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Een nieuw jaar. Een nieuwe start .
Het ideale moment om ons glossy magazine
in een spiksplinternieuw jasje te steken . Ons
tien jaar oude logo kreeg een opfrisbeurt, de
inhoudstafel wat meer aandacht, de intro een
make-over, onze wereldberoemde Alex een
eigen column, Annick een nieuwe reeks waarin
ze zich afvraagt of alles nog ça va met u is,
onze huisfotograaf Jean werd beloond met
een nieuwe logo, . . . . Kortom: te veel om op te
noemen. Blader vooral verder en ontdek het
lekker zelf!
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Begin januari is ook een mooi tijdstip om eens
merci te zeggen . . .
Merci Paul voor de fijne jaren onder jouw
vleugels: gedurende 10 jaar heb je me veel
bijgeleerd . En niet alleen op schrijfvlak!
Merci Marijke voor de mooie, nieuwe lay-out
én merci collega’s voor het vertrouwen om er
samen iets moois van te maken . Ik heb er enorm
veel goesting in en ik hoop ieder van u ook!
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Mijn motto voor 2016: Alles is mogelijk .
Niet meer twijfelen, gewoon doen !
Redactie: Jean Andries, Karin Andries, Jean-Marie Brassine, Annick Colman, Bart Coopman,
Juliaan Deleebeeck, Maaike De Donder, Patrick Deswarte, Katia De Vreese, Annemie Goddefroy,
Ruben Jacquemin, Alex Lauwens, Veerle Mollekens, Marijke Pots, Laura Schoevaers, Ilse Van de Velde,
Ellen Van de Wijgaert, Kristel Vanden Wyngaerd, Paul Verdoodt
Hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever: Ellen Van de Wijgaert.
Eindredactie: Annemie Goddefroy, Alex Lauwens, Paul Verdoodt. Lay-out: Marijke Pots.
Illustrator: Rudy Moens (RUMO). Advertentiewerving: Jean Andries (adverteren@dezemstenaar.com).
Administratie: Hilde Delabie. Webmaster: Chris Vandekerckhove. Druk: ABC Drukkerij.

Ik wil eens roken in 2016 zodat ik me kan
voornemen om er direct mee te stoppen .
'de Zemstenaar' is een uitgave van vzw de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 1981 Hofstade - info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com
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23.000ste Zemstenaar een BV!
EPPEGEM – Op 15 september 2015 om 14.20 u werd in het Sint-Maartenziekenhuis (campus Zwartzustersvest) in Mechelen de 23.000ste Zemstenaar geboren. Meteen een BZ, een Bekende Zemstenaar.
Meer nog, een BV zowaar: Baziel Valcke! Drie maanden later ondernamen wij een poging tot interview.

Van Baziels gebazel
werden we niet echt
veel wijzer. Gelukkig
bleken de fiere papa
Wouter en zeker
mama Anke Apers
radder van tong. De
show werd hoe dan
ook gestolen door
de bijna driejarige
dochter
Renée,
die uitgedost in
Anke, Wouter, Re
née en Baziel, fie
r met hun vier!
een hemelsblauw
prinsessenjurkje
en met kroontje
op de fris gewassen blonde krul- de gemeente kregen.” Waarbij
len, uw reporter poogde in te pal- Anke aansluit: “Neen, neen, Alex, we
men met duizelingwekkende dans- hadden niets uitgerekend hoor. Alles
pasjes. Ondertussen haalde onze is gewoon zijn gang gegaan.”
trouwe huisfotograaf halsbrekende En nu op naar nummer drie,
toeren uit om Baziel vrolijk te ver- misschien wel de 24.000ste?
eeuwigen voor de cover.
De jonge ouders kijken elkaar vragend aan. Anke: “ Voorlopig hebben
Rustige slaper
we onze handen meer dan vol. Met
In afwachting dat het eigen nest de kindjes, met het huis, maar ook
bewoonbaar wordt, vertoeft het jonge met onze job. Ik met mijn passie
gezin bij de ouders van Anke. Anke: voor naaiwerk. En Wouter met zijn
“Baziel is echt een super gemakke- job in de koeltechniek.”
lijke baby. Nu al slaapt hij gewoon Die 24.000ste en ook magische
12 tot 13 uur aan één stuk. En eten, 25.000ste Zemstenaar zal er welda’s ook geen probleem. Een aardje licht sneller zijn dan we denken. Bij
naar zijn vaartje zeker hé”, knipoogt de gemeentefusie in 1977 waren
we met 16.242 inwoners. In 1997
ze ondeugend naar Wouter.
Hadden jullie er enig vermoeden vierden we nummer 20.000. Einde
van dat Baziel nummer 23.000 2003, dus amper 6 jaar later zaten
we al aan 21.000. Nadien duurde
zou zijn?
Wouter: “Totaal niet. We moesten het vijf jaar (tot 17/02/2011) vóór we
geweldig lachen toen we die brief van de kaap van 22.000 rondden. En nu

volstonden vier en
een half jaar om
het volgende duizendtal te halen.
Een exponentiële
groei die ons wel
eens bij 25.000 zou
kunnen brengen
in 2020! Nochtans
schommelt
het
aantal
geboortes
al enkele jaren vrij
constant net boven
de honderd; de overlijdens daarentegen
zitten in dalende lijn.
Bijgevolg is het groot aantal inwijkelingen een bijkomende verklaring
van de bevolkingstoename.

Mannen op overschot
Ook bij de (groot)ouders Apers
en Valcke groeit het nageslacht
gestaag aan. Zeven stuks al bij de
familie Apers en vier stuks bij de
familie Valcke, waar ook Wouters
tweelingbroer Dries ondertussen
papa is geworden (van een zoon
Nelles) en broer Bram van Lou, ook
weer een jongen! Het (over)aanbod
mannen blijft dus toenemen in
onze gemeente: de jongste jaren
werden er steevast meer jongens
dan meisjes geboren. Ondertussen
telt Zemst maar liefst 493 meer
mannen dan vrouwen. Keuze te over
dus voor het Zemstse vrouwvolk!
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries.
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Yana’s
kankeronderzoek
HOFSTADE – Op een koude winteravond langs de vaart
krijgt ‘de Zemstenaar’ een warm welkom ten huize
De Kempeneer. Mama Ann staat klaar om richting de
kerstmarkt in Zemst te vertrekken. Yana maakt voor
ons wat tijd vrij om iets meer te vertellen over de beurs
die ze onlangs in de wacht sleepte.

Opgepast, lieve Zemstenaren! Dit
artikel bevat een aantal wetenschappelijke termen. ‘de Zemstenaar’
deed zijn best om het zo duidelijk
mogelijk te verwoorden! Voor meer
tekst en uitleg verwijs ik jullie graag
door naar Yana De Kempeneer zelf.

Het bruisende stadsleven
Afgelopen schooljaar behaalde Yana
haar master in de Biomedische
Wetenschappen aan de Katholieke
Universiteit van Leuven. Gedurende
haar masterjaar verbleef ze een half
jaar in Beijing waar ze onderzoek verrichte binnen het vakgebied van de
immunologie. Het bruisende stadsleven in China bleef Yana achtervolgen. In plaats van te kiezen voor een
vaste job, besloot ze te gaan doctoreren aan de Vrije Universiteit in
Brussel, op de VUB-campus in Jette.

