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Onze redactie ging ook deze
maand op pad en kwamen
met heel wat liefdevolle verhalen terug naar huis. Kristel
vond bij amateur-archeoloog
Etienne een échte Romeinse
ring met Cupido, een uniek
exemplaar!

Valentijn

Jolien Helsen heeft enorm veel liefde voor alle medemensen.
Daar vertelde ze honderuit over tegen Annick voor haar
rubriek ça va? Ruben is dan weer een échte muziekliefhebber en zingt en danst in een prachtige musical. Hij trekt
daarvoor naar theaters in Manchester, Londen en Toronto.
Een nieuwe ster is geboren.
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2017 is trouwens het jaar waarin dromen wel uitkomen
(eat that Marco Borsato!). Althans Mona maakt toch één
van haar dromen waar, want ze trekt naar Lanzarote en
ook jij kan mee!
Alex is in de wolken over ‘blijven ademen’, het boek rond
hartcoherentie van Katrien. En Jean? Die was in zijn nopjes want hij mocht eindelijk nog eens langs zijn zo geliefde
voetbalterreinen trekken!
Veel leesplezier en een fijne Valentijn! En viert u het niet,
dan wens ik je die dag een supergezellige doordeweekse
dinsdag toe!

El en
xxx
facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar
dezemstenaar.com
info@dezemstenaar.com
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Blijven ademen!
ZEMST-BOS – Stress. Slecht slapen. Hoge bloeddruk. Hartkloppingen. Hyperventileren. Burn-out. Depressie… Onze jachtige samenleving eist zijn tol. Pillen pakken kan even soelaas brengen, maar biedt
geen blijvende oplossing. Gelukkig zijn er aangename alternatieven. Zoals hartcoherentie: tot rust
komen via een gecontroleerde ademhaling. Katrien Geeraerts is er dagelijks professioneel mee bezig
en schreef er een boek over: Blijven ademen.
Katrien ontvangt me hartelijk in haar
privépraktijk in de Korte Heusstraat.
Stelt me op mijn gemak. Toont me
omstandig op het scherm waar het om
gaat: onze adem als olie voor het hart
laten werken, zeg maar.

Van chaos naar orde
Ik ga gewillig in op haar verzoek om
mezelf even te testen. Aan mijn oorlel
krijg ik een miniknijpertje dat via een
kabeltje naar haar computer gaat, waar
een biofeedbacktoestel alles registreert.
Het grote computerscherm wordt weggedraaid, zodat ik niets merk van wat
Katrien allemaal observeert. Met volle
aandacht lees ik in stilte de tekst die ze
mij geeft. Na drie minuten verdwijnen
de tekstbladen en houdt ze mij haar
smartphone voor met daarop het ademhalingsritme dat ik moet volgen. Ik richt
nu alle focus op mijn ademhaling. In de
vorm van opeenvolgende golven moet
ik vier seconden via de neus inademen
en dan zes seconden via neus of mond
uitademen. Weer drie minuten later
mag ik stoppen en krijg ik te zien wat
‘Blijven Ademen’
(ISBN 978 90
223 3369 3)
is uitgegeven
bij Manteau en
kost 19,99 euro.
Verkrijgbaar vanaf
eind februari in
elke boekhandel of
rechtstreeks
bij Katrien.
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er allemaal op het grote scherm staat.
De eerste grafiek toont een wirwar van
lijntjes die een weergave is van mijn
oppervlakkige ademhaling bij het lezen.
Gewoon chaos. Nadien volgt een gra-

techniek kan bereiken. Het is wel een
werk van ‘lange adem’. Het is een blijvend toepassen en regelmatig driemaal
daags gedurende zeven minuten herhalen van deze techniek om een weldadig

Katrien wil ons helpen om
tot rust te komen via een
gecontroleerde ademhaling.

“Door mijn ervaring met hartcoherentie
wil ik mensen helpen in de begeleiding
bij deze ademhalingstechniek”
fiek van mijn ademhaling bij het 100 %
geconcentreerd in- en uitademen: een
zich geleidelijk tot enige orde herstellende chaos. Met een rustgevend effect
op mijn ‘hyperkinetisch’ hartritme!

Hartritme-variabiliteit
Katrien: “Dit is een momentopname.
Een eerste indicatie van wat je met deze

effect te bereiken. Niet evident, maar
meten is weten en de motivatie krijg je
mee tijdens het traject dat bestaat uit
vier sessies, om de twee weken.”
Katrien, die zowel bij haar thuis in
Zemst-Bos als in de groepspraktijk
‘Het Appèl’ (even voorbij de Carrefour,
richting Mechelen) sessies organiseert, heeft zichzelf via deze techniek
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uit een burn-out gewerkt. Meer nog,
ze heeft er door haar biomedische
studieachtergrond haar beroep van
gemaakt om als zelfstandige coach
anderen te helpen. Eind deze maand
verschijnt van haar trouwens een eerste boek met de toepasselijke titel:
Blijven ademen.

Werkboek
Katrien: “Het is absoluut geen burnoutboek! Het is een wetenschappelijk
onderbouwd doeboek, waarin ik de
techniek uitleg in samenwerking met

cardiologen en andere medische specialisten.”
Katrien toont me een gecorrigeerde
kopij van het boek kort voor het ter perse
gaan. Ik blader door hoofdstukken over
correct ademhalen en hartritme. Over
apps en toestellen die je daar kunnen
bij helpen en begeleiden. Met een boel
praktische tips, zodat je zelf aan de
slag kan.
Ik neem afscheid van Katrien. Zo ‘zen’
blijkbaar, dat ik mijn bril vergeet mee
te nemen. Iets wat mij, als controlefreak, nog nooit is overkomen. “Je

Op maandag 13 maart om 19
uur organiseert de Welzijns- en
Gezondheidsraad een gratis infosessie rond hartcoherentie in de
Hoeve. Inschrijven verplicht (via
Welzijn@Zemst.be), wegens beperkt
aantal plaatsen.
Katrien Geeraerts, Korte Heusstraat
51, Zemst/ Brusselsesteenweg 544
(Het Appèl), Mechelen. www.biofeedbacktraining.be of 0474/98.21.23.
brein is mee”, zegt ze, “en daar is het
hem om te doen.”
Tekst: Alex Lauwens, foto: Katrien Geeraerts

Cupido met harp
ELEWIJT – Uit ons Romeins verleden is een Cupido tevoorschijn gekomen. Hij speelt harp en staat op een
ring. De trotse vinder heeft van een brok roest terug een juweeltje laten maken. Cupido schittert als vanouds.
Etienne Vandepitte kent u al van
onze vorige edities en van de reeks
over Romeins aardewerk die in de
nieuwsbrief van De Semse verschijnt.
Hij is een gedreven
amateurarcheoloog en lid
van de werkgroep
archeologie van de
heemkundekring.
Hij woont in onze
meest Romeinse
deelgemeente, die
hij al zovele jaren Dit is de
Romeinse
met
argusogen ring van 1800
heeft platgelopen. jaar oud uit
Elewijtse grond.
Altijd op zoek naar
resten uit dat verre verleden. Zo heeft
hij al een opzienbarende collectie
scherven bijeengevonden die hij restaureert en vele andere objecten. Het
mooiste daaruit, zoals hij zelf zegt, is
een ijzeren ring, waarschijnlijk uit de
8

