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Dat de Zemstenaar een bende vrolijke
vrienden is, wist u al. De voorbije maanden was het weer feest, onze jaarlijkse
bbq stond op de agenda. Alles dik in
orde. Zoals je op de foto kan zien, was
onze redactie niet volledig. Een deel van
onze collega’s was van een welverdiende
vakantie aan het genieten.
Eten en drinken, het staat bij zowat
elk vriendengroepje centraal. Om u wat
inspiratie te geven, stuurden we Bart langs
bij Hechi, die vanaf nu wereldkeuken naar
Zemst brengen en Paul die bij Fay & Jay’s
blauwe wijn ging proeven!
Meer fan van zelfgemaakte kost? Marijke trok naar
Conny die een prachtige groententuin heeft. Wat ze
doet met den overschot? Uitdelen aan vrienden tiens!
Ook buren kunnen goede vrienden worden, dat bleek
uit de maar liefst 14 buren die dit jaar werden genomineerd als Beste Buur. In Hofstade werd Jan Tobback
in de bloemetjes gezet. Een goede buur is veel waard
en ook wij zijn met ons gat in de boter gevallen. Links
drinken we regelmatig een ginneke en rechts doen we
over den draad regelmatig een klappeke en kregen
we onlangs de allerlekkerste komkommers en courgettes ooit. Uit de eigen moestuin natuurlijk, wat had u
nu gedacht? Wil je ook eens staan schitteren met je
moestuin in onze Zemstenaar? Stuur een mailtje naar
info@dezemstenaar.com!
Veel leesplezier!
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Liefde
voor Lima
WEERDE – De opvoeding van probleemkinderen
ter harte nemen. Ouders en grootouders bijstaan
en helpen bij gedragsproblemen van kinderen
en pubers. Hun angsten en emoties leren begrijpen. Erover praten en ze trachten op te lossen… Niet hier, maar in Peru. In het Spaans dus.

¡Mis felicitaciones a Dorien!
Jong, knap en sociaal geëngageerd.
Dat is het minste wat je kunt zeggen
van Dorien Vercammen, een echte
Weerdse van 22 jaar. Toen ik een tijdje
geleden haar verhaal hoorde op een
vergadering van GROZ (Gemeentelijke
Raad
Ontwikkelingssamenwerking
Zemst), steeg mijn bewondering voor
haar gedreven engagement.

Pebal
Van waar die keuze, Dorien?
“Wellicht heeft het te maken met wat mijn
mama doet. Zij (Betty, AL) is actief in het
WZC Releghem als animatrice en referentiepersoon dementie. Zelf ben ik deze
zomer afgestudeerd aan de KU Leuven
als Master in de Klinische Psychologie
voor Kinderen en Adolescenten, kinderpsychologie zeg maar.“
Hoe ben je dan in Lima terechtgekomen?
“Als opleidingsonderdeel van mijn studies bood de unief mij vorig jaar een
vervolmakingsstage aan in een project
dat jaren geleden al was opgestart in
samenwerking met de Universidad de
Lima: Pebal. Dit betekent zoveel als
‘buurthuis’. Het was gelegen in een zeer
armoedige wijk en voorzag in goedkope
maaltijden en een soort onderwijs dat

vooral gericht
was op technische vaardigheden met het oog op het afmaken van
middelbare studies. Er waren ook een
medische dienst en een kindercrèche
aan verbonden. Alles tegen een zeer
lage kostprijs. Met mijn psychologische
achtergrond kon ik er aan de slag in
de dienst ambulante zorg, samen met
een medestudente, vijf profs en drie
Peruaanse stagiairs.“

Therapeutisch werk
Hoe ging het er aan toe in de praktijk?
“Zelf verbleven we aan de universiteit,
gelegen in het chique deel van de stad.
Want we kregen ook nog les natuurlijk.
Vijf dagen per week gingen we naar
onze pebal, goed voor twee uur bus per
dag, in één van de armoedigste wijken
van de stad. Dat drie maanden lang,
vijf dagen per week. Het was zwaar,
maar tegelijk ook leuk werken. Ik kon
er ervaring opdoen met communicatie
en werken rond emoties en angsten.
Dit therapeutisch werk schonk me een
enorme verrijking en voldoening.”
Was de taal geen probleem?
“In het begin was het even aanpassen.
Want praten in het Spaans met kin-

Na een druk werkweekend
komt Dorien graag even
tot rust in het Weerdse
groen.

deren, pubers, ouders en grootouders
over gedragsproblemen, was niet altijd
even evident. Maar met veel goede wil
en doorzettingsvermogen lukte het. De
dankbaarheid nadien was enorm. De
knuffels bij het afscheid waren momenten van innige, menselijke warmte. Ook
voor het praktische werk dat we er konden verrichten dankzij subsidies van de
gemeente Zemst. Zo konden we er een
gezellige gespreksruimte inrichten en
speelgoed kopen voor de kinderen.”

FC Zemst
Het stagewerk in Lima heeft een stempel gedrukt op Dorien, zoveel is duidelijk.
Het zal ook haar verdere professionele
leven beïnvloeden. Zo is zij nu onder
meer aan de slag als medewerker nietbegeleide minderjarige vluchtelingen
en asielzoekers in het ziekenhuis van
Duffel. Andermaal een groep van zeer
kwetsbare jonge mensen tussen 12
en 16 jaar. “En als het soms wat zwaar
is, ga ik me gezond afreageren bij de
voetbaldames van FC Zemst”, besluit
de voormalige hoofdleidster van de
Weerdse Chiromeisjes.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries
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Kick- of thaiboksen in Eppegem
EPPEGEM

- De nieuwe Eppegemse boksclub

K-OSS, gevestigd in de benedenverdieping van
een bedrijfsgebouw aan de Brusselsesteenweg,
wil zoveel mogelijk oudere en jongere boksliefhebbers aan de slag krijgen. En dat lukt, een jaar
na de oprichting, aardig.
Kick- en/of thaiboksen, het is geen
doordeweekse sport. Voor deze vechtsport heb je veel lef en doorzettingsvermogen nodig, maar je moet ook
beschikken over een flinke dosis tactiek, inzicht, snelheid en vooral respect
voor de teamgenoten. Team K-OSS (een
referentie naar het Griekse chaos in het
Engels en als naam gekozen omdat
het leuk klinkt en omdat niet altijd alles
even strak geordend moet verlopen in
een vereniging) is minder chaotisch
dan de naam doet vermoeden.
De trainingen, op maandag, woensdag
en vrijdag, vinden plaats in een mooi
uitgeruste bokszaal, met boksring en
alles erop en eraan, in de benedenverdieping van een bedrijfsgebouw
aan de Brusselsesteenweg 445, onder
de bezielende (bege)leiding van ervaren rotten als voorzitter Chris Wauters,
Tommy Deschouwer (C-kamper voor
de kenners), Nico Lombaerts (bijna
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B-kamper)
en
gelegenheidstrainers
zoals
in oktober Filip
Verlinden.
Per
week wordt door
de boksers gemiddeld een drietal
keer getraind! En
succes
hebben
ze: ondertussen,
minder dan een
jaar na de oprichting, zijn er al een
35-tal
actieve
leden, waarvan de
meesten uit Zemst
of de onmiddellijke omgeving.