Oncologie
Yana is al sinds het begin van
haar opleiding geïnteresseerd in
immunologie en oncologie. Voor
haar doctoraat koos ze ervoor om
zich te verdiepen in de oncologie.
Verschillende familieleden kregen
al te maken met kanker, waardoor
ze extra gemotiveerd was om hiermee aan de slag te gaan.
8

Nanobodies
Yana is een kei in haar
vakgebied, dat blijkt al
snel bij de uiteenzetting van haar onderzoek. Met haar studie
tracht ze tegemoet
te komen aan de tekortkomingen
bij de huidige kankertherapieën.
Vandaag de dag krijgen kankerpatiënten dikwijls chemo, waarbij de
kans bestaat dat die na een tijdje
niet meer aanslaat. Hun lichaam
wordt als het ware immuun tegen
de chemobehandeling. Yana gaat
met haar onderzoek kijken naar een
mogelijkheid om meer gerichte kankertherapieën te doen. Hierbij neemt
de kans op immuniteit af en wordt
de kans dat de chemo aanslaat
weer groter. Ze doet dit aan de hand
van nanobodies. Deze nanobodies
zijn miniscuul klein. Het voordeel
van deze nanobodies is dat ze de
kankercellen al in een heel vroeg
stadium en op moeilijkere plaatsen
kunnen vernietigen.

Kom op tegen kanker
Yana vertelt dat het voeren van onderzoeken in een laboratorium veel geld
kost. Zijzelf zoekt naar geschikte
fondsen die haar onderzoek financi-

Een trotse Yana
sleepte 37.000 euro
in de wacht voor
verder onderzoek.

eel willen ondersteunen. Om ervoor
te zorgen dat ze deze fondsen overtuigt, maakt ze een hele presentatie
van het onderzoek dat ze voert. Ze
omschrijft duidelijk de inhoud van
haar werk en wat ze wil bereiken.
Dikwijls is er ook onderlinge concurrentie tussen de doctoraatstudenten,
want meerdere studenten richten
zich op eenzelfde fonds. Bij Kom Op
Tegen Kanker trok Yana aan het langste eind en sleepte ze een budget
van maar liefst 37.162 euro in de
wacht. Hiermee kan ze een jaar lang
haar onderzoek financieren.

Wordt vervolgd?
Het is voor Yana nog een vraagteken of
ze na dit schooljaar nog verder gaat
met haar research. Op dit moment
is ze al volop aan het zoeken naar
fondsen die haar na dit schooljaar
verder ondersteunen. Naast haar
labowerk neemt dat tamelijk veel tijd
in beslag.
Tekst: Maaike De Donder, foto: Jean Andries

Exclusief in kwaliteit

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

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

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

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst
tel. 015 41 41 42 - fax 015 41 41 44
www.alupoort.be - info@alupoort.be
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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

Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u
Na afspraak

ALGEMENE 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

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

GARAGE

Maurice

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN
CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES

VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem
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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

Het Bachkoor
in volle
bezetting.

ELEWIJT - In 1965 begon Alfred (‘Fred’) Strauwen, onderwijzer in Elewijt, met kinderkoor De
Krekels. Rond dezelfde periode startte Raf Huybrechts met een volwassenenkoor, waarbij ook
Fred zich aansloot. Al spoedig nam hij het dirigeerstokje op. Het Parochiaal Sint-Hubertuskoor
was een feit, later omgedoopt tot het Elewijts Bachkoor (1977).

Bachkoor zingt 50 jaar
Bewogen beginjaren
Fred was een perfectionist en vervolmaakte zijn muziekkennis in
de muziekschool van Mechelen.
Ondertussen kwamen en gingen
zangtalenten, maar heel wat kandidaten kenden nauwelijks muziek.
Het inoefenen van de gezangen,
waaronder één van de lijfliederen
van het Bachkoor, het Hallelujah
van Händel, kostte bloed, zweet en
tranen. Fred gaf echter niet op en
hij voerde het uit tijdens de
Paasmis in 1979.
In de beginjaren repeteerde
het Sint-Hubertuskoor boven
op het oksaal, achter in de
kerk, en ze luisterden vandaar ook misvieringen op. Buiten in
de MS-kliniek in Melsbroek waren er
in het begin geen andere optredens,
behalve eenmaal op verzoek van
een koor uit Dilbeek, dat de Carmina
Burana van Carl Orff wou uitvoeren
en versterking vroeg.

Het aantal zangers groeide nadien
gestaag tot een twintigtal in de
jaren ‘90. Ook het uniform deed zijn
intrede: een pak met das voor de
heren en een lange zwarte rok met
witte bloes voor de dames.
Wat altijd bij zal bijblijven is de misviering die de toenmalige BRT uitzond vanuit de kerk in Elewijt.
Ook de repetitieruimtes werden te
klein. Het koor verhuisde naar Rerum
Novarum, de voorganger van het

Tradities worden in Elewijt gerespecteerd. Alle repetities vonden van bij het
begin en tot op de dag van vandaag
plaats op woensdag. Na de repetities
werd er dikwijls nog een glas gedronken, in een ver verleden in Den Druugen
Airing, bij wijlen Jan De Broeck of iets
recenter in diens De Leigen Assembak.

Groei en bloei
Eind van de jaren ‘80 gaf Fred de dirigeerstok door aan Walter Van Roost,
toen al zingend lid. Ook Liby
Lowet hanteerde daarna nog
een tijd de dirigeerstok, maar
toen die naar Duitsland verhuisde belandde men, na
een tip van ereburgemeester Louis Vanroost, uiteindelijk bij de
plaatselijke coryfee Heidi Jacobs. Zij
bracht het koor sedert 1993 tot een
nooit geziene bloei. Het aantal leden
steeg in deze periode tot 64 zangers. In alle vriendschap wordt eind
dit jaar afscheid genomen van Heidi.

“misschien moet het koor
een paar jaar back to basics”
Elewijt Center. Na de renovaties daar
ging het naar het lokaaltje achter de
Prins. Toen ook dat te klein werd: hop
naar de Gildenzaal dan maar. Sinds
september 2015 vinden de repetities
plaats in de polyvalente zaal van de
gemeenteschool in Elewijt.
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

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

Het bestuur is dringend op zoek naar
een opvolger maar heeft al een paar
kandidaten! Heidi licht toe: “Ik heb dit
altijd heel graag gedaan, maar het
koor heeft nood aan een nieuwe, jongere kracht. Als ik mijn opvolger een
tip mag geven: misschien moet het
koor een paar jaar back to basics en
zich opnieuw op het echte koorwerk
concentreren. Elk jaar een groot project, zoals wij al jaren doen, vaak in
samenwerking met orkesten en op
diverse locaties, is heel zwaar. Vergeet
niet dat, hoewel we maar in ‘eerste
afdeling’ aantreden, we met onze
werken altijd topkwaliteit nastreven.
We kennen een repertorium van 522
verschillende liederen en werken!”
Aan jeugdige krachten zal het in ieder
geval niet ontbreken. Met de oprichting eind 2013 van ‘de bachanten’,
onder leiding van Celine Van Looveren,

is alvast een solide basis gelegd voor
het zangtalent van morgen.