tweede eeuw na Christus, Romeins
dus. En dat je ook echt geoefende
ogen moet hebben om te kunnen
vinden, blijkt uit zijn verhaal van de
fameuze vondst.
“Toen ik het in de
zomer van 2015
vond, was dit gewoon een brok
roest waar amper
een ring in te herkennen viel”, vertelt
hij. “Hij werd professioneel gereinigd en geconserveerd door Natalie
Cleeren uit Geetbets. Het resultaat is
een schitterende ring.” Na die grondige
opknapbeurt kon je een gem (een halfedelsteen of glas met een gesneden
decoratie) zien. Die decoratie bleek de
voorstelling van een Cupido of Amor,

de zoon van Venus en Mars, de gevleugelde god van de liefde. Gewoonlijk
wordt die voorgesteld met pijl en boog,
maar hier heeft hij een harp in zijn
handen. Hij staat in een prachtig gouden ovaal.
Etienne moest lang op zijn ring wachten omdat het ontzouten van dat verroest ijzer ongeveer zes maanden
heeft geduurd. De combinatie van
ijzer en goud lijkt hem wel vreemd.
“Bij de Romeinen mochten blijkbaar
in die periode alleen de personen van
belangrijke afkomst goud dragen en
dan ook nog in een beperkte hoeveelheid. Deze combinatie was dus misschien een middel om die beperkingen te omzeilen: de achterpoortjes van
1800 jaar terug“, aldus Etienne.
Zo schittert Cupido weer voor eeuwen.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd (met dank
aan EV); foto’s: Etienne Vandepitte
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Ondernemers ontmoeten elkaar
ZEMST / ELEWIJT - In het voorjaar van 2016 organiseerde het gemeentebestuur een online enquête
om bij lokale ondernemers en zelfstandigen te peilen naar de mogelijkheid en wenselijkheid van
een nieuw platform van lokale ondernemers over heel Zemst.
De respondenten op de enquête werden
daarna uitgenodigd op een tweetal vergaderingen om te polsen naar de levensvatbaarheid van het idee. Uit die vergaderingen ontstond bij een aantal Zemstse
ondernemers het idee om een nieuw
ondernemersplatform op te richten. Op
maandag 20 februari organiseren ze
hun eerste activiteit: het eerste Zemstse
Ondernemerscafé “Zemst onderneemt!”.
de Zemstenaar blies een paar weken
geleden verzamelen voor een ontmoeting in café Amadeus met enkele initiatiefnemers van het eerste uur van het
ondernemersplatform en we maakten
er kennis (voor zover dat nodig was) met
Pascale De Snijder, Anja Van Cappellen,
David Enckels, Chantal Juliens, Sabine
Thielemans, Johan Luycx en Vincent
Van Leemputten.
Sabine legt uit: “De bedoeling van ons
platform is niet een online forum te zijn,
maar veeleer de Zemstse zelfstandigen
en ondernemers op allerhande manieren de gelegenheid bieden om elkaar
te ontmoeten. Een eerste activiteit van
onze werkgroep is de organisatie van
een ondernemerscafé op 20 februari
om 20 uur in het Elewijt Center. We wilden niet direct van wal steken met een
grootschalig evenement, maar in een
eerste fase eerder een kleinschalige en
laagdrempelige samenkomst organiseren waar we ongedwongen kunnen
netwerken en ontmoeten (wie is wie in
Zemst?). Het gemeentebestuur steunt
eenmalig ons event door een eerste
gratis drankje aan te bieden. Als we zien
dat ons initiatief genoeg succes heeft,

Een groep enthousiastelingen
probeert het concept
ondernemerscafé al even uit.

gaan we door met andere activiteiten. In
geen geval willen we in de plaats treden
van andere partners zoals UNIZO, VHVH,
KMO-forum, BNI, enzovoort; we zien onze
organisatie eerder als complementair.”

Mond-aan-mond reclame
Anja, David en een aantal andere werkgroepleden vervolgen: “Onze promotie
gebeurt via flyers en allerlei moderne
media, maar uiteraard appreciëren wij
graag een artikeltje in de Zemstenaar; al
rekenen we ook en vooral op mond-aanmond reclame door onze eigen mensen.
Zo wordt van iedereen van de werkgroep
verwacht om een aantal collega-ondernemers aan te spreken in de hoop dat dit
aanstekelijk en vermenigvuldigend werkt.
In Zemst is er overigens veel verborgen
ondernemerschap: grote fabrieken zijn
er hier niet, maar wel vele honderden
zelfstandigen en ondernemers van allerhande slag. Een bont gezelschap dat wij
wat meer visibiliteit willen geven.”
Schepen van lokale economie Dirk Van

Roey krijgt het laatste woord: “Als je naar
onze gemeentelijke database wie zemst
die vindt surft, kan je zien hoe talrijk en
veelzijdig de lokale ondernemers zijn in
Zemst. Elke event dat voor of door hen
georganiseerd wordt, is heel welkom en
later zullen we zien hoe we dit kunnen
stroomlijnen met de bestaande structuren zoals onder meer het KMO-forum.
Ook het gemeentebestuur duimt alvast
mee voor het succes van deze activiteit.”
Kortom, alle ondernemers, zelfstandigen, handelaars, vrije beroepers, … van
Zemst zijn welkom op het eerste ondernemerscafé “Zemst Onderneemt!”, in
de bar van het Elewijt Center, op maandag 20 februari om 20u. Gratis toegang;
inschrijven is niet nodig, maar gewenst
(e-mail aan davidenckels@pesciespetsupplies.com)! Tip van de organisatoren: vergeet je visitekaartjes niet ;-). de
Zemstenaar zal in elk geval onze fotograaf langssturen om enkele leuke VIPfoto’s te schieten!
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries
11

Ere aan de kookouders van Weerde
WEERDE - Een trio dat niet alleen vele magen heeft gevuld, maar ook vele harten verwarmd. Het koppel
Hilda Tesseur en Jan Marquebreucq en vaste waarde Hilde Verlinden verstonden de kunst van het koken
en verwennen, verzorgen en begeleiden: de vaste pijlers van een steeds veranderende chirogroep.
Zij vormden samen 35
jaar de constante van het
jaarlijkse kamp: in hun
handen legden de leiders
alle vertrouwen op lekker
eten, juiste verpleging en
extra bijstand. Kortom hun
adjectieven van moeke en
vake hadden Hilda en Jan
niet gestolen, en dat 41 jaar lang! Hilde
was daarnaast ook nog 35 jaar de verpleegster van dienst.
Al die jaren samen hebben ze de volledige tien dagen op kamp doorgebracht:
alle jongens én ook de leiders hebben de beschermende handen van die
twee moeders en een vader boven hun

hoofden gevoeld, als volwassen begeleiders van en voor de groep.
“Maar ook meermaals namen ze het op
TEGEN de volledige leidingsploeg! Reden:
het plezante vragenspelleke Trivial Pursuit
’s avonds in de keukentent, dat het trio
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die de groep al die jaren
heeft mogen ervaren”, vertelt oud-groepsleider Stijn
Bauters.
Die luxe bestond in rijst- of
andere pap ’s avonds na
de sluiting, alle inkopen
en de organisatie van de
keuken en medische post
volgens hun vast stramien, inspringen
bij ongelukjes met nat gerief, of erger…
bij een ondergelopen terrein. “Ja zeg,
uitgerekend op hun laatste kamp hebben wij een deel van de groep, de kleinsten, moeten evacueren omwille van
het noodweer in juli. Dan is zo’n trio
goud waard, zoals ook onze bijdehandse
oud-leidingsploeg. Zo viel hen daar in
de Ardennen een emotioneel en zeer
memorabel afscheid te beurt.”
Veilig weer thuis hadden de (oud)-leiders een prachtige oorkonde gemaakt
in fraai rijmende verzen, sappig op zijn
“Weits”, op smaak gebracht met pittige
beeldtaal en gekruid met weemoed,
respect en dankbaarheid.