K-OSS is minder chaotisch dan
de naam doet vermoeden.

voor deze sport heb je lef en
doorzettingsvermogen nodig

Discipline en respect!
K-OSS verzorgt ook trainingen voor de
jeugd. Vanaf acht jaar worden discipline
en
respect
gestimuleerd
op een speelse
en
gevarieerde manier.
Ondertussen
zijn er al een
vijftiental kinderen en jongeren op de
Vanaf acht jaar worden
discipline en respect t r a i n i n g e n
gestimuleerd. actief.
Vanaf

september komt er ook een ‘kabouterkickboks’-afdeling voor kindjes van vier
tot zeven jaar. Daar zal uiteraard op een
speelse manier met de sport kennis
gemaakt worden. En vanaf januari 2017
wordt er ook een damesafdeling opgestart.
Wie meer wil weten, of zelf eens wil
proeven van deze sport, kan contact
opnemen of een proefles bijwonen
in het trainingscenter ‘The Crypt’. De
website www.teamk-oss.be bevat alle
nodige informatie en leuke beelden en
video’s. Ook op Facebook Team K-OSS
vind je alle mogelijke info.
Tekst Bart Coopman, foto's: Jean Andries

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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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

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

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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Jan Tobback, de beste buur
HOFSTADE - Dit jaar werden er bij het gemeentebestuur maar liefst 14 buren voorgedragen als Beste
Buur van Zemst. Al deze Zemstenaars hebben zich op een bijzondere manier ingezet voor hun buren
of voor het buurtleven. Een bijzondere beste buur is in elk geval Jan Tobback van de Tervuursesteenweg, midden in het dorp van Hofstade. Hij veegt al vele jaren niet alleen voor eigen deur…
Zijn eigen buren nomineerden Jan met
een leuke tekst, waarvan we onze lezers
de volgende fragmenten niet wilden onthouden: “Wanneer je gewoon bent 18
uren te werken per dag, kuisen en hygiëne
jouw handelsmerk zijn, wat doe je dan als
je pensioengerechtigd wordt? Om 5 uur
‘s morgens veeg je de parking voor en
achter je deur, want je zit toch graag proper, zonder bladeren en papiertjes die de
afloopgoten kunnen verstoppen. Maar na
een week of twee ben je al klaar om half
zes, wat doe je dan? Je begint met een
beetje naar links en rechts bij de buren
te keren, de straatgoot en rioolmonden
kort bij je deur te openen en daar steekt
verdomd veel vuiligheid in. Je kan geloven
dat bij hevige regenval het hemelwater
niet allemaal meer weg kan. Na enkele
maanden is dit werk ook al minder tijdrovend en kijk je al eens naar de overkant
van de straat. Tegen 11 november neem
je het monument aan de kerk onder handen, want die dag moet dat wel onberispelijk en in een nette omgeving tot zijn
recht komen. ledereen in Hofstade-dorp
kent Jan en weet dat ze ‘s morgens vroeg

Jan, gewapend met borstel
en vuilblik en met de steun
van enkele buren.

moeten voorzichtig zijn in ‘t dorp. Want
aan zijn eigen veiligheid denkt hij met
fluokleding, hij denkt dat ze hem wel in
de goot of middenbermen zullen opmerken en tot heden toe heeft hij al veel geluk
gehad.“
De Beste Buren van 2016, waaronder
Jan Tobback, ontvingen van burgemeester en schepenen een flesje wijn

Feestje bouwen in het Kranske
met buren en schepenen.

en een oorkonde en werden uitgenodigd om samen met hun buren gratis
een cultuurvoorstelling in De Melkerij
bij te wonen. Tientallen buren van Jan
woonden het feestje in het Kranske bij.

Grootste geschenk
Jan zijn innigste wens? “Als in elke straat
van de gemeente mijn voorbeeld zou
gevolgd worden, dan had Zemst onmiddellijk het certificaat van netste en zuiverste gemeente. Ik doe dat gewoon
met heel veel plezier en ben ook graag
buiten. Een propere omgeving geeft me
zeer veel voldoening en de waardering
van de buren is voor mij voldoende. In
feite hoef ik geen geschenken. Mijn
grootste geschenk is dat andere mensen mijn voorbeeld volgen.”
Tekst: Bart Coopman, foto's: Jean Andries
en kleinzoon van Jan Tobback
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FC Zemst scoort met kunstgras
ZEMST – FC Zemst start het seizoen 2016-2017 in een schitterend nieuw decor. In het tussenseizoen werden een kunstgrasveld en een extra mini-terrein aangelegd. De verlichtingsinstallatie werd
compleet vernieuwd, alle terreinen kregen een omheining en rond de velden liggen nieuwe klinkerpaden. Voor de club betekent dit de kers op de taart in de modernisering van haar infrastructuur.

Projectleider Wim Meert geeft tekst en
uitleg: “Bij het begin van deze legislatuur besliste het gemeentebestuur om
in de periode 2012-2018 een budget
vrij te maken voor de aanleg van twee
kunstgrasvelden in Groot-Zemst. KFC
Eppegem diende als eerste club een
dossier in en nam het terrein in 2014
in gebruik. Na veel wikken en wegen
besloten wij tijdens het voorjaar om dit
voorbeeld te volgen. Een beslissing met
zware financiële gevolgen. Aan zo’n
nieuwe accommodatie hangt namelijk
een prijskaartje van zowat 500.000 euro.
De gemeente neemt hiervan 2/3 voor
haar rekening, waarvoor oprechte dank.
Maar dat betekent
uiteraard dat de
club zélf moet
opdraaien voor
een investering
van dik 150.000
euro. Met de bouw van nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine heeft FC
Zemst de voorbije jaren al bewezen dat
het zoiets aankan.”
Clubsecretaris Marc Duverger wijst op
de positieve invloed van een bloeiende
jeugdwerking: “De jongste jaren gaat het
aantal jeugdspelers bij FC Zemst in stijgende lijn, van zo’n 180 in 2010 tot een
kleine 300 bij de start van dit seizoen. Dit
heeft veel te maken met de prima werking van het jeugdcomité, dat twee jaar
geleden werd opgericht. Deze mensen
verzetten bergen werk en dat levert succes op. Maar dat betekent ook dat we bijna
verplicht waren om te vernieuwen en uit

Dit team, met vlnr Wim Meert, Marc Duverger,
Jürgen Deman en Ward Bal, bracht het
kunstgrasdossier in ijltempo in orde.

te breiden. Dankzij dit kunstgrasveld
behoort het trainen op een modderveld
tot het verleden. En
de aanleg van een
nieuw mini-terrein
biedt ons de kans
om méér kinderen
te laten voetballen.
Nu vroeg of laat nog enkele nieuwe kleedkamers misschien?”
Volgens manager Jürgen Deman
bewijst FC Zemst dat investeringen
in jeugd en infrastructuur perfect
kunnen samengaan met sportieve
uitdagingen. “Sinds wij in
2008
kampioen
speelden in vierde
provinciale is FC
Zemst uitgegroeid
tot een stabiele
derdeprovincialer.

"Dit is voor FC Zemst
de kers op de taart"
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Al die jaren bestaat onze eerste ploeg
uit een mix van eigen jeugdspelers en
jongens uit de nabije omgeving. Ook
dit jaar hebben wij opnieuw enkele
junioren overgeheveld naar de kern
van de eerste ploeg. Andere aangename vaststelling: al drie seizoenen
op rij vertrok er haast niemand naar
een andere club. Nog maar eens een
bewijs van onze slogan: FC Zemst, da’s
tof sjotten.”
Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries

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

GARAGE

Maurice
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

VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

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

ALGEMENE BOUWWERKEN

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

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

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
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de Melkerij en toestanden
ZEMST - De vakantie loopt ten einde. Meer nog, als je dit in handen hebt, resten er enkel de gelukzakken
van hoger onderwijs die nog drie weken de teugels mogen vieren. De anderen zitten al lang weer achter
hun buroke te kniezen, hangen ergens hoog in een kraan, tenten en togen gaan tot volgende zomer de
schuur in, dames komen weer bij en kinderen weten eindelijk weer wat te doen.