Dat wordt gevierd
In Elewijt kennen ze iets van feestvieren. Het 50-jarig bestaan van het
Elewijts Bachkoor gaat dan ook niet
onopgemerkt voorbij. Voorzitter Huib
Crauwels, die in januari de fakkel doorgeeft aan Eric Meyvis, legt
uit: “De viering van het jubileum
kende al een muzikaal hoogtepunt
in november, met de dubbele uitvoering van Carmina Burana, volledig in eigen beheer en samen
met de bachanten en Andantino uit
Vilvoorde. In het jubileumjaar werd
ook een reisje geboekt naar Trier. Op
12 december volgde een plechtig
orgelpunt met de academische zitting, een receptie en een diner voor
de koor- en ereleden. Het koor heeft

ook een speciale postzegel en een
pin laten maken met het logo van
de jubileumviering. En we geven ook
een gedenkboek uit!”
De redenen voor het succes van het
Bachkoor? Toekomstig voorzitter Eric
Meyvis vat het samen: “Wij zijn een
gezellige vereniging. We zingen niet
alleen, maar organiseren ook andere
activiteiten en uitstappen. Voeg daar
een sterk bestuur aan toe, een goeie
dirigent, wat goede doelen (denk aan
ons project Noot voor Nood), veel respect en positiviteit en het kan niet stuk!”
‘de Zemstenaar’, ocharme tien jaar
jong, wenst het Bachkoor nog heel
veel toffe jaren! En wie nog meer
wil weten: het “Gedenkboek 50 jaar
Elewijts Bachkoor” kan je bekomen
€10,- bij Mit Cabus, Vinnestraat 18,
1982 Elewijt; tel.: 015/61.51.96
Tekst: Bart Coopman, foto: Bachkoor

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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Foodtrucks,
een nieuwe hype!
Eind 2014 vonden Danny Verrijssen en zijn oudste dochter Veerle dat het tijd was voor een nieuwe
uitdaging. Na wat brainstormen met de volledige familie besloten ze hun idee te bundelen in een
aanbod van events: De Kleine Goesting was geboren.
Vertel eens Danny, waarom een
foodtruck?
“We hebben allebei ervaring in de
horeca en we wilden daar samen
iets mee doen. Het mobiele gebeuren leek ons de ideale wijze om te
starten. Het zoeken naar
een naam was nog het
moeilijkste. Er is een
hele lijst van namen de
revue gepasseerd, tot
Veerle met De Kleine
Goesting
aankwam.
Een naam die de lading
dekt: we hebben goesting om iets te
ondernemen en we bieden kleine
gerechten aan voor mensen met een
klein goestingske (lacht).”

met een aanbod op maat. We willen
vooral kwaliteit bieden en er plezier
in hebben. Die twee hangen voor mij
ook samen. Ons aanbod moet tot in
de puntjes verzorgd zijn, anders kan
ik er niet van genieten.”

one stop shopping adres. Dat moet
geen immens concern worden,
maar gezellig samen met elkaar.
We hebben in ons gezin ook alles in
huis om dat te kunnen bewerkstellen: mijn jongste dochter is kleuterjuf, dus zij kan voor
animatie zorgen, mijn
vrouw had vroeger een
hobbywinkel en heeft
voldoende
inspiratie
voor allerlei decoratie of
knutselpartijtjes, mijn
schoonzoon is drukker en mijn broer is graficus, dus
die kunnen samen voor uitnodigingen en andere papierwaren zorgen
en mijn middelste dochter maakt
het plaatje compleet: zij studeert
momenteel voor fotografe!”

“Ons aanbod moet tot in de
puntjes verzorgd zijn, anders kan
ik er niet van genieten”

Wat zit er in jullie aanbod?
“We hebben drie foodtrucks: onze
blikvanger is onze retro caravan: een
Mostard Yvonne uit 1965. Het was
een écht wrak toen we hem kochten, maar hij is helemaal verbouwd
en het is nu een hippe
koffiebar. We maken
ook verse soep, thee,
chocomelk,
verschillende soorten wafels en
suikerspinnen maar ook
verse panini’s, ambachtelijke pasta’s, hippe
huisgemaakte hamburgers, ... er is voor elk wat
wils en in samenspraak
met de klant komen we
14

Kunnen we jullie alleen inschakelen voor eten en drinken?
“Neen, we verhuren ook springkastelen,
een set sumo-worstelaar en allerlei
feestmateriaal zoals bestek, tenten,
receptietafels en ga zo maar door.”
Nog toekomstplannen?
“Blijven groeien, we dromen van een
écht familiebedrijf dat evenementen van A tot Z kan afwerken. Een

Wie aanwezig was op ons feest in
de Melkerij enkele maanden geleden kon de heerlijke creaties van De
Kleine Goesting al proeven. Zelf zin
in een feestje met alles
erop en eraan? Meer
info via www.dekleinegoesting.be of neem
contact op met Danny:
0470/052129 of dekleinegoesting@gmail.com.
De Kleine Goesting is
beschikbaar voor feesten
van 25 tot 600 personen!
Tekst: Ellen Van de Wijgaert,
foto: De Kleine Goesting

bvba
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Betoverende klanken
uit een eeuwenoud instrument
EPPEGEM - Bert Van Steenwinkel en Neda Atanasova hebben als het duo Flowering Life een eerste
cd klaar. Zij speelt gitaar en zingt. Hij speelt santur, een oud Perzisch snareninstrument. Je vindt hen
weleens langs Mechelse straten, waar voorbijgangers niet onberoerd blijven bij hun muziek.
Het klinkt een beetje als een sprookje
en zo begon het ook. Toen Bert een
paar jaar geleden deelnam aan een
Rainbow Gathering (een grote bijeenkomst in de natuur), in Slovakije,
hoorde hij op zijn wandeling door
het bos een prachtig geluid. “Ik zag
een jongen met dreadlocks spelen op een snaarinstrument dat ik
niet kende”, vertelt hij. “Ik hield me
muisstil en na afloop had ik maar
één vraag: welk instrument is dit?
Het bleek een santur te zijn, een
Perzisch snaarinstrument van een
paar duizend jaar oud. Veel snaren,
96 om precies te zijn. Toen ik terug
in België kwam begon ik op internet
te zoeken en uiteindelijk liet ik een
santur overkomen uit Turkije.”
“Hoe ik het instrument leerde bespelen? Gewoon, al doende. Want inderdaad, partituren voor een santur zijn
hier niet te vinden. Gelukkig heb ik een
goede muzikale basis en speelde ik
al drum en gitaar. Vooral dat drummen heeft me geholpen om dit
ritmische (maar ook melodische)
instrument te leren bespelen. De
santur is in één toonaard gestemd,
waardoor je geen valse noten kunt
spelen, dat helpt, natuurlijk.”

Van straatmuzikanten ...
“Van in het begin was het mijn plan
om als straatmuzikant met mijn
santur op te treden. Liefst samen met
een gitaar.” En zo kwam Neda in het

Bert en Neda met
santur en gitaar.

spel. ”Niet dat ik ook maar enige ervaring had", lacht ze. "Op reis in Spanje
duwde Bert mij eens een guitalele
(iets tussen een gitaar en een ukulele)
in de handen en dat lukte wonderlijk
goed. Ik ontdekte van mezelf dat ik er
wel talent voor had en vooral veel zin
om bij te leren.” En dan is er nog haar
engelenstem. “Ja, ook dat was iets wat
ik niet doorhad van mezelf” beaamt
ze een beetje verlegen.
En zo komt het dat Bert en Neda te
horen zijn op Mechelse plekjes. Het
is muziek die je niet koud laat. Ofwel
ben je er niet voor te vinden, ofwel ben
je meteen in de ban. “Dat merken we
inderdaad”, bevestigt Bert. “Bijna elke
keer worden we aangesproken over
het instrument. Onlangs nog door een
politieagent die zich afvroeg wat het
was. Zo kregen we ook vaak de vraag
of we geen cd hadden. Daar hebben

we lang nee op moeten antwoorden,
maar sinds kort is dat wel het geval.“

... tot huisconcertjes
“Op straat spelen heeft zijn charmes”,
gaat Bert verder. “Maar stilaan verhuizen we naar cafeetjes en doen we ook
huisconcerten. Het voordeel daarvan
is dat mensen de muziek volledig
beleven en het creëert een prachtige
atmosfeer. Als voorbijganger hoor je
vaak maar een stukje.”
“Onze nummers zijn heel wisselend.
Ze zijn geïnspireerd op Indische
mantra’s. Sommigen brengen rust,
op andere heb je zin om te dansen”,
vertelt Neda nog. En ze voegt de
daad bij het woord.
Meer info via floweringlife.music@
gmail.com, via facebook, of
Soundcloud.com/flowering-life.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries
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Patrick (links) richtte
Optiek De Boeck op
en draagt de zaak nu
over aan Stefaan.