“Deze drie mensen zijn nu compleet
verrast bij hun verschijning in dit
nummer. Het zijn kookmonumenten.
Waarom? Lezen maar!”

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd;
foto: Stijn Bauters

Deze oorkonde werd hen plechtig overhandigd tijdens het kookouderfeestje in oktober. Daar kregen
ze ook te horen wat de oud-leiders van de chirojongens het beste kampeten vonden. Na een massale
reactie op die rondvraag klonk het als uit één mond
‘ballekes in tomatensaus met puree’. “En hoe daar
van gesmuld werd op kamp, legendarisch!”, roept
Stijn verrukt uit.
Ook de Zemstenaar wil dit trio hulde brengen met
deze valentijnsverrassing en laat zo heel Zemst
delen in de dankbaarheid om deze warme mensen.
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Gezocht: geld voor Vlinderveld
ELEWIJT - Sympathisanten kunnen in de aankoop van de biologische zelfoogsttuin Vlinderveld bijdragen met schenkingen of door aandelen te kopen.

Al een jaar lang zaait en oogst Steven
Desmet groenten en klein fruit in zijn
CSA (Community Supported Agriculture)
zelfoogsttuin Vlinderveld aan de
Hoogstraat. Hij wil het perceel nu laten
aankopen door de coöperatieve De
Landgenoten. Die laat boeren en consumenten samenwerken aan een
betere toegang tot landbouwgrond voor
boeren. De hoge grondprijs is één van
de grootste drempels voor (startende)
landbouwers.

Grondbank voor bioboeren
De Landgenoten kopen landbouwpercelen aan, brengen ze onder in
een grondbank en verhuren ze door
aan bioboeren. Zekerheid over de
toegang tot grond creëert kansen
voor boeren om een duurzaam en
agro-ecologisch bedrijf op te starten,
uit te bouwen en door te geven aan
een opvolger. Zo dreigt ook de opgebouwde bodemvruchtbaarheid, het
levenswerk van de bioboer, niet verloren te gaan. En zo krijgt de boerderij opnieuw de ruimte om te groeien.
Voor het aankopen van deze gronden
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ontvangt De Landgenoten schenkingen van geld of gronden of verkoopt
het aandelen.

Maatschappelijk rendement
“Voor de aankoop van het Vlinderveld
zoek ik enthousiaste Zemstenaars,
maar ook bedrijven of verenigingen die
een stukje van het veld willen kopen
door een aandeel in De Landgenoten
te nemen”, zegt Steven. ”Zo wordt het
veld een gemeenschappelijk goed
voor duurzame lokale biolandbouw.
De prijs van een aandeel bedraagt 250

euro. Momenteel hebben we al de helft
van de middelen opgehaald. Voorlopig
worden er geen dividenden uitgekeerd
en gaat het dus eerder om een maatschappelijk rendement ten bate van
de lokale gemeenschap in Zemst en
omgeving.”
Het Vlinderveld heeft ook nog abonnementen beschikbaar voor zelfoogst of
groentepakketten.
Intekenen op de aandelen kan tot eind
februari. Info op www.delandgenoten.be.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

"De Landgenoten brengen goede
landbouwgrond onder in een grondbank en verhuren hem aan de boer"
Steven aan zijn
tunnelserre op het
Vlinderveld

Denk aan uw winternazicht

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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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: Jolien Helsen uit Hofstade houdt
van mensen.
Ik ontmoet Jolien op de dag dat Donald Trump de eed aflegt
als 45ste president van de Verenigde Staten. Wat doet dat met
een tweedejaarsstudente Sociaal Werk?
“Ik vind dat de wereld heel hard en afstandelijk geworden is.
Trump is daar een voorbeeld van. We zijn verzand in een wij-zij
denken. Wij zijn de goeden, de anderen de slechten. Mensen lijken niets meer van elkaar te kunnen verdragen en vallen elkaar
op sociale media hard aan. Vandaag is er meer racisme, meer
haat en meer oorlog. En iedereen vindt dat precies normaal. Ik
niet, ik weet wat het is om anders te zijn dan de anderen.”
Wat bedoel je daarmee, Jolien?
“Ik heb een leerstoornis. Het feit dat ik
kan verder studeren heb ik te danken aan de begeleiding en steun
die ik gekregen heb op school
en in mijn omgeving. Ik ben
daar dankbaar voor en ik wil
iets terugdoen. Ik wil ‘achteruitgeschoven’ mensen verder helpen. Daarom studeer ik nu Sociaal
Werk. En daar voel ik me heel goed bij.”
“Ik heb een tijdje geleden twee maan-

Ça va?

Een optimistische maar
realistische Jolien.

den stage gelopen in Borgerstein, een woonzorgcentrum
voor ouderen en personen met een mentale handicap. In
ons hokjesdenken zijn mensen met een mentale beperking
geen volwaardige mensen. Dat maakt me kwaad, want dat
zijn ze wel. Wanneer je de moeite neemt om hen te leren
kennen, dan krijg je zoveel vriendschap en dankbaarheid.”
Hoe zie je de toekomst?
“Positief! Al vraag ik me wel af welke consequenties het huidige
beleid op mijn sector zal hebben. Sociaal werk wordt dikwijls
beschouwd als nutteloos, als iets dat niets oplevert en waarop
dus bespaard kan worden. Dat is absoluut niet mijn mening.
Sociaal werk brengt mensen bij elkaar en is broodnodig als we
onze maatschappij leefbaar willen houden.”
Tekst en foto: Annick Colman

Benny haelwaeters

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

‘t Hof, café met eetgelegenheid
Tervuursesteenweg 285,
1981 Hofstade - 0472 45 18 89
open van ma tot vr vanaf 16 u

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
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Ruben schittert in Bat Out Of Hell
ELEWIJT/LONDEN – Ruben Van Keer beleeft de tijd van zijn leven. Vanaf deze maand zingt en danst
hij in Bat Out Of Hell, een musical van Jim Steinman, geïnspireerd door het legendarische album van
Meat Loaf. Het brengt de Elewijtenaar naar de megatheaters van Manchester, Londen en Toronto. Als
dat geen goeie reden is voor een gesprek.
Begin bij het begin, Ruben. Welke
opleiding volgde je om het zover te
schoppen?
“Ik studeerde Muziektheater aan het
Conservatorium van de
Fontys Hogeschool voor
de Kunsten in Tilburg
van 2011 tot 2015. En
in 2015-2016 behaalde
ik een Master degree
in Musical Theatre aan
de Royal Academy of
Music in Londen.”
En hoe komt een
gast uit Elewijt dan in
zo’n internationaal
ensemble terecht?
“Heel simpel: door
audities te doen. Toen
ik vorig jaar in Londen
studeerde, kwam ik via
een productie tijdens
de opleiding in contact met mijn huidige
agent. Dankzij hem
kon ik auditie doen
voor de musical Bat Out Of Hell. En
na enkele auditierondes kreeg ik het
fantastische nieuws dat ik werd aangenomen.”

dat als de persoon die normaal speelt
ziek is of om welke reden dan ook niet
kan spelen, één van de covers zijn rol
overneemt. ”

“Mijn medecast- en crewleden zijn
stuk voor stuk aangename en leuke
mensen. Dat valt mee, want tenslotte
moeten we toch een heel jaar nauw

Ruben trekt op tournee
naar Manchester,
Londen en Toronto.

