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Zemst zit boordevol kampioenen, dat kan je lezen
in dit nummer. Tijdens onze redactievergadering
kende iedereen wel één of andere kampioen die
absoluut eens in ons glossy magazine moest staan.
Jochem rijdt al 22 jaar paard, Amélie, Dina en
Cristina werden Belgisch kampioen synchroonzwemmen en Reko Rollerclub mocht het Belgisch
kampioenschap marathon op een wegparcours
organiseren. En zoals vorige maand beloofd: onze
huisfotograaf Jean ging vieren naast de Zemstse
voetbalvelden.
Er viel niet enkel op sportief vlak te feesten: Laura
ging langs bij Chiro Eppegem die dit jaar al 60 en
65 jaar bestaan, Bart nam een kijkje bij Karine die
zopas Atelier ScHePSeLs opende en ik sloeg een
praatje met Se7en Events over de opendeurdag
die ze in het Rubenskasteel organiseren.
Misschien zien we elkaar daar?
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Totaalspektakel zoekt figuranten
KK Streven uit Eppegem haalde eerder al verschillende
keren uit met een grote toneelproductie in de Schranshoeve,
de laatste keer in 2005 met de opvoering van Mistero Buffo.
Deze zomer, als apotheose van haar 50ste levensjaar,
brengt Streven weer een groots openluchtspektakel op de
binnenkoer van de Schranshoeve.
Streven koos voor de bewerking van Het Gezin
Van Paemel, geschreven door de gekende
Vlaamse naturalist Cyriel Buysse. Jan Geers
doet de regie en Streven is heden volop bezig
aan de productie ervan. En, beste Zemstenaren,
u kan daar aan meehelpen want Streven is op zoek
naar meer dan honderd figuranten, jong en oud, mannen
en vrouwen in alle maten en gewichten. De zes vertoningen
vinden plaats tijdens het laatste weekend van de vakantie
(26, 27 en 28 augustus) en het eerste weekend van september (2, 3 en 4 september). Voor elke voorstelling zijn er een
400-tal plaatsen voorzien in een comfortabele overdekte
zitruimte.
Interesse? Neem dan een kijkje op de site van KK Streven
en schrijf je in (via een mailtje naar info@kkstreven.be). Zie je
het niet zitten om mee op het podium te staan maar heb je
zin om mee te werken, Streven zoekt ook medewerkers voor
JMB
het decor, techniek,…. 
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.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

“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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Uitbundige taferelen na het laatste fluitsignaal. Na de
promotie naar derde klasse amateurs ook kampioen

KFC Eppegem kampioen!
EPPEGEM - KFC Eppegem is verdiend kampioen geworden in de hoogste provinciale reeks. Voor het
eerst in de geschiedenis gaat een club van Groot-Zemst naar nationale.
“Dit is uniek”, zegt een gelukkige voorzitter Jan Van Asbroeck. “1 mei 2016 is
superdag: de club schrijft geschiedenis
met promotie en de titel er bovenop. Zo
zie je dat jarenlange inzet toch beloond
wordt. De kampioenstitel is geen toevalstreffer, maar het resultaat van een
beleid van continuïteit en langetermijnplanning. De titel is een bekroning
voor het werk van het bestuur, de sportieve staf en de kern. Voor aanvang van
het seizoen was de ambitie duidelijk:
we wilden die promotie. Ook in de toekomst zullen we die strategie aanhouden en er elke match tegenaan gaan.”
“We zijn klaar voor de nieuwe derde
klasse amateurs. Ik ben 28 jaar in

De supporters door het dolle heen
na de winning goal van Mirko.

het bestuur, waarvan 8 jaar voorzitter.
In alle reeksen, van vierde provinciale tot eerste nationale was ik in het
bestuur. Ik heb alle functies en taken
in de club waargenomen. Voor iedere
job ken ik de inhoud en ook wat er
moet gedaan worden. Zo kan ik perfect
waarderen wat onze sponsors, Garage
Verstraeten, Marna, Uniac, Vulco,
Iserbyt en & partners, bestuursleden,
algemeen coördinator Marc Roefflaer,
vrijwilligers, kuisploegen, tappers,
catering, feestorganisatoren en afgevaardigden voor onze club doen.”

kern. We willen de spelerskern met
toptrainer Greg Vanderidt bij elkaar
houden en versterken met gerichte
transfers. Tevens aan de uitbouw
van de infrastructuur wordt gewerkt.
In de accommodatie hebben we de
voorbije jaren geïnvesteerd in de
aanleg van een derde voetbalveld
en een tweede tribune tussen het
hoofdterrein en het B-veld komt er.
Onze doelstelling is een volwaardige en stabiele derdeklasser te
worden.”
Tekst en foto’s: Jean Andries

“De club investeerde
de voorbij jaren in
een ruime spelers-

Algemeen coördinator Marc Roefflaer, voorzitter Jan
Van Asbroeck, logistieke cel Wim Verstraeten en
jeugdcoördinator Walter De Kok. “Wat staat er ons nog
allemaal te wachten?” zeggen ze in koor.
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Commentaren op de kampioenentitel van KFC Eppegem, in een notendop:
Trainer Greg Vanderidt
“Met zoveel steun en kwaliteit in de groep was er in het begin van de competitie een gezonde ambitie. Het verhoopte succesverhaal in mijn vijfde jaar
als hoofdcoach is uiteindelijk realiteit geworden. Deze promotie en titel in de
gemeente waar ik woon, is nog iets extra. Van bij het begin van het seizoen
ben ik er in geslaagd de druk af te houden, vooral match per match te focussen en geen uitspraken te doen over de titel. Ik ben tevreden dat ik carte
blanche heb gekregen van het bestuur en de gerichte transfers van sportief
directeur Marc Talbut. En ik heb het niet alleen over de titel op het veld maar
ook over die ernaast. Geen enkele club in de streek of van dit niveau kan
tippen aan de organisatie, structuur en helpende handen. Natuurlijk ben ik
fier op de spelers, maar wat jullie allemaal gepresteerd hebben verdient lof,
applaus maar vooral respect! Kledij, staat van het veld, een kuisploeg, propere kleedkamers en feestzaal, een tapploeg en uitbating van de kantine.
Prima trainingsomstandigheden, kwaliteit van de ballen, perfecte organisatie tijdens eetfestijnen, een geweldige supportersclub, trouwe aanhang en
een zeer actieve website. Dit loopt allemaal gesmeerd door jullie. Dit succesjaar was onmogelijk geweest zonder al deze fantastische mensen, die
het de trainer en een ploeg zo makkelijk maken. Ik ben zeer fier, gelukkig
en voldaan met het behalen van de titel, maar het mooiste en wat me het
diepst geraakt heeft zijn jullie emoties en reacties die tik tijdens een onvergetelijke avond heb gezien, daar herken je de echte clubmensen! Jullie zijn
de helden van KFC Eppegem, daarom ook is dit meer dan ooit jullie titel, en
zeer terecht gaan jullie promoveren van provinciale naar nationale helden!”