Dan mag een mens ‘s avonds toch
eens buiten komen, niet? Trainingen
zijn vol aan de gang, competities starten op, stamcafé’s zien hun klokvaste
stamgasten terug, ongelezen boeken
worden rijkelijk laat ingeleverd en intussen is men
de naam van die judoka die
zilver heeft gewonnen, half
vergeten. Doemme toch!
Het was toch zilver, hé?
Ook de Melkerij heropent,
aanvankelijk bescheiden, zijn deuren. Vooreerst om de weergoden lik
op stuk te geven. Zemstenaren hebben nog een openluchtfilm te goed
die in het water is gevallen. De ver-

toning Achter de wolken met in de
hoofdrollen Chris Lomme en Jo De
Meyere wordt hernomen op dinsdag 6
september om 20u stipt. De toegang
is gratis. Deze extra vertoning is een
goede aanleiding om het
filmseizoen in gang te zetten. Dat doen we de week
nadien, op dinsdag 13 september, met een kaskraker
voor het grote scherm, The
Revenant. Vanaf dan gaat
de Filmerij tweewekelijks telkens op
dinsdag, gewoontegetrouw om 20u
films in alle genres aanbieden. We
staven dit al metéén door op dinsdag
27 september de hemels goeie eco-

Garage Sint Martinus b.v.b.a.

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - www.dakwerkendedonder.be

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

•Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
•Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
•Dakgootbekleding in PVC
•Gootreparaties
•Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen

Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

BIJ LIEVE

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

Jef Braadijzer JR

Dakwerken DE DONDER

Roger Van den Eynden

RUBENSHOF

documentaire Demain te vertonen.
Verdere programmering kan je volgen
op de facebookpagina van de Filmerij
en uiteraard via dit gratis onafhankelijk
maandblad. Naar aanleiding van de
massale opkomst op en rond de parking van de Melkerij in verband met de
Pokémon GO rage, gaan we op de site
ook een app installeren die Pokemons
vervangt door filmfiguren. We starten
met Bambi en brave Disneydingskes,
gaan dan van ET naar de Gremlins,
vervolgen met The Warriors en Bruce
Lee/Jet Li en gaan door tot Jenna
Jameson en Asai Carrera. Wedden dat
er velen dit willen uitspelen?

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

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

gratis vergaderzaal

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

Sporthal De Waterleest

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be
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Peking Wok wordt wereldkeuken
EPPEGEM

-

De

wokformule

heeft zijn beste dagen gekend,
zo meent de groep die eigenaar is van Peking Wok aan de
Brusselsesteenweg. Onder de
roepnaam ‘Hechi’ opende ondertussen in Ekeren een eerste
restaurant, binnenkort is Eppegem aan de beurt. Uitbater
Chung hoopt half september
te kunnen heropenen. De zaak
zal dan zes maanden dicht ge“Een vooruitblik op het nieuwe
uitzicht van de Hechi”

weest zijn wegens grondige
verbouwingen - je herkent de
vroegere zaak niet meer.

Uitbater Tsui Shou-Chung en Geert
Van Krunkelsven van het renovatiebedrijf Go4Perfection uit Perk, leggen het
nieuwe concept van de wereldkeuken
uit en hoe alles er gaat uitzien: “Het concept wereldkeuken gaat er definitief van
uit dat alles vers moet zijn (niets komt
in principe uit een diepvriezer, behalve
de ijsjes natuurlijk en de rundscarpaccio wordt ook bevroren aangesneden)
en dat de gerechten van verschillende keukens uit vele continenten
ter plaatse worden klaargemaakt.
In het gebouw zal je dus verschillende kookeilanden aantreffen,
waar koks de gerechten voor je
neus en vers klaarmaken. In Peking
Wok zag je vooral Chinese koks aan het
werk, maar dat is dus verleden tijd. Er zal
Japanse keuken zijn, Chinese, Belgische,
Franse, Italiaanse, Thaise, Indonesische,
… Dagdagelijks worden de menu’s ook
aangepast naargelang welk voedsel of
vis- of vleessoort we vers laten aanrukken. Een wok en tepanyaki zal je aan het

Chinese kookeiland nog vinden maar
dus, ook letterlijk, op de achtergrond. Wel
zal je kunnen zien hoe ze sushi voor je
klaarmaken en op een lopende band
zetten, waardoor je maar te kiezen hebt,
of maak je mee dat ze een rundscarpaccio voor je snijden, of dat ze je favoriete pizza voor je samenstellen en bakken, dat ze een lekkere oester voor jou
openen, dat ze vers fruit voor je schillen

schillende kookeilanden. Meer dan 20
man personeel met de meest diverse
afkomst zullen in de zaak werken.”

Betaalbaar eten
“Hechi zal zeker en vast betaalbaar zijn,
dat is een deel van de succesformule.
Alles vers en voor elk wat wils op je bord en
betaalbaar. Er zal een forfaitaire prijs worden aangerekend. Wie twee uur aan een
stuk zijn buikje vol wil eten, betaalt
bijvoorbeeld 30 euro en wie drie uur
wil smullen, betaalt bijvoorbeeld 35
euro. De prijzen liggen nog niet helemaal vast, maar het zal zoiets zijn.
In die prijs zijn de frisdranken inbegrepen, alleen bier en wijn worden apart
aangerekend. Er zal ook een verspilboete
zijn: wie een bord inlevert met teveel
overschot op, krijgt een extra rekening.
Zo’n boete werkt vooral sensibiliserend. Je
mag zoveel aanschuiven als je wil maar
het is niet de bedoeling om telkens halve
borden met eten weg te gooien.”

“Alles wordt vers en voor
je neus klaargemaakt”
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enzovoort.”
In het nieuwe restaurant is er een extra
eerste verdieping ingericht met zitplaatsen. In het weekend zullen zo in
totaal 600 mensen aan de buffetten
kunnen aanschuiven. De capaciteit van
de zaak wordt daarmee met de helft
vergroot. Beneden en boven is een bar
en op het gelijkvloers vind je de ver-

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries:

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

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: Geen Brexit voor Margriet.
Soms zorgt een simpele vraag, zoals ‘ça va?’ voor een verrassend antwoord. Margriet Hallam-Muyldermans, 90 jaar
geleden geboren in wat toen nog ‘Weerde-op-Zenne’ heette,
was een jonge oorlogsbruid van 19 jaar. “Mijn ouders waren
lief, maar streng. Ik mocht bijna nooit op stap. Eigenlijk is
het ongelooflijk dat ik Harry, toen staff sergeant in het Britse
leger, heb leren kennen. Hij was zo charmant”, bekent ze. “Op
het einde van de oorlog zijn we getrouwd. Een beetje tegen de
zin van mijn ouders, maar ze zijn snel bijgedraaid en hebben
ons altijd gesteund.” Welke taal spraken ze dan met elkaar?
Ze grinnikt. “Vooral Engels. Harry’s talenknobbel was niet zo
groot als de mijne.”
In 1946, na de demobilisatie vertrok het koppel naar Burton-onTrent, een stadje ter grootte
van Vilvoorde in de WestMidlands. Een heel avontuur
voor Margriet. “We trokken
in bij Harry’s ouders, maar ik
miste mijn familie verschrikkelijk en na een jaar zijn we teruggekeerd. Om twee jaar later, in 1949,

opnieuw te verhuizen naar Burton. Daar zijn we dan vijf jaar
gebleven. In 1954 vond Harry werk in Brussel en zijn we teruggekomen. Voorgoed deze keer. En dan hebben we gebouwd in
Hofstade, waar ik nu nog woon”, vertelt ze.
Een tijdje na onze
gouden bruiloft is
Harry overleden
en dat is ondertussen ook al 20
jaar geleden.
Margriets band
met het GrootBrittannië
is
nog altijd sterk.
Freddy, de oudste zoon van haar
broer heeft er een
eigen zaak, maar
vindt toch de tijd
om zijn tante een
paar keer per jaar
Margriet vertelt over haar
tijd in Burton-on-Trent.
te bezoeken.

