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Allerheiligen. Allerzielen. Van half oktober begint het
in de omgeving van het kerkhof te gonzen. Auto’s
rijden af en aan. Volgeladen met potten chrysanten en
bloemstukken. Mensen op de fiets, op brommers, of te
voet. Met emmertjes, borsteltjes, sponsen, zeemvellen
en wat weet ik al meer… Als kerkhofbuur wandel of
fiets ik haast dagelijks over de gewijde grond, waar
wellicht ook ik later ooit mijn eeuwige rust zal vinden.
Onder zo’n zware zerk? Te midden van wormen, kevers,
kakkerlakken en ander ondergronds gedrocht. Gras zal
er dan op mijn buik wellicht niet groeien, tenzij ze mij
uitstrooien. Misschien proppen ze mijn resten wel in
een potje, denk ik dan bij mezelf, hoewel ik niet zeker
weet of 80 kilo daar zo maar in gaat.
Je ziet de levenden er ook halsbrekende toeren
uithalen om de nagedachtenis van de doden toch maar
van het laatste stofje of veegje te ontdoen. Ze moesten
hen bezig zien. Ze zouden zich omdraaien in hun graf.
En dan heb ik het nog niet over de achteraanblik
die ze de andere levenden soms gunnen. De inkijk
in een imposante bouwvakkersspleet, waar ik zo het
voorwiel van mijn fiets zou kunnen in parkeren, het
zicht op een volgroeid aarsgewei... Levend wit vlees,
trillend tussen spannende jeans en veel te krap T-shirt.
Het kerkhof, het leven zoals het is. Of beter: de dood
zoals hij is. Een kapitaal aan bloemen, versieringen
en ornamenten. De dag na Halloween. Pijn, verdriet,
angst. Vragen: waarom zij? Waarom hij? Wrok om
zoveel onrecht. Verdriet, maar ook verlossing. Uit
levend leed van ziekte en ellende.
Gelukkig is er in deze donkere dagen van mistig schijnsel
ook licht. In de vorm van leuke lectuur. In een keurig kleedje.
Het kleedje van een glossy magazine, van de Zemstenaar.
Lectuur die je even weghaalt uit de dagelijkse sleur. Die
een troostende knuffel wil zijn. Meer zelfs, die een feest
wil zijn. Bijvoorbeeld om tien jaar leesplezier te vieren.
Zoals op 21 november in de Melkerij!
U komt toch ook, liefste lezer?

De redactie (AL)
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10 jaar de Zemstenaar
Zemst – Het loopt storm voor
ons tiende verjaardagsfeest.
Honderden genodigden en
adverteerders schreven zich
al in voor ons evenement
in het fonkelnieuwe
gemeenschapscentrum De
Melkerij. Maar zoals beloofd
houden wij ook een paar
honderd plaatsen vrij voor u,
beste lezer. Vul als de bliksem
het inschrijvingsformulier in en
u bent erbij op 21 november.
In ons vorig nummer vertelden wij al waaraan u zich
mag verwachten: een spetterend feestje met alles erop
en eraan. Hapjes van Foodtruck De Kleine Goesting en
drankjes aan democratische prijzen, ruimte voor een
rustige babbel in de lounge, een swingend concert van
Charlie & The Checkpoints en een stomende set van

deejay RUB tot in de vroege uurtjes.
Echt iets voor u, beste lezer? Rep u naar onze
website www.dezemstenaar.com en vul online het
inschrijvingsformulier in. Maar haast je, want het aantal
vrije plaatsen is niet onbeperkt. U moest al aan het
surfen zijn!
(PV)

Brasserie De Melkerij opent deuren

Zemst – Het tiende verjaardagsfeestje van de Zemstenaar is het eerste evenement in het
fonkelnieuwe gemeenschapscentrum De Melkerij. Prima gelegenheid voor horeca-uitbater Bruno
Bovri om zich aan het grote publiek te tonen. Op woensdag 2 december gooien Bovri en zijn
team de deuren van brasserie De Melkerij wagenwijd open. Met een hele maand lang een
gratis cava of fruitsap als verwelkoming.

In de aanloop naar de opening
van gemeenschapscentrum De
Melkerij gingen uitbater cvba De
Melkerij en het gemeentebestuur
samen op zoek naar een
geschikte horecapartner. Uit
deze zoektocht kwam Bruno
Bovri als meest geschikte
kandidaat naar boven.
Vertel op, Bruno: wie ben jij
en vanwaar jouw enthousiasme
voor de horeca?
“Ik ben 44 jaar, afkomstig van SintGenesius-Rode en ik woon in Eppegem
sinds 1998. De horecamicrobe kreeg
ik met de paplepel mee. Mijn vader
werkte in bekende restaurants in
Brussel en begon daarna met een

eigen
zaak,
waar ik als jong
ventje toch veel
naar opkeek.
Ik trok naar de
hotelschool
in Anderlecht
om
in
de
voetsporen van
mijn vader te
treden en mijn eigen weg te zoeken
in de horeca.”
En hoe verliep die zoektocht?
“Ik deed ervaring op in verschillende
brasseries in Brussel, maar ook in
bekende restaurants als de Villa
Lorraine en Terborght en tophotels
als het Grand Hotel in Waterloo

en het Sodehotel La Woluwe in
Sint-Lambrechts-Woluwe. Na al die
jaren ben ik dan begonnen met een
eigen traiteurzaakje in Eppegem.
Daarnaast ging ik ook nog vaak
werken in ’t Kreukeltje, een restaurant
van hoog niveau in Oetingen.”
En nu, klaar voor De Melkerij?
“Met veel passie kijk ik er naar uit om
de brasserie de Melkerij te mogen
uitbaten. De stijl van het huis zal
een knipoog zijn naar de vroegere
melkerij met enkele moderne
toetsen. En vanaf de opening op
2 december krijgt iedere klant een
glas cava of fruitsap aangeboden,
tot en met 31 december.”
Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Weerde - Verbazing alom toen er vorig seizoen geen Weerdse herenploeg aantrad in de
provinciale reeksen. Sinds 1972, het jaar waarin BK Weerde werd gesticht, waren er altijd één
of meerdere teams actief. De spoeling was twee seizoenen geleden al erg dun. Toen verkoos
vrijwel de gehele spelerskern uit te zwermen naar andere clubs, vooral naar basket Groot
Zemst. Een succes werd dit niet en enkele oud-Weerdenaars besloten opnieuw in Weerde te
starten, weliswaar onder de naam Basket Weit en niet langer bij de VBL, de Vlaamse liga.
Weit speelt in de competitie van KAVVV, voluit de Koninklijke Antwerpse Vereniging van
Vriendenclubs. Mede-initiatiefnemer en voorzitter Arvid Leemans geeft meer uitleg.

Opnieuw Weerds herenbasket
Al bij al een woelige periode
met heel wat animo in Weerdse
basketkringen. Hoe kijk je hier op
terug?
“Eerlijk gezegd kijken we liever
vooruit. Goed, een fraai hoofdstuk
was het niet. Wat gebeurd is, is
gebeurd. Gelukkig lijken de plooien
nu wat gladgestreken. Van de vzw
BK Weerde ontvingen we zelfs
enige financiële steun, en daar zijn
we hen dankbaar voor.”
En dan nu een nieuw team in
de KAVVV, met spelers die al
samenspeelden bij BKW.
“We wilden graag met enkelen
de draad terug opnemen. Na wat
aftastende gesprekken hebben
we dan Basket Weit opgericht
met mezelf als voorzitter, Martine
Ceulers als penningmeester en

Tom De Reu als secretaris. BKWlegende Danny Vercammen neemt
trainingen en coaching op zich. We
hebben nu al zeventien spelers op
de lijst, een mooi aantal waarbij
enkele afwezigen niet direct een
probleem
vormen.
Essentieel
bij het runnen van een club is
uiteraard de nodige middelen bij
elkaar krijgen, en dan bleek al
gauw dat dit bij KAVVV heel wat
voordeliger uitvalt. Een flinke
steun krijgen we hierbij van enkele
stevige sponsors uit de gemeente
en bredere regio.”

vanzelfsprekend van start onderaan
in de laagste reeks met twaalf
teams. Die vierde reeks is misschien
iets onder ons niveau. We staan
inmiddels al op kop met het maximum
van de punten. We willen vooral een
vriendenclub zijn, waar plezier en
spelvreugde voorop staan. Dit kan
echter een gezonde ambitie om één
of twee reeksen te stijgen niet in
de weg staan. En het hoeft hier niet
bij te blijven. Op termijn willen we
immers een tweede team tussen de
lijnen brengen.”