Een nieuwe bril
ZEMST - Op de gevel van ‘Optiek De Boeck’ prijkt sinds begin deze maand ‘Stef Optiek’. Na 33 jaar in
het vak, draagt Patrick De Boeck zijn zaak met plezier over aan medevennoot Stefaan Delefortrie.
“Stefaan werkt al vijftien jaar in de zaak. De hoofdreden waarom ik stop, is dat ik andere uitdagingen
wil opzoeken, en omdat ik weet dat de zaak in goede handen is bij deze geweldige opticien.”
Patrick De Boeck startte meer dan
dertig jaar geleden als opticien in
een Brusselse winkel, maar vijf jaar
later wilde hij een eigen zaak starten.
Hij twijfelde geen seconde toen in
Zemst een pand vrijkwam, op de hoek
schuin tegenover
het gemeentehuis.
“Vanaf het begin was
de zaak succesvol. Ik heb altijd het
klassieke, degelijke
opticienwerk vooropgesteld, gecombineerd met een goede service en kwaliteit”, vertelt Patrick. “Ook een etalage is
niet onbelangrijk. Daarom maakten ik,
mijn vrouw en haar zus er telkens zelf
iets moois en origineels van.”

jonge gast langs die een stageplaats zocht tijdens zijn opleiding
tot opticien”, lacht Patrick. “Met veel
plezier begeleidde ik hem drie jaar
lang. Nadien is hij hier meteen ook
komen werken. Stefaan en ik heb-

“de zaak is in goede handen
bij deze geweldige opticien”

Een vakman
Achttien jaar geleden kwam Stefaan
Delefortrie in beeld. “Er kwam een

ben dezelfde visie en leggen steeds
de nadruk op een goede klantenservice. Bovendien is het een uitstekende vakman, die niet alleen brillen verkoopt, maar ook in het atelier
uitblinkt: hij monteert brillen, slijpt
glazen, voert moeilijke herstellingen
zelf uit, noem maar op.” In 2009 werd
Stefaan vennoot en in december
2015 nam hij de zaak over.

Het totaalpakket
“Ik ga zeker dezelfde lijn doortrekken”,
zegt Stefaan. “Het is de bedoeling dat
mensen hier terecht kunnen voor het
totaalpakket. Voor een mooi montuur en contactlenzen, maar zeker
ook voor oogmetingen, montage en
herstellingen. Bovendien zal ik de
nieuwe trends blijven volgen en ben
ik gespecialiseerd in het plaatsen van
multifocale glazen.” Voor de klanten
zal dus niet veel veranderen, buiten
de naam en het feit dat Patrick niet
meer in de zaak te zien zal zijn. “Ik ben
Patrick enorm dankbaar voor alles wat
hij mij heeft geleerd. Hij heeft me mee
gevormd tot de opticien die ik nu ben,
klaar om de zaak te runnen.”
Stef Optiek, Brusselsesteenweg 108,
015 61 65 80, www.stefoptiekzemst.be.
Telst en foto: Marijke Pots
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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

		

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
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10 jaar Sokone
ZEMST – In 2015 was het tien jaar geleden dat de Senegalese stad Sokone een stedenband sloot met
onze gemeente. De belangenvereniging van Vlaamse steden en gemeenten, de VVSG, organiseerde
dit najaar een conferentie van steden met een stedenband in West-Afrika.
Twee redenen dus om met een
delegatie van ambtenaren, middenveld en politiek naar Tambacounda,
Senegal, te trekken om ervaringen uit
te wisselen en onze samenwerking
een nieuw elan te geven. Liesbeth
Vandenbroucke, Iris Balaes, Pieter
Sterckx en ikzelf pakten onze koffers…
Is zo’n conferentie eigenlijk nuttig?
“Met zes andere stedenbanden tegelijk
ervaringen uitwisselen, zowel met de
Vlaamse vertegenwoordigers als de
Afrikaanse, was een unieke kans. Als
noorderlingen trokken we onze ogen
open toen de Afrikaanse delegaties
een vurig pleidooi hielden (bezegeld
in een heuse oproep naar de pers en
de hogere instanties) voor het recht
op geboorteregistratie. Wat voor ons
doodnormaal is, je kind gaan aangeven op het gemeentehuis, is bij hen
blijkbaar een té grote stap voor veel
mensen. De gevolgen voor de kinderen gaan van geen inentingen krijgen,
over geen eindexamen mogen doen,
tot geen verzorging krijgen bij ziekte.
Redelijk serieus dus.
Door te gaan kijken op de bevolkingsdienst van Tambacounda legden we contacten met de lokale
ambtenaren, die Sokone enorm
vooruit zullen helpen. Zij zijn
immers al bezig met HERA, een
computerprogramma van de
centrale overheid in Senegal

waarvoor Sokone zich ook heeft
opgegeven. Er is dus een zuid-zuid
uitwisseling opgestart, die onze partner zal behoeden voor de beginnersfouten die Tamba heeft gemaakt!
We ontdekten ook gemeenschappelijke problemen. Vele partner-

Dus jullie waren supergeïnspireerd toen jullie in Sokone aankwamen?
“Eigenlijk wel. Wij scoorden met de
Sokonese sleutelhanger die jongeren hier bij hun eerste rijbewijs krijgen.
Zelf zagen we wel iets in de mobiele

“senegal verbiedt plastic zakken
vanaf januari 2016”
schappen – Zemst en Sokone ook
– hebben afvalprojecten. Zowel in
Vlaanderen als in Afrika blijft sensibilisering een werk van lange adem.
Hier zijn we misschien al gewend
om te betalen voor huisvuilophaling en om te
sorteren, maar zwerfvuil en sluikstorten
blijft ook bij ons een
groot probleem.”