Erevoorzitter Frans Vercammen
“Gewoon fantastisch, ik ben de gelukkigste mens van heel de wereld (lacht). Dit is
het mooiste wat ik in mijn 30 jaar bij KFC
Eppegem beleefd hebt. Een week na de
anticlimax bij Merchtem, zo een scenario,
dat kan niemand kunnen beschrijven. Ik
ben vooral tevreden voor onze voorzitter.
Aan iedereen die meegewerkt heeft aan dit
succes, honderdduizend keer bedankt. Een
goede structuur, organisatie en een toptrainer Greg Vanderidt liggen aan de basis
van dit succes.”
Sportief directeur Mark Talbut
“Ik ben blij voor heel KFC Eppegem. De titel
was de betrachting, het is gelukt en dat is
de verdienste van heel veel mensen, met
voorzitter Jan Van Asbroeck op kop. Ik ben
ontzettend trots dat ik ook mijn steentje
heb kunnen bijdragen. De nieuwe coach
Greg Vanderidt zorgde voor een serieuze
meerwaarde. Hij is bijzonder gedreven, predikt discipline en heeft uit de
bestaande kern het maximum gehaald.”

Logistieke cel Wim Verstraeten

Spelers en bestuur tijdens de
kampioenenviering.

“Een fantastisch gevoel, dat mag je wel
zeggen. 42 jaar ben ik hoofdsponsor
en 8 jaar geleden ben ik in het bestuur
gekomen, met dank en steun van mijn
vrouwtje Tania Vallinga, supporter nummer één Yentel en heel mijn familie. Maar
op elk schip is een kapitein en dat is
onze voorzitter. Hij heeft in de club structuur gebracht en regelt alles, wij voeren
de opdachten uit.”

Coördinator Marc Roefflaer
“Wat een opluchting! In de voorbije weken heb ik weinig geslapen, met veel plezier. Graag een pluim aan iedereen die zijn
steentje heeft bijgedragen. En chapeau voor VV Elewijt en FC Zemst omdat ze de derby op zaterdagavond hebben gespeeld.
Ze brachten een meerwaarde aan de sfeer, samen met de duizend enthousiaste supporters. Het kan niet mooier, hé. “
9

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

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 juni 2016
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IUSTE

ADVOCATEN

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

Kampioenen!
De U21 van FC Zemst spelen al vier jaar
samen en is na 21 jaar de eerste kampioenenploeg bij de jeugd. “De samenhang,
willen luisteren en keiharde trainingen
werden beloond”, zegt trainer Philippe
Van Perck. Bij Strombeek maakte de
ploeg een 2-0 achterstand goed en de
titel was een feit.

De U15 van FC Zemst is een vriendengroep die al 7-8 jaar samen voetbalt. De
ploeg verloor slechts één wedstrijd. Inzet,
motivatie en regelmaat werden verzilverd met de titel. “Op de trainingen zijn
steeds 18 spelers aanwezig en iedereen krijgt speelgelegenheid”, zegt trainer
Peter Cordemans.
De damesploeg van Zemst speelde voor
350 supporters de finale tegen Sporting
Mechelen in de Redavo competitie. In de
aanvangsminuten scoorden de bezoekers. Zemst was heel de wedstrijd de
betere ploeg, kreeg mogelijkheden maar
telkens was het net niet. Met opgeheven
hoofd konden de meisjes van FC Zemst
het veld verlaten.

De U15 A (prov.) van FC Eppegem werden
twee wedstrijden voor het einde kampioen. De ploeg van trainer Paclet won 22
wedstrijden en moest slechts éénmaal
het onderspit delven. “Een ploeg die heel
veel progressie heeft gemaakt. Er zit
potentieel in voor de eerste ploeg”, weet
jeugdcoördinator Kanicki.
De U15 B werden op karakter kampioen. “Er
zit talent in de ploeg en de inzet was een
heel jaar top. Slechts twee wedstrijden verloren. De druk om het behalen van de titel
woog uiteindelijk zwaar, maar we werden
beloond”, zegt trainer Jens Steenackers.

Tekst en foto’s: Jean Andries
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Rubenskasteel gooit deuren open
Elewijt - Nog nooit in het Rubenskasteel geweest en al jarenlang nieuwsgierig naar de binnenkant
van dit prachtige pand? Zet dan 11 juni zeker en vast in je agenda want die dag kan je het kasteel
gratis en voor niets bezichtigen tijdens de opendeurdag.
Sinds 2011 zit Se7en Events in het
Rubenskasteel. Dit jonge evenementenbureau zag potentieel in de historische locatie en organiseert er nu
allerhande evenementen voor zowel
particulieren als bedrijven. Op zoek
naar een originiele plek om je trouwfeest, verjaardagsparty of babyborrel
te organiseren? Of wil je eens vergaderen of een incentive organiseren
in een groene setting? Miguel Polido
Pilo vertelt er alles over: “Ik woon in
Weerde en toen ik de eerste keer het
Rubenskasteel zag, was het meteen
een coup de foudre. We zijn dan eens
met de eigenaars gaan praten en
hebben wat dingen voorgesteld die
we er zouden kunnen organiseren én
van het één kwam het ander. Tot op
vandaag bezorgt de locatie me nog
steeds een wauw-gevoel, goed gekozen dus!”
“Wij organiseren écht alles voor
groepen vanaf 50 personen: privéfeesten of een bedrijfsevenement
en steeds volledig naar maat van de
klant. Binnen kunnen we een walking-diner doen tot wel 250 man en
als we buiten een tent plaatsen zijn
de mogelijkheden eindeloos” gaat
Miguel verder. “We kregen steeds
meer de vraag van mensen om bij
ons eens iets te komen drinken of
eten en daaruit is het idee voor onze
opendeurdag gegroeid. Iedereen die
wil, is welkom: er staat een tent met
bar, de bbq is warm en Silicon-Carne
komt optreden met daarna nog DJ
12

C-Man. Vijf jaar geleden organiseerden we een gelijkaardig event, dus
we verwachten ook nu een even
groot succes!”

"Geen beter Gemack
als eygen dack"
In de 11e eeuw werd de basis gelegd
voor het Rubenskasteel. Toen verrees
een motteburcht, een uitkijktoren
om Vilvoorde te beschermen tegen
de Mechelaars. Het duurde nog tot in
1300 voor er een stenen burcht werd
gebouwd. Het Rubenskasteel dankt
zijn naam aan één van zijn beroemdste inwoners: Pieter Paul Rubens die
het kasteel in de 17e eeuw kocht voor
93.000 carolusgulden, een koopje in
die tijd.
Wie op 11 juni een kijkje gaat nemen,
moet zeker en vast in de ontvangstzaal Rubens’ wapen gaan ontdekken.

Er hangen ook de prachtige verzen
van Jacob Cats, één van Nederlands
beroemdste dichters uit de Gouden
Eeuw. Oost West Thuis best is zijn
meest bekende vers.
Er valt nog heel wat meer te vertellen
over de bijzondere site, maar ga het
vooral lekker zelf ontdekken!
Tekst: Ellen Van de Wijgaert,
foto’s: Se7en-Events

Opendeurdag op zaterdag 11 juni
2016: vanaf 16u kan je iets komen
drinken, vanaf 18u start de bbq
(inschrijven verplicht via de website.
18 euro voor een volwassene en
12 euro voor kinderen) en om 21u
treedt Silicon-Carne op.
Meer weten: www.sevenevents.be,
0485/874544 of sevenevents@telenet.be
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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
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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: Frank, kersverse burenbemiddelaar.
Opleiding burenbemiddeling, georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant. Dertien deelnemers. Eén van de
eerste mensen met wie ik aan de praat raak blijkt een
mede-Zemstenaar te zijn: Frank Leys. Geboren en getogen
in Antwerpen, maar sinds anderhalf jaar enthousiaste inwoner van Eppegem. Op mijn vraag “Ça va, Frank?”, volgt een
enthousiast “Ja, zeker. Dit is een hoogst interessante cursus
en vooral een leuke groep mensen.”
“Bemiddelen ligt me wel”, vertelt Frank. “Beroepshalve ben
ik er ook mee bezig. Partijen samenbrengen, onderhandelen
en oplossingen zoeken, is iets wat ik
regelmatig doe als personeelsafgevaardigde. Toen ik de oproep
voor burenbemiddelaars in
Zemst Info van begin dit jaar
zag, heb ik dan ook meteen
gereageerd. Lijkt me interessant voor een tweede carrière… na mijn pensionering”,
voegt hij er met een knipoog aan
toe.