Heb je nog praktische info?
Is het sportief dan geen stap terug? “We spelen onze thuiswedstrijden
“We zijn echt positief verrast in de sporthal van Zemst op zondag
over de prima organisatie en om 11 uur. Trainingen werken we
omkadering bij KAVVV. En het gaat af op maandag in de sportzaal
er wat gemoedelijker aan toe. Als van de basisschool De Regenboog
nieuwe club in de reeks gingen we in Elewijt. Verder plannen we heel
wat activiteiten om de kas
te spijzen. In december of
Vrijwel allemaal bekende
januari willen we een quiz
gezichten bij het nieuwe
Basket Weit
organiseren. In november
is er een bingoavond en
volgend jaar in april staat
er een restaurant op de
agenda.”
Tekst: Dirk Verdeyen,
foto: basket weit

Een website met alle nodige info
over de club is in de maak en is zo
goed als klaar: www.basketweit.be
Zie ook: www.kavvv.be

7

Hofstade - Pau (kort voor Ana
Paula) Landeta is een Mexicaanse
uitwisselingsstudente die in
Hofstade woont. Ze is vijftien,
gaat naar school in Mechelen en
komt niet alleen onze Vlaamse
cultuur opsnuiven, maar deelt
ook graag de gebruiken van haar
geboorteland met ons. Rond deze
tijd van het jaar, wanneer we
overspoeld worden door pompoenen
en Halloweenheksen, vieren de
Mexicanen de dia de los muertos…

Dia de
los muertos
Pau, wat vieren jullie precies op
deze “Dag van de Doden”?
“Het zijn eigenlijk twee dagen: 1en 2
november, wanneer hier Allerheiligen
en Allerzielen wordt herdacht. De
zieltjes van de kinderen keren op
de eerste dag terug op aarde, die
van de volwassenen de volgende
dag. Volgens Mexicaanse folklore
gaan de poorten van de hemel open
om middernacht op 1 november
en dan worden de angelitos, de
kinderzieltjes, voor vierentwintig
uur herenigd met hun familie. Het
is de perfecte mengeling van onze
Aztekencultuur rond de godin van
de dood Mictecacihuatl met de
katholieke tradities. De Unesco heeft
het feest erkend als Immaterieel
Werelderfgoed, zoals de Belgische
carnavals van Aalst en Binche, de
beiaardcultuur en het garnaalvissen
te paard in Oostduinkerke. Wij
Mexicanen zijn ontzettend fier
op onze tradities en zullen nooit
aanvaarden dat Halloween onze
eigen Dia verdringt!”
Hoe vieren jullie dat?
“Op de eerste dag ga je met je
familie naar het kerkhof. Daar
versier je het graf van je overleden
8

familieleden. Je kan ook thuis een
altaar bouwen en versieren. Dat
is wat mijn familie doet. Daarvoor
gebruiken we niet alleen chrysanten
zoals hier, maar ook goudsbloemen,
en altijd in de tinten geel en oranje.
Die kleur verwees bij de Azteken
naar de herfst, het seizoen waarin
de natuur sterft.
We zetten kaarsen rond het graf of
op het altaar en leggen er ofrendas
op: dingen die de overledene graag
had: zijn favoriete gerecht of drankje
(tequila of mescal bijvoorbeeld) of
een stuk speelgoed.
Ik woon in Mexico Stad, en wij
vieren meestal thuis. In de dorpen
eten en drinken ze ook op het
kerkhof, spelen er muziek en zingen
liederen, halen herinneringen op
aan de overledenen, kortom alles
om het gezellig te maken voor de
teruggekeerde doden.”
Hoort er speciaal eten en drinken bij?
“We bakken pan de muerto, ronde
broodjes met suiker. Als je er in
bijt, neem je eigenlijk een hap uit
de dood, en verdrijf je zo je angst
ervoor! Het hele feest is echt een
viering van het leven door de dood
een plaats te geven, om de dood te

lachen en erover te praten.
Mijn favoriete decoratie is de
calavera of schedel uit suiker of
chocolade. Die uit suiker eet ik niet,
maar de chocoladen doodskoppen
lust ik wel!. Veel mensen laten ze
staan op het kerkhof en dat is een
kleurrijk gezicht!”
Sommigen verkleden zich als
catrina voor de Dia de los muertos,
wat betekent dat eigenlijk?
“Hoewel je verkleden traditioneel
niet tot de gewoonten rond de
Dia de los Muertos behoort, zie je
meer en meer vrouwen gekleed in
Victoriaanse jurken met hun gezicht
geschminkt als een doodshoofd. Dat
verwijst naar de cartoons van José
Guadalupe Posada uit de periode
van de Mexicaanse Revolutie
(1910-1929). Deze Mexicaans
artiest hekelde de dictator Porfirio
Diaz en zijn handlangers door ze
af te beelden als skeletten. Die
geraamten werden gaandeweg met
de Dag van de Doden verbonden. De
calavera catrina is dus een politiek
statement, maar ik vind het gewoon
mooi, die rijke kleren en hoeden en
die witte gezichten!”
Tekst en foto: Ilse Van de Velde
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Wie viert er mee Sinte-Mette?
Weerde - Op 11 november is het weer zover. Dan herdenken we Sint-Maarten. Hoewel het feest
steeds minder gevierd wordt, is de kindervriend ook in onze gemeente geen onbekende. Vooral
in Weerde wordt hij niet vergeten als patroonheilige van de parochie en gaan de kinderen nog
steeds ‘Sinte-Mette’ zingen.

Wie doet er mee?

Weits (Weerds) Sinte-Mette lieke in schoen Vloams
Sinte-Mette den nieve,
den âaven is verteid,
`k zâa zoë geire e vureke stoke,
`k weet ni wie dat heit.
Stokt vû, mokt vû,
Sinte-Mette is hie.
Sinte-Mette korfke
Hie wûnt nog e goeje vrâa,
die ons nog wa gève wâa,
gèf wa en ààft wa,
tot tenoiste jaar nog wa.
Sinte-Mette op ne stok wilt ge ni gève, wilt ge ni gève.
Sinte-Mette wilt ge ni gève, geft ma oep.

Voor informatie en
afspraak
na 18.00 uur:
tel Jean:
0479/74.96.83
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Eén generatie terug was het feest nog
erg populair. In de namiddag gingen
de kinderen met een zelfgemaakte
mijter van deur tot deur en zongen
in ’t schoen Vloms bedelliedjes om
geld en snoep te verzamelen. In
Weerde ging men ook ’s avonds nog
door met feesten. Bij valavond trok
de wat oudere jeugd op pad met
lampions van uitgeholde bieten en
kaarslichtjes.
De initiatieven rond Sint-Maarten
zijn in Weerde nog niet verdwenen.
Zo organiseren bijvoorbeeld de
Chirojongens op de vooravond
van het feest hun jaarlijkse SinteMette TD en in Ons Huis worden
de kinderen op initiatief van de
Weerdse Gezinsbond getrakteerd op pannenkoeken.
De Gezinsbond is een grote promotor van het
feest. Ze brengen flyers rond in het dorp zodat de
kinderen Sinte-Mette niet vergeten en ze zetten
waarschuwingsborden voor de automobilisten. Maar
met de jaren zien we in Groot Zemst op 11 november
toch steeds minder zangertjes.
Ook Mechelen zet zich in om de traditie te behouden.
Daar zingen de kinderen nog volmondig Sinte-Mette
van de ruggenuchte. En wat is er nu leuker voor
kinderen dan, moe maar voldaan, na het zingen de
buit te kunnen verdelen.
En geef nu zelf toe, wij willen toch niet onderdoen
voor de Mechelaars. Wie gaat er dit jaar in Groot
Zemst op 11 november Sinte-Mette zingen?
Tekst: Veerle Mollekens, cartoon: Rumo

LEER & DEEG
Benieuwd hoe brood een inspiratie
kan zijn in het ontwerpproces van
handtassen? Wies & Els van Awardt zijn
de uitdaging aangegaan tezamen met
bakkersfamilie Van Eeckhout.
Ontdek de samensmelting van deze 2 stielen
op de Dag van de Ambachten op zondag
22.11 tijdens een belevenis volle rondleiding
in de bakkerij om 10u - 13u - 16u.
Speciaal voor de kinderen zijn er workshops
‘Handtassen maken in brooddeeg’.
Inschrijven/info: awardt@awardt.be
Iedereen welkom!
Krijg je al zin in het ‘Mauriceke’, desem brood bereid volgens een uniek, familiaal
recept met 30 jaar oude desem van nonkel Maurice? Want gezond eten is mode!

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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Hofstade - Het Blosodomein van Hofstade kende een
topzomer. Sinds de strandzone in 2011 betalend gemaakt
werd, noteerde Bloso dit jaar een recordaantal bezoekers.
Het Blosodomein is altijd goed voor waterplezier.