bibliotheek die Zoersel in Bohicon in
Benin plande, en in de lesfiches over
Dogbo die de Roeselaarse schoolkinderen vertellen over het belang van
water in Benin. En we hadden onze
gesprekspartners Amidou, Karim en
Fatoumata intussen goed leren kennen. Door verder tijd uit te trekken om
beter te luisteren naar de nieuwe burgemeester, schepenen en raadsleden, vrouwengroepen, wijkcomités en
anderen, hebben we veel bijgeleerd.
Wat wij voor een groepje babbelende
vrouwen hielden, bleek een tontine te
zijn. Dat is een soort mutualiteit/kredietvereniging waarin elke deelnemer
bij elke bijeenkomst een kleine bijdrage stort. Ze overleggen samen of
de pot naar de bruiloft van de ene, de
meubels van de andere, of de operatie
van een derde gaat. Wie krijgt, betaalt
geleidelijk terug en bij overlijden gaat
je schuld over op je kinderen. Op die
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manier worden onbereikbare investeringen veel haalbaarder voor meer
gezinnen! Eigenlijk is de polygamie
in hun cultuur ook een vorm van verzekering voor vrouwen, én tegelijk een
statussymbool en een manier om je
invloedssfeer uit te breiden voor de
mannen.”
Hoe vorderen de projecten die
Zemst in die tien jaar tijd heeft
opgestart?
“We merken accentverschuivingen
naarmate we de cultuur beter beginnen te begrijpen. De bibliotheek bijvoorbeeld. Er kwamen vooral schoolkinderen boeken ontlenen. Navraag
leerde dat zestig tot zeventig procent
van hun mama’s analfabeet zijn. Dat
leidde naar het opstarten van alfabetiseringsprojecten voor vrouwen, die
zullen leren rekenen en lezen om
zich beter te redden op de markt en
in de tuinbouw.
We hebben straatnaamborden
ingevoerd, maar merkten dat die
voor hen meer zijn zoals een standbeeld op een pleintje bij ons: een
eerbetoon aan een belangrijke
figuur, maar geen praktisch instrument om iemands woonplaats te
kennen. Daarvoor zijn ze bezig aan
een inventaris van de huizen, wat ze
ook zien als een mogelijkheid om

belastingen te heffen en inkomsten
voor de gemeentelijke dienstverlening te genereren. We hopen ze bij
hun volgende bezoek hier mee te
nemen naar het kadaster, zodat ze
misschien iets van onze registratiesystemen kunnen opsteken…
Op gebied van afval zien we dat
ophaling een probleem blijft, maar
dat tegelijk ook de focus verlegd
wordt naar het hergebruiken van
de verzamelde grondstoffen: harde
plastics breken ze tot korrels die in
Dakar plastic kommen en emmers
worden. Senegal verbiedt plastic
zakken vanaf 1 januari 2016, dat
zou een keerpunt kunnen worden…
Wanneer in Vlaanderen?”
Wat zijn de prioriteiten van het
bestuur van Sokone?
“Op het vlak van leefmilieu hebben
ze in Sokone een heel geïntegreerde
visie ontwikkeld waar we hier nog van
kunnen leren. De stad ligt aan een
zeearm in het Sine Saloum deltagebied tussen de mangroves. De
zeventienduizend inwoners leven van
visvangst en pindateelt. Er loopt een
téléthon (crowdfunding) campagne
om een amfibiegraafmachine aan
te kopen, waarmee de dichtgeslibde
vaargeul weer vrij kan gemaakt worden voor de vissersboten. Het verde-

lingsmechanisme is ook bijzonder:
“revolving” noemde burgemeester
Petit Gueye het. De gemeente verdeelt twintig vuurtjes aan gezinnen
die er elke maand duizend CFA voor
betalen (zo’n anderhalve euro). Na
zes maand hebben ze voldoende
fondsen om weer twintig vuurtjes aan
te kopen en te verdelen. De vuurtjes
worden ter plaatse gemaakt in een
metaalwerkplaats: lokale jobs dus!
Om de natuur rondom de zeearm
te beschermen heeft Sokone het
statuut van Aire Marine Protégée
(beschermd
zeenatuurgebied)
aangevraagd. Daardoor kunnen
ze wetenschappelijke ondersteuning krijgen om de mangroves te
beschermen, en hopen ze hun toeristische aantrekkingskracht te verhogen. Met één hotel mét airco en
één ecolodge zonder is er op dat
vlak nog ruimte voor investeringen…
Wat mij vooral is bijgebleven, was
de positieve energie van het ambitieuze bestuur en de jonge bevolking.
Terwijl bij ons de media bol staan
van vergrijzing en besparingen, praten zij over opleiding, investeringen
en groei. Alleen al daarom is een
trip naar Sokone een aanrader!”
Neem zeker eens een kijkje op de
Facebookpagina van J’aime Sokone.
Tekst en foto’s: Ilse Van de Velde
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De laatste werkdag van Valérie in WZC Relegem. “Na een jaar gaat deze toffe collega ons
verlaten en een andere uitdaging tegemoet.
We gaan je missen meid”, zeggen Ayten, Alicia,
Siel, Valérie en Ann in koor.
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Sinterklaas en Zwarte Piet gaven de leden met een beperking van de Manege Verbrande Brug een nieuwe helm en een
singel (om nog beter te kunnen paardrijden). “Met dank aan de
sportraad van de gemeente”, zei Sinterklaas.
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Sinds jaar en dag trekken Zemstse dames wekelijks naar het Ontmoetingscentrum van Hofstade om er zich
o.l.v. Ria Goelen uit te leven in figuretics. Een uurtje intensief BBB-bewegen houdt hen fit en in de juiste vorm,
waarvoor dank vanwege de mannen. Een feestelijke figuretic-sessie sloot het jaar af. (AL)
26

Foto’s: Jean Andries

Op deze pagina:
Op het plein van de Verdraagzaamheid werd voor de
derde keer op rij de kerstmarkt van Zemst georganiseerd. Met 37 verhuurde plaatsen werd er een pak
beter gedaan dan vorig jaar. Iedereen kwam aan zijn
trekken. Aan drank- en eetstandjes geen gebrek.
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GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be

NIEUW :
VERHUUR VAN
LUXE MOBILHOME
Bij inleveren van
deze bon
-10% op de officiële
huurprijs
bij het huren van
mobilhome
Info 0494/738521
Enkel geldig in januari 2016
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Foto: Luc Van Roy
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

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

oris duwde me achteruit. Ik plofte pardoes met mijn poep in
een emmer water. Luttele minuten later deed zuster Dorothée
mijn onderbroekje uit en depte ze alles in de wijde omtrek
met zichtbare zorg droog. Verontwaardigd over zoveel onrecht dat
mij was aangedaan. Als troost mocht ik zelfs bij haar op schoot. Ze
knuffelde me warm…
Het moet 1959 zijn geweest. In de ‘bewaarschool’ in Laar. Bij de
nonnekes. Rechtover de kerk waar ik gedoopt was en later mijn
communies zou doen. Eerste en dan plechtige… Als onschuldig
manneke van vijf vond ik die zusters wel lief. Dorothéeke met haar
Venetiaans blonde krullen, die af en toe te voorschijn kwamen,
haar blozende kaakjes, haar op zijn minst moederlijk mollige vormen waar ze me o zo graag dicht tegenaan drukte. ‘Soeur’ Hilaria
voor wie een ‘sourire’ zondig moet zijn geweest. Die altijd boos en
streng keek alsof de dag des oordeels elk ogenblik kon aanbreken.
Maar toch steeds mijnheer pastoor of later de pater moest uitgeleide doen na hun beleefdheidsbezoekje aan de zusterschool.
Later volgde de obligate biecht. Ik pijnigde dan telkens mijn hersentjes: welke zinloze onzin zou ik nu weer in de biechtstoel
moeten gaan fluisteren? Gelogen tegen ons moeder, mijn tong
uitgestoken naar juffrouw Lucie, een ferme fluim op Liliane gerocheld, in Luc zijn ballen gepitst? Niets daarvan. Mijnheer pastoor of
pater A. gaven steeds zelf de voorzetten van achter de gaatjes en
het gordijntje: Geen slechte gedachten gehad, manneke? Wablief,
eerwaarde? Awel ja, aan zondige dingen gedacht? Hoezo? Nee,
meneer pastoor! Allee, ni liegen hé! Zeg het maar… zo van die
stoute, vieze dingen?
In het post-Van Gheluwetijdperk plaatst een mature mens dit in
een ander perspectief. Of het nadien nog met mij is goedgekomen, vraagt u zich nu wellicht af? Dat oordeel laat ik aan jullie
over. Feit is dat op latere leeftijd ‘de Zemstenaar’ mijn levenspad
heeft gekruist. En met hem heel veel Zemstenaars. Toen ik jullie
zo bezig zag op dat vette feestje in de Melkerij, heb ik mij hetzelfde
afgevraagd. Over jullie. Ik weet het nu zeker: we zijn vertrokken voor
alweer tien vette jaren!
AL
29

30

Zennewater verwarmt en koelt de Melkerij
Van melkverwerkingsfabriek tot podiumzaal.