Ça va?

Maar wat is dat, burenbemiddeling? “Kort gezegd, zijn we
vrijwilligers die door de provincie of de gemeente opgeroepen worden om te bemiddelen bij een conflict tussen
twee buren. We starten met het luisteren naar de beide
kanten van het verhaal zonder partij te kiezen. Dan proberen we iedereen rond de
tafel te krijgen
om te zoeken
naar een oplossing. Die moet
van de buren
zelf
komen.
Als
bemiddelaars zorgen we
er enkel voor
dat
iedereen
aan het woord
komt en dat
de boel niet uit
Frank tijdens zijn
opleiding tot de hand loopt.
burenbemiddelaar. Interessant, niet?“
Tekst en foto: Annick Colman

Benny haelwaeters

terrassen - opritten - tuinafwerking
rioleringswerken
=> ontkoppelen regenwater/afvalwater

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

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

15

Special Jochem Olympics
EPPEGEM -

Jochem Schaepherders

Jochem en Goliath.

nam op 6 en 7 mei deel aan de Special
Olympics in La Louviére. Jochem is
25 jaar en rijdt al 22 jaar paard. Dat hij
deze hobby kan uitoefenen, ondanks
zijn mentale en lichamelijke beperkingen, wordt mee mogelijk gemaakt
door Horse Fun, een vereniging binnen
de manege Verbrande Brug.
De afgelopen jaren heeft Jochem heel
wat medische problemen gehad. Met
ziekenhuisopnames en een zware operatie als gevolg, waarna zijn leven enkele
malen aan een zijden draadje hing. Maar
ondanks al deze tegenslagen keek hij
toch telkens vol verlangen uit naar het
moment waarop hij terug zou kunnen
paardrijden. Tijdens de week verblijft
Jochem in een dagcentrum in Tienen
waar hij de mogelijkheid heeft om twee
keer per maand te gaan paardrijden.
Maar in het weekend, wanneer hij thuis is
in Eppegem, gaat hij op zaterdag rijden
in de manege met zijn paard Goliath.
“Van deze momenten kan hij enorm
genieten”, bevestigt mama Pascale. “De
lichaamswarmte van het paard helpt
ook om zijn beenspieren te ontspannen,

waardoor zijn bewegingen positief beïnvloed worden. Als mama vind ik het fijn
om te zien dat ook hij kan uitblinken in
iets wat hem enorm boeit, ondanks het
feit dat zijn handicap zijn mogelijkheden
tot sport en ontspanning beperkt.”

Moe maar gelukkig

In aanwezigheid van familie en vrienden, onze burgemeester en Anneke en
André van manege Verbrande Brug nam
Jochem deel aan twee proeven bij het
paardrijden: een dressuurproef op stap
en gymkana. Deze proef bestaat uit verschillende opdrachten
die moeten uitgevoerd
worden te paard op stap:
slalom, labyrinth, zigzag
tussen balken rijden en
voorwerpen verplaatsen. In beide disciplines
behaalde Jochem een
vierde plaats. Voor deze
Special Olympics verbleven de deelnemers
vier dagen op voorhand
Jochem met mama Pascale.
in Namen. Het was vroeg
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opstaan om op tijd in La Louvière te
zijn voor de wedstrijden. “Jochem was
vermoeid maar heel gelukkig”, vertelt
Pascale nog. “Zeker omdat hij zich bij
zo’n gebeurtenis wel zenuwachtig kan
maken.”
Nu alles achter de rug is, kan de routine rust brengen. Maar Jochem is door
Horse Fun genomineerd als sportlaureaat. Op 27 mei zit hij tussen alle kampioenen van het afgelopen jaar. Daar
mag een Special Olympics zeker niet
ontbreken!
Tekst: Katia De Vreese, foto's: Pascale Massez
Jochem met zijn broers Jente en Loïc.
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Op expeditie in de Vlaamse wildernis
WEERDE - Jan Janssens is een koene flik-in-spe met een hart voor de natuur. Op 25 en 26 juni neemt
hij met drie basketmaten deel aan de Expeditie Natuurpunt om fondsen te verzamelen voor de aankoop
van nieuw natuurgebied.

Wat is Expeditie Natuurpunt?
Jan: “Expeditie Natuurpunt is
een avonturentocht doorheen de
Vlaamse wildernis ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag
van Natuurpunt. Op 25 en 26
juni 2016 zullen vijftig teams van
vier personen een uitdagende
tocht afleggen met de fiets,
te voet of per kano. Ze slapen
zaterdagavond in open lucht
en zondag worden ze op de eindmeet
hartelijk ontvangen op het Natuurpunt
Festival in Mechelen. Onderweg beleven
de deelnemers de natuurgebieden van
Natuurpunt. De lokale vrijwilligers zorgen
er voor lunch en een warm welkom. Voor
ze aan de tocht beginnen, zamelen de
deelnemers 1500 euro in voor hun gekozen natuurproject. Natuurpunt wil hiermee bewijzen dat je ook in Vlaanderen
indrukwekkende natuur kan beleven.
De vrijwilligers van Natuurpunt beheren
meer dan 500 natuurgebieden, verspreid
over heel Vlaanderen. Het zijn plekken
waar zeldzame dieren
en planten een veilig
onderkomen vinden,
en waar mensen kunnen ontsnappen aan
de drukte en de stress
van onze wereld.”

Van links naar rechts: Jan Janssens, Ronny Schaukens,
Peter Van Acker alias Pierke en Koen De Witte.

Via hen krijg je ook bosbeheeradvies en kan je plantgoed kopen met
groepsaankoop. De sportieve uitdaging
kwam van mijn oude basketmaten van
Dendermonde. Eén van hen, Koen De
Witte, is van Gavere en daarom lopen
we voor de Scheldemeersen.
Dit natuurreservaat situeert zich in de
Scheldevallei op het grondgebied van de
gemeenten De Pinte, Merelbeke en Gavere.
Maar liefst 561 soorten nachtvlinders werden hier gevonden! Gerichte ingrepen
moeten meer kansen geven aan vleermuizen en watervogels. In samenwer-

Tenslotte is de wens om onze drie kinderen een leefbare toekomst te geven
ook een belangrijke drijfveer…”
Waarlangs gaat de tocht?
“De volledige routeplanning ontvang je pas
enkele dagen voor de expeditie. De startplekken liggen verspreid over Vlaanderen.
We weten al dat ons vertrek in Tienen is
en het slapen in Rotselaar. Eindpunt is het
Mechels Rivierengebied. In totaal stappen
we 66 kilometer.”
Hoe kwamen jullie aan de naam
van jullie team?
“Peter Van Acker –
Pierke voor de vrienden
– kwam daarmee af.
“Vecht gelle ondereen
uit wie da God is, maar
ik ben Pierke!” God en klein Pierke is het
geworden, Pierkes wil geschiedde!”