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

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

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

Blosodomein

kent topzomer

Bijna 85.000 bezoekers, in vijf
maanden tijd. Dat zijn er bijna
15.000 meer dan in 2013, dat
qua weersomstandigheden een
vergelijkbare mooie zomer was.
Centrumverantwoordelijke Myriam
Dewael ziet dat de renovatie en
de vernieuwde aanpak resultaat
opleveren. “Toen we in 2011 na
enkele incidenten beslisten om
de strandzone van het domein
betalend te maken, vreesden we
dat minder mensen hun weg naar
ons strand zouden vinden, en dat
ook de omwonenden weg zouden
blijven. Die vrees blijkt onterecht.
In 2015 verwelkomden we een

recordaantal bezoekers, waarvan
bijna 10 procent inwoners van
Zemst. 55 procent van alle
bezoekers zijn volwassenen en 31
procent zijn kinderen.”
Absolute topper bij de attracties
is het nieuwe hoogtouwenparcours met 12.000 deelnemers.
De 85.000 betalende strandbezoekers vormen slechts een
fractie van het publiek. Op het
eind van 2015 zal het domein in
een jaar tijd om en bij de 727.000
mensen ontvangen hebben en
932.500 als we de bezoekers van
het zwembad Heide erbij rekenen.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck
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Dakwerken DE DONDER

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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

ZEMST - De politieraad van KASTZE (Kampenhout
Steenokkerzeel en Zemst) nam vorige week de beslissing
tot plaatsing van vaste ANPR-camera’s. Dit kadert in het
beleid van de politiezone om een aantal maatregelen
uit te werken in verband met inbraakpreventie en een
verhoging van de pakkans. Binnen enkele maanden mag je
dus ook in Zemst camera’s in het straatbeeld verwachten.

KASTZE kiest voor

camerabewaking
Wat zijn ANPR-camera’s?
ANPR-camera’s zijn automatische
nummerplaatherkenningscamera’s
en registreren elk passerend
voertuig. Ze herkennen daarbij
de in een centrale of een lokale
gegevensbank
ingebrachte
kentekens. De ANPR-camera’s
hebben een dubbele finaliteit:
een 'hit' leidt tot een onmiddellijke
interventie door de beschikbare
politiedienst, een 'onderzoek'
kan gevoed en versterkt worden
met informatie afkomstig van de
geregistreerde gegevens die
bewaard blijven op de ANPRserver.
Er zijn mobiele en vaste ANPRcamera’s. Vaste ANPR-camera’s
hebben verschillende doeleinden
zoals:
voertuigregistratie,
trajectcontrole, vrachtwagensluis,
blacken
white
list,

toegangscontrole
en
als
bewakingscamera.
De camera’s in Kastze passen in
de oprichting van een provinciaal
of regionaal camera shield.
Een camera-shield behelst een
globale provinciale of regionale
aanpak waarbij in samenwerking
met naburige gemeenten, op
strategische invalswegen één
of meerdere camera’s voorzien
worden. Ondertussen hebben,
naast
Kampenhout,
onder
meer ook Mechelen, Kapelleop-den-Bos en Vilvoorde als
aangrenzende
gemeentes
principieel hun medewerking
toegezegd. In Mechelen staan de
camera’s er al geruime tijd, op de
grenspunten met Hofstade. Het
beeldmateriaal wordt, uiteraard,
gedeeld.

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

Gesimuleerde opstelling van camera’s op de Brusselsesteenweg in Eppegem (Hoge Buizen).

Waarvoor
kunnen
camera’s
helpen?
Volgens de politie zijn de
voordelen van de inzet van
vaste
ANPR-camera’s
legio.
De installatie ervan schrikt
potentiële daders af; de politie
kan efficiënter en gerichter
ingezet worden na een 'hit'
(bepaalde nummerplaten staan
op een 'black list'); de beelden
helpen bij de opsporing van
daders
bij
zwaarwichtige
feiten
(bewakingscamera’s);
de
beelden
hebben
een
meerwaarde voor de aanpak van
rondtrekkende dadergroepen; ze
verhogen de verkeersveiligheid
(onderscheppen
van
nietverzekerde voertuigen, opsporen
van daders van vluchtmisdrijven,
e.d.); op bepaalde plaatsen
kunnen ze ingezet worden voor

trajectcontrole op overdreven
snelheid; ze verhogen de
pakkans van (potentiële) daders
en van de ophelderingsgraad,
enzovoort.
Op welke locaties in Zemst
mogen we extra camera’s
verwachten?
Voor het realiseren van het
camera-shield
voorziet
de
politiezone elf locaties over de
ganse politiezone KASTZE. De
extra locaties in Zemst zijn de
volgende :
Opritten E19 Robert Schumanlaan
- Ketelveldweg en Robert
Schumanlaan - Broekstraat;
Brusselsesteenweg - Hoge Buizen;
Grimbergesesteenweg
(ter
hoogte van het kruispunt met de
Dorentstraat - Motstraat).
Tekst: Karin Andries

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

“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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FC

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

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

Auto’s T&T

Aan- en verkoop van alle voertuigen

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

Elewijt – Savate Boxing Club Zemst pakt uit met bokstrainingen voor kinderen. Om hun sport in de
verf te zetten organiseerde de club een stage in de Budohal, onder leiding van twee internationaal
gerenommeerde trainers. Wij gingen kijken en proefden meteen de smaak van een gezonde, sportieve
sfeer in een moderne accommodatie.

Tof boksen bij Savate
Vlnr Marnix Schoreels, Marc Gallo, David Olbrechts,
Jo de Vrieze en Marian Debaillie

Savate Boxing Club is
al enkele decennia een
vaste waarde in het
sportaanbod van Zemst.
Na omzwervingen over
diverse locaties als zaal
Normandie, zaal Prins
Leopold en het bijgebouw
van De Melkerij, vond de
club een vaste stek in de
Budohal in Elewijt. Hier
bloeit de passie voor het
boksen helemaal open.

Frans boksen

“In de Budohal hebben
wij
eindelijk
een
thuis
gevonden”,
vertelt
hoofdtrainer
Marnix Schoreels. “Hier
kunnen wij ons volledig
concentreren op Savate,
ook bekend als Frans
boksen. Deze discipline
is een mengvorm van
traptechnieken uit taekwondo en
karate en slagtechnieken uit het
Engelse boksen. Franse zeilers
begonnen ermee tijdens reizen op
de Indische Oceaan en de ZuidChinese Zee, omstreeks het jaar
1800. Omdat de zeelui hun handen
nodig hadden om zich vast te
houden aan dek, hadden ze alleen
hun benen ter beschikking om een
soort schopspel te doen. Vandaag
wordt Savate beoefend in meer dan
veertig landen, verspreid over vier
werelddelen.”

de club handschoenen
en
beenbeschermers
ter
beschikking.
En dat allemaal in
de
hypermoderne
infrastructuur van deze
Budohal. Waar we nu
ook een professionele
boksring
hebben
geplaatst. Die heeft ons
2700 euro gekost, maar
is de investering meer
dan waard.”

Schoreels
benadrukt
ook
de
gezonde
sfeer in de boksclub:
“Agressievelingen
zijn
hier niet welkom. Wij
hameren op discipline,
gehoorzaamheid
en
respect. Bedoeling van
Savate is je goed in je
vel voelen. Je kan hier
je energie kwijt op een
sportieve manier, zonder anderen of
jezelf in de prak te slaan. Wij krijgen
hier dan ook nauwelijks te maken
met blessures, dat zegt genoeg.
Savate is gewoon een leuke manier
om stress en druk te vergeten. ’s
Anderendaags gaat elk van ons
met een goed gevoel opnieuw naar
school of naar het werk.”
Tekst: Paul Verdoodt, foto: Yves Collin

"wij hameren op discipline,
gehoorzaamheid en respect"

Om de sport en de club te promoten
zette Savate Zemst eind september
een stage op touw. Blikvanger was
Jo De Vrieze, een grote naam in het
wereldje. Jo is trainer bij de Cubaanse
Boksfederatie, heeft tonnen ervaring

en behaalt schitterende resultaten
met zijn bokstrainingen voor kansarme
kinderen in Havana. Hij kreeg op
de stage assistentie van Marian
Debaillie, boksinitiator bij Bloso.

Lage drempel

“De opkomende interesse voor het
boksen bij jongeren en de successen
van Jo De Vrieze in Cuba brachten
ons op het idee om te starten
met een jeugdopleiding”, gaat
Schoreels verder. “Vanaf oktober
organiseren wij elke zaterdag
trainingen voor jongeren van zes tot
twaalf jaar. Wij willen de drempel zo
laag mogelijk houden. Je kan gerust
eerst eens komen kennismaken
en je hoeft ook niet meteen een
verzekering af te sluiten. In een
eerste fase krijg je bovendien van

De trainingen vinden plaats op
maandag en woensdag van 20 tot
22 uur en op zaterdag van 18 tot
20 uur. Jongeren van zes tot twaalf
jaar zijn welkom op zaterdag van
17 tot 18 uur.
Thuishaven is de Budohal,
Driesstraat 26 in Elewijt.
Op www.savate-zemst.be vind je
alle info.
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'De veiligheid en toekomst van
onze kinderen gaat voor op
ons eigen welzijn’ zegt Reem.

Zemst - Al vijf jaar schudt de burgeroorlog in Syrië het leven van zijn inwoners grondig door
elkaar. De recente vluchtelingenstroom in Europa is de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog.
Ook in onze gemeente strijken asielzoekers neer die op de vlucht gaan voor het geweld. Wij
ontmoeten Reem en haar zus Nano die opgroeiden in havenstad Latakia en die in Zemst een
veilige haven vonden.