“Plots stond Meat Loaf zélf voor mijn neus”

Welke rol krijg je?
“De musical is gebaseerd op de songs
van Meat Loaf en vertelt het verhaal
van de eeuwig jonge Strat en zijn wilde
straatbende. Ik speel in het ensemble
en ‘cover’ de hoofdrol Strat. Dit betekent
18

Waar brengt dit ongelooflijk avontuur jou overal naartoe?
“Van februari tot april loopt deze productie in Manchester. Daarna spelen we
in Londen, van mei tot en met augustus. En in oktober steken we de oceaan
over naar Toronto (Canada) tot en met
januari 2018.”
Hoe voelt dat, spelen in zo’n internationaal gezelschap?

met elkaar samenwerken. We zijn ook
ver weg van huis, waardoor je collega’s
plotseling een soort van familie worden.
Persoonlijk ga ik gewoon proberen om
elk moment ten volle te beleven. Eén
van de topbelevenissen tot nu toe was
toen Meat Loaf zelf plots opdook tijdens
de repetities. Hij wilde graag weten wie
wat deed in de musical, dat gaf toch
een heel speciaal gevoel.
Ik ga ongetwijfeld heel veel leren, dat
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doe ik trouwens nu al tijdens de repetities. Zowel van m’n collega’s als van het
hele gebeuren. Want we zijn nu ongeveer een maand bezig en ik sta er nog
elke dag van te kijken wat er allemaal
komt kijken bij zo’n grote en vooral
nieuwe productie. Mijn ogen en oren
de kost geven, dat is wat ik ga doen dit
jaar. En ik hoop natuurlijk af en toe de
hoofdrol te kunnen spelen, zonder mijn
collega’s ziek te wensen uiteraard.”

En wat zijn je verdere ambities?
“Goh, moeilijke vraag. Ik ben nog maar
net begonnen aan deze productie en
we zijn hier een heel jaar mee bezig
zijn. Als acteur is het bovendien ook
vaak kijken wat er op je pad komt: audities afwachten, welke productie begint
er als deze eindigt, enzovoort. Maar
uiteraard hoop ik om volgende keer
niet de cover te zijn van een rol, maar
gewoon first cast.”

Kunnen wij van in Zemst je avonturen volgen op de sociale media?
“Zeker! Je vindt me op Twitter, via ‘@
RubenVankeer’, op Facebook via www.
facebook.com/rubenvankeerfanpage/,
op Instagram via ‘rubenvankeer’ en op
mijn website www.rubenvankeer.com.”
Zoveel is duidelijk: van Ruben Van Keer
hebben we het laatste nog niet gehoord
en gezien!
Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Ruben Van Keer

Kookmoeder Ilse is niet meer
ZEMST - Met een perfecte combinatie van Tina Turner, Rod Stewart, Gregoriaanse gezangen,
oudchiroliedjes, aangepaste evangelieteksten en doorleefde persoonlijke getuigenissen werd zaterdag afscheid genomen van Ilse Janssens. Ze werd amper 46 jaar.
De kerk van Zemst was te klein voor alle
mensen die een laatste eer wilden betonen aan Ilse, ons Ils, Bilske, Swakske,
of hoe je haar ook wou noemen.
Steunpilaar van de kookouders, van Chirome en oudchiro
en al heel lang een Hemenicoon met een onbetwistbare
plaats in de denkbeeldige Star
Boulevard van de Stationslaan
naar de Hemen.
Iedereen die ons Ils een beetje
kende, weet dat haar familie
voor haar altijd en onvoorwaardelijk op de eerste plaats
kwam. Vlak daarna kwam haar
engagement voor de meest
kwetsbare bejaarden in WZC
Releghem, voor wie zij met
heel haar grote hart de zorg op
zich nam.
Ilse was er niet zomaar eentje
20

uit een dozijn, niet het minst omwille
van haar flamboyante verschijning met
alle accessoires in overeenstemming,
tot zelfs haar auto en haarkleur toe. Wat

haar echter het meest uniek maakte
was haar flair om, over de generaties
heen, contact te houden met mensen. Zij kon als geen ander (oud)leiding en (oud)Tramalanters
motiveren en mobiliseren
om voor Pinkstermarkten,
zoropijlen, Chiromefeesten,
etc, “efkes te komen helpen
aan de hemen”, op zoveel verschillende manieren.
Het onverwachte overlijden
van Ilse heeft een schokgolf
veroorzaakt in de Zemstse
gemeenschap.
Ilse, we zullen je enorm missen. Bedankt namens iedereen die jou heeft mogen kennen en waarderen!

Ilse, we zullen je
enorm missen.

Tekst: Rina Verdoodt,
foto: Jo Vanhaecht

		

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
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FC

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

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

Niet één maar twee
fietsbruggen
over Zenne

Tegenover het chirolokaal
van Eppegem wordt een
van de fietsbruggen
aangelegd.

ZEMST/EPPEGEM - Waterwegen en Zeekanaal bouwt in de Zenneweg in Eppegem, rechtover het chiroheem, een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Zenne.
Midden oktober werden enkele bomen
gerooid en werden een werfweg en
een aarden werkplatform aangelegd.
Momenteel worden de funderingen
geplaatst waarop nadien de steunen
van de brug komen.
De brug wordt in maart geplaatst en
volgens de planning kan ze begin juli
in gebruik genomen worden. De brug
zal 30m lang en 5m breed zijn, zoals
de Zennebrug in Leest. Voor lokale
gebruikers vormt de brug een veilige

verbinding tussen het centrum en het
station van Eppegem waardoor ze de
Brusselsesteenweg kunnen vermijden.
Voor de Chiro vormt ze een extra veilige
oversteek naar een speelbos dat langs
de kant van het station aangeplant
wordt.
De fietsbrug is ook een onmisbare
schakel voor de verdere uitbouw van
de fietssnelweg Antwerpen-Brussel
via Mechelen. In dat project voorziet
Waterwegen en Zeekanaal in 2017 trou-

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

wens nog een tweede nieuwe brug, over
de Omleidingszenne ter hoogte van de
Heidestraat, aan het voetbalterrein van
FC Zemst, en een verbreed en verhard
jaagpad tussen Zemst en Eppegem.
Vanuit Mechelen komt er voor de fietssnelweg een groene doorsteek achter de woningen in de Heidestraat die
aansluit op de fietsbrug. De gemeente
kocht daarvoor het achterliggende weiland aan.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Sporthal Zemst-centrum

CASTEELS

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

info@printwinkel.com

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

Sporthal De Waterleest
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Eind vorig jaar startten de werke
n van de bouw van een kleute
rafdeling van de school De Pim
pernel in Zemst-Laar. Dit nieuw
e
gebouw omvat vier klassen, kla
sbergingen met tuintjes, sanitai
r
en een polyvalente ruimte. Ver
wacht wordt dat het gebouw in
september 2017 in gebruik kan
genomen worden. De officiele
eerstesteenlegging had plaats
op 20 januari. Burgemeester Bar
t
Coopman en Schepen van On
derwijs Koen Vandermeiren ded
en
dat in stijl (boven), in aanwezig
heid van schepenen, uitgenodig
den
en kinderen van De Pimpernel
. (onder). Na afloop mocht iedere
en
smullen van de lekkere taart.