"De vrijwilligers van Natuurpunt
beheren meer dan 500 natuurgebieden"

Waarom doe jij daaraan mee?
“Mijn vrouw en ik hadden enkele jaren
geleden een stuk bos aangekocht om
brandhout te kweken. Om makkelijker
aan informatie over kapvergunningen
te geraken, gingen we bij Natuurpunt.

king met lokale boeren komen er bloemrijke hooilanden. Populierenbestanden
worden omgevormd tot bossen met
een grotere variatie aan bomen en struiken. Door aankoop van ontbrekende
schakels tot grotere blokken groengebied
kan de natuur pas echt een boost krijgen.
Daarvoor dient onze bijdrage!

Alle steun voor God en Klein Pierke (Peter
Van Acker, Ronny Schaukens, Koen De
Witte en Jan Janssens) is nog welkom
via expeditienatuurpunt.be/project/1673
Tekst en foto: Ilse Van de Velde
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Hip hip hoera voor Chiro Eppegem!
EPPEGEM - Chiro Eppegem blaast heel wat kaarsjes uit dit jaar! Ze worden maar liefst 60/65 jaar! Dat
moest gevierd worden, wat ze dan ook deden op een groots feest op zaterdag 23 april. Hoe blikken ze
nu zelf terug op het feest en op de afgelopen 60/65 jaar?

Dubbele verjaardag
Het is misschien gek dat je in hetzelfde jaar 60 en 65 jaar kan worden,
maar daar is een goede verklaring
voor. Vroeger had Eppegem twee nietgemengde Chiro’s. De meisjes-Chiro
werd eerst opgericht, en vijf jaar later
volgde de jongens-Chiro. Nog wat later
zijn die twee dan samen gegaan en
verder gegroeid tot waar ze vandaag
staan, 60/65 jaar verder. Dat wou de leiding vieren met een evenement.
Het feest zelf was een gezellige avond.
Met een springkasteel voor de jongsten,
traditionele volksspelen, lekkere paella,
een drankje, leuke muziek en ook nog
een groot kampvuur om aan op te warmen, kon het bijna niet mis gaan. Eén
van de blikvangers van het evenement
was de fotohoek met beelden uit de
oude doos. Daar heeft de aanwezige
oud-leiding duidelijk van genoten.

Een oprichter aanwezig
Tot voor kort had de huidige leidingploeg er geen idee van hoe hun Chiro
opgericht was. Dat hoorden ze pas op
het evenement van hun 60/65-jarig

Enkele huidige leidsters, een oud-leider en de
oprichter konden samen bijkletsen over vroeger.

18-jarige. Elk jaar breidde de Chiro
dan uit.
De verhalen van vroeger van de aanwezige oud-leiding en oprichter maakten het ook voor de leiding een leuke
avond. Er is in die 65 jaar toch veel
veranderd, zo vertelt leidster Monya:
“De oprichter vertelde ons dat de Chiro
vroeger startte met de
opening met de vlaggengroet. Daarna gingen ze
in kostuum in mars naar
de mis. Na de mis gingen
ze in mars terug naar de
Chiro om hun speelkleren aan te trekken en spelletjes te gaan spelen. Dat
doen wij nu anders. Wij doen wel opening, maar daarna starten we meteen
met spelletjes.”

"We denken dat we fier
mogen zijn op onze Chiro"
bestaan zelf. Daar was namelijk één
van de oprichters aanwezig, wat een
leuke verrassing was. Die vertelde dat
ze met drie jongens begonnen waren:
een 16-jarige, een 17-jarige en een
20

Terugblik
Een verjaardag is ook een moment
om even terug te blikken. En Chiro
Eppegem mag best trots zijn op het
afgelegde parcours van de laatste
60/65 jaar. Monya: “We denken dat we
wel fier mogen zijn op onze Chiro. We
zien dat in de laatste jaren ons ledenaantal erg stijgt en dat geeft ons allen
een fijn gevoel, een gevoel dat we goed
bezig zijn.”
We wensen Chiro Eppegem het allerbeste op hun verjaardag en hopen dat
er nog minstens zoveel jaren bij mogen
komen! Zodat de huidige leidingploeg
binnen 60 jaar nog eens kan terugkomen naar het 120-jarig bestaan, en dan
zelf haar verhalen kan vertellen!
Tekst: Laura Schoevaers, foto: Monya Lauwers

LENTEPROMOTIES
tot 21 juni

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be
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Vliegen als een vogel
in de lucht vindt
Vincent fascinerend.

ZEMST-BOS – Piloot worden is
niet voor iedereen weggelegd.
De opleiding is niet min: een
accurate medische proef moet
je doorstaan en dan moet je
nog de durf hebben om zo'n
groot toestel te besturen in
de lucht. Voor Vincent is zijn
droom uitgekomen. Hij vertelt
ons over zijn ervaring als piloot.

Vincent Van Paemel, hobbypiloot
Wanneer en hoe ben je op het idee
gekomen om piloot te worden?
"Ik ben al sinds mijn vijf jaar gefascineerd
door de luchtvaart. Een passie die ik heb
meegekregen van mijn grootvader, die
vroeger hoofd was van het motorendepartement bij Sabena. Als peuter nam hij mij
mee naar vele luchthavens. Ik mocht zelfs
een kijkje nemen in de vliegtuigen waar
ik de cockpits van dichtbij kon bewonderen. Al die knopjes en hendels fascineerden mij enorm! Ik herinner mij ook nog
goed dat we plekjes gingen zoeken waar
de vliegtuigen laag overvlogen zodat we
ze van dichtbij konden bewonderen. Het
geluid dat ze maakten, hun grootte en
manier van aanvliegen maakten een grote
indruk op mij als kleine jongen. Eind 2014
begon ik aan de pilootopleiding, nadat de
medische vereisten in verband met mijn
ogen werden versoepeld. Ik draag lenzen
of een bril en hierdoor kon ik niet eerder
beginnen aan de opleiding. Een medisch
attest moet je in handen hebben vooraleer
je aan een opleiding mag beginnen."
Waar heb je je opleiding gevolgd?
"Bij de Sabena Aeroclub in Grimbergen,
een vliegclub die gevestigd is op het

vliegveld van Grimbergen. Omdat mijn
grootvader vroeger bij Sabena werkte, is
het voor mij extra speciaal om bij deze
club de opleiding te hebben gevolgd."

grond. Minder leuke zaken zijn er niet
echt, al waren de grote hoeveelheid aan
theoretische leerstof en examens wel
redelijk stresserende momenten!"

Welk soort piloot ben je?
"Ik ben privaat piloot met een houder
van een PPL(A) licentie, zoals de officiële
benaming luidt. Dit houdt in dat ik geen
commerciële vluchten mag maken. Ik
doe het dus enkel als hobby. Ik behaalde
mijn licentie op 4 december 2015, na een
opleiding van één jaar en drie maanden."

Ben je nooit bang?
"Nee, als je als piloot bang bent dan zou je
in eerste instantie al niet mogen vliegen
in mijn ogen. Dan maak je alleen maar
fouten omdat je je onzeker voelt en dan
ben je een gevaar voor jezelf en je omgeving. Er is ook geen reden om bang te
zijn. Vliegen is uiterst veilig en de motor
en techniek zijn zeer betrouwbaar. We
worden als piloot ook getraind in noodsituaties, mocht de motor toch onverwacht
uitvallen midden in de vlucht of moest er
zich een ander probleem voordoen."