Vluchteling
tegen wil en dank
De aandachtige lezer herinnert het
zich vast nog. In onze editie van juni
2013 vertelden we al hoe Reem
(Rana) en haar man alles kwijt
raakten en hoe ze samen met hun
vier kinderen in 2013 vluchtten uit
Syrië. Reem en haar gezin werden
opgevangen door Nano die in
Zemst woont. “Wij hebben een tijd
bij mijn zus en haar gezin gewoond,
maar met elf mensen in een klein
huis was een onhoudbare situatie.
De vzw AZIZ (Asielzoekers integratie
Zemst) heeft ons geholpen in
onze zoektocht naar een eigen
plek. Dankzij hen hebben wij een
huurwoonst kunnen vinden”, vertelt
Reem in vlekkeloos Nederlands.
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Reem studeert Nederlands aan
het CVO en zij is er in geslaagd
om in minder dan drie jaar tijd de
taal onder de knie te krijgen. “Wij
zijn naar Schaarbeek uitgeweken.
Hoewel ik liever in Zemst was
gebleven, in de buurt van mijn
zus, was het vinden van een eigen
woning een keerpunt voor ons.
Vanaf toen konden wij opnieuw ons
leven opbouwen.”

toen kwam de oorlog

Maar eenvoudig is het niet. Reem
en haar echtgenoot, die beiden
hooggeschoold zijn, vinden geen
werk. In Syrië hadden ze een
bloeiende apotheek en Reem gaf

ook les aan de universiteit. “Mijn
dossier heb ik binnengebracht
bij de overheid. Ik wacht op de
erkenning van mijn diploma’s.
Misschien dat ik opnieuw een jaar
of twee naar de universiteit moet
voordat België mijn diploma’s
gelijkwaardig verklaart.” Reems
echtgenoot zal zijn diploma’s
niet kunnen laten erkennen. Door
de oorlog zijn er belangrijke
documenten verloren gegaan,
waaronder zijn attesten.
De kinderen van Reem gaan naar
school in Vilvoorde. De twee
kleinsten zitten op de basisschool,
de twee oudsten in het secundair
en ondanks de nieuwe taal gaat

NIEUW :
VERHUUR VAN
LUXE MOBILHOME

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

Bij inleveren van
deze bon
-10% op de officiële
huurprijs
bij het huren van
mobilhome
Info 0494/738521
Enkel geldig in november 2015
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het goed met hen. Reems
oudste dochter zit in het tweede
middelbaar en haar oudste zoon
in het eerste jaar Latijn. “Voor ons
is dat het allerbelangrijkste. Onze

te oud om in een gammele boot
de oversteek te wagen. Zij zou
die barre tocht nooit overleven,”
zegt Nano. "Wij proberen haar
via de legale weg naar hier te

"Nano maakt zich ook zorgen
over hoe mensen over
vluchtelingen denken"
kinderen moeten veilig zijn. Hier
kunnen ze studeren en is er hoop
voor de toekomst.”

En onze oude moeder?

In Syrië blijft de situatie heel
gevaarlijk. Reem en Nano hebben
veel familieleden die nog vast
zitten tussen het Assadregime,
rebellengroepen en religieuze
extremisten. De zussen maken
zich vooral grote zorgen over
hun moeder, die in Turkije alleen
in een huurkamer zit. ”Mama is

krijgen. Niemand lijkt ons echter
te kunnen uitleggen onder welke
voorwaarden zij naar hier kan
komen. Wij hopen opnieuw
met de hulp van AZIZ de nodige
informatie te vinden.”
Nano maakt zich ook zorgen over
hoe mensen over vluchtelingen
denken. Ze vraagt zich af of wij
hier in België begrijpen dat zij
capabele mensen zijn en geen
profiteurs. Zij zijn vluchtelingen
tegen wil en dank.
tEKST: Veerle Mollekens, foto: Reem

Lezing met Rudi Vranckx en Montasser AlDe’emeh (Jihad-expert)
Ook ons land wordt overspoeld met vluchtelingen. Tegelijk zien wij
een exodus aan moslimjongeren die in Syrië de heilige oorlog gaan
voeren.
Wil je ook weten hoe het zover is kunnen komen? Zet dan 12 november
in je agenda voor de lezing ‘Mama ik zit in Syrië…’. Rudi Vranckx en
Montasser AIDe'emeh gaan dieper in op de dagelijkse realiteit van
de Syrische burgeroorlog, de voedingsbodem van extremisme, de rol
van België en van de internationale gemeenschap.
Aanvang 20 uur in de bibliotheek van Zemst. Inschrijven via www.
zemst.be/ticketgang (5 euro pp)

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

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

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

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u
Na afspraak

Steurs Consultancy Bvba

ALGEMENE BOUWWERKEN

° 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




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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

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

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

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
320

BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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21, 30... tijd voor fuifplezier!
Zemst – Op zaterdag 14 november kan je de beentjes losgooien op de jaarlijkse 21-jarigenfuif,
een geweldige avond georganiseerd door (maar zeker niet enkel voor) Zemstse jongeren met
21 jaartjes op de teller. De dertigers onder ons deden dit jaar niet onder en zorgden
voor een gelijkaardig feestje.
Een 21-jarigenfuif? In lang vervlogen
tijden had het een evenement
kunnen zijn voor wie meerderjarig
werd. Die betekenis heeft zo’n fuif
vandaag niet meer. Waarom dan 21?
We vroegen het aan Ilke Brassine,
een vrijwillige medewerker.

Een soort van reünie

aan de organisatie (uiteraard enkel
als je dat jaar 21 geworden bent).
Wie meewerkt doet dat vrijwillig,
zet zijn beste beentje voor. Het is
een echt groepsgebeuren. En de fuif
versterkt volgens mij de band tussen
de verschillende deelgemeenten en
jeugdhuizen”

Ilke: “Goh, dat is een kwestie van
traditie. Het blijft natuurlijk een
speciale leeftijd, omdat 21 jaar
sowieso nog de connotatie van
volwassenheid mee heeft. We zijn
nog jong, in de fleur van ons leven.
Reden te meer om dat eens goed
te vieren!”
Is het vooral de bedoeling jongeren
van 21 samen te brengen over de
deelgemeenten heen? Want per
deelgemeente heb je natuurlijk
al de verschillende fuiven van de
jeugdbewegingen?
“Ja, dat vind ik vooral de grote
charme van het evenement. We
kennen elkaar, we komen elkaar vaak
tegen op fuiven van verschillende
jeugdbewegingen
en
steunen
elkaar daar ook in. Zo proberen
we er ook voor te zorgen dat onze
fuif niet samenvalt met andere
activiteiten van andere jeugdhuizen
uit de buurt. En door deze fuif te
organiseren, kom je nog eens in
contact met leeftijdsgenoten, die je
misschien al even uit het oog bent
verloren.”
Wat maakt deze fuif anders dan
andere fuiven?
“Ik denk dat ze een andere sfeer heeft
omdat het voor ons ook een soort
van reünie is. En we huldigen het
principe ‘hoe meer zielen, hoe meer
vreugd’. Iedereen mag deelnemen

Krijgen jullie hulp?
“Jeugdhuis Tramalant is zo vriendelijk
om hun locatie een zaterdag in het
jaar aan ons uit te lenen. Voorzitter
Sonny Deman heeft ook voor het
licht, geluid en security gezorgd
en ons geholpen met het indienen
van de aanvraag, waarvoor dank!
Maar de organisatie
zelf, promo, inkleding,
thematiek
en
dergelijke, dat moeten
de 21-jarigen zelf
regelen. Dat is ook de
uitdaging.”

het tofste jaar

Nog iets dat je erover
wilt vertellen?
“Waarom
tijd
verspillen
aan
woorden wanneer je
het in levende lijve kan
ondervinden? Gewoon
naar Tramalant komen
op 14 november is de
boodschap.”

En je kan het maar één keer in je
leven organiseren…
“Inderdaad, je kan geen twee keer
21 jaar worden, dus is het een
eerste en bijgevolg ook laatste
keer. Wat het natuurlijk ook wel
spannend maakt! Want sommigen
onder ons hebben nog nooit een fuif
georganiseerd. Je leert er veel uit en
zo word je een ervaring rijker. Het is
ook de bedoeling om jongeren die
niet in jeugdbewegingen te zitten
die ervaring van het gezamenlijk
organiseren – en vooral amuseren!
– mee te geven.”

En dan over negen
jaar de dertigersfuif,
Ilke!
“Ik ben er zeker van dat als deze
editie meevalt het jaar 1994 ook
vol overgave een 30-jarigen fuif zal
organiseren. Wat nogal wiedes is,
we weten allemaal dat 1994 het
tofste jaar der jaren is en de beste
jongeren in de gemeente Zemst
heeft voortgebracht…”
Dit brengt ons naadloos bij de
dertigers, die op 3 oktober voor
het eerst een Zemstse dertigersfuif
organiseerden, in het voetbalchalet
van VK Weerde. En geslaagd was
ze… een nieuwe trend is gezet!
Tekst: Annemie Goddefroy
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Onder de

Vier jaar Zennebridge werd gevierd met een
gezellig bridgetoernooi met 34 deelnemers. De
meesterlijke paella achteraf was overheerlijk en
uiteraard was er ook verjaardagstaart.