Leden van Wielerclub De Zennetrappers stelden zich vaak de vraag: hoe
onderhoud en reinig ik best mijn
koersfiets? Het bestuur organiseerde
met enkele sportievelingen een
bijeenkomst in de garage bij Nees
in Eppegem. Enkele wetenswaardigheden werden met dank aanvaard.
Met een nieuwe outfit en optimaal in
orde fietsen gaan De Zennetrappers
met veel goesting het wielerseizoen
tegemoet.
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SK Laar gaat prat op de nieuw
igheden die werden doorgevoe
rd. Om de
sponsors, de plaatselijke nering
doeners, de spontane vrijwillige
rs en de
gemeente te bedanken organi
seerde de club een receptie. Het
pupillenterrein werd ingehuldigd en
het terras werd goedgekeurd voo
r gebruik.
Tijdens het officieel gedeelte we
rd het lint doorgeknipt door voo
rzitter Jan
Emmeregs, schepen van Sport
Piet Van Grunderbeek, bestuursle
den en
raadsleden.

Foto’s: Jean Andries
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Op zaterdag 14 febr
uari trok een sterke
delegatie van 12 El
en twee Zemstse te
ewijtse teams
ams met een bus
naar het open Belg
schap short curling
isc
h kampioenin Antwerpen. Elew
ijt ging niet alleen
de prijs voor de best
naar huis met
e sfeer; maar tevens
met een zilveren m
het team van Tom
edaille voor
Develter en Stijn De
Leener. De mooie tw
werd door het volle
ee
de plaats
dige team gevierd
tot in de vroege uu
Steen, eetcafé ’t vo
rtjes in café ’t
lle buikske en op de
Jinfuif.

Foto’s: Jean Andries

skeelerseizoen van start gegaan
Reko Roller Club Zemst is het nieuwe
or. Op zondag 22 januari stond in
met het Vlaams Kampioenschap Indo
ramma. “De club was met dertig
Evergem de tweede manche op het prog
zijn er opnieuw vele jonge renrenners weer van de partij. Ook dit jaar
ms kampioenschap wordt over vier
ners bijgekomen aan de start. Het Vlaa
n zondag 19 februari in Duffel. We
manches gereden. De finale is voorzie
oster.
zijn er klaar voor”, zegt trainster Anja Dec
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Op 7 januari trokken vij
ftig “superfans” van Cl
ouseau uit Elewijt met
discobus van aan het
de
’t Steen naar het Sport
paleis. “Het was een fan
tisch begin van 2017 en
taseen memorabele avon
d”, zegt Nancy Libotton
.

n tijdens de nieuwNiets dan tevreden gezichte
pegem. De spelers en
jaarsreceptie van KFC Ep
ploeg waren aanwezig
trainersstaf van de eerste
t
llig samenzijn van. Ook he
en maakten er een geze
en
trouwe supporters
schepencollege, sponsors,
t zorgden voor een leuke
buurtploegen KCVV Elewij
avond.
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Je BroodNodig broodshop: vers, ambachtelijk brood op elk moment.
BroodNodig, 12 zelfbediening-broodshops, elke dag open van 05.00 tot 23.00 uur.
Hofstade: Tervuursesteenweg 233 - www.broodnodig.be

28

tvv Jolien Vleminckx,
voor het aanschaffen
van een ligfiets.
Spaghetti a volonté +
dessert: € 15 Kinderen tot 12 j: €10

f
e
e
Sch
bekeken

Foto: Luc Van Roy

Benefiet

V

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

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

alentijn zat er weer aan te komen en Wannes zocht zich te pletter naar een gepast geschenk. Niet alleen voor zijn verwende vrouw,
maar ook voor zijn verrukkelijke vriendin. Nochtans had hij de voorbije maand al flink zijn best gedaan: met madame Josianne was hij naar
het autosalon geweest. Want zij wou kost wat kost een SUV-tje onder haar
kostelijke kont. Kostprijs: 30.000 euro. Zonder lederen zetels dan nog. Met
Mireille, zijn megasportieve vriendin, was hij naar Velofolies, de fietsbeurs
in Kortrijk getrokken. Voor een carbonnen racewonder. Met schijfremmen,
brede velgen, hydraulische schakeling, één enkel kettingblad vooraan. Een
strakke sexy outfit aan toe. Waarin haar ranke, rijzige dijen extra tot expressie kwamen. Voor een schappelijk totaal van 10.000 euro. Amper een derde
van zo’n vehikel op vier wielen waarmee je toch overal in de file stond, geen
stad meer in mocht en zo ja, er toch geen parking vond. Zijn besluit stond
snel vast. Josianne kon de pot op. Met Mireille zou hij fantastische fietstochten rijden. De Ventoux op vlammen, de Stelvio bestijgen, de Tourmalet temmen! Van Josianne kreeg hij sowieso carte blanche om te gaan fietsen. Met
wie en waar hij ook maar wilde. Het kon haar geen reet schelen. Wannes
daarentegen wel! Zolang het maar die ranke van Mireille was. Want daar
hoopte Wannes wel stiekem op. Na de ritten lekker douchen in haar knusse
camper. En wie weet wat dan nog allemaal! Wannes zijn libido sloeg op
hol. Virtueel weliswaar… Zoals bij menig man wel vaker het geval is.
De dagen, de weken vlogen voorbij. Josianne bleef maar zagen. Kreeg uiteindelijk haar karretje. Lederen interieur incluis. Trouwens, alleen Mireille wist
dat hij flink wat gewonnen had met de Lotto. Josianne verzamelde overtredingen en boetes: overdreven snelheid, fout parkeren, glaasje op… Bovenop
smaad aan de politie. Wegens iets te vrijpostig tegen de wijkagent. Ook maar
een man. Die wel zwichtte voor haar voluptueuze, vleselijke charmes. Meteen
het sein voor Wannes om voluit voor Mireille te gaan. Zelfs de Galibier moest
eraan geloven! En die stond niet eens op het programma. De hoogste toppen werden gescheerd. De camper schudde en stampte onder het gezamenlijk genot van elke extra rit.
Tot hij op de terugreis aan het slingeren ging. Wannes werd wakker in het ziekenhuis. Zijn Josianne aan zijn zij. Het was goed geweest. Ze was suf geworden van al
die snufjes in haar SUV. Ze hoefde hem niet meer. Wel haar Wannes. En ook een
racefiets om samen met hem, Mireille en haar nieuwe vriend volgende zomer op
Alex Lauwens
fietsvakantie te gaan. Ze trainde zich te pletter! Vive le vélo!
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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

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

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

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

30

Nieuwe autokeuring in Eppegem
Eppegem - Half december opende het nieuwe autokeuringsstation aan de Erasmuslaan in Eppegem
voor het publiek. De Vlaamse regering investeerde er negen miljoen euro in. Het oude gebouw aan de
Schaarbeeklei sluit en wordt verkocht.
Vlaams minister van Mobiliteit Ben
Weyts wees bij de vooropening op de
noodzaak van een modern, personeelsvriendelijk en efficiënt station.
“Een nieuw keuringsstation werd een
noodzaak”, zegt de minister. ”Het keuringsstation aan de Schaarbeeklei
in Vilvoorde werd in 1960 in gebruik
genomen en het gebouw, de installaties en sommige technieken zijn
verouderd. Bovendien loopt de exploitatievergunning in 2017 af. Het nieuwe
station moet een antwoord bieden op
het toenemende personen- en vrachtverkeer en een efficiënte service bieden aan de klanten. Veilige voertuigen
zijn uiteraard ook belangrijk om het
aantal verkeersdoden op onze wegen
terug te dringen. Een keuringsstation
is een investering in verkeersveiligheid
en dat begint met een veilig bestuurbaar voertuig. Het personeel heeft hier
een verantwoordelijke job als scheidsrechter en ik hoop dat ze ’streng en
rechtvaardig’ zullen oordelen.”
Het keuringsstation is één van de tien
stations die AIBV exploiteert. Er werd
gekozen om de bestaande gebouwen
te verbouwen en uit te breiden met
een nieuwbouw. Volgens gedelegeerd
bestuurder AIBV Philippe Bernard is
dit een kostenbesparende operatie
en een prima locatie op Cargovil die
geografisch ook interessant gelegen
is voor grote transport- en distributiebedrijven. De autokeuring heeft acht
keuringslijnen, één lijn voor keuringen
na een ongeval en een ruime parking.