Wat zijn de voordelen of wat is er
leuk en minder leuk aan piloot zijn?
"De vele voordelen zijn dat je jezelf zo
vrij als een vogel kan voelen in de lucht.
Het gevoel van vrijheid is fenomenaal. En
dan krijg je daarbij nog het schitterend
zicht dat je hebt hoog in de lucht. Je kan
bijvoorbeeld mooie plekken bezoeken
per vliegtuig, leuke tripjes maken naar
de kust met passagiers. De techniek
die schuilt achter het vliegen is ook heel
boeiend. Je moet verschillende zaken
in de gaten houden, zoals snelheid,
hoogte, ... wat het zeer interessant maakt
om alles te ‘monitoren’ hoog boven de

Al erge of angstaanjagende situaties meegemaakt?
"Goh, niet echt. Tijdens één van mijn
laatste vluchten kwam een kleine
groep vogels wel redelijk dicht in mijn
buurt. Gevaarlijk, want een vogel in de
motor kan nefaste gevolgen hebben en
leiden tot een noodsituatie. Vliegen als
een vogel in de lucht blijft fascinerend."
Tekst: Karin Andries, foto: Vincent Van Paemel
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Na 30 jaar actief gewerkt te hebben als onthaalmoeder was het voor Chris Leys uit Eppegem tijd om
op pensioen te gaan. “Dit konden we niet onopgemerkt laten voorbij gaan en er werd dus een verrassingsfeestje georganiseerd voor al haar “onthaalkindjes”. Het werd een mooie onvergetelijke dag voor
Chris door de massale opkomst, waar een lekker ijsje gesmaakt werd”, zegt Isabelle Van Seghbroeck.

Foto’s: Jean Andries

“Klavertje Vier 1978”, waar is de tijd?. Rog
er
Lauwers, Fred Matyn, Jean Andries en
Herman
Verbaet. De vier die 38 jaar geleden de
thuishaven
hadden in Het Pannenhuis, in zowat alle
cafés
in Zemst en aan de wieg stonden van
de “5 in
1”. Roger Lauwers was uiteindelijk de initi
atiefnemer om de toenmalige PVV-vrienden
nog eens
samen te brengen voor een traktatie.
Het was
een gezellig samenzijn met leuke onv
ergetelijke
herinneringen van toen. “Een initiatief
dat zeker
voor herhaling vatbaar is”, zegden ze in
koor.
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“De Verbruggelingen” werden op zondagmiddagen na een zware rit altijd goed ontvangen in “De Rut” door Jan en Veerle.
De kinderen van Veerle en Jan en De Verbruggelingen wilden hun danken omdat ze jaren trouw op post waren. Zondag
22 mei werden ze met een ophalen verrast en met een feestje letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Op 28 mei
had het afscheidsfeest plaats van Sander. Zaterdag 4 juni heeft de openingsparty plaats van Jokke.
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Initiatiedag bij Verbr. Hofstade, een club
waar plezier en vriendschap op de eers
te plaats staat. Leren voetballen en nieu
vriendjes maken was het hoofddoel. Een
we
vijftigtal jongeren U6, U7, U9, U11 en U17
beleefden een gezellige voetbalbalnamiddag. Een springkasteel voor de alle
rkleinsten en pannenkoeken maakten
de geslaagde initiatiedag volledig.
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FC Zemst organiseerde voor de
eerste maal een sponsorevent
.
Alle sponsors kregen een ape
ritief en een hapje, en ook een
presentatie over het reilen en
zeilen van de club. Jeugdvoor
zitter
Erwin Van Humbeeck bedankte
alle vrijwilligers, trainers, leden
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sympathisanten met een spe
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Foto’s: Jean Andries
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Op Moederda
g was het voo
r de “Fanfare Hoop in
de toekomst”
Eppegem
alle hens aa
n dek. “De ee
rste rijkelijke
gevulde ontb
ijtmanden w
erden vanaf
7 uur op hun
bestemming
geleverd.
Dit jaar ginge
n er zo’n 150
goed gevulde mande
n de deur uit
. Deze actie
zorgde voor h
eel wat blije
moeders en
de vereniging
werd er finan
cieel mee
gesteund”, ze
gt Nicola Sed
da.

Vriendjesdag bij KCVV Elewijt. Zondag 15 mei was het verzamelen geblazen
voor de jeugd van voetbalclub Elewijt. Een uur gratis initiatie per leeftijdsgroep door de jeugdtrainers en randanimatie voor het hele gezin stonden
op
het programma. De weermaker was niet van de partij, maar voor de kindere
n
die houden van sjotten was het een onvergetelijke dag. Foto onder: de U7,
U8,
U9 en U10, bovenaan de allerkleinsten.
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Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent
boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

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

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

Specialiteit:

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN
CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES

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

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

bvba

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

DE NIEUWE MAALDER

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

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

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

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

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

GARAGE

Café - Feestzaal - Traiteur

IN DEN PRINS

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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Maurice
VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

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

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

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

Foto: Luc Van Roy
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innenkort is het weer zover. Genieten van zon in het zuiden. Het leven
kan mooi zijn. Maar je moet je dagen wel zelf plukken. Zoals Carole
druiven plukte in Branne, bij Saint-Emilion. Haar jaarlijkse hoogmis
begon met het inviteren van seizoenarbeiders. Vooral studenten en studentinnen die enkele weken samen met haar de rijpe vruchten van de ranken
ritsten. Mechelen en omgeving was één van haar gretige grijpgebieden.
Noeste werkers, maar ook lekkere fuifbeesten. Coole ketten die haar terugvoerden naar de vakantie die zij er in haar jeugd had beleefd. En haar man
Bertrand had leren kennen. Op een kermisbal waar ze had gezien hoe de
boerinnekes hun rokjes zwaaiden. Met grijpgrage jongenshanden. Zoals
toen die van haar Bertrand. Die het nu te druk had met klanten. Hij vertrouwde haar. Zij hem. Zelf hadden ze geen kinderen. Een modaal huwelijk,
maar met af en toe een rozig randje, voor Carole genaamd Roger. Voor het
derde jaar op rij zou hij komen plukken. Carole keek er naar uit. Dooraderde
bicepsen, kloeke kuiten, strak shirtje en dito shorts. Slechts enkele nachten per jaar deelden Carole en Bertrand niet het echtelijke bed. In de weken
van rijpe, sappige vruchten die smeekten om gesmuld te worden. Roger
was op de afspraak. In het station van Libourne. Mocht meteen plaatsnemen op de passagierszetel van de aftandse Renault Traffic. Blikken waar
de vonken van afspatten. Herinneringen aan twee voorgaande jaren zonder weerga. Werken en genieten, dat zouden ze ook nu doen. Roger had
nog geen zon gezien. Carole had al aardig wat kleur. Gebronsde dijen,
gehuld in een skinny jeans short. Met witte chemisier, twee knoopjes los.
Een verleidelijke en verzorgde vijftigjarige. Net genoeg voor gek gedachtengoed. Eén dag plukken, het leek eindeloos. ’s Avonds bracht Bertrand
verse soep en Penne all’ arrabbiata naar de hoeve waar Carole met haar
dozijn seizoenarbeiders logeerde die haar kinderen zouden kunnen zijn.
Samen goten ze gul het beroezende druivensap van vorige jaren in zich.
En legden ze zich te rusten op de geïmproviseerde slaapzolder boven het
oude stalgebouw. Roger deed alsof en zodra de kamerdeur van de gastvrouw op een kier kwam te staan sloop hij behoedzaam bij haar binnen.
Daarna Huis Clos. Tegen de ochtend zocht hij weer zijn eigen stille sponde
op. Tot Bertrand al toeterend kwam aangereden en iedereen wekte met de
geur van verse, hete koffie en heerlijk krokant stokbrood. Een nieuwe dag
van noeste arbeid diende zich aan. Voor Carole en Roger kon hij niet snel
genoeg voorbij zijn. Vol verlangen naar een nieuwe nacht.
AL
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Uniek project: “Atelier ScHePSeLs”
ZEMST-BOS - Karine Lauwers is
niet aan haar proefstuk toe om
in 'de Zemstenaar' te verschijnen. Vele jaren geleden kwam
ze al onder de aandacht omdat
ze samen met haar echtgenoot
Johan de allereerste passiefwoning in Zemst aan het bouwen was. En nu komt Karine op
de proppen met een ander creatief project.
Karin ziet haar nieuwe
uitdaging helemaal zitten.