In het voorjaar en in het najaar organiseert
de gezinsbond van Zemst en Laar een
tweedehandsbeurs, waarop leden kledingstukken,
baby-uitzet en speelgoed kunnen verkopen. ’We
maken van de gelegenheid ook gebruik om het
sportaanbod van de gezinssportfederatie te
promoten’, zegt Rudy Vertongen. De bestuurskern
kan nog heel wat nieuwe mensen gebruiken om de
afdelingswerking uit te bouwen. (JD)

De U21 van FC Zemst brachten eerbetoon aan hun
overleden ex-trainer Maktar Bouchdig (45). Maktar
was peter van voetballer Maxim Breugelmans en
nonkel van Glenn en Nordin Breugelmans, Barry
D’Hoine en Zigi Bruyndonckx. Op de foto ook
Maktars weduwe Helga en zoontje Tristan. Maktar
was dertig jaar actief bij FC Zemst als speler en
trainer. Hij trainde samen met Johan Devos vier
jaar geleden de U17, de huidige U21 van de
roodgele club, en was tevens vijf jaar speler bij VK
Weerde. Voor de competitiewedstrijd tegen VK
Weerde (2-0) wilden beide ploegen graag op de
foto, samen met familieleden en sympathisanten.
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IJssalon ’t Eekhoorntje Hofstade zette volleybalclub
Sunbeam Hofstade in een nieuw kleedje. De club
startte met Freddy Deroover en bestaat 35 jaar.
Op de foto Myriam Vermeulen, Ria De Ridder,
Anita Bols, Anja Jacobs, Mira Vandermeiren en Riet
Boelen met hun sponsor.

mensen

Foto’s: Jean Andries

Jarenlang moest WIK hier en daar een zaal zoeken
en huren om concerten en restaurantdagen te
kunnen geven, maar op 1 oktober 1995 werd de
cultuurhal officieel geopend. Nu, 20 jaar later, werd
dit op een gepaste manier gevierd. Jelle Cleymans,
een goede vriend van dirigent Nik Goovaerts, was
meteen bereid om een gastoptreden te verzorgen.

Bij het nieuwe voetbalseizoen werden ook de
Laarse MA’tjes van SK Laar gelanceerd. Vorig
seizoen begonnen een aantal mama’s te trainen
voor een match tegen hun kinderen. Sindsdien zijn
er steeds meer MA’tjes bij gekomen. Tegen de
Hofstade Chicks speelden ze hun eerste match,
die eindigde op 1-1.

Graag willen Ariane en Sonia uit het
Molenveld iedereen bedanken die zijn
steentje bijgedragen heeft door een bedrag
te storten of wafels te kopen. “Wij deden in
Elewijt een oproep om onze jarenlange buren
een hart onder de riem te steken, nadat hun
nieuwe huis volledig in vlammen opging.
Denise en Walter Wijnants waren fantastische
buren en actief in het Elewijtse sociale leven.
Wie hen nog steeds een handje wil toesteken
kan nog altijd storten op rekeningnummer BE
67 3631 5209 1087 BIC BBRUBEBB.

In het najaar staat in Laar het parochierestaurant op de
agenda. Het is er een verzamelmoment voor velen die er
genieten van een uitgebreide kaart met lekkere gerechten.
Voor hun parochierestaurant staan de Larenaars altijd
klaar. 35 vrijwilligers hielden zich ook nu dagenlang bezig
met de voorbereidingen. De opbrengsten zijn nodig voor
onderhoudswerken aan het parochiecentrum. (JD)
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De onvermoeibare wandelaars
van Pasar Zemst maakten
gebruik van een zonovergoten
dag om te wandelen in het
provinciale domein Averegten
in Heist-op-den-Berg. Met deze
activiteit zit het jaarprogramma
met 29 activiteiten er ook bijna
op. Afsluiters zijn een bezoek
aan het diocesaan centrum in
Mechelen op 22 november en
een Dwaallichtwandeling op 13
december in Antwerpen.
De Welzijn en Gezondheidsraad van Zemst
organiseerde haar tweejaarlijks concert ten
voordele van twee projecten die zich inzetten
voor mindervalide mensen, “Horse Fun Manege
Verbrande Brug” en “De Grasstuivers van
Hofstade”. De uitreiking van de cheques en
het onthullen van het hulptoestel om mensen
met een zware handicap op een paard te tillen
vond plaats in het Ontmoetingscentrum van
Hofstade. Veel blije gezichten en ook spanning
om het hulptoestel te mogen gaan gebruiken.
Op 10 oktober vond het achtste buurtfeest
van de Gulderij plaats in de magazijnen van
Vergo. Drijvende kracht was buurvrouw Krista
Nuijten en met dank aan enkele gulle sponsors,
waaronder buurman Walter Busschots, werd het
zoals elk jaar een gezellig feest, voorzien van de
nodige drank, muziek en lekkere barbecue.
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De jeugdspelers van KCVV
Elewijt (U7-U8-U9)maakten
hun opwachting tijdens de
match RC Genk-KV Mechelen.
De 27 spelertjes mochten
beide elftallen vergezellen bij
het opkomen van het veld.
Tijdens de rust mochten ze hun
voetbalkunsten tonen in een
onderlinge match in de Christal
Arena van RC Genk. “KV won
wel niet, maar het was een
onvergetelijke gebeurtenis”, zegt
begeleider Christophe Orens.

KWB Zemst-Laar organiseerde
voor de derde maal het Belgisch
kampioenschap Cyclo-schietkraamcross. Alleen of met twee kon men
van zes kermisrondjes “cyclo-cross-drinken-schietplezier” genieten. Niet alleen
kinderen maar ook de volwassenen
mochten deelnemen. Het crossparcours
in het bos aan de Chiro was mooi
afgebakend met linten, er waren zowel
binnen-als buitenproeven. Op de koop
toe ging niemand met lege handen
naar huis.
Het 19e Breugelfeest van Okra Elewijt
In de Prins in Elewijt was andermaal een
groot succes. De opbrengst gaat naar de
maandelijkse koffietafel, telkens de derde
donderdag van de maand. Op de foto een
tevreden voorzitter Jan Verlooy, omringd met
actieve medewerkers. (JD)

De tweede editie van Your Homestore
was andermaal een groot succes, met een
tiental standhouders, waaronder plaatselijke
deelnemers Tupperware (Evy De Boeck) en
drie stands, Opportune, FM en Living Products.
“We kozen voor elke standhouder een uniek
iets. We denken ook aan een voorjaarseditie,
rond april 2016”, zeggen organisatoren
Katrien Vanhemelen en Roel Ceuleers.

FC Eppegem kan prat gaan op
zijn vrouwelijke verzorgers. De
B-ploeg kan rekenen op Yentl
Verstraeten. In de wedstrijd
tegen Lozenhoek Keerbergen
werd Gregory Coppens gekwetst
en Yentl was er als de kippen
bij. Na een massage en een
motiverend schouderklopje was
hij er weer bovenop. Meteen gaf
Gregory een assist en Peeters
scoorde de winning goal.
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Eindejaarsactie: win waardebons

Café - Feestzaal - Traiteur

IN DEN PRINS

Victor Servranckxstraat 5
1982 Elewijt
015/61 17 38

Een spetterend gastronomisch menu met koud en warm buffet
op oudejaarsavond 31 december 2015.
Dansavond en een sfeervolle decoratie zorgen voor een
onvergetelijke nacht! Voor info, graag een belletje
Met Kerst (24-25-26 december) en Nieuwjaar (31 december)
bieden wij uonze verzorgde traiteursdiensten.

Open ma tot za 11u30 tot (min.) 23u30 – zo van 10u30 tot 22u30.
Sluitingsdag woensdag.
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Ish Ait Hamou

De kracht
van een
verhaal

Zemst - Ik vertrok op een koude vrijdagavond richting de polyvalente zaal van de bibliotheek in
Zemst. Daar wachtte Ish Ait Hamou mij en nog vele andere fans op. De verwarming werd een
graadje hoger gezet en Ish nam er zijn twee boeken Cecile en Hard hart bij. De meesten onder
jullie kennen Ish waarschijnlijk van So you think you can dance. Deze keer stond de avond vooral
in het teken van de functie van een verhaal.

Rechterhand of
linkerhand?

Ish startte de avond met een leuke
anekdote. Hij kwam als Belgische
jongeman met Marokkaanse roots
geregeld tussen twee vuren te
staan. Zo ging hij naar de lagere
school waar hij ’s middags warm at.
Hij had van zijn moeder geleerd dat
hij met zijn vork in zijn rechterhand
moet eten. Maar zijn juf tikte hem
op de vingers en zei dat hij zijn vork
links moest vasthouden. Waarop hij
thuiskwam en zijn moeder hem dan
weer op de vingers tikte. Ish kreeg
er genoeg van en vroeg zijn moeder
om uitleg. Zijn moeder vertelde
hem dat, wanneer Ish zijn vork in de
linkerhand vasthield, de duivel zou
mee-eten met hem. Toen besliste
Ish om nooit meer met zijn vork in
zijn linkerhand te eten. Met deze
anekdote probeerde Ish zijn publiek
ervan te overtuigen dat een verhaal
een mens kan veranderen.