ZEMST – Met de opening van gemeenschapscentrum de Melkerij heeft Zemst nu ook een
eigen cultuurtempel, die het niveau van de parochiezalen sterk overschrijdt. Voor de verwarming van het gebouw wordt warmte onttrokken aan het water dat vlakbij door de afleiding
van de Zenne stroomt.

Op de betonnen damwand van de
afleidings-Zenne is een installatie
voorzien die warmte capteert uit
het Zennewater en afgeeft aan de
verwarmingsinstallatie van het GC.
In het verleden had de Zenne een
kwalijk geurtje en zorgde ze voor
veel wrevel bij de langswoners. Door
de aanwending van dat Zennewater
krijgt de waterloop meteen een
positiever imago.

ken we warmte aan het water en in
de zomer koude, via een warmtewisselaar. De vervuiling is opgelost
door de installatie van een schraapfilter die zichzelf reinigt. Een warmtepomp verwarmt het volledige
gebouw en we gebruiken die ook om
in de zomer passief te koelen. Dat
is belangrijk als 250 toeschouwers
evenveel kleine warmtebronnen zijn
in de podiumzaal.”

“Een eerste plan om aardwarmte
(geothermie) uit de grondwaterlagen
te benutten werd afgeblazen omdat
we te diep moesten boren”, zegt
ingenieur-ontwerper Luc De Wit. ”En
toen dachten we aan mogelijkheden uit het langsstromende water
van de Zenne. In de winter onttrek-

Lage energiekost
DWE (De Wit Engineer) berekende dat
het gebouw kan verwarmd worden
met 25 % van de energiekost van een
klassieke installatie en koeling kan
met 10 % van de energiekost van een
klassieke koelgroep. Dat lukt omdat
het gebouw ook sterk geïsoleerd is.

“Er is ook nog een verwarmingsketel
op gas voorzien als back-up om, in
geval van nood, de verwarming van
het gebouw en warm douchewater
te garanderen. In een theaterzaal
mag je uiteraard ook de akoestische
isolatie niet verwaarlozen”, licht Luc
De Wit toe.
Het debiet van de Zenne is sterk variabel en valt onder de bevoegdheid
van Waterwegen en Zeekanaal. Die
garanderen een minimale waterstand. Zakt het waterpeil te laag, wat
zelden voorkomt, dan valt de installatie stil en neemt de hulpinstallatie
het over.
Het hele renovatie- en nieuwbouwproject kost 5,1 miljoen euro.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Zuivelfabriek Jaspers

Ingenieur Luc De Wit
bij de installatie.

Frans Jaspers begon in 1902 een melkfabriek aan de
Wespelaarsebaan in Boortmeerbeek. In 1942 bouwde
hij een geheel nieuwe melkerij met revolutionaire
architectuur aan de Brusselsesteenweg in Zemst. In
de bloeitijd werkten er 15 mensen en werd er dagelijks 30.000 tot 35.000 liter melk verwerkt. Een 200-tal
melkveehouders uit groot Zemst en Boortmeerbeek
leverden melk aan het bedrijf dat de zuivelproducten
op de markt bracht onder de naam Duralac. Het bedrijf
maakte ook frisco’s voor het leger. De zuivelfabriek
stopte haar activiteiten in 1984.
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In januari, het is al vaak aan de grote klok gehangen, start de Melkerij met het aanbieden van concerten en voorstellingen allerhande.
‘de Zemstenaar’ houdt je maandelijks op de hoogte van de immer interessante activiteiten. De inspanningen van de gemeente en de Melkerij
zijn niet gering geweest en dat blijft zo de volgende jaren. Dus hop, van
start nu want we krijgen hier geen pagina’s, hé!

Uit de startblokken!
We beginnen er aan op donderdag
21 januari. De Melkerij presenteert
dan Casey James Prestwood & The
Burning Angels. Vanuit de heuvels
rond Nashville zakken Prestwood
en zijn band af naar de Melkerij
voor een avondje old school country & western, vintage honky tonk
en bluegrass. De dag nadien is het
aan Cultuurvonken. Cultuurvonken
verhuist van d’Oude School in
Weerde en trapt af met Guga Baul.
We vergeten niet om Marc Mertens
en zijn team hartelijk te bedanken
voor hun jarenlange inzet daar!
Dit optreden is uitverkocht. De dag
nadien spelen Nele Needs A Holiday
en The Lighthouse. The Lighthouse,
een Leuvense indiepopband, brengt
okselfrisse en dansbare deuntjes
die live stevig overeind blijven. Check
hun groovy nieuwe single Down They
Go en ga verder hummend de dag
door. Nele van den Broeck speelt
ontwapenende liedjes over je alledaagse tragedies. Het is een solo try
out show voor haar nieuwe tour door
Vlaanderen.
Het weekend daarna, we schrijven
zaterdag 30 januari, is het twee keer
BANG! met Monster Youth en Horse
Antlers. Monster Youth, de nieuwe
band rond Pauwel De Meyer, speelt
explosieve garagerock, gegoten in
catchy songs. Support act Horse
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Antlers, met muzikanten uit Elewijt
en Machelen, staat voor donkere en
heftige indierock.
Tot slot, net voor je nieuwe ‘de
Zemstenaar’ in de bus valt, bieden
we jullie het eerste weekend van

De Vlaamse flamencovirtuoos stelt
zijn nieuwe cd Rosa de papel voor,
een meesterwerk van hedendaagse
flamenco, u aangeboden met een
keur van internationale topmuzikanten, zangeres Alicia Carrasco en
danseres Ana Llanes. Vijf sterren,

Myrddin live aan het werk.

“myrddin, vijf sterren,
mocht je muziek kunnen opeten“
februari twee topoptredens aan. Op
vrijdag 5 februari stelt Cultuurvonken
Gastroseksueel voor, een toneelstuk
van Joost Van Hyfte. Een verrassende comedy voor je zes zintuigen.
Snel zijn hier, want de laatste tickets
gaan de deur uit. Afsluiten doen we
op zaterdag 5 februari met Myrddin.

mocht je muziek kunnen opeten.
Voor meer informatie, aanvangsuren, ticketverkoop en de volledige
voorjaarskalender van de Melkerij,
kan je terecht op www.gcdemelkerij.be. Klik op “plezier” en je zal het
krijgen.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Myrddin

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Verbonden door de bal
In de reeks ’t Zit in de familie gaan we maandelijks op zoek naar
families die tradities, hobby’s of waardevolle spullen met elkaar delen. Deze editie draait om voetbal. Niet zo bijzonder, zult
u wel denken, zo ken ik twintig families. Think again, want in
Zemst-Laar is er wel iets heel speciaals. Daar richtten de mama’s van de jeugdspelers namelijk een heuse mama’s-ploeg op:
de LAARse MA’tjes.