Karine Lauwers is zaakvoerder van het
pas opgerichte “Atelier ScHePSeLs”. Ze is
bachelor in de gezinswetenschappen en
creatieve duizendpoot met 20 jaar ervaring als atelierbegeleidster in dagcentra voor volwassen personen met een
mentale beperking. Vele jaren werkte
ze in Ons Tehuis Brabant. Ondertussen
volgde ze extra opleidingen en maakte
haar eindwerk over de inclusiewerking
van Villa Clementina. En nu is ze dus
klaar voor een nieuwe uitdaging, die haar
perfect op het lijf geschreven is.
Waarover gaat het? Vanaf juli 2016 kunnen er in het atelier in haar tuin vijf
dagen per week maximaal zes volwassen personen met een lichte tot matige
mentale beperking terecht. In de mooie
groene omgeving gaan de deelnemers
er creatief bezig zijn. In overleg met en
volgens de interesses van de deelnemers worden de activiteiten gepland.
Creatief: papier scheppen, textiel, kaarsen gieten, schilderen, tekenen, ... . Bezig
zijn met de natuur: tuinieren en oog30

sten, proeven, natuurwandelingen, ... .
Schoolse vaardigheden aanleren/
onderhouden: lezen, schrijven, rekenen,
communicatievaardigheden oefenen, ...

Zorgaanbod op maat
De bouw van het atelier is ondertussen
bijna klaar, de theoretische voorbereidingen lopen ook vlot. Nu is het nog op
zoek gaan naar zes volwassen personen met een lichte tot matige mentale
beperking die op zoek zijn naar een
zinvol dagaanbod.
Karine legt uit hoe ze op het idee kwam:
“Mijn idee ontstond uit de combinatie van wijzigingen in de wetgeving
in het zorglandschap, in het kader
van Perspectief 2020 van minister Jo
Vandeurzen. Daarnaast was ik zelf toe
aan een nieuwe uitdaging. Binnenkort
krijgen mensen met een beperking
zelf een budget en de mogelijkheid om
hun zorg op maat samen te stellen
en in te kopen. Voorzieningen krijgen
niet langer subsidies van de overheid.
Dit geeft mij de mogelijkheid om, als

zelfstandige, mijn voorliefde om creatief bezig te zijn te combineren met
mijn job: het begeleiden van personen
met een mentale beperking. Ik vertrek
vanuit mijn interesses en de technieken die ik verworven heb doorheen
mijn loopbaan, om zo tot een vraaggestuurd zinvol dagaanbod te komen.
Een chique woord dat vooral weergeeft
dat het dagaanbod gestuurd wordt
door de vraag van de persoon met een
beperking. Zij brengen ook hun levenservaring en interesses mee. Atelier
ScHePSeLs geeft zo een antwoord op
maat. Uit diverse gesprekken weet ik
dat er heel wat ouders van mensen
met een beperking op zoek zijn naar
een gepaste dagopvang, die zinvol en
creatief wordt ingevuld.”
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries.

Wie interesse heeft of vrijblijvend
kandidaten kent, kan Karine contacteren op 0497-401411 of surfen naar
www.Schepsels.net. Ook via Facebook
kan je meer informatie vinden op de
pagina van Atelier ScHePSeLs.

• 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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Dubbelslag voor Scott Rombout
WEERDE - Dit jaar is het kampioenenjaar in Zemst. Lees er deze 'de Zemstenaar' op na en je weet genoeg. Edosa Scott Rombout uit Weerde past perfect in het rijtje. Hij werd niet alleen kampioen met de
U15ploeg van voetbalclub FC Zemst, maar werd onlangs ook op de atletiekpiste in Betekom tweemaal
provinciaal kampioen, op de 100 en 400 meter. Op de 200 meter behaalde hij er een bronzen medaille.
Edosa Scott Rombout is met zijn 1,91 m
op 15-jarige leeftijd al een imposante
verschijning. Sportief kan je hem zeker
noemen. Waar hij tot twee jaar tevoren
enkel de scholenveldloop in Zemst meeliep (en dikwijls won), traint hij nu twee à
drie keer per week op de atletiekpiste in
Vilvoorde, bij de hoog aangeschreven club
VAC. Daarnaast probeert hij ook de voetbaltrainingen van FC Zemst zoveel mogelijk
mee te pikken. Zijn volgende uitdaging is
het Belgisch kampioenschap op de korte
afstand in de zomer.
Scott blijft er bescheiden bij: “Wie weet

kan ik daar een mooie prestatie neerzetten. Vergeet niet dat ik nog maar twee jaar
in de atletiek actief ben. Of ik verder naar
de top doorstoot? Dat zullen we wel zien.
Pas binnen een dik jaar kunnen we starten
met krachttraining, niet onbelangrijk voor
sprintnummers. Op jonge leeftijd mag je
de gewrichten niet te zwaar belasten.” Scott,
die al van 2001 in Zemst woont, combineert
al dat sporten met het schoollopen in Don
Bosco Haacht. Qua hobby’s houdt hij het wat
rustiger en luistert hij vooral naar muziek.
Een naam om te onthouden!
Tekst : Bart Coopman, foto: Jean Andries

Sam loopt naar derde Belgische titel
ELEWIJT - Op het Belgisch kampioenschap veldlopen in Wachtebeke liep Sam Van Cauwenbergh naar de
titel bij de eerstejaarskadetten. Het is al zijn derde gouden plak op nationaal niveau. In zijn trofeeënkast
hangen ook al zes medailles van provinciaal kampioen en zilver op de Vlaamse kampioenschappen.
Wedstrijden winnen en titels en trofeeën
verzamelen lijkt dus wat ‘gewoontjes’ te
worden voor de jonge atleet uit Elewijt,
maar toen Vero Collard met felicitaties
voor de deur stond was Sam toch wel
eventjes verrast. Vero Collard was namelijk decennia lang een toploopster in het
Belgisch veldlopen, een kampioene van
groot formaat die nu in Hofstade , dicht
bij het Sport Vlaanderen domein woont .
Vero loopt nog sporadisch maar fietst veel
Wie top is in het veldlopen moet zeker
ook op de middellange en lange afstand
op de piste aardig uit de voeten kunnen
maar daar botst Sam (voorlopig) op zijn
grenzen. ”Ik ben wat blessuregevoelig
aan de hielen en verzaak daarom aan

competities op de harde
ondergrond van een looppiste of een indoorbaan. Een
crossparcours in bossen
en velden is zachter (als
de ondergrond niet bevroren is) en daardoor minder
belastend voor de spieren
en gewrichten. Pistewerk is
ook rondjes draaien terwijl
het veldlopen zich steeds
in een wisselend decor
afspeelt, wat ik heel wat leuker vind. De tijd zal wel uitwijzen wat er in
de toekomst mogelijk is maar voorlopig is
het ‘crossen’ mijn ding.”
Door die blessuregevoeligheid verzaakt

Sam Van Cauwenbergh (nummer 329)
, altijd in de spits van de wedstrijd.