Geen concurrentie

“Een verhaal is geen concurrentie
voor je ego”, aldus Ish. Hiermee
bedoelt hij dat mensen altijd in
competitie zijn met zichzelf en met
elkaar. Bij een verhaal ervaar je
geen competitie, maar leer je jezelf
kennen en elkaar begrijpen. Ish is
ervan overtuigd dat een verhaal
een mens en misschien ook wel de
wereld kan veranderen.

tijdlijn met
gebeurtenissen

Daarom begon hij op zijn dertiende
zelf te schrijven. In het begin waren
het rapteksten of kortverhalen,
later werden het romans. Hoewel
hij vier verschillende talen spreekt
- Arabisch, Frans, Engels en
Nederlands - gaf hij de voorkeur
aan Engels. Ook zijn huidige
romans Hard Hart en Cecile schreef
hij in het Engels. Voor zijn lange
verhalen vertrekt hij van een tijdlijn

met verschillende gebeurtenissen.
Vervolgens verbindt hij al schrijvend
deze gebeurtenissen.

Allesbehalve
gedisciplineerd

Ish vindt zichzelf allesbehalve
gedisciplineerd. Bij het schrijven
van Hard Hart was er geen druk en
stress, omdat er nog geen uitgeverij
bij betrokken was. Hij deed er zo’n
twee jaar over, alvorens het helemaal
af was. Bij zijn boek Cecile was die
uitgeverij er wel en moest Ish op een
andere manier aan het werk. Hij trok
samen met zijn vader naar Marokko
om zich helemaal in Cecile in te
leven. Dat deed hij zo vol overtuiging
dat hij op dit moment nog niet klaar
is om aan een volgend verhaal te
beginnen. “Zolang ik Cecile niet heb
losgelaten, begin ik niet aan het
schrijven van een volgend verhaal.”
Tekst: Maaike De Donder,
foto: Cindy Terriere
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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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Een kwarteeuw Reisen Van Roost
Treis-Karden/Zemst – “Der Reiseleiter
Louis Van Roost organisiert seit 25
Jahren zusammen mit seinem Orga-Team
Seniorenfahrten von Zemst/Belgien
nach Treis-Karden. Jedes Jahr besucht
er mit ca. 130 Senioren aus Zemst und
Umgebung das Schlosshotel Petry.”
Schrik niet, geachte
lezer. We gaan u niet verplichten
om er een Duits woordenboek bij
te nemen. We beperken ons tot
de overname van de intro van een
artikel in de – hou u vast voor enig
bombastisch taalgebruik! – Stadtund Landbote/ Mitteilungsblatt für
den Bereich des Verbandsgemeinde
Cochem mit den Kreisnachrichten
des Kreises Cochem-Zell, een soort
lokale de Zemstenaar, zeg maar...

GEREGISTREERD AANNEMER

Prosit!

Louis Van Roost en Oscar Juliens
glunderden geen klein beetje
toen ze de voorbije zomer in de
bloemetjes gezet werden door
de gastfamilies Oliver en HansGünther Bell voor hun kwarteeuw
trouw aan Schlosshotel Petry en
het vakantieoord Treis-Karden. En
daar bovendien de lokale pers mee
haalden!
Inderdaad, zo lang al organiseren

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)
Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

www.betonvandijck.be

Louis en Oscar seniorenreizen naar
het schilderachtige Moezelstadje
Treis-Karden, even ten zuiden van
Koblenz. Uitstappen, boottochten,
avondanimatie… Er wordt telkens
een heel programma in elkaar
gestoken door beide heren. Hun
organisatietalent en ervaring maken
deze vijfdaagse busuitstap tot een
jaarlijks weerkerend succesverhaal
voor een trouwe groep 65-plussers.
Al zullen Riesling, Rivaner en andere
Sekt-geneugten er evenmin vreemd
aan zijn dat onze senioren de
Moezel blijven koesteren. Proficiat
namens de Zemstenaar, en nog
vele jaren gezonde ontspanning
en amusement in Treis-Karden! Ein
Prosit der Gemütlichkeit, Louis und
Oscar!
Tekst: Alex Lauwens;
foto: Stadt- und Landbote Cochem

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be
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Zemst – Er zit talent onder het jonge volk in onze gemeente. Alleen weten we niet goed
waar en wat. Daar hebben, jawel, politici, wat op gevonden. In september organiseerden ze
een aantal avonden in in Zemstse cafés met optredens voor wie wil. En zie, jonge artiesten
stormden toe en brachten hun muziek, hun aanhang en veel ambiance mee.

lokaal TALENT
“Dit is de tweede keer dat we
zo’n reeks avonden Talent in Zemst
organiseerden”, licht Bart Nobels
toe. Hij is samen met Bart Graus
initiatiefnemer. “Drie jaar geleden
was er al zo'n initiatief genomen en
kende het een groot succes. Vandaar
deze herhaling.

Geweldig intiatief

Het is de bedoeling aan artiesten
de kans te geven een - vaak
eerste - optreden te ondersteunen
en ervaring op te
doen. De enige
voorwaarde is dat
minstens één van
de artiesten van
Zemst moet zijn,
in onze gemeente
moet wonen dus.
Daar zijn dit jaar
twaalf
groepen
op af gekomen.
Verspreid over vier
zaterdagen mochten
ze een veertigtal
minuten optreden.
In een café in elke
deelgemeente
hadden er optredens
plaats die telkens veel volk deden
toestromen. En het is duidelijk dat zij
er van genoten hebben, en zij niet
alleen. Ook hun eigen supporters, de
stamgasten, menig enthousiasteling
én de cafébazen natuurlijk. Het bier
vloeide rijkelijk.”
“Ja, in zo’n café heb je natuurlijk
niet veel plaats en moet je op veel
letten, vooral dat de balans van de
verschillende instrumenten goed
moet afgestemd zijn. En je moet je
op je publiek richten waarvoor je
plezier wil brengen. Dat kun je niet
inschatten als je ergens met je band
zit te repeteren. Ja, we hebben veel
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bijgeleerd op die ene avond. Een
geweldig initiatief!” evalueren de
leden van de band Ignition hun meer
dan geslaagde eerste optreden.
Waren er alleen muziekgroepen?
Was dat het opzet misschien?
“Neen, helemaal niet!” gaat Bart
Nobels verder. Talent in Zemst richt
zich tot artiesten van alle slag. Wij
wilden ook geen restricties op dat
vlak. Zowel muziekgroepen, als
acteurs, beeldende kunstenaars,

noem
maar
op,
kortom
podiumkunstenaars die wat hebben
met een publiek. Maar zoals de
eerste keer, doken er ook dit jaar
alleen maar muziekgroepen op.
Wie weet staat er wel eens een
comedian op. Dat zou eens wat
anders zijn.” Dit jaar waren er drie
groepjes van drie jaar geleden en
negen nieuwe. Die brachten veel

rock, hard of minder hard, pop en
blues, ook rap en hiphop, indie,
… maar ook schlagers en covers
van Will Tura en andere bekenden
en er waren groepen die al eigen
nummers hadden.

Ambiance troef

Het initiatief is breed gesponsord
door twee muziekwinkels, één in
Eppegem en één in Mechelen. Alle
aanwezigen kregen twee gratis
drankbonnetjes en er was een
publieksprijs. Het
was het publiek dat
de
rangschikking
van
de
avond
mocht maken door
zijn
stem
voor
een van de drie
groepen op papier
uit te brengen.
Diegene met de
meeste
stemmen
mocht zowaar een
prijs van honderd
euro in ontvangst
nemen. Voor de
twee
volgende
was er vijfentwintig
euro
weggelegd.
Mooi meegenomen voor zo’n
beginnende muziekgroepen. “Het
is ook de bedoeling dat ze voor
ambiance zorgen hé en dus hun
eigen supporters meebrengen. Wie
de grootste aanhang heeft, wint”,
lacht Bart Nobels.
Een
meer
dan
geslaagde
talentenjacht die navolging verdient!
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd

Talent in Zemst september 2015: 35 muzikanten waarvan 16 uit Zemst
voor 450 aanwezigen.
Dit zijn de winnaars: in jeugdhuis de Jeppe in Eppegem: Peecocks; in het
café van het Ontmoetingscentrum in Hofstade: Stef Liesmons; in het Hof
van Laar in Zemst-Laar: Ignition; in De Rut in Weerde: Grey and Green.

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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Herstellingen in eigen werkplaats

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55

www.nauwelaertsenzoon.be
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Loop eens binnen in De Hoeve
Zemst - Ben je al eens graag creatief bezig? Doe je liever iets in gezelschap dan alleen? Een leuke
activiteit bijwonen? Wat bijleren? In je directe omgeving en zonder dat het je geld kost? Welnu, dan
moet je beslist eens binnenspringen bij Inloopcentrum De Hoeve. Twee donderdagnamiddagen per
maand biedt het CAW-Vilvoorde daar activiteiten aan waar iedereen gratis kan aan deelnemen.
CAW staat voor Centrum Algemeen
Welzijnswerk. Vanuit hun regionale
uitvalsbasis in Vilvoorde behartigen
Sanne Muyldermans en Annelies De
Koster het project dat een tweetal
jaar geleden in onze gemeente werd
opgestart in samenwerking met het
OCMW en het gemeentebestuur.