Ontstaan

Je wordt ouder…

De mama’s-ploeg is gegroeid uit een
éénmalig idee, twee jaar geleden.
Enkele mama’s van Laarse voetballertjes kregen toen het idee om als
afsluiting van het seizoen een wedstrijdje tegen hun kinderen te spelen.
Ze waren echter niet van plan om
daar als groentjes af te gaan op het
voetbalveld. Dus spraken ze drie keer
af om te trainen. Met succes, want
de mama’s wonnen. U raadt het al,
intussen hadden ze de smaak te

De kinderen verloren de eerste wedstrijd tegen hun mama’s dan wel,
de tweede match speelden ze gelijk
en de laatste keer wonnen ze zelfs.
Eva (LAARs MA’tje): “Dat heeft ook te
maken met de leeftijd, de kinderen
zijn nu ouder en dus vinniger, sneller
en sterker maar bij ons heeft ouder
worden het omgekeerde effect!” Niet

mama’s spelen. Eva: “Ook tijdens
de trainingen supporteren ze. Dan
roepen ze ‘Komaan mama, sneller
lopen!’” En wat vinden de kinderen er
zelf van? Dat vroegen we aan Maxim
en Arno, de zonen van Eva. Maxim:
“Ik supporter voor mama maar als
ik tegen haar moet spelen, dan
supporter ik voor mezelf natuurlijk!
Het is wel leuk om tegen mama te

De U8 mama’s gingen vorig jaar de strijd aan
met de U8 jongens: plezier verzekerd!

“De kinderen
supporteren als de
mama’s spelen”
pakken gekregen. Het leek hen wel
wat om samen te trainen op vrijdag
in plaats van in de cafetaria te hangen. Daar zijn ze vorig seizoen dan
ook mee gestart. Er kwamen andere
mama’s bij en ze planden opnieuw
wedstrijden, dit keer niet alleen
tegen de kinderen maar ook tegen
een aantal andere vrouwenploegen.
Zo is de bal aan het rollen gegaan.
Nu zijn ze een echte ploeg. De enige
voorwaarde om een LAARs MA’tje te
worden, is dat je kinderen als jeugdspelers aangesloten zijn bij SK Laar.

dat de LAARse MA’tjes oud zijn, maar
met een gemiddelde leeftijd van 38
jaar zijn ze toch uitzonderlijk in het
voetbal. Op technisch voetbalvlak
hebben ze nog wat te leren, maar
aan enthousiasme en team spirit
ontbreekt het de MA’tjes niet.
De jeugdspelers en hun mama’s zijn
elkaars grootste fans. De mama’s
supporteren als de kinderen spelen, de kinderen supporteren als de

spelen, zeker als we winnen.” Arno:
“Mama doet dat goed. Als ze tegen
mijn broer speelt, dan supporter ik
trouwens wel voor mama.”
Tekst: Laura Schoevaers,
foto: Filip VanderAerschot

In 2016 wil ik eindelijk mijn to-read-lijstje
afwerken, reizen, veel bewegen, zelf een
kleedje stikken, een goede hoofdleidster
zijn, slagen in mijn masterjaar maar vooral
veel plezier maken .
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Onder het motto ‘Het leven is al grijs genoeg’, kijkt onze reporter Zemstenaars recht in de ogen met één
vraag op de lippen: ‘Dag mevrouw. Dag meneer. Ça va?’ Deze maand: Anns nieuwe job.
Je goed in je vel voelen, dat straal je uit. En op dit moment
straalt Ann Van Sumere uit Hofstade. Op de vraag hoe het
met haar gaat, kunnen we het antwoord eigenlijk al raden.
“Heel goed eigenlijk. Waarom? Omdat ik sinds december
vorig jaar een nieuwe job heb. En ik kan je zeggen dat
dat als vijftigplusser niet gemakkelijk was. Eigenlijk ben ik
toch wel een beetje trots op mezelf”, lacht ze.
Langer werken. Dat is de mantra van deze regering. Maar
krijg je daar ook de mogelijkheid toe? Staan bedrijven
er wel voor open om oudere werknemers in dienst te
nemen? “Niet echt“, vindt Ann. “Na
een carrière van dertig jaar denk
je dat je iets kan. Dat je iets
waard bent. Maar zo ziet de
bedrijfswereld dat niet. Oud
is out. Zo’n honderd sollicitaties heb ik verstuurd. Het
resultaat? Nihil. Nog geen
standaard mailtje terug. Zelfs
niet voor gelijkaardige jobs. Dat
doet wat met een mens. Maar toch

Ça va?

moet je in jezelf blijven geloven… En een beetje geluk
hebben”, voegt ze eraan toe.
“En dat heb ik gehad, toen ik na twee jaar zoeken in contact kwam met een klein interimkantoor. Zij geloofden in
mij. Dankzij hen heb ik kunnen solliciteren bij een internationaal farmaceutisch bedrijf en voilà, ik heb opnieuw
een toffe job en leuke collega’s. Meer moet dat niet zijn!”
Ann Van Summere
blij met haar
nieuwe job.

Tekst: Annick Colman, foto: Jean Andries

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Café - Feestzaal - Traiteur

IN DEN PRINS

Fax:

015/617959

Victor Servranckxstraat 5
1982 Elewijt
015/61 17 38

Proef onze verzorgde snacks met verse dagsoep, verschillende
soorten croques, scampi’s en onze spaghetti bolognaise, op
zondagnamiddag verse pannekoeken.
Voor meer inlichtingen en/of reservaties geef ons gerust een belletje.
Nieuwe activiteiten voor 2016 met verschillende
dansnamiddagen, zondagbrunches, salsalessen, enz....

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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

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
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Mooiste boom staat bij Marnik
ZEMST-LAAR - De leiboom tegen de gevel van
Marnik Delmotte in Laar werd door de jury van de
groenwedstrijd tot mooiste boom uitgeroepen.
De gemeente Zemst organiseert
ieder jaar een groenwedstrijd. Deze
keer kwamen bomen daarvoor in
aanmerking. Zij geven de tuin een
bijkomende dimensie door hun verticale lijnen en scheppen een sfeer
van bescherming en beschutting. 28
Zemstenaars vonden dat de boom
in hun tuin best mocht gezien worden en namen deel. De jury maakte
in de zomer een onaangekondigde
rondrit om de bomen te beoordelen.
De boom van Marnik won en de ereplaatsen waren voor Freddy De Greef
en Michel Dethée.

Tientallen soorten
“Vijftien jaar geleden plantte ik
een hoogstamboomgaard op een
perceel weiland naast mijn gerestaureerde hoeve. Die omvat een

25-tal perensoorten
en
wel 50 appelvariëteiten.
Een kruising
tussen
de
appelsoorten
cox en sterappel bleek Marnik snoeide een
appelboom tot geslaagd
een
ideale gevelornament.
appelboom
die het ook uitstekend doet als leiboom tegen een huisgevel. Ik heb
toen die boom uit de boomgaard
verplant en er via regelmatige
vormsnoei een gevelornament van
gemaakt, die bovendien een rijke
oogst aan lekkere appels oplevert
en dat wist ook de jury te waarderen.”
Marnik beheert zijn biologische tuin

met een duidelijke visie, mooi in
combinatie met gezonde vruchten.
Oude kasteeldomeinen en de kruidtuin van Leuven inspireren hem in
zijn groene hobby.
Alle deelnemers werden in hun
bijdrage tot vergroening van de
gemeente beloond met een aankoopbon.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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Dry-aging bij Luc en Adi
HOFSTADE - Sinds enkele weken vind je in Hofstade bij slager Luc en Adi en zoon Jens verschillende
soorten huisgerijpt vlees. Dat moesten we zelf eens gaan keuren…
Als je ooit het genoegen had om een stukje
dry-aged rundvlees te
proeven, dan herinner je
je vast nog wel de volle
vleessmaak die aan lang
vervlogen tijden doet denken. Tot voor kort moest je
voor zo’n smaaksensatie
een heel eind karren, richting Antwerpen, Leuven of
Brussel, waar slagers en
restaurants dit vlees aanbieden. Goed nieuws! Je
vindt het vandaag vlakbij,
in Hofstade.