Het personeel is opgetogen over de nieuwe werkplaats.

Vrachtwagens die door de politie van de
weg geplukt worden kunnen meteen
invoegen op de controlelijn. Bernard
lichtte de nieuwe energiezuinige locatie toe.

Comfortabeler
en energiezuinig
“Voor de 31 werknemers wordt het hier
aangenaam werken. Hun werkplek
werd een stuk comfortabeler en energiezuinig uitgerust. Er is led-verlichting,
stralingswarmers en snelpoorten om
warmteverlies en tocht tegen te gaan.

De dakconstructie werd versterkt met
extra spanten, goed voor 57 ton staal,
voor een latere installatie van zonnepanelen.”
Bedoeling is om jaarlijks 100.000 keuringen en méér uit te voeren. Aan de
klanten wordt een snellere doorloop
beloofd en een comfortabele opvang.
De genodigden die de openingsreceptie verlieten kregen van AIBV een flesje
water toegestopt met de boodschap
‘goede en veilige terugreis’.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959
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In de Filmerij mag er al eens gelachen worden
ZEMST - In februari is het een jaar geleden dat de Filmerij met de komedie Le Tout Nouveau Testament
in de Melkerij startte met een tweewekelijkse filmprogrammatie. Het afgelopen jaar kwamen in een zo
gevarieerd mogelijk filmaanbod vaak ook minder bekende kwaliteitsfilms aan bod.
Na het wat serieuzere filmwerk in januari (met Julieta en Land Of Mine), is het
tijd voor wat lichtvoetiger
materiaal, op 8 februari
met Eddie The Eagle.
In 1988 was Eddie
Edwards dé sensatie op de
Olympische Winterspelen in
Calgary, niet omdat hij won,
maar omdat hij als laatste eindigde.
Deze Brit was als kind al bezig met
talloze persoonlijke sportrecords. Hij
ontpopt zich tot redelijke skiër, maar
ver van top. Reden voor Eddie om zich
op de skischans te storten, waarvoor in
eigen land geen concurrentie bestaat.
Als hij erin slaagt de kwalificatieafstand
van 61 meter te springen, is deelname
aan de Spelen een feit.
In deze film is veel gebruik gemaakt
van stand-ins en stuntmannen, body-

cams en helikopterbeelden, waardoor
je daadwerkelijk een indruk krijgt hoe
machtig en doodeng het
moet zijn om een schans
van negentig meter hoogte
af te suizen. Dit maakt
van Eddie The Eagle een
weergaloze sportfilm, die
nog maar eens aantoont
dat je alles kunt bereiken als je maar
moed en inzet toont. Met een soundtrack vol jarentachtigpop, maakt deze
film op een vermakelijke manier duidelijk dat ook in een verliezer een échte
winnaar kan schuilen.
Humor is ook nooit ver weg in La Pazza
Gioia (wat zoveel betekent als “de
waanzinnige pret”), maar wel op een
totaal andere manier.
Deze Italiaanse prent over de belevenissen van twee vrouwen die wegvluchten

uit een psychiatrische instelling barst
van de vrolijke gekte, maar is in de eerste plaats een drama dat aangrijpend
in beeld brengt hoe het is om te leven
met een geblesseerd hart en hoofd.
Met lyrisch camerawerk en zonnige
fotografie kun je de roes voelen die de
twee vrouwen tijdens hun escapade
ervaren. De regisseur laat de toon voortdurend omslaan van euforisch-uitgelaten naar hartverscheurend-tragisch.
De vertolkingen van de twee ijzersterke
Italiaanse actrices Valeria Bruni (zus
van Carla Bruni) en Micaela Ramazotti
zorgen ervoor dat je als kijker de heldinnen helemaal kan begrijpen, hoe
labiel ze ook zijn.
La Pazza Gioia, een tragi-komedie die
blijft hangen, op 22 februari te bekijken
in de Melkerij.
Tekst: Jean-Marie Brassine

De Molensteen
b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

Gulderij 9 - 1980 Weerde
Tel. 015/62 16 18 Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163

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

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

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

PESS MEN’S FASHION

GARAGE

Maurice

ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

“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.

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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Museum krijgt dennenkegels
van 130.000 jaar oud
ZEMST - Versteende dennenkegels van ongeveer 130.000 jaar oud uit de zandgroeve in Bos van Aa
zijn de nieuwste blikvangers in het museum van heemkring De Semse. Het museum kreeg enkele
exemplaren uit de collectie van de Leuvense vereniging Homo et Natura (Hona).
Vilvoordenaar en lid van De Semse,
Marc Spolspoel, heeft jarenlang in de
zandgroeve van Bos van Aa gezocht
naar deze gewilde relicten uit de oertijd,
maar er nooit één gevonden.
Het Bos van Aa in Zemst is vandaag
een prachtig natuurgebied, maar in de jaren
‘80 en ‘90 van vorige
eeuw was het één van de
grootste zandwinningsgebieden in Vlaanderen.
Tussen al dat gedolven
zand bevonden zich
ook schatten uit de oertijd. Vilvoordenaar Marc
Spolspoel, ook actief als
vrijwilliger in het Natuurhistorisch Museum in
Brussel, trok meermaals
naar de site op zoek naar
deze relicten en verzamelde er een hele hoop
van. ”Fossiele botten van
mammoeten, neushoorns, rendieren
en steppewissenten wél, maar fossiele
dennenkegels heb ik er spijtig genoeg
nooit gevonden.”

Nieuwjaarscadeau
Geert Andries en Stijn Goolaerts van
de Leuvense vereniging Hona vulden
dat tekort nu aan met enkele prachtig
bewaarde exemplaren uit hun collectie. “De kegels moeten uit de laatste
tussenijstijd dateren”, zegt archeoloog
Geert Andries, ”Ik vond ze in de jaren ‘80

in de zandgroeve van Bos van Aa. Ze zijn
meer dan 130.000 jaar oud”, bevestigt
geoloog Stijn Goolaerts. Samen met
de dennenkegels kreeg De Semse nog
een fossiel van een loofboomblad, fossiel hout en kwarts.

maakt hele fragiele dingen snel
kapot, een blinde niet.”

Mammoetschedel
Eén van de topstukken van het
museum is een grote schedel van een
Mark Spolspoel (links) krijgt
de merkwaardige stukken van
de Leuvense kring Hona.

Aankomen mag
Het Bos van Aa-museum is een
unieke ontdekkingsplek voor blinden
en dat was een eerder idee van Marc.
“In andere natuurhistorische musea
mag je niets aanraken. Hoe kunnen
blinden zich dan een beeld vormen
van de dieren die hier ooit hebben
rondgelopen, als je ze niet aan de
botten laat voelen?”, stelt hij. “Hier
kan dat wel en alle stukken zijn ook
in brailleschrift toegelicht. Een ziende

mammoetstier, één van de grootste
exemplaren van Noordwest-Europa,
zo bleek onlangs tijdens een bezoek
van de Nederlandse mammoetexpert
Dick Mol.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Wie merkwaardige vondsten uit de
zandgroeve in bezit heeft, kan die
altijd ter beschikking stellen van
de heemkundekring of eventueel
afstaan.
Tel. 02/253.24.47.
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GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be

dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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Herbronnen in Lanzarote
EPPEGEM - Gezondheidspraktijk Sa t’sam trekt naar Lanzarote om er herbronnende ontdekkingsreizen en zonnige studiereizen te organiseren. 15 jaar geleden werden Mona en haar partner helemaal
verliefd op dit zonnige eiland en in 2017 komen dromen uit!