Laagdrempelig

Annelies: “Het Inloopcentrum De
Hoeve wil een vriendelijke, veilige
en warme ontmoetingsplaats zijn
voor mensen die moeilijk terecht
kunnen
bij
familie,
vrienden
of kennissen. Noem het een
laagdrempelige ontmoetingsplaats
Annelies De Koster
(vooraan links) bij een
sessie Nummerkleuren.

voor de meest uiteenlopende
doelgroepen. We creëren er een
soort
woonkamergevoel
zodat
iedereen er ongedwongen terecht
kan voor allerlei zaken. Gaande van
algemene vorming via lezingen en
voordrachten tot de organisatie van
creatieve en leerrijke activiteiten.”
Sanne vult aan: “Nu er weer
asielzoekers in het OCMW zijn
ondergebracht, kunnen we ook deze
doelgroep iets zinvols aanbieden,
wat ongetwijfeld hun integratie zal
ten goede komen. Dit doen we in
samenwerking met Liesbeth Michiels
van de gemeente en Teske Loos van
het OCMW.“

Iedereen welkom

De activiteiten bieden voor elk wat
wils. Annelies: “Door voldoende
afwisseling in ons programmaaanbod,
kunnen
we
steeds
rekenen op een trouwe groep
enthousiaste deelnemers. Enkele
voorbeelden:
kruidenzalfjes
en
schoonheidsproducten
maken,
verhalen vertellen bij foto’s uit de oude
doos, een barbecue, een wandeling,
enz. Op 19 november gaan we
bijvoorbeeld zelf kerstversiering leren
maken. Dit gebeurt in het kader van
de seniorenweek in samenwerking
met NEOS. Nadien volgt een gezellig
afsluitmoment in WZC Releghem.”
Sanne: “De deelnemers doen zelf
ook voorstellen. Zo was er onlangs
de vraag naar diefstalpreventie,
waar de lokale politie met plezier
is op ingegaan. Ook worden tips en
ervaringen uitgewisseld.”
Het Inloopcentrum is er voor iedereen.
Het kost niets en er wordt koffie,
thee en frisdrank aangeboden.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Inloopcentrum De Hoeve, Meerweg 2A, 1980 Zemst (achter OCMW), elke
eerste en derde donderdag van de maand, van 13u30 tot 16u30.
Programma: zie Zemst Info.
Contact: Annelies.De.Koster@cawhallevilvoorde.be; tel. 02 6131700
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Nieuwe uitgave
dialectwoordenboek
Zemst - De nieuwe versie van het Zemstse dialectwoordenboek is klaar. Auteur Kristof Van
Stichelen komt het boek op 23 november voorstellen bij heemkring De Semse. Voor twee lezers
van de Zemstenaar ligt er zelfs een gratis exemplaar klaar.
In ons julinummer deed Kristof Van
Stichelen een warme oproep voor
het aanleveren van dialectwoorden
die nog niet waren opgenomen in
Het Laatste Woord?, zijn boek dat
in 1998 verscheen.
“Ik
kreeg
een
heleboel
dialectwoorden
aangeleverd”,
vertelt Van Stichelen. “Heel wat
woorden stonden al in de eerste
uitgave, maar er waren er toch
ook een flinke reeks ‘nieuwe’ bij.
Die woorden werden gescreend
en verwerkt en leidden nu tot een
mooie heruitgave. De titel van het
boek bleef Het Laatste Woord?,
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maar als ondertitel en baseline werd
gekozen voor Grasduinen in het
dialect van Groot Zemst - met meer
dan 13000 woorden, uitdrukkingen
en voorbeeldzinnen."
Het boek telt meer dan 200
bladzijden en is te verkrijgen via
heemkring De Semse voor 17 euro.
Het is ook te vinden in de meeste
boekhandels in de ruime omgeving
van Mechelen en Vilvoorde,
je kan het in elke boekhandel
bestellen aan de hand van het
ISBN-nummer 9789460792441 en
online kan je er aan geraken via
www.deleeswinkel.be.

Op 23 november 2015 om 20 uur
komt Kristof in het vergaderzaaltje
van het Staminee vertellen over
de totstandkoming van het boek.
Benieuwd? Of wil je gewoon graag
een gesigneerd exemplaar? Kom
gerust langs!
Tekst: Paul Verdoodt
Auteur Kristof Van Stichelen legt
twee exemplaren opzij voor de
lezers van de Zemstenaar.
Interesse? Stuur een mailtje
naar info@dezemtenaar.com en
misschien trekt een onschuldige
hand jouw inzending eruit als
winnaar.
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Schoonheidssalon
Specialiteit:
antiaging behandeling gelaat
Nieuw:

SHINZO

• Nannic de perfecte strijd tegen
veroudering
• Huyaluronic behandeling Klapp e.a.
• Microdermabrasie succes bij
beroemdheden en in de media
• Skinstimulator versterkend
programma voor de gelaatsspieren
• Natuurlijke behandeling Dr. Renaud
bloemen en planten
• Ontharen met was en body sugar
• Hand-en voetverzorging
• Lichaamsverzorging
• Medex kleipakking en massage
• Klapp benenpakking met
mechanische lymfedrainage
• Nannic slim & firm – actief
verwijderen van vet en cellulitis
• Permanente make-up ogen en
wenkbrauwen
• Zonnebank
Producten: Klapp Dr.Renaud Nannic
Gehwohl make-up Eva Garden

di. t/m zat. vanaf 9 uur
liefst na afspraak
ook ‘s avonds na 18 uur
zaterdagnamiddag gesloten
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Stationslaan 27 - 1980 Zemst

015 62 00 65

De explosieve kracht van kleuren
Hofstade – Vurige schilderijen met intense kleuren. Vol emotie en positiviteit. Geschilderd vanuit
het hart. Canvas waar de kleuren vanaf spatten. Abstracte werken in olieverf. Dat zijn de doeken
van Carine Van Hee. Geniet mee van onze hartelijke kennismaking met een creatieve dame.
Een modale woning hartje Hofstade.
Carine, in knalrode chemisier, laat me
erin. In de hall een vintage racefiets. Bij
het binnenkomen van de woonkamer
nog meer kleurenweelde. Van één van
haar werken. Op de salontafel een
boek van Tarah More: Playing Big. Ik
proef meteen de sfeer. Partner Mark en
zoon Pablo komen er bij.

Het glas is altijd halfvol

Carine, een halve eeuw geleden
geboren in Blankenberge, woont al
de helft van haar leven in Hofstade.
Ze vertelt gedreven over wat haar
bezighoudt.
“Er zijn twee constanten in mijn
leven: de voortdurende drang naar
persoonlijke ontwikkeling en mijn drive
tot schilderen. Het eerste vloeit in grote
mate voort uit een stuk opleiding in
gezinswetenschappen. Onlosmakelijk
verbonden daarmee is de drang naar
het schilderspalet en het doek.”
Graag even wat verduidelijking.
“Mijn schilderijen en creaties zijn de
spiegel van mijn eigen persoonlijkheid
en leven. Door mijn schilderijen ga
ik de confrontatie aan met mezelf,
mijn thema’s en de mensen die ik
ontmoet. Ik ben vrij extravert en blijf,
ondanks tegenslagen, optimistisch
ingesteld. Voor mij is het glas altijd
halfvol en dat druk ik uit in creaties vol
krachtige kleuren en energie. Door de
kleur geef ik uiting aan mijn emoties.”
Ter verduidelijking begeleidt Carine
me naar haar atelier op de bovenste
verdieping.
“Ik werk het liefst met olieverf. Dat
biedt ruimte voor gelaagdheid en
nuance. Ik schilder vaak in series
omdat dit mij de mogelijkheid biedt
om de emotie steeds verder uit te
puren en te vervolmaken.”
Welke techniek gebruik je dan?
“Ik werk niet met borstels, alleen
met het paletmes. Dat creëert

Pop-up expo
Carine exposeert twee keer per jaar. Voorbije lente nog in ’t Arsenaal in
Mechelen. Van 17 tot 20 december zijn haar werken te bewonderen in de
polyvalente zaal van de bib aan het Plein van de Verdraagzaamheid. De
vernissage vindt plaats op donderdag 17 december vanaf 19 uur.
Word je graag uitgenodigd, e-mail dan even naar carine@carinevanhee.be.
Wil je meer weten over Carine en haar werk, dan kan je terecht op
www.carinevanhee.be.
verrassing, impulsiviteit.”
Carine toont me in detail de
verschillende lagen en kleuren waaruit
een werk is opgebouwd. Een effect dat
je niet met een borstel kunt verkrijgen.