Sam aan de pistecompetities en kampioenschappen deze zomer om blessurevrij de winter in te gaan.
Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto: Johny De Ceulaerde
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PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

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

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





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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

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

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

Karrenrace in GBS De Pimpernel
ZEMST-LAAR - Op zaterdag 21 mei

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

vond in de basisschool De Pimpernel
in Zemst-Laar het jaarlijkse schoolfeest plaats. Het evenement werd een
mega-succes door het mooie weer en
de vele helpende handen.
Het Pimpernelteam stak het schoolfeest in elkaar en de ouderraad
zorgde voor de catering: een kippenfestijn!
Dit jaar leukten ze de boel een
beetje op met een karrenrace.
Jong en oud gingen samen aan
de slag om de mooiste, snelste, stevigste of origineelste kar
in elkaar te knutselen. Met die kar
moesten de kinderen van een ramp
rijden. Begeleidsters Diane en Sonja
hadden een zware taak als jury, maar
hier ziet u de winnaars die zij selecteerden.
Tekst: Laura Schoevaers,
foto’s: Annick van Roy

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959
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HOFSTADE – Synchroonzwemmen is een nobele onbekende in de sportwereld, maar
hier bij ons doen ze het wel op niveau. Getuige daarvan de Belgische kampioenstitel
voor de jonge tienermeisjes Dina en Amélie.
Op de foto kan je zien hoe prachtig syn- grote veerkracht valt meteen op. Ze
chroon de beide meisjes zijn. Dat is hun komen hoog uit het water én mooi synsterkte. Zo lieten ze de andere deelneem- chroon. Alle troeven voor een veelbelosters aan de wedstrijd in maart ver achter vende gezamenlijke sportcarrière.
zich. Met een duidelijke voorsprong werden ze Belgisch kampioen synchroon- Duet met drie
zwemmen duet U12/2016 (onder 12 jaar). De routine duurt ongeveer drie minuten.
Synchroonzwemmen of waterballet, ook De meisjes mogen geen zwembrillewel kunstzwemmen genaamd, vergt tje opzetten, zoals te zien is op de foto
individueel veel kracht, lenigheid en en hoewel ze samen in het water liguithouding. Dat wordt allemaal in een gen, moeten ze alles perfect zelfstandig
wedstrijd in het technisch
onderdeel beoordeeld aan
de hand van de verplichte
figuren. Nadien volgt de
zogenaamde routine, een
dansje in het water waarbij
waterballet een groepssport wordt. De foto toont
een momentopname van
hun dansje. Denk er nog
even een compilatie van
de muziek van de tekenfilm Rio bij om het beeld
Van links naar rechts: Amélie, Dina en Cristina
completer te maken. Hun
met hun gouden medaille.

beheersen want de voorste kan de achterste nooit zien. Dat geldt niet alleen
voor hen beiden, maar ook voor een derde
meisje dat als reserve moet klaar staan
en meegaat naar de wedstrijd om op
elk moment te kunnen invallen. Vandaar
de derde medaillewinnares bij het duo:
Cristina Martinez. Zij heeft er immers even
hard voor gewerkt, alleen heeft ze de
wedstrijd zelf niet meegedaan. “Het is een
zeer complexe sport waarbij er vele dingen zijn om samen tegelijkertijd aan te denken,” zegt
Ingrid De Kimpe van RSCM
(Racing Swimming Club
Mechelen).

Elke avond weg
Drie keer trainen Amélie
De Haes (11 jaar) en Dina
Steurs (12 jaar) samen
in het water en drie keer
samen in de turnzaal.
Maar ze combineren er
nog ropeskipping (Amélie)
37
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

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

bij en ballet, jazz en hip-hop (Dina). Zo
zijn ze elke avond weg en als er ’s zondags eens geen wedstrijd is van turnen,
kan Amélie nog een keer naar de chiro.
Aquadans is de waterballetclub van
RSCM die ook in Hofstade-Heide trainingen heeft. In 2012 startten Dina en
Amélie daar samen, maar ze leerden
elkaar al vooraf kennen, niet op school,
maar in de Mechelse turnkring en werden er boezemvriendinnen. Dina is
van Mechelen, maar Amélie woont in
Hofstade. Omdat turnen, zwemmen en

muziek hun gezamenlijke passie is,
maakten ze ook samen hun overstap
naar het waterballet. Ze zijn zo goed op
elkaar afgestemd dat ze in het water een
perfect duo vormen. Onlangs in maart
werd hun vier jaar vriendschap dus met
goud bekroond. Zeker te volgen die twee,
want ze zijn nog jong en hebben heel
veel potentieel om vele titels zowel nationaal als internationaal weg te kapen.
Nu zijn ze opgenomen in de selectie voor
de miniemen. Dat zijn de twaalf beste
synchroonzwemsters van Vlaanderen.

In de zomer gaan ze op stage waarna ze
weer hopen uit te blinken in de internationale wedstrijd in Kortrijk. Dina behaalde
er vorig jaar brons.
Niet alleen de sport, maar ook het water
geeft glans aan hun vriendschap.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto’s: RSCM

Voor geïnteresseerden in synchroonzwemmen: er is in september weer
een instapmoment. Alle info vind je
op de website www.rscm.be of bij
Ingrid De Kimpe 0475/69.36.47

Een strikje rond de Melkerij
ZEMST – Het doek is gevallen over het eerste seizoen in de Melkerij. Jong en oud vonden vlot de weg
naar de nieuwe cultuurtempel, iedereen reageerde bijzonder enthousiast: dit is precies wat Zemst
nodig had! En het seizoen 2016-2017 belooft nog veel meer moois. Cvba de Melkerij pakt alvast uit met
enkele nieuwe initiatieven: cadeaubonnen, een leuke programmabrochure en… partners in cultuur!

Cadeaubon

Partners in cultuur

Pieker je jezelf een punthoofd om je
vriendje te verrassen met iets originerels
dan een gebloemd hemd dat hij toch
nooit draagt? Raakt je vriendinnetje die
saaie flesjes van Chanel een beetje beu?
Dan heeft de Melkerij voor jou dé oplossing: een cadeaubon voor een voorstelling naar keuze! Poepsimpel en vanaf 20
juni beschikbaar op www.gcdemelkerij.
be/plezier.

Ook in het nieuwe seizoen pakt cvba de
Melkerij uit met een dijk van een programma: muziek in al zijn vormen, van
symfonieorkest over piano en klassiek
tot rock en indie, toneel, zang, dans, film,
teveel om op te noemen.
Al dat moois krijgt elke Zemstenaar
deze maand zomaar in de bus gestopt.
Cvba de Melkerij heeft een gloednieuwe
brochure klaar, met alle informatie
over het fonkelnieuwe programma.