Een paar jaar geleden kon je hier alles
lezen over Mona Lanjri die in Eppegem
gezondheidspraktijk Sa t’sam runt.
Een plek waar je alternatieve behandelingen zoals shiatsu, craniosacrale therapie en voetreflexologie kan
ontdekken, maar waar je even goed
terecht kan voor osteopathie. Wat je
toen niet las, was dat Mona en haar

partner al meer dan 15 jaar hun hart
verloren zijn aan Lanzarote. En dat
ze stiekem droomden van een leven
daar. Die droom wordt werkelijkheid,
want vanaf dit voorjaar reist Mona
heen en weer tussen haar praktijk in
Eppegem en hun huis in Lanzarote.
En wat meer is, ook jij kan mee!
Je gaat ginder
niet alleen in de
zon liggen, Mona?
“Nee, ik ga voorlopig nog niet met
pensioen (schaterlacht). We organiseren elke maand
één reis, de ene
keer zal dat een
herbronnende ont-

dekkingsreis zijn en de andere keer
meer een studiereis.”
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
“Sowieso logeer je zeven dagen (van
zondag tot zondag) in ons huis, er is
plaats voor vier gasten. We halen je op
aan de luchthaven en zetten je zeven
dagen later weer af aan de luchthaven en daartussen hoef jij je nergens
zorgen om te maken. We zorgen voor
alles: lekkere en gezonde voeding
(geen macrobiotiek), leuke uitstapjes,
voldoende vrije tijd, kortom, je kan bij
ons helemaal tot rust komen.
Bij de herbronnende ontdekkingsreis
draait alles rond de Chinese gezondheidsleer. Het is een herbronning rond
de vijf elementen: vuur, aarde, metaal,
Tijdens één van de vele
uitstappen trek je naar Haria,
de vallei der palmbomen.

Mona gaat wat meer van het
leven genieten in Lanzarote.

"Ik ga voorlopig nog niet
met pensioen"
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water en hout. Alle elementen zijn op
het vulkanische eiland ruim aanwezig
en vanuit ons huisje kijk je zo uit op zee.
Er worden meditaties, ademhalingsoefeningen, visualisatietechnieken aangeleerd. En uiteraard is het een prachtig
eiland dus nemen we je graag mee op
ontdekking langs de mooiste plekjes..
Wist je dat Lanzarote een Unesco bioreservaat is?”

Lanzarote reizen met Sa t’sam
Van zondag tot zondag
All in (behalve de vlucht en alcoholische dranken): vanaf 800 euro
18-25 juni: herbronnende ontdekkingsreis rond de 5 elementen
23-30 juli: herbronnende ontdekkingsreis rond de 5 elementen
6-13 augustus: initiatie Shiatsu
24 september - 1 oktober: herbronnende ontdekkingsreis rond de 5 elementen
15-22 oktober: herbronnende ontdekkingsreis rond de 5 elementen
19-26 november: herbronnende ontdekkingsreis rond de 5 elementen

En de studiereizen?
“Ook dat is een combinatie van uitstapjes en workshops. Het onderwerp
kan verschillend zijn. De ene keer leer
ik je in een week tijd de basis van
Shiatsu waarbij je een massage gaat
uitoefenen met de Shiatsuvingerdruk.
Je gebruikt dus je handen op de

17-24 december: Japanse gezichtsmassage en inleiding in de voetreflexologie
Meer info: www.satsam.be of zoeken op Facebook naar Sa t’sam.

drukpunten die op de meridianen
verspreid in je lichaam liggen. De
andere keer leer ik je voetreflexologie

en ook de drukpunten op je gelaat
komen aan bod. Alles voor de ultieme
ontspannningsmassage dus!”
En waarom Lanzarote?
“Het is een idee waar we al jaren mee
spelen. Elke vakantie trekken we naar
daar. Lava maakt het eiland heel
mineraalrijk. Wanneer je daar bent
voel je dat meteen, je ademt er veel
beter. Bovendien is het er altijd warm
en niet vochtig. Je kan er je energielevel weer helemaal opladen.
Ik werk hard en graag (lacht) maar het
moment is gekomen om ook wat meer
van het leven te profiteren.”
Kom je nog terug naar Eppegem?
“Meer zelfs, ik blijf ook in Eppegem! Ik
ga heen en weer reizen tussen ons
huis in Lanzarote en de praktijk hier
in Eppegem. Fifty-fifty mijn tijd verdelen. Ik laat mijn trouwe klantjes niet
zomaar in de steek. Ze kunnen nog
steeds online hun afspraak maken,
ook mijn lessen in Studio World Tree
in Vilvoorde gaan nog door. “

Logeren doe je bij Mona
thuis, met zicht op zee en
het zwembad.

Tekst en foto: Ellen Van de Wijgaert,
foto's: Mona Lanjri
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Kan fusie uitblijven in Groot-Zemst?
De accommodaties van derdeprovincialers FC Zemst en VV Elewijt, vierdeprovincialers VK Weerde
en Verbr. Hofstade en liefhebbersploeg SK Laar liggen enkele kilometers van elkaar. Sommige clubs
staan open voor een samenwerking, maar de verschillen zijn en blijven groot.
Tekst en foto’s: Jean Andries

Derde amateurklasse B
KFC EPPEGEM
Voor KFC Eppegem lonkt de toekomst in eigen mooie accommodatie, met een totaal van 32 ploegen. De club speelt voor
het eerst in haar geschiedenis in nationale. 1 mei 2016 was
hét topmoment in de 70-jarige geschiedenis van de club. Een
echte mijlpaal werd bereikt, met de titel er bovenop. Die werd
veroverd ten nadele van het roemrijke en grote KFC Diest.

De titel en promotie is een prestatie waar alle ploegen van
Groot-Zemst U kunnen tegen zeggen. De jarenlange inzet
is eindelijk beloond. Het is het resultaat van een beleid van
continuïteit en langetermijnplanning. En een bekroning voor
het werk van het bestuur, de sportieve staf en de kern. “Een
superpluim voor alle vrijwilligers die dagelijks bezig zijn met
de club. Zonder deze mensen is er geen sprake van nationaal voetbal, zelfs helemaal niet van voetbal”, vindt voorzitter
Jan Van Asbroeck.

Derde provinciale C
FC ZEMST

KFC Eppegem

FC Zemst

FC Zemst is een voorbeeld voor vele clubs in
Groot-Zemst en omgeving. De eerste ploeg
voetbalt met negentig procent spelers uit
Groot-Zemst, met constante doorstroming van
eigen jeugd en ook de volledige technische staf
woont in Zemst. Meer dan 300 jeugdspelers, in
totaal 25 jeugdploegen in competitie, waarvan drie damesploegen. De club investeerde
in een volledige upgrade van de infrastructuur,
inclusief kunstgrasveld. Mede met dank aan de
gemeente en talloze vrijwilligers staat er iets om
fier op te zijn bij de rood-gele club. “Een fusie is
bij FC Zemst niet aan de orde”, benadrukt manager Jurgen Deman. “Iedereen speelt liever tegen
ploegen uit de omgeving. Iedere club op zich zal
wel weten wat kan en vooral niet kan. Samen
met de inzet van het bestuur, trainers, afgevaardigden, tappers en de talloze vrijwilligers zijn we
één grote familie, waar de toeschouwer zich kan
in herkennen. Ons motto is niet voor niets “FC
Zemst, da’s tof sjotten”.