Ça va?

Tekst en foto: Annick Colman

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138
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Zemst doet de Haka* in Hombeek
ZEMST - De rugbysport kent een revival. De rugbyclub van
Mechelen zag haar ledenaantal de jongste jaren exploderen en telt nu ongeveer 190 leden. Een 15-tal actieve rugbyspelers wonen in Zemst evenals één van de coaches
en een teammanager. Reden genoeg om een bezoekje te
brengen aan de clubterreinen in Hombeek.
Op de rugbyterreinen worden we hartelijk ontvangen door Marita Leten, teammanager van de Mechelse Foxes, dat
zijn de dames van het Mechelse rugbyteam. De Mechelse Foxes speelden
vorig jaar kampioen in de derde divisie
en vatten dus het nieuwe seizoen aan
in tweede divisie.
Marita: “Rugby is terug in. En in Mechelen
zijn we goed bezig. De Rugby Union (wedstrijdvorm 15 tegen 15 spelers) van zowel
de dames als de heren gaat al een paar
jaar opwaarts in de rangschikking. Drie van
onze dames waren zelfs geselecteerd voor
de nationale ploeg, maar spijtig genoeg
vielen ze net buiten de prijzen om naar
de Olympische Spelen van Rio te kunnen
vertrekken. Maar ja, slechts drie ploegen
van heel Europa mochten naar Rio en de
concurrentie is groot. Caitlynn Cool (nvdr.
de dochter van Marita) is van Hofstade en
was geselecteerd voor de nationale ploeg
van de Sevens (7 tegen 7 spelers).”

Lastiger dan voetbal
Dan volgt een demonstratie van
rugbytechnieken. We blijven
veilig op afstand. En een paar Zemstse rugbyers Amber
Eeckelaert, Ellen Quévit,
van de jongedames leggen uit Caitlynn Cool en Kim
waar het bij rugby op aankomt: Senesael op training.
“Het lijkt een heel ruwe sport
op het eerste gezicht, maar de sport is Alle leeftijden
vooral conditioneel heel zwaar. Lastiger Rugby Mechelen, we zouden het bijna
dan voetbal bijvoorbeeld, en ook heel vergeten, heeft ook jongerenteams en
technisch. De tackles en de technieken een seniorenploeg heren, waar ook
moet je echt aanleren. Een beginneling telkens een vijftal Zemstenaren bijheeft heel wat te leren voor de eerste horen. En er mogen er altijd nog wat
wedstrijd. Maar met de juiste techniek is bij, vertrouwt Marita ons toe. Vanaf de
rugby een leuke en intensieve sport. Wij leeftijd van zeven jaar ben je welkom.
trainen twee keer per week en de wed- Wie meer informatie wil of eens een
strijden zijn op zaterdag tijdens het sei- kijkje wil komen nemen op de traininzoen, dat loopt van september tot mei.”
gen, bel 0478/45.61.16 of mail secreA propos: de coach van de succesvolle taris@rugbymechelen.be. Alle info over
Foxes is Yorick Buys, geboren en geto- trainingen, wedstrijdkalender en actigen Weerdenaar, die nu in Zemst-Bos viteiten vind je op www.rugbymechewoont. Zemst maakt duidelijk furore in len.be.
Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries
het rugbylandschap!

De Mechelse Foxes met Zemstenaars! Uiterst links: Sophie Milde, Yorick Buys..
Vooraan op de grond: Caitlynn Cool en Amber Eeckelaert.. Voorste rij, 2de van links:
Ellen Quévit. Achterste rij: 4de van links Kim Senesael en Marita 2de van rechts.

* De Haka is een
ceremoniële
krijgsdans die
wereldberoemd is
geworden dankzij
de All Blacks, het
rugbyteam van
Nieuw-Zeeland.
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Kom onze maairobots ontdekken!
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Monnik voor Mechelen
Hofstade - Passie kan vele vormen aannemen. Bij beeldhouwer Norbert Bauwens uit Hofstade kwam
ze tot uiting in een blok eikenhout waaruit hij een monnik toverde naar neogotisch model. Hij schonk
het resultaat aan de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen, waar het een dertigjarige leemte vult…
Norbert, hoe komt iemand erbij om
een oud eiken beeldje na te maken?
“Ik ben een gepassioneerd beeldhouwer. Ik bestudeer de oude meesters om
te zien wat ik van hen kan leren. Op zo’n
studiebezoek aan het hoogkoor van de
Sint-Romboutskathedraal in Mechelen,
viel me op dat er wel erg veel lege
nissen waren boven de zitplaatsen van de kannuniken. Het bleek
dat dieven in de jaren tachtig
aan de haal waren gegaan met
vijftien van de mooiste heiligenbeeldjes van het eikenhouten
koorgestoelte. In de loop der jaren
waren acht ervan teruggekomen:
opgedoken op rommelmarkten
of bij helers, bij antiquairs of op
internet. Zeven beeldjes werden
nooit gerecupereerd. Ik beet me
vast in deze zaak. Ik zocht en vond
foto’s van de verdwenen stukken.
Blijkbaar waren ze jaren eerder
twee aan twee gefotografeerd
voor een kunsthistorische inventaris. Bijzonder gecharmeerd
werd ik door het beeld van een
simpele monnik, die op de foto
stond naast de heilige Adelheid.
Ik besloot het beeld na te maken.”
Hoelang heb je eraan gewerkt?
“Wel, dat viel een beetje tegen: van een
foto naar een beeld is al een dimensie verder, en een kleine zwart-wit foto
vanuit één hoek gemaakt, is al helemaal niet ideaal als vertrekpunt. Ik
heb met een puntpasser alle afmetingen overgebracht op het hout. Voor

de spiegel probeerde ik de houding
uit van een man die een kruisbeeldje
vasthoudt. Hoe draait zijn arm, waar
komt zijn hand en hoe ligt ze op het
kruisje… Het moest er zo natuurlijk
mogelijk uitzien. Drie maand heeft het
me gekost!”

van het beeldje, want de hedendaagse
opvattingen over restauratie vereisen
niet noodzakelijk dat nieuwe elementen ‘opgaan’ in het oude geheel. Je kan
met andere woorden ook een lichthouten
beeldje in de nis zetten, om duidelijk te
maken dat het niet het oorspronkelijke
kunstwerk is. We kwamen overeen dat mijn monnik zo goed in
het geheel paste dat hij evengoed
dezelfde kleur kon krijgen. Het
grappige is dat je nu alleen aan
de hoeveelheid stof op de beelden
kan zien welke de oorspronkelijke zijn en waar het nieuwe staat!
Op zondag 14 augustus heeft
deken Guy De Keersmaecker na
de hoogmis het beeldje gewijd.
Dat is niet zozeer een religieuze
vereiste, maar wel een manier om
het kunstwerk en zijn maker aan
de gemeenschap voor te stellen.
Het was zowaar een ‘full house’ en
ik moet zeggen: dat deed me wel
iets!”