Kunst +

Carine: “Schilderen is een passie, die
als een rode (!) draad door mijn leven
loopt. De creativiteit die ik daar in
kwijt kan, is een stuk van mijn leven.
Ik zet mijn energie en de positiviteit
op het doek. Het resultaat daarvan is
een positieve vibe op de mensen die
zich dan weer overzet op mij. Als de
mensen zeggen dat ze vrolijk worden
van mijn werken is dat het mooiste
compliment van positivisme.”

Zit je dan alle dagen in die
positieve flow?
“Dat is mijn streven. Ik schilder
gemiddeld vijftien doeken per jaar.
Soms werk ik een weekend lang.
Elke laag moet een week drogen
en dan kan ik weer verder doen.
Aan sommige doeken werk ik wel
een jaar. Ik ben ook altijd bezig aan
meerdere doeken tegelijk.”
Dat bij Carine alles recht uit het hart
komt, bewijst het feit dat ze elk jaar
een deel van de opbrengst van haar
kunstwerken schenkt aan het goede
doel, meer bepaald de vzw Kunst +,
een atelier voor volwassenen met
een mentale beperking.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries
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JONNA, ster in wording
Eppegem Jonna is de
artiestennaam van
een jongedame
die in het ‘echte’
leven Laura
Vandenheede
heet. Een nieuw
muzikaal talent!

Met
verbazing
luisterde ik naar een
jonge dame die de
muzikale
omlijsting
verzorgde van de
academische zitting
van K.K. Streven naar
aanleiding van zijn
50-jarig bestaan. De 18-jarige Jonna
(Laura Vandenheede) is dan ook
een nieuwe ster in wording in de
singersongwriterswereld van de Lage
Landen. Met een vader die violist is
in het Brussels Philharmonic werd
Jonna van kinds af aan met muziek
geconfronteerd, en al snel ging ze
zelf ook piano en viool spelen.

Winnares zangwedstrijd

Na een geslaagd optreden als
zangeres tijdens een free podium
op school besloot ze mee te doen
aan de zangwedstrijd Talent der
Lage Landen, een wedstrijd die ze
ook prompt won.
De start was gegeven en met
Wanda Joosten als enthousiaste
coach timmerde ze verder aan haar
carrière. Met succes!
Opgemerkt door filmmaker Luc Wijns
schreef en zong ze op haar vijftiende
Too bad for me voor zijn film Crimi
Clowns.

in het teken van muziek

Vandaag staat het grootste deel
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Op 18 december zal
Jonna het beste van
zichzelf geven in De
Melkerij.

"ik sta op en ga slapen
met muziek"

van haar leven in het
teken van de muziek.
Ze staat op en gaat
slapen met muziek.
Aan
het
befaamde
conservatorium van Rotterdam
volgt ze de richting jazz-zang.
Met deze studies hoopt zij zich
nog verder te ontwikkelen en
de internationale allure van het
conservatorium brengt haar in
contact met een brede waaier van
wereldmuziek die haar inspiratie
geven voor haar nieuwe songs.
Zonder
manager,
maar
met
waardering van vele kennissen uit
het wereldje timmert ze verder aan
haar doel: muziek maken, er voor en
er van leven.

Iets te bescheiden

Jonna bestempelt zichzelf als
misschien iets te bescheiden, maar
haar carrière oogt op deze jonge
leeftijd al zeer indrukwekkend:
in 2014 optredens op Rijmrock,
Maanrock en Bruges Festival, op
6 juli 2015 voorstelling van haar

eerste cd Inner Child en binnenkort
een eerste optreden in Den Haag.

Openingsconcert GC De
Melkerij

En last but not least zal onze
ster uit de gemeente optreden
tijdens het openingsconcert van
het splinternieuwe GC De Melkerij
op 18 december 2015. Naast
gevestigde waarden als Günther
Neefs en Gene Thomas wil ze zich
tonen aan haar thuispubliek!
Mensen die geen tickets hebben
kunnen bemachtigen voor dit
uitverkocht concert kunnen terecht op
Jonna’s website www.jonnalive.be
om de agenda van haar volgende
optredens te raadplegen.
Tekst: Patrick Deswarte,
foto jean andries
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Zemst - Familietradities, we kennen ze allemaal. Van een
familierecept voor de kerstkalkoen over een gedeelde
hobby tot zelfs het doorgeven van een trouwring: elke
familie onderhoudt haar banden op haar eigen manier.
Wij gingen op zoek naar de kleine en grote dingen
die de Zemstse families verbinden en maakten er een
reeks over: ’t Zit in de familie .

Samen afzien is plezant!
Gunter Ceuppens (56) en zijn drie
dochters Heleen (31), Marianne
(28) en Paulien (22) zitten niet
graag stil. Naast hun individuele
bezigheden zoals paardrijden,
voetbal, ballet, flamencodansen,
jeugdbeweging,
joggen
en
wandelen, delen ze sinds een
aantal jaren ook een hobby:
obstacle runs. Een vijftal keer per
jaar trekken ze er samen op uit om
een dagje hindernissen te gaan
nemen op een slijkerig parcours.

Obstacle runs?

Gunter: “We zijn er in 2013 samen
mee begonnen. We hebben toen
voor het eerst met z’n vieren
meegedaan aan de Race Against
Nature in Averbode. Het ging
toen om een obstacle run van
10 km, maar de afstand van zo’n
runs varieert en kan oplopen tot
24 km. Het is een hele belevenis
om deel te nemen. Je komt met
5000 tot 8000 personen aan de
start. Daar begint de ambiance al:
opzwepende muziek, rookeffecten,
kunstmatige regen en wind… Om
opstoppingen bij de hindernissen
te vermijden, start iedereen in
blokken van een paar honderd
deelnemers. Elke vijf tot tien
minuten kan een blok starten. Je
tijd begint pas te lopen als je
over een mat loopt die je chip
registreert.”

De familie Ceuppens is trots dat ze
de finish heeft gehaald.

"mijn dochters zeggen 'Komaan
papa!' als ik een dip heb. ik trek ze uit
een diepe put met slijk. Dat maakt
onze band natuurlijk sterker."
Onvergetelijke foto's

Na de start kan het echte werk
beginnen. De deelnemers nemen
vijftien tot honderd hindernissen
zoals stukjes zwemmen, onder een

net door het slijk kruipen of zelfs
door een voetgangerstunnel waden
die de brandweer onder water gezet
heeft. Gunter: “We blijven meestal
samen onderweg, want je hebt
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Sporthal Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60
gratis vergaderzaal

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

Sporthal De Waterleest

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Gunter in actie. De hindernissen zijn vermoeiend
maar de beloning van de finish lonkt.

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

elkaar nodig. Hoe neem je immers
een houten muur van drie meter
hoog zonder hulp? We kunnen
elkaar dan ook aanmoedigen bij
dipjes. Ik neem ook een wateren shockbestendige camera
mee om onvergetelijke foto’s
en actiefilmpjes te maken. Daar
hebben we achteraf nog uren
plezier aan.”

"Komaan papa!"

Plezier maken en finishen is voor
de familie dan ook belangrijker
dan een goede tijd lopen.
Gunter: “Na zo’n race ben je
doodop, nat, vuil maar vooral
gelukkig dat je hebt doorgezet.
En als je dan hoort dat je
dochters aankomen en tot de
15% vrouwelijke deelnemers
behoren en ik als één van de
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oudste deelnemers, doet dat
nog eens extra deugd.”
Bij grote verplaatsingen verblijft
de familie de avond voordien
samen op hotel. Ze ontbijten
dan samen en bespreken hun
‘strategie’. Dat alles maakt hun
vader-dochterrelatie uiteraard
specialer. Gunter: “We doen
ook regelmatig samen rustige
looptrainingen en dan kunnen
we bijpraten. Ook het samen
‘afzien’ op de runs zelf is plezant.
En de dochter die tegen de
papa zegt ‘Komaan papa!’ als
ik een dip heb en de vader die
zijn eigen dochter uit een 80 cm
diepe put met slijk kan trekken?
Dat maakt onze band natuurlijk
sterker.”
Tekst: Laura Schoevaers,
foto's: Gunter Ceuppens

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

De Molensteen
b.v.b.a.

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

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
Gulderij 9 - 1980 Weerde
1980 Zemst

: info@de-vetter.be
Tel. 015/62 16 18e-mail
- Fax
015/61 77 45
GSM 0475/869 163

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

bvba

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

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

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

VW

AUDI

A O D DAKWERKEN
HELLEMANS

Renovatie, herstellingen en ontmossen alle daken

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

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

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

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

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

Lieve Doms uit Hofstade
deed voor de eerste
keer mee met de
leeshondenwedstrijd en
had meteen prijs! In de
Zemstenaar van oktober
vond ze de twee
honden, een op blz. 17
bij de reuzenzwammen
en de andere op blz.
30 bij de kinderen van
(W)onderwijs en De
Tuimeling. We geven
haar graag 25 euro.
In dit nummer zijn
ook weer leeshonden
verstopt. Hoeveel en
op welke foto’s, moet je
zelf uitzoeken. Meld het
ons voor 15 november
en maak ook kans op 25
euro. (KVW)

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

www.jsdheylen.be
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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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Jasmien: “Vaak wissel ik mijn lenzen
af met mijn modieuze bril.”

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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