Vijf Zemstse
ondernemingen hielpen
deze uitgave
mee realiseren: Axa Van
Praet,
Buro
Van Eyken, Stef Optiek, Tuinaanleg Van
Vlasselaer en accountantskantoor
Uniac. Zij krijgen het kwaliteitslabel
“partner in cultuur” opgespeld. Applaus!
Tekst: Paul Verdoodt
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen-, vloeren tegelwerken
Zemstsesteenweg 87
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60

42

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55

Soirée Tropicale 2016 in nieuw kleedje
EPPEGEM - De organisatoren
van de Soirée Tropicale zijn al

De loungemeubelen worden
zelf in mekaar getimmerd.

druk in de weer om de editie
van 2016 in al zijn facetten perfect te laten verlopen. “Kom, we
gaan nog een beetje slopen.”
Onder een stralende zon in mei,
is een deel van de werkgroep
van de Soirée Tropicale paletten
uit elkaar aan het halen, waarna
ze achteraf professioneel terug worden in elkaar gezet tot
lounge zetels en meer.
Je kan ze deze dagen regelmatig tegen gaat naar de werking van jeugdhuis de
het lijf lopen, die van de Soirée Tropicale. Jeppe en de Chiro van Eppegem.
In hun herkenbaar T-shirt, dit jaar in het
oranje, trekken ze de straat op om hun Tot in de vroege uurtjes
festival te promoten. Is er nog tekst Op donderdag 7 juli opent het festival
en uitleg nodig? Dit jaar wordt het een met een Fun After Work avond vanaf
driedaags festival, met voor elke leeftijd 18 uur. Aan KMO’s en zelfstandigen
wat wils. Alles wordt in een nieuw jasje worden pakketten aangeboden om
gestoken. Vanaf de inkom, nu aan de op een unieke locatie aan netwerking
Stijn Streuvelslaan, kom je op het bin- en teambuilding te doen. Met randanenplein van de Schranshoeve, waar nimatie, wedstrijden en muziek van dj
het marktje plaatsvindt én met een Chantal (FMBrussel) en Tim & Jackson
prachtig uitzicht op de main stage. Een kunnen vrienden en collega’s flink uit
tropisch festival heeft een strand nodig, de bol gaan tot het sluitingsuur zodat
dus wordt de plaats achter de schuur iedereen toch op tijd naar bed kan.
omgetoverd tot een prachtig gedecoreerd zandstrand
met lounge, cocktailbar en
palmbomen. Er werd zelfs
aan ecologie gedacht: vele
constructies werden vervaardigd uit recyclagemateriaal (ondermeer de loungemeubelen en cocktailbar)
en via de dopjesactie wordt
het Belgisch Centrum voor
Geleidehonden gesteund.
Soirée Tropicale op
De opbrengst van het festival promotietour.

Op vrijdag is er de traditionele barbecue voor buurt en vrienden, met aansluitend de Soirée Café. Op zaterdag
9 juli is het hoofdevenement aan de
beurt, te beginnen met de kindernamiddag. Een brede waaier aan activiteiten, onder leiding van de leden van
de Chiro. De gratis workshops zoals
salsa dansen, Braziliaanse samba of
Zumba worden elk jaar gesmaakt. Om
18 uur gaat een kinderfuif van start
aan de beach stage. Het echte feest,
de Soirée, begint om 19 uur wanneer
de allerbeste tropische feestbands,
begeleid door licht en andere effecten, hun muzikale beste
beentjes voorzetten. Nadat
iedereen om middernacht
het vuurwerk heeft kunnen
bewonderen (als de weergoden hun toestemming
geven), schieten verschillende dj’s in gang om het
publiek onder te dompelen
in zwoele beats en ritmes
tot in de vroege uurtjes.
www.soireetropicale.com
Tekst en foto : Katia De Vreese
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Reko organiseert BK marathon
EPPEGEM - Voor het eerst in haar geschiedenis mocht Reko Rollerclub Zemst het Belgisch kampioenschap marathon op een wegparcours organiseren. Op 29 mei werd hier op een splinternieuwe
omloop geskeelerd door alle Belgische toppers, een week nadat op de piste ook al het Belgisch
kampioenschap plaatsvond!
Voorzitter Walter Keuleers
is duidelijk een tevreden
man. “De omloop werd
net op tijd officieel opgeleverd om alle paperassen in orde te krijgen. Al
eind vorige maand was
hij goedgekeurd door de
Vlaamse Rollerbond VRB
en de nationale federatie
als marathonparcours.
We hebben de voorbije
jaren intens overlegd met
de sportverantwoordelijken van de gemeente en
met Openbare Werken.
Met de aanleg van het
kunstgrasveld van voetbalclub Eppegem was het moment
daar om ook een aantal van onze
knelpunten weg te werken. Zo hadden
we allang problemen met de afwatering aan één kant van onze piste, en
wilden we een geasfalteerde omloop
om te kunnen trainen voor stratenwedstrijden.
We hebben nu 810 meter asfalt, waarop
in 52 ronden de 42 kilometer en 195
meter van de marathon zullen gereden
worden.
Enkel marathon, geen volledige stratenparcours, omdat de breedte van de
omloop niet overal vijf meter is. Voor
marathonwedstrijden mag tien procent van het traject smaller zijn, en dat
halen we wél.
Daarnaast hebben we ook de primeur
veroverd op een nieuw type competitie in
44

Op de voorgrond: secretaris Marie-Claire
Van Damme, voorzitter Walter Keuleers en
ondervoorzitter Patrick Vandeuren.

het skeeleren: Drag Race is een nieuwe
formule, waarbij drie atleten naast
elkaar 100 meter spurten. Daarvoor heb
je een breedte van minimaal drie keer
2,5 meter nodig. Onze start-finish strook
is 8 meter breed en dus ruim voldoende
daarvoor. Dat maakt ons tot de enige
club in België die dit kan aanbieden!”

Creatieve oplossingen
“We zijn heel blij met de creatieve
oplossingen die gevonden zijn”, vervolgt
hij. “Zo was er een hoogteverschil tussen het voetbalveld en onze piste. Dat
is nu overbrugd met strakke, witte trappen, die niet alleen architecturaal mooi
ogen, maar ook erg praktisch zijn als
staan- of zitplaats voor publiek, én als
trainingshulpmiddel voor onze atleten!
We hebben momenteel zo’n zestig

competitieleden en een negentigtal
recreanten. De stratenomloop zal na
het Belgisch Kampioenschap duchtig
gebruikt worden voor de trainingen. Ook
ons gebouw barst regelmatig uit zijn
voegen: de kleedkamers zijn te klein en
we hebben geen plaats om aan krachttrainingen te doen, maar daar hopen
we op termijn ook een mouw aan te
passen.”
Tekst en foto: Ilse Van de Velde

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.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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Mei zonder leeshond
Onze hond was op het allerlaatste moment uit het nummer van
mei gesprongen, beste lezer. Dus
viel er eigenlijk niets te winnen,
waarvoor onze excuses. Maar we
willen toch niet deze opmerkelijke lezer, Godelieve Uytterhoeven
uit Zemst, onvermeld laten die
op bladzijde 45 op de foto van
"Op ’t Goevallend Oeit" onze leeshond meende te zien. We zullen
de mannen van die Vilvoordse

folkgroep op de hoogte brengen
van deze opvallende gelijkenis,
want het gaat om hun embleem.
Onze lezeres Godelieve verdient
alvast een ijsje van de crèmebar
in Eppegem voor haar bijzondere
inzending.
In dit nummer is onze leeshond
weer present.

Aprilvisartikels gevonden? Prijs te winnen!
We willen nog wel graag ook een prijs weggeven voor de maand
mei aan wie de nepartikels herkende bij het lezen in het aprilvisnummer. Het aantal verklappen we niet, alleen dat het er meer
dan één waren. Uit de juiste inzendingen met vermelding van de
titels van de artikels uit het nummer van april, zal een winnaar
geloot worden die we ook graag trakteren op een stevig ijsje van
de crèmebar.
KVW
Alle antwoorden ten laatste binnen op 15 juni.

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

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
46

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
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13
VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE
MAANDAG RUSTDAG
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De nieuwe collectie zonnebrillen
is reeds binnen.
Geniet van de lenteactie :
'zonneglazen op sterkte,
dit voor zowel enkelzicht als multifocaal'.
Wij adviseren u graag verder in de winkel.

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