Op naar de volgende zes dus?
“Goh, ik heb mijn eigen stijl van
Norbert beeldhouwt monnik voor
Sint-Romboutskathedraal.
werken gevonden en die is eerlijk gezegd wel moderner dan de
Wat doet je dan besluiten om neogotiek van de negentiende eeuw.
het cadeau te doen aan de Sint- Zemstenaren die deelnamen aan de
Romboutskathedraal?
Kunstenaarsroute hebben dat zeker
“Het staat daar op zijn plaats. Toen ik opgemerkt! Bovendien denk ik dat de
Bram Van der Auwera, beheerder van de kerkfabriek van Sint-Rombouts wel
Sint-Romboutskathedraal contacteerde, andere katten te geselen heeft dan
reageerde hij zeer verrast. Hij vond het een zes lege nissen in het hoogkoorgegeweldig geslaagde replica. We hebben stoelte!”
Tekst en foto: Ilse Van de Velde
overlegd over het al of niet donker beitsen
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Foto’s: Jean Andries
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De 41e editie van Eppege
m bruist overtrof alle verwa
chtingen. Mooi
weer en een massa volk
in het centrum (boven). Op
het hoofdpodium zorgden The Eagle
Rockers, coverband Moren
ko en de Koninklijfe Fanfare Hoop in de toe
komst voor de muzikale
toets.

t aan de sportieve en technische staf.
De clubvoorstelling van KFC Eppegem werd talrijk bijgewoond. “Een dikke proficia
gaan ons proberen te bewijzen in nationale.”
Samen hebben ze geschiedenis geschreven in het voetbal in Eppegem. We
De spelers in nieuwe outfit waren het eens (links).
werden letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes
Erevoorzitter Frans Vercammen en Elvire Verstraeten, sedert 1974 sponsor,
gezet (rechts).
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Meer dan 200 inschrijvingen
voor de jaarlijkse barbecue
van Neos Zemst. De werkers
aan de barbecue (boven) en
de sympathieke dames aa
n een goed gevulde tafel (on
der) zorgden voor veel lekker
s. “Volgend jaar organiseren
we onze tiende barbecue, het
wordt iets speciaals”, zegt
voorzitter Louis Van Releghem
.
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elerpiste in Eppegem. Alle
Sportweek voor recreanten op de ske
we leden en sportievelingen
leeftijden, leden van Reko Zemst, nieu
en Xanthe, vier dagen
konden, onder begeleiding van Carolien
kreeg iedereen een diploma.
skeeleren naar hartenlust. Na afloop

De paardenstage in de stallen
van Katleen Smans, Ks Stable
s, is
zeer uniek in Zemst. Ks Stable
s is een privéstal waar je terecht
kan
voor pensionstalling, lessen, tra
ining en africhting, wedstrijdbeg
eleiding, scheren en toiletteren
. Op de foto zie je Kathleen me
t
haar
leerlingen die zeer tevreden wa
ren over haar begeleiding.

De tweede zomerstage van KFC Eppegem was een groot succes. 86 jongeren van zes tot twaalf jaar konden vijf dagen genieten
van voetbalplezier. De trainers leerden op een leuke manier aan de kleinsten de eerste voetbalstappen. Voor de ouderen was
het een ideale voorbereiding voor het nieuwe voetbalseizoen. Na afloop kreeg iedereen een diploma en herinnering.
Trainers, begeleiders en werkers konden terugblikken op een geslaagde zomerstage en genieten, samen met voorzitter
Jan Van Asbroeck, van een verdiende receptie.
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Foto’s: Jean Andries

De Egleghemse Ze
evissers zijn niet al
leen kampioen van
en Vlaanderen, ze
België
mogen zich ook ka
m
pioen noemen in he
organsieren van hu
t
n jaarlijkse vis-barbe
que. De vernieuwde
menukaart bracht
heel wat geïnteress
eerden op de been
hun gemaakt visse
naar
rsdorpje in tuin van
feestzaal Amadeus.

pend met
De parochiekerk van Zemst werd hero
rkt door
een plechtige eucharistieviering, uitgewe
door het
de werkgroep Liturgie, en opgeluisterd
gkoor
zan
al
koor van Oud-Chiro en het parochia
r alle
voo
ptie
(foto links). Na afloop was er een rece
aanwezigen (foto rechts).

Sportsminded in de school Waterleest in Eppegem. Van 16 tot 19 augustus vonden de jongeren van 4 tot 12 jaar hun gading tijdens een voetbalkamp, gecombineerd met een danskamp
(onder). Onder meer gevechtssport, balspelen en turnen stonden op het programma. De vierdaagse werd afgesloten met een toonmoment.
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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

or was een correcte kerel. Van Nederlandse origine. Afkomstig uit
Hoofddorp bij Amsterdam. Had er gestudeerd, werk gevonden. Tot op
een dag zijn werkgever hem een Benelux-functie aanbood op de
hoofdzetel in Mechelen. Hij zou met de week in België verblijven. Op hotel.
Leuk was anders. Hoewel, tot op een dag dat hij het weekend diende door
te werken, want de volgende maandag zou het budget gepresenteerd worden. Aan een tafeltje op de Vismarkt genoot hij in de avondzon van Mechelse
koekoek, gegaard in lokaal geestrijk gouden gerstenat. Toch wat anders dan
een broodje kroket uit de muur met een brikje karnemelk. Nog leuker werd
het toen Muriel met hem de tafel kwam delen. Een alleenstaande dame uit
Eppegem. Zij was office manager en had al eerder interesse in hem betoond…
Het budget werd goedgekeurd en Cor bleef ook de week nadien in
Mechelen. Om te vieren… met Muriel. Zijn hoofd stond niet langer naar
Hoofddorp gekeerd, maar eerder richting Eppegem. Kort nadien trok hij bij
haar in. Cor presteerde goed, kreeg extralegale voordelen. Zo ook een fiets
van de zaak. In Nederland sinds lang ingeburgerd groen gedachtengoed.
Dagelijks een heerlijk ontspannen fietsretourtje Mechelen. Over een mooi
afgescheiden fietspad of via een tochtje langs de zuivere Zenne. Tot aan de
Carrefour-site. Daar kon hij met de fiets nooit deftig aan de overkant raken.
Een gewestweg, een gemeentegrens en ook nog eens een provinciegrens.
Zo had Muriel hem geleerd. En dan weet je het wel in dit landje. Gelukkig
kon hij steevast rechtdoor knallen. Over kapotte, omhoog gewroete klinkers en tegels, diepe geulen, groeven en putten, begroeiingen, riooldeksels, in- en uitritten waar koning auto regeerde, auto’s die rakelings naast
hem Passeerden. Met knullig afgestelde verkeerslichten, waarbij auto’s
rechtsaf konden en fietsers rechtdoor, had hij al leren leven. Een janboel,
totaal ondenkbaar in Nederland. Cor werd moedeloos van zoveel miserie,
temeer daar honderden scholieren dagelijks met hem het pad deelden.
Voor zijn retour verkoos hij het tunneltje achter de autokeuring. Hij hield
immers van zijn leven. En van Muriel.
Cor bleef fietsen, want: slecht weer bestaat niet. Alleen onaangepaste
kledij, onverantwoorde automobilisten en een f*cking fietsinfrastructuur.
Ouders houden ook nu weer hun hart vast als zij hun kinderen met de
fiets naar een middelbare school in Mechelen laten rijden. Een fiets-ostrade is top, maar lokaal mag er wat bovenop! Hallo, noordelijke buren?
Alex – Vive le Vélo - Lauwens
29