Jens, Luc en
Adi bij hun
gesofisticeerd
koelkast.

Wat is dry-aging eigenlijk?
“Alle vers rundvlees wordt een tijdje
gerijpt om de natuurlijke enzymen
die in het vlees zitten, in staat te stellen het spierweefsel te laten afbreken. Dat zorgt voor een intense smaak
en een malse textuur. Tegenwoordig
wordt het vlees meestal gerijpt gewikkeld in plastic folie – een proces dat
wet-aging heet. Bij dry-aging wordt
het vlees blootgesteld aan luchtcirculatie en droogt het uit, waardoor
de smaak geconcentreerder wordt.
Nadeel is natuurlijk dat het vlees niet
alleen gewicht verliest door het drogen, maar je moet ook de hele uitgedroogde buitenkant eraf snijden. Dat
maakt dry-aged vlees duurder.”
Kan dat met alle vlees?
“Het is sowieso vlees van vrouwelijke
dieren. We experimenteren nu met
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diverse soorten binnen- en buitenlands rundvlees, maar ook met
Belgisch Berkshire varkensvlees. We
steken elke week een andere soort
rundsvlees bij in de gesofisticeerde
koelkast die we speciaal hiervoor
hebben aangeschaft, een aanzienlijke investering! Daardoor bouwen
we een afwisselend aanbod op en
kan de klant elke week rundsvlees
van een ander ras proeven.
Het is voor ons een leerproces om te
ondervinden wat het beste werkt en
ook wat de klanten het meest waarderen. We hebben interesse voor
nieuwe trends in de vleeswereld en
we eten zélf graag dry-aged vlees. Ik
heb nog een klassieke slager-spekslageropleiding gevolgd. Wij hadden
elk een kwartier om te versnijden
en dat vlees ging naar de kokschool
die daar het middagmaal voor de

studenten van bereidde. Nu mogen
de studenten minder zelf doen, en
moeten ze meer toekijken.
Onze zoon Jens is slager-traiteur
van opleiding. Hij heeft in Ter Groene
Poorte in Brugge en op de PIVA in
Antwerpen gestudeerd. Zijn inbreng
zorgt ervoor dat het hier op vrijdag
een topdag is voor de kant-en-klare
maaltijden.”
Waarom doe je zo’n investering?
Rood vlees is toch kankerverwekkend en veeteelt zorgt voor
klimaatopwarming en moeten
we niet allemaal vegetariërs
worden?
“We spelen in op de wensen van
onze klanten. De mens blijft een
alleseter. In onze ogen is er iets
grondig fout met de voedingsindustrie die voor een habbekrats bijvoor-

Juwelen: Nona Gold/Silver, Innocence, Bozarts Jewels, One
More, Moondrops, Nobless, Dulci Nea, Orage, Nobless Fashion,
Bronzallure, APM Monaco, Trollbeads, Rebecca, Viventy, Lizzy,
Diamonfire, Lotus, Bruce, Dji Dji, Karma, Mini Me, Naiomy
Princess, Orage Kids, Cara

Mark Van Steenwinkel

Trouwcollecties: Aurodesign, Amici, D’euxx, Traditions, F’OR U
Horloges: Michael Kors, Emporio Armani, Junghans, Michel
Herbelin, Alfex, Rodania, Rodania Swiss collection, Manfred
Cracco, Olivier Strelli, Fossil, Diesel, Skagen, Danish Design,
Marc Coblen, TW Steel, Casio, Guess, Lotus, Ice Watch,
Girl Only, Flik Flak
r.be

rvanlae
www.juwelie

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be
EXTRA OPEN: zondag 13/20/27 december van
10u tot 17u, maandag 21/28 december van 10u tot 18u,
24/31 december van 10u tot 17u..

Alle natuursteen-, vloeren tegelwerken
Zemstsesteenweg 87
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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beeld lasagne aanbiedt met vlees
dat geen vlees meer is en kaas
zonder zuivel! Een goed product
kost geld, vraag dat maar aan gelijk
welke boer.
Eigenlijk is de dioxinecrisis een
goede zaak geweest voor de
vleesindustrie. Geen enkele sector wordt zo streng gecontroleerd
op herkomst en toevoegingen. Wij
mogen geen sulfiet gebruiken,
maar in heel veel rode wijn zit dat

nog wel. Dat maakt dat onze huisgemaakte wildpatés zo’n succes
zijn: er zitten geen allergenen of
bewaarmiddelen in. Mensen willen
graag iets eerlijks dat ambachtelijk gemaakt is.
Mediagenieke slagers als een
Hendrik Dierendonck pleiten al langer voor minder maar beter vlees.
In de blaadjes klinkt het beter om
superfoods als exotische gojibessen
aan te prijzen, dan om te zeggen: ‘je

moet meer appelen en peren eten!’
Mensen komen naar hier voor onze
kwaliteit en onze hartelijke bediening.
Wij staan zelf achter ons producten
en dan weet je waarover je spreekt…”
Meer info over dry-aged vlees en het
actuele aanbod aan soorten op de
Facebookpagina Slagerij Luc&Adi/
traiteurJens en via 015 614317 of
luc.adi@telenet.be.
Tekst en foto: Ilse Van de Velde

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

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

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

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

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

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

“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.

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Weer winnares
Het valt enorm op
hoezeer vrouwen tuk
zijn op onze leeshond, want het zijn
overwegend vrouwelijke lezers die
ernaar op zoek gaan
en ons dat laten
weten. Vorige keer
zaten twee leeshonden verstopt op foto’s
op de pagina’s 19 en
41. Tussen de vele
juiste antwoorden
van vorige maand,
werd Hilde De Wael
uit Eppegem uitverkoren. Zij wint deze keer 25 euro.
Blijf zoeken, beste lezers van deze editie. Onze leeshond kan je weer her en
der vinden op een foto. Hoeveel keren,
moeten jullie uitmaken. Laat het ons
weten, met de pagina-vermelding. Als
jullie een telefoonnummer meedelen
kunnen we de winnaar des te sneller
contacteren, ook voor opname in het

volgende nummer.
Omdat ‘de Zemstenaar’ er wil zijn voor
alle Zemstenaars, willen we iedereen
de kans geven 25 euro te winnen.
Daarom mag u ook gerust deelnemen
op een andere dan de digitale manier.
Een papieren schriftelijk antwoord dat
ons bereikt via de gemeente, de bib
of een van onze redactiemedewer-

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

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

Sporthal De Waterleest

Dakwerken DE DONDER

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

RUBENSHOF

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13
Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69
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Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE
MAANDAG RUSTDAG

kers, zullen wij met evenveel respect
behandelen als een antwoord via de
computer. Wil wel zeker altijd duidelijk
“Leeshond de Zemstenaar” vermelden
op de envelop.
De volgende inzendingen moeten
binnen zijn ten laatste op 15 januari
2016.
(KVW)
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Op 1 januari 2016 werd
Optiek De Boeck
omgetoverd tot Stef Optiek
Er verandert niets, alleen de naam

Uitgebreide keuze aan monturen
Ogentest
Aanpassen van contactlenzen
Montage & herstelling in eigen atelier

Brusselsesteenweg 108, tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be

