar krijg je bovendien ook
maken er elk jaar ons werk van. We wandelaars. We zijn dus serieus nog een heerlijke soep tijdens én een
drankje na de wandeling.
Zin om te helpen? Lijkt het je wel wat
om ook één van de monsters in het
Ook de Weerdse Oudleidsters
bos te zijn? Myriam is steeds op zoek
organiseren
een
geweldige
naar verantwoordelijke helpers voor
Halloweentocht op zaterdag 31
de wandeling zelf én ook met leuke
oktober. Start aan het chirolokaal van
ideetjes kan je altijd bij haar terecht (op
de jongens van Weerde (Galgenberg
het bovenstaande e-mailadres).
1) tussen 18u en 20u. Je krijgt een
wegbeschrijving en een leuk gadget
en op het einde van de tocht vind
je een sfeercafé met een hapje en
een drankje aan de chirolokalen van
Benny haelwaeters
terrassen - opritten - tuinafwerking
de meisjes (Kleinveld). Onderweg
word je getrakteerd op griezelige
tafereeltjes en toneeltjes, plezier
benjamin.haelwaeters@telenet.be
verzekerd! Prijs: 4 euro voor
0475/509129
volwassenen en 3 euro voor kinderen
en tieners tot 16 jaar.

Halloweentocht Wolsters
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Weerde - Afgelopen zomer kwamen zo’n 33.000 scouts en gidsen uit 150 landen samen in Japan
voor het grootste scoutingevenement ter wereld, de Wereldjamboree. Aan de 23ste editie
van dit spektakel namen meer dan 500 jonge Belgische scouts en gidsen deel. Onder hen
bevonden zich ook enkele Zemstenaars, zoals de Weerdse Lize Leys (17).

Lize naar Wereldjamboree
Lize Leys heeft er een spannende
zomer op zitten. Ze ging mee op
het grootste kamp ter wereld, de
Jamboree. Dat vond dit jaar plaats in
Japan. Ze maakte eerst een verre reis
van meer dan twintig uur. Eenmaal
aangekomen, maakte het Belgische
contingent een culturele reis door
Japan. Een week lang werden de
Belgische scouts ondergedompeld
in de Japanse leefwereld. Ze
maakten een tempeltocht, volgden
een workshop mangatekenen en
samoeraivechten, leerden over
Japanse gebruiken en sliepen bij
een gastgezin, waar ze onder andere
mee mochten naar de Japanse scouts
van de zoon.

33.000 scouts

Na die week kon de echte Jamboree
beginnen. De Belgen reisden af naar
het kampterrein waar scouts van
over de hele wereld samengekomen
waren om twee weken in een kamp
te verblijven. Lize: “Onze aankomst
op het kampterrein gaf echt een
overweldigend gevoel. Er waren zo
veel landen vertegenwoordigd, zo
veel scouts, allemaal met hun vlaggen
in de lucht, net het Eurosongfestival!
Zoiets maakt meteen indruk.”

Twee weken
lang
met
3 3 . 0 0 0
m e n s e n
samen slapen,
koken, op een
bananenboot
z i t t e n ,
dagtochten
maken,
een
aangrijpend
bezoek aan Hiroshima brengen en
vooral veel plezier beleven, dat vraagt
om een geweldige organisatie. Lize:
“Het gigantische kampterrein was
onderverdeeld in kleinere eenheden
om de planning en voedselverdeling
makkelijker te maken. Je had ook
om beurten dienst, dan moest je om
vier uur ’s morgens uit je bed om de
ingrediënten voor het eten te gaan
halen en daarna te koken. Dat is niet
altijd makkelijk, maar wel eens leuk
om te doen. Het voordeel is dat er
zo vroeg nog niet zo’n lange rij staat
bij de douches.”

de jonge Ze

Turning bitches

Het was de bedoeling om zoveel
mogelijk nieuwe mensen en
culturen te leren kennen. Jamboree
nodigt daar ook zelf toe uit. Er was

mstenaar

bijvoorbeeld de mogelijkheid om
‘s avonds enkele tafelgenoten uit
te nodigen van een ander land. Zo
is Lize onder andere gaan eten ‘bij
Singapore’. “Als je de tent van een
buitenlandse troop binnenwandelt,
kom je precies in een ander land
terecht. Ze brengen echt hun eigen
gewoontes mee, zoals op de grond
eten.” Op een bepaalde dag was
er ook een food festival, waarbij elk
land iets kookte en iedereen mocht
komen proeven. Lize: “Wij hadden
wentelteefjes gemaakt, die we voor
de buitenlanders turning bitches
genoemd hadden. Het was echt
geen probleem om mensen te leren
kennen op het terrein, iedereen
was zo gastvrij en open!” Lize is een
levenservaring rijker!
Tekst: Laura Schoevaers, foto's: Lize Leys
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Algemene schilderwerken, binnen en buiten

		

Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

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

v.c.schilderwerken@skynet.be

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

Vuiltje op lens
bleek leeshond
Lydia Leheu-Van Opstal
uit Zemst-Bos vond
bij toeval de twee
leeshonden in ons vorig
nummer. Ze meende
een vuiltje of vlek op de
lens van de fotograaf
gezien te hebben. Toen
viel haar frank. Op de
uiterste dag zond ze
nog gauw een mailtje.
Vind je de leeshonden
in dit nummer, laat
het ons weten vóór
15 oktober. Misschien
treft het toeval deze
keer jou.
(KVDW)
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Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be

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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