bvba

30

Jay, creatieve duizendpoot
ELEWIJT/ZEMST – Creatieve mensen vind je overal: van fotografen, architecten en webdesigners over ontwerpers van lingerie, hoeden en meubels tot body painters, deejays en koks. Sommige zijn actief in één of
meer van deze dingen, Jay Thoen brengt het allemaal samen. Een portret van een creatieve duizendpoot.
“Al van jongsaf was ik gefascineerd
door creatieve, artistieke dingen,” vertelt
Jay (33), geboren en getogen in Elewijt.
“Tijdens mijn middelbare studies
volgde ik de richtingen binnenhuisarchitectuur, fotografie en reclametechnieken. Maar de bal ging pas écht
aan het rollen na mijn hogere studies

reau La ViDa op en
toen werd het echt
te gek. Wij zorgden
voor megahappenings in grote zalen,
een totaalverhaal in
een maffe mix van
kunst, mode en

“Wij brachten een maffe mix
van kunst, mode en show”
informatica. In die periode begon ik
met mijn maat Stijn aan een carrière
als deejay in het Antwerpse. Wij genoten met volle teugen van het nachtleven, maar droomden van méér.
Wij begonnen exclusieve avonden te
organiseren en van het één kwam het
ander: we richtten samen het eventbu-

Jay zette de boel wat
graag op stelten.

show. Expect the
unexpected was
onze slogan. Wij
zetten de zaal vol
etalagepoppen en
kleedden die aan
met lingerie van
designers, modellen
zwommen
rond in megachampagneglazen, we lieten hoeden
maken door de hoedenmaker van
koningin Fabiola. Wij ontwierpen deejay-meubilair, stelden beschilderde
Chesterfieldzetels tentoon en lieten
kerels rondlopen met bodypaints van
wilde dieren. Wij hingen lege schilderijen aan de muur en gaven onze
fantasie de vrije loop, zodat het decor
doorheen de avond bleef wijzigen.
Alles gebeurde in eigen beheer, van
de uitnodigingen tot de fotografie, het
drukwerk en het webdesign. Dat waren
onwaarschijnlijk expressieve tijden!”

Gastvrouw Fay en
gastheer Jay verwennen
ons graag met een uniek
azuurblauwe Chardonnay:
Pasion Blue!

In die gekke dagen werd de ondernemer in Jay Thoen wakker. “Ik
merkte dat de catering op onze
mega-evenementen vaak van wisselend niveau was. En wat je zélf
doet, doe je beter. Dus ging ik een
cursus restauranthouder volgen,
haalde mijn diploma en besliste om
op eigen benen verder te gaan.”
En toen zette Jay de meest gedurfde
stap van zijn leven: de uitbouw van
een eigen restaurant. “Net als bij
mijn vorige creaties wilde ik samen
met mijn vrouw Fay alles vanaf nul
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“Waardig afscheid nemen”
Kwalitatief en verzorgd rouwdrukwerk in eigen beheer met een snelle levering.
Persoonlijke en verzorgde dienstverlening.
Bezoek vrijblijvend onze website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.

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
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opstarten: de vormgeving van het
interieur, de keuze van de meubelen, het ontwerpen van de website,
de foto’s, het drukwerk, de muziek
op de achtergrond en uiteraard
alles wat er in de keuken gebeurt.
Daar kan ik mij uitleven als deejay
met verse ingrediënten!” (lacht)
Het resultaat van al dat creatieve geweld is het trendy zuiders restaurant Fay & Jay’s aan
de Brusselsesteenweg in Zemst.
“We namen hiermee bewust een
risico”, vertelt Jay. “Ik koos voor een
gewaagde mix van uiteenlopende
dingen: de sfeer van de stad overbrengen naar een dorp, het relaxe
van een loungebar combineren met
een keuken van topkwaliteit, een
gezellig kader creëren in een strak
interieurdesign. En dat alles in een

Jay de deejay.

herkenbare stijl.”
Of het Jay samen met zijn Fay gelukt
is, dat oordeel laten wij aan de lezer
over. Maar verbazen blijven Fay en Jay
in elk geval. Sinds juli is het restaurant officiële verdeler van Pasion Blue

Chardonnay, de eerste azuurblauwe
wijn op de Belgische markt. Blauw, u
leest het goed. Zuiderser kan de sfeer
niet meer worden!
Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Jean Andries
en Jay Art’s Photography

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

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN
CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

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

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

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen
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ZEMST-BOS – Elke maand gaan we op bezoek bij een
Zemstse moestuinier. Deze keer leidt Conny ons rond
in haar stukje paradijs op aarde. In de Korte Heusstraat teelt ze haar eigen groenten, fruit en kruiden.
Voor Conny is in de tuin werken geen klus, maar pure
ontspanning. Elke dag opnieuw.
Achter in de tuin kweekt Conny Van
Driessche haar eigen groenten. Onder
andere komkommers, courgettes,
sla, boontjes, peper, paprika, andijvie,
spruitkool en spinazie kleuren haar
groententuin groen. Rondom staan
verschillende fruitbomen en -struiken.
Tussen een zelfgekweekte buxushaag
groeien de kruiden en aardbeien. De

maar dit jaar zal dat niet lukken", vertelt ze. Haar kleinzoon van 2,5 jaar mocht
de aardappelen in
de bakken gooien.
"Kinderen
denken volgens mij
dat groenten in bokalen
groeien. Ze weten niet meer

Het geeft Conny veel voldoening om
bijvoorbeeld een lekkere paprika uit de
tuin te gebruiken in de spahettisaus.

naam van elke soort staat mooi op een
leisteen geschreven.
Er wordt zo weinig mogelijk gespoten in
deze tuin. "Dat heeft als gevolg dat er al
eens iets misloopt, maar ook dat hoort
erbij. Voor we op vakantie vertrokken,
bleek dat mijn aardappelen de plaag
hadden. Ik heb ze dus te vroeg moeten oogsten. Normaal eten we bijna het
hele jaar rond van onze eigen oogst,
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waar een wortel vandaan komt. Ik hoop
onze kleinzoon te kunnen meegeven
dat een groente een hele weg aflegt
voor die op je bord beland."

Wat eten we vandaag?
"Mensen mogen zeggen wat ze willen,
maar ik proef duidelijk het verschil tussen mijn groenten en die uit de winkel.
Mij sla en spinazie smelten als boter op
je tong, de paprika ruikt heerlijk. En ver-

ser kan niet, want een uur na
het oogsten, ligt de groente
al op je bord."
De vraag 'wat eten we
vandaag?'
beantwoordt Conny pas
na een bezoek aan
de moestuin. "We eten
wat er op dat moment geoogst kan
worden." Vroeger steriliseerde Conny
het teveel aan groenten. "Dat vind ik niet
lekker meer. Ook invriezen is niet mijn
ding. Voor mij is het simpel: bonentijd
is bonentijd. Dan eten we soms elke
dag bonen, op verschillende manieren
klaargemaakt. Wat ik teveel heb, deel ik
uit aan familie, buren of collega's. Het
zou zonde zijn om al dat lekkers verloren te laten gaan. Het geeft me bovendien veel voldoening om mijn lekkere
groenten te kunnen delen."