Derde provinciale B
KCVV ELEWIJT
KCVV Elewijt
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“Over een fusie is al heel veel gesproken,
ik denk dat dit moeilijk te realiseren valt”,

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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen-, vloeren tegelwerken
Zemstsesteenweg 87
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60
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Topschutters Groot-Zemst
(tot 22 januari)
FC Eppegem: Mirko Gajanovic (9)
FC Eppegem B: Wouter Keulemans (9)
VV Elewijt A: Jorn Reszczynski (26)
VV Elewijt B: Gijs Parmentier (10)
FC Zemst: Yannick Ickmans en Laurent Ilja
(4)
VK Weerde: Imad El Attabi (22)
Verbr. Hofstade: Benny De Smet (8)

vindt voorzitter Rudy Bautmans. “We hebben een aanzienlijk
bedrag geïnvesteerd in de renovatie van kleedkamers en
verwarming. Tevens kunnen we de club schuldenvrij houden, met dank aan de gemeente. Onze jeugdwerking draait
heel goed, wat een serieuze instroom van nieuwe spelertjes met zich brengt. Daarnaast hebben we eerste ploegen
in derde en vierde provinciale. Elke club houdt het voetbal
graag in eigen gemeente. Ik vind dat kleinere clubs moeten
blijven bestaan. De jeugd moet nog de kans krijgen om
te gaan voetballen met hun vrienden van school, zonder
onnodige verplaatsingen naar andere gemeenten te moeten doen.”

Vierde provinciale D
VK WEERDE

VK Weerde

“Voor VK Weerde is het momenteel moeilijk om het hoofd boven water te houden”,
bekent ex-bestuurslid Louis Keppens. “Drie
of vier positieve activiteiten zijn jaarlijks
nodig. Met de inkomsten van 30, 40, 50
betalende toeschouwers komt men er niet.
Met FC Zemst waren er destijds gesprekken, zonder succes. Met de jeugd van FC
Eppegem werken we wel positief samen.
Een club als VK Weerde moet het uiteindelijk hebben van de jeugd. Als men door
samenwerking en iets professioneler werken de jongeren een goede begeleiding
kan geven, zal men er de vruchten van
plukken. Meer toeschouwers lokken is ook
een dringende noodzaak en daarvoor is
er maar één oplossing: meer spelers van
eigen jeugd in de eerste ploeg.”

Verbr. Hofstade

FC VERBROEDERING HOFSTADE

KFC Eppegem B

“Ik moet Verbroedering Hofstade bewonderen. Of de club met zo weinig mogelijkheden kan blijven bestaan is een groot
vraagteken.” Dat is de mening van vele
neutrale voetballiefhebbers. “De voorbije jaren was het voor Hofstade sportief
heel wat minder”, weet manager Tom
Straetman. “Ook op organisatorisch vlak
hebben we woeste zeeën moeten beva43

bvba

Op 19 februari een brunch van 9u30 tot 14u00.
Gesloten van 22 februari tot 28 februari!
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ren. Door die problemen zijn er enkele
gaten geslagen. En toen een drietal jaren
geleden ook nog de jeugdsamenwerking
op de klippen liep, wisten we dat het zeer
moeilijk zou worden. Met de uitstekende
werking bij FC Eppegem en FC Zemst en
de vele mogelijkheden buiten het voetbal
is het voor kleinere clubs moeilijk om nog
een volledige jeugdwerking op te zetten.
Nadat aan het einde van vorig seizoen
een aantal jeugdspelers naar andere
clubs vertrokken hebben we alle opties
open gehouden. Een warme oproep
gedaan naar medewerkers en spelers,
en dat heeft toch de nodige weerklank
gekregen. Er is een vernieuwd elan en
we zijn er in geslaagd om dit seizoen al
enkele mooie stappen in de goede richting te zetten. Zo hebben we toch nog vijf
jeugdploegen ingeschreven, waaronder
U17 die stilaan ook hun mannetje kunnen staan. Ook
onze eerste ploeg doet het beter. Dit doet ons een
beetje omhoogkijken om volgend jaar op de ingeslagen weg verder te gaan. Wat betreft de samenwerking
met andere clubs, hebben we recent nog gesprekken
gehad. Hetzij samenwerking, hetzij fusie, maar voorlopig is er nog geen concreet resultaat.”

KCVV Elewijt B

SK Laar

SK LAAR
Volgend seizoen naar de Koninklijke Belgische Voetbalbond?
“We zijn afhankelijk van de beslissing van de KVV Antwerpen
en de nieuwe federatie Voetbal Vlaanderen”, zegt Jan
Emmeregs. “Uiteindelijk zullen we verplicht zijn stilaan toe
te groeien naar de KBVB. Maar wij blijven op dezelfde basis
verder werken, zonder betalingen. Vriendschap, gemoedelijkheid, gelijkheid, niemand een buitenbeentje en alle dagen
thuis in de club is onze visie”, benadrukt de voorzitter.

Sportschepen Piet Van Grunderbeek: “Samenwerking tussen de
zes voetbalverenigingen in Zemst stimuleren.”
“Zemst heeft als gemeente een unieke structuur: vijf deelgemeenten en zes
parochies. Ook op voetbalvlak is dat zo. Zes voetbalverenigingen, zes kantines,
sanitair en 17 voetbalvelden. Elk van de voetbalclubs doet zijn uiterste best
om onder de kerktoren zijn eigenheid te bewaren. Maar het vergt enorm veel
inspanningen van al deze verenigingen om hun doel te bereiken. Met vrijwilligers en sponsors alleen geraken zij niet rond. Daarom geeft de gemeente
Zemst ondersteuning zodat elke vereniging beschikt over de nodige accommodatie en velden. Die mogen gezien worden. Samenwerking tussen de
voetbalverenigingen is echter meer dan nodig. Een aantal clubs heeft het
moeilijk om het hoofd boven water te houden. De gemeente wil extra inspanningen doen voor verenigingen die nauw willen samenwerken op het vlak van
jeugdwerking en multifunctioneel gebruik van de infrastructuur.”
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4x leeshond
Onze leeshond gaf het goede voorbeeld voor nieuwjaar op de cover van
vorig nummer: hij schudde de hand
van, zeg maar, de “leeskat” en dit wel
34 keer. Dat had een lezer voor ons
geteld. Je kon natuurlijk niet naast die
honden kijken, maar wel één van de

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

andere in het januarinummer
over het hoofd gezien hebben.
Het waren er namelijk vier en
wel op volgende bladzijden: 11,
29, 41 en 42.
Francine Tesseur uit Elewijt werd
de winnaar.
Net zoals
bij zovele
winnaars
was
dit
haar eerste
inzending
en wint ze
25 euro.
Dat kan u ook
door ons het aantal leeshonden op
foto’s in dit nummer te melden
ten laatste op 15
februari. Ofwel op
ons
mailadres
ofwel op papier en

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

Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

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

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138
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afgeven op het gemeentehuis of in de
(bib)filialen of bij Vanessa in Laar of aan
een van de redactieleden, als u die zou
kennen.
Even herhalen: alleen de leeshonden
op de foto’s bij een artikel komen in
aanmerking en dat zijn niet de foto’s
van de rubriek “Onder De Mensen”.
KVDW

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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