Pure ontspanning
Als ze in de moestuin belandt, verliest
Conny weleens de tijd uit het oog. "Toen
de kinderen klein waren, moesten
ze me soms uit de moestuin komen
halen omdat het al lang etenstijd was",
lacht ze. "Voor mij is dit pure ontspanning. Ik begrijp niet waarom zo weinig
mensen tegenwoordig een moestuin
hebben. Ik vind het geweldig om bijvoorbeeld spaghettisaus te maken met
eigen groenten."
Tekst: Marijke Pots, foto: Jean Andries

35

36

Jean en Miel geven de fakkel door
ZEMST - Meer dan veertig jaar waren Jean Vanhaecht en Miel Verheyen de bedenkers, bouwers en
beheerders van de vzw Chirome. Nu laten ze het over aan anderen.
De vzw Chirome werd opgericht in 1974.
Samen met wijlen Flor Vande Sande
en met de ouders van het eerste uur
werd een bouwproject voor de Hemen
uitgewerkt. Het werd een gedurfde
constructie in honingraatvorm voor
Chiro en jeugdhuis Tramalant samen
en daardoor ook kruisbestuivend.
Miel en Jean bleven zich heel de tijd
voor Chirome inzetten en werden het
gezicht van de vzw.
“Miel was de onvolprezen technieker, bouwer en onderhoudsman. Miel
kon alles en had daarvoor ook het
juiste gereedschap. Ik heb er veel
van geleerd en afgekeken”, zegt de
nieuwe voorzitter Johan Jacquemin.
”Later ontdekte ik dat Miel ook nog
een ander talent had, namelijk het
organiseren van bijna alles. Hij was
mee de drijvende kracht in parochie,
het patronaat, de kerk, de parochiale
basisschool, de scholengemeenschap en natuurlijk in de Hemen. Hij
kende ook alle regels en wetteksten
en keek de procedures en de reke-

Miel en Jean met
hun trofee.

ningen na. Als Miel het had nagekeken was het juist.”
Jean is meer de man van het hart. “Als
voorzitter stond hij met hart en ziel in en
achter de hemen. Hij was de spreekbuis
van Chirome. Hij was vaak aanwezig in
en rond de hemen en kende bijna alle
chiroleiders en Tramalantbestuurders.
Als ze dan ook nog naar den TSM
(Technische Scholen Mechelen) waren

geweest, had hij er een speciale band
mee. Jean was een autoriteit op school
en in de hemen. Streng maar met een
warm hart voor alles wat in en rond de
hemen gebeurde.”
De twee complementaire beheerders
kregen een bouwsteen overhandigd
voor hun jarenlange inzet en maken nu
plaats voor jonge nieuwkomers.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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Voetbalseizoen 2016-2017 van start
Zemst - De eerste wedstrijd van de competitie is al voorbij. Wat
zijn de verwachtingen? de Zemstenaar deed een korte rondvraag.
Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Wat zijn jullie troeven?
2.

Welke ambitie heeft de club?

3. Eindklassement?

KFC EPPEGEM
KFC EPPEGEM
Voorzitter Jan Van Asbroeck
1. “Een goede trainer. De belangrijke
kernspelers hebben we kunnen
behouden. Vorig seizoen hadden we
niet voor elke positie een waardige
vervanger, nu zijn we dubbel bezet.”
2. “Een zorgeloos seizoen, zonder
degradatiezorgen.”
3. “Achtste plaats.”

FC ZEMST

FC ZEMST
Algemeen manager Jurgen Deman
1. “De ploeg is in zijn geheel gebleven. We hebben een toptrainer, Bart
Van Winckel, die zorgde voor automatismen en die zullen renderen.
We eindigden vorig seizoen op de
vijfde plaats met slechts zeven
nederlagen. De kern is aangevuld
met twee jongeren uit Groot-Zemst
en Wesley Aelbrecht komt terug.
De club heeft grote inspanningen gedaan en de samenwerking
tussen bestuur, sportieve staf en
jeugdcel is optimaal. Het resultaat
is er.”
2. “Gezonde concurrentie met mooi

VK WEERDE
voetbal op ons nieuw kunstgras,
waarop we fier zijn. Negentig procent
Zemstenaren, dat is een gezonde
ambitie die we willen behouden in
de toekomst.”
3. “Vijfde plaats.”

VK WEERDE
Algemeen
manager
Schellemans

Johan

1. “De sterkhouders van de voorbije
jaren, die allen meekunnen in derde
provinciale, zijn gebleven en aangevuld met gerichte versterkingen.”
2. “Vierde provinciale D is een toffe
reeks met veel buurtploegen. Maar
we willen zo vlug mogelijk promoveren. Misschien zal het niet onmiddellijk lukken, maar de ambitie is er wel.”
3. “Derde plaats.”
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Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
info@laeremansramen.be
www.laeremansramen.be
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VERBR. HOFSTADE
Trainer Patrick Vervoort
1. “Slechts twee spelers verlieten de
club en zij werden vervangen door
twee nieuwkomers, die een meerwaarde kunnen brengen. En de
goede sfeer is optimaal.”
2. “In de linkerkolom. Vorig jaar hebben
we veel pech gehad, ’t zal wel eens
lukken zeker?”
3. “Achtste plaats.”

VERBR. HOFSTADE

VV ELEWIJT B
Trainer Johan Laloup
1. “Een jonge ploeg met veel potentieel,
zowel voetballend als fysiek. Goede
onderlinge verstandhouding. De
gedrevenheid om in de eerste ploeg
te geraken is groot.”
2. “Beter doen dan vorig seizoen.”
3. “Achtste plaats.”

FC EPPEGEM B
Medewerker sportieve cel Patrick
Deswarte
1. “We hebben bewust gekozen voor een
jonge ploeg met veel voetballend vermogen. De meeste spelers zijn van
de eigen jeugd en vormen samen
met trainer Etienne Wauters een ideale ploeg met mogelijkheden.”
2. “De kern moet kunnen meedraaien
in de top. Een mogelijke promotie
zou de doorstroming van de B- naar
de A-ploeg gemakkelijker maken.”
3. “Tweede plaats.”

VV ELEWIJT B

FC EPPEGEM B

SK LAAR
Trainer Koen Colebrants
1. “Jonge talenten aangevuld met
ervaring. De Laarse sfeer is een troef,
gekoppeld aan voetbalplezier.”
2. “Een rustig seizoen in de middenmoot. En een vaste waarde worden in
de eerste reeks van KVV Antwerpen.”
3. “Zevende plaats.”

SK LAAR
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Laar heeft de langste

TD Verniet in een nieuw jasje

LAAR - Elk jaar organiseert Chiro Skippy een feestweekend in
augustus met de fuif TD Verniet en het buurtfeest Den Barbekjoe.
Dit jaar wouden ze beide naar een hoger niveau tillen, en hoe!

TD Verniet
TD Verniet is een vaste waarde in Laar
en omstreken. Een gezellige fuif voor
jong en oud met al jaar en dag gratis toegang. Hoe ze een traditionele TD
moesten organiseren, wist de leidingsploeg intussen wel. In dit geval begon de
gewoonte wat te vervelen. Chiro Skippy
wou innoveren en groots uitpakken.
Daarom gingen ze voor een compleet
nieuwe inkleding van het terrein, een
nieuwe tent en grotere namen bij de
DJ’s. Met succes, want de fuif trok voor
het eerst sinds lang weer 1000 bezoekers. Bart De Visscher: “De cocktails en
cava vlogen de deur uit en de feestvierders dronken sneller dan de brouwer
kon aanleveren! Het was een top-editie.”

Een kleine gemeenschap
Den Barbekjoe moest dan weer een echt
buurtfeest worden. Bart De Visscher: “We
wilden tonen dat een kleine gemeenschap als Laar ook grootse dingen
kan verwezenlijken. Een wereldrecordpoging leek ons wel leuk.” Dus begon
Chiro Skippy te zoeken naar een haalbare en leuke recordpoging. Uiteindelijk
besloten ze om de langste merguez ter
wereld te maken en die vervolgens te
bereiden op Den Barbekjoe. In samenwerking met slager Rik wilden ze het
42

vorige record uit Frankrijk verbrijzelen.
De 15,5 meter uit Frankrijk moest op
zijn minst naar 20 meter opgetrokken
worden. Rik mengde 20 kg vlees en verwerkte het tot een worst in de hoop dat
het lang genoeg zou zijn.

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

Chiro Skippy bakte de langste
merguez ter wereld

Den Barbekjoe
Pas op Den Barbekjoe werd de worst
gemeten. De eindmeet lag zowaar
op 76,5 meter! Slager Rik was nog het
meest verbaasd van al. Bart De Visscher:
“Laar heeft het record verpulverd. We
zijn heel tevreden. De opkomst was zo
groot dat we al ons vlees konden verkopen. Gelukkig was de worst langer dan
verwacht, anders hadden we te weinig
gehad!” De Chiro stelt nu alles in het werk
om hun record erkend te krijgen door
Guiness World Records.
Tekst: Laura Schoevaers,
foto’s: Jacob Hallaert en Nancy Claes

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

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

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

Auto’s T&T

Aan- en verkoop van alle voertuigen

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

Fotolooks opent deuren
HOFSTADE - Sinds kort is er een fotograaf in
het centrum van Hofstade. Heb je een mooie

Frie Moons heeft
het allemaal in
de vingers.

pasfoto nodig of wil je een portret of zelfs
een fotoreeks, dan zit je goed bij Fotolooks.
Een fotoreeks over een langere periode zoals
zwangerschap, ziekte, opgroeiende kinderen,
jaarlijkse familiefoto’s, … Frie Moons heeft het
allemaal in de vingers.

Hoe is de naam Fotolooks ontstaan,
Frie?
“Beelden bekijken is iets wat elke fotograaf bijna voortdurend doet. Vóór de
fotoshoot als voorbereiding, tijdens de
shoot om te zien of het beeld ook de
juiste intensiteit heeft, na de shoot als
je ze verwerkt en opnieuw als je ze met
de klanten bespreekt. Vandaar onze
naam Fotolooks.”
Vanwaar de liefde voor fotografie?
“De veelzijdigheid, het contact met de
klanten: mensen, dieren, kinderen,
ouderen, feestgangers,… Geen dag is
dezelfde. Geen opdracht is dezelfde. Er
is geen prikklok en er is zeker geen routine. Dat vind ik zalig! Een foto nemen is
maar 2% van de job.”
Welke richting wil je uitgaan?
“Ik wil me vooral toeleggen op portretten, bedrijfsfotografie en reeksen.
Ik maak momenteel een reeks voor
een tennisclub en een zwanger koppel. Veel foto’s die ik maak zijn uitsluitend voor privégebruik. De wereld
van de fotografie is heel sterk veranderd en zal nog veel klappen krijgen
door de vooruitgang van de nieuwe
camera’s. Elke foto is waarschijnlijk
al eens gemaakt. Maar zeg nu zelf,
ga jij je eigen huwelijk fotograferen?

Of ben je ook
zeker dat alles
goed komt als
nonkel Jos dat gaat doen op je feest?
Misschien ben je zwanger en denk je
dat je zelf de foto’s kan maken? Dat
kan. Je zal altijd een bepaald resultaat hebben, maar dat zal verschillend zijn.
Momenteel werk ik ook mee aan een

"Het moet klikken
tussen model en
fotograaf"
actie van Flair voor een portretshoot
van 49 euro. Deze actie loopt nog tot
19 oktober. Ik ben ook bezig met een
reeks voor een sportvereniging. Variatie
alom.”

Waarom moeten de mensen voor
Fotolooks kiezen?
“Ik heb een korte opleiding digitale fotografie gevolgd in de TSM, naast een opleiding van drie jaar bij Syntra als beroepsfotograaf. Natuurlijk heb ik daarna nog veel
workshops gevolgd. Ik heb voor verschillende klanten gewerkt. Fotografie van
mensen en dieren is wel net ietsje leuker
dan van producten. Ik doe niet mee met
wedstrijden. Die kosten geld en tijd en die
tijd investeer ik veel liever in workshops
of vrij werk. Wie naar mij komt, houdt van
spontane portretten en reportages. Geen
Barbie-faces, geen geforceerde scènes,
maar gewoon spontane en eerlijke of
sportieve beelden. Het moet ‘klikken’ tussen model en fotograaf.”
Meer info vind je op www.fotolooks.be
Tekst: Karin Andries, foto: Frie Moons

ACTIE 1 - In september en oktober: PASSIONPICTURE. Vertel iets over jouw passie of jouw hobby en wij maken voor jou een fotoshoot, digitaal afgeleverd op
schermformaat voor 50 euro.
ACTIE 2 - Ben je zwanger, heb je kinderen of huisdieren, word je geconfronteerd met een ziekte en wil je graag foto’s voor jezelf of nabestaanden of heb je een hobby waar je iets opbouwt, kies dan voor een
reeks van een aantal maanden, met een korting van 25% tot eind 2016.
De prijs wordt bepaald tijdens het eerste gesprek.
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Man vindt eens hond
De Zemstenaar en zijn leeshond hebben weer een trouwe lezer gelukkig
kunnen maken en deze keer zelfs een
man, Edgard Stroobants uit Zemst! Nog
uitzonderlijker is dat zijn vrouw ook al
eens een inzending heeft gedaan en

toen ook gewonnen had. Het was
dan ook voor de Zemstenaar een
complete verrassing om aan
dezelfde deur te kunnen aanbellen. Zo zien jullie, beste lezers,
hoe onschuldig de hand is die
de winnaar bepaalt.
Iedereen kan blijven
meedoen,
zoveel hij maar wil.
Uw kans op winnen
blijft even groot.
Maar het aangekondigde wijnpakket zal voor een
volgende keer zijn
zodat wij naar gewoonte
25 euro hebben weggegeven. En nu Edgard herstellende is van een operatie
is die prijs zeker een flinke
opsteker.
Wie deze maand wil meedoen, richt zijn antwoord

aan ons vertrouwde emailadres. Papieren
inzendingen kunnen altijd in de bib en
haar filialen of in het Hof van Laar voor
de mensen daar en dit ten laatste op 15
september afgegeven worden.
De twee honden van augustus stonden op bladzijde 10 en 21.
KVDW

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

De Molensteen
b.v.b.a.

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
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Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46
VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET
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Uitgebreide keuze aan monturen
Ogentest
Aanpassen van contactlenzen
Montage & herstelling in eigen atelier

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

