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Wij beleven hier spannende
tijden, beste lezer. Heeft niks
te maken met de grote boze
wereld, met die stoute Britten
die niet meer willen meespelen
of met Bompa Lawijt aan de
andere kant van de oceaan.
Ach, laat die ouwe rakkers maar
wat lawaai maken. Veel geblaat
en weinig wol, u kent dat wel. Neen, wij zijn hier bij
de Zemstenaar helemaal in de ban van véél belangrijker
dingen: nagelbijtend kijken wij uit naar nieuw leven! Ellen,
onze hoofdredactrice, kan elk moment mama worden van
een wolk van een dochter. En dat is nog niet alles, want ergens
in juni volgt lay-outster Marijke haar goeie voorbeeld. Als dat
geen heuglijk nieuws is! Wij houden jullie op de hoogte!
Wij kunnen van u natuurlijk niet verwachten dat u rustig op
een nieuw nummer zit te wachten tot onze meisjes klaar
zijn met hun huiswerk. Er valt hier nog wel een en ander te
doen, niet? Dus besliste de redactie om een oud paard van
stal te halen. Een paard dat het klappen van de zweep
gewoon is, dat houdt van zwoegen en zweten, dat alleen
rust als het land is omgeploegd. Gelukkig hadden wij hier
nog ergens zo’n exemplaar staan. Of die ouwe knol daar
zelf zo vrolijk van werd, doet nu even niet ter zake.
U houdt uw hart al vast? U bent bang dat wij u oude wijn
in nieuwe zakken gaan verkopen? Dat wij oude koeien uit
de gracht gaan halen? Bijlange niet! Een ouwe aap hoef je
geen smoelen te leren trekken! En een gezonde ouwe bok
lust toch nog een groen blaadje, niet? Vooruit met de geit!
Hier zijn we opnieuw met een jong blaadje. Geniet van dit
parelfrisse nieuwe nummer, beste lezer. Groen en lekker,
zoals u dat van uw lijfblad gewoon bent.

Paul
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Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27

v.c.schilderwerken@skynet.be
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Kinderpret met Tommy en Banana
ZEMST – Tom Vercammen en Nicolas Blocteur kruipen al
enkele jaren met veel plezier in de huid van het knotsgekke
duo Tommy en Banana. Goochelaar Tommy en clown Banana vermaken de kinderen met plooiballonnen, allerlei
animatie en leuke trucs. Het olijke stel is nu volop bezig aan
een heuse zaalshow, die zij in het najaar willen lanceren.
Tom Vercammen leerde Nicolas Blocteur
kennen in Elewijt, toen zij buren waren.
“Ik was toen al enkele jaren bezig met
goochelen,” vertelt Tom. “Ik richtte speciaal daarvoor mijn ‘bedrijfje’ Tommy
Trics Entertainment op. Toen Nicolas mij
voorstelde om mee op de kar te springen, twijfelde ik geen seconde. Wij hadden al een gezamenlijk project lopen
met de deur-aan-deurverkoop van
allerlei spullen, maar dit leek ons veel
leuker. Vanaf toen trokken wij de straat
op als Tommy en Banana.”
Wat doen jullie dan voor grappige
dingen?
Tom: “Onze act bestaat in de eerste
plaats uit goocheltrucs. En dan niet
de kleinschalige dingen van ‘niks in de
handen, niks in de mouwen’, want daar
heeft een groter publiek weinig boodschap aan. Ik doe veel liever allerlei verTom en Nicolas willen
graag wat meer
naambekendheid
krijgen in eigen buurt.

dwijntrucs en het te voorschijn toveren van kleine
dieren, dat soort dingen.
Daar bereik je veel meer
mensen mee, en het Tommy en Banana zijn
publiek gaat er ook met- binnenkort ook te zien in
een heuse zaalshow.
een helemaal in mee.”
Nicolas: “Daar doen we het ook voor. verscherpt de creativiteit en verbetert mijn
Niks is mooier dan al die lachende kin- goochelkunst op alle vlakken.”
dergezichten.”
Kunnen mensen jullie ook inhuren
voor feestjes of zo?
En waar leer je dan al die trucs en Nicolas: “Graag zelfs! Gek genoeg zijn wij
kneepjes?
vooral bekend en actief in het Antwerpse,
Tom: “Ik was al van jongsaf gefascineerd maar dichter bij huis waren wij ook al te
door dat goochelen en begon er al vroeg zien op lentefeesten en op Driesrock in
mee te experimenteren. Dan leer je al Elewijt. Het zou natuurlijk leuk zijn om ook
snel wel een aantal trucs. Maar er bestaan hier wat naambekendheid op te bouwen.”
natuurlijk gespecialiseerde vakbeurzen,
waar je zelfs geheimen van kunstknepen Jullie werken nu aan een heuse
kan aankopen. Wij zijn ook lid van goochel- zaalshow. Wat moeten wij ons
club Blue Magic in Boom. Dat is een ver- daarbij voorstellen?
eniging waarin niet alleen amateurs, maar Tom: “Dat wordt een complete show
ook semiprofessionele én met alles erop en eraan. Het wordt een
professionele goochelaars combinatie van toneel en goochelen,
alle facetten van de goo- met een uitgewerkte verhaallijn, vrochelkunst bestuderen. De lijke circusmuziek en bovenal overgoleden demonstreren aller- ten met heel veel humor. Als alles een
lei trucs en bespreken ze beetje meezit, hopen wij ermee klaar
onder elkaar. Twee keer per te zijn in het najaar. Wij mikken op een
maand trekken we daar première in november van dit jaar.”
Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Jean Andries en
met veel plezier naartoe.
Tommy Trics Entertainment
Die uitwisseling van ideeën
Zin om Tommy en Banana aan het werk te zien? Of wil je het
grappige duo zelf inhuren? Neem dan contact op met Tom
Vercammen via gsm 0478-091964, e-mail tommytricsentertainment@outlook.com of www.facebook.com/MagicTomV.
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Fietsfun? Antidotum!
Hofstade – Een job met verantwoordelijkheid en de onvermijdelijke stress. Bart Moeyersons (55), op
zich al een super sportieveling, koos de jongste jaren voor de fiets om dagelijks een retourtje Mortsel
te doen. Als tegengif. Vorig jaar stopte hij als productie manager bij AgfaGevaert en besloot van zijn
sportieve passie zijn nieuwe job te maken: Antidotum zag het levenslicht. En danseuse hoge toppen
scheren. Samen met zijn vrouw Claire (53). En al wie hen wil volgen…
Claire Caspers, afkomstig uit Landen oplossing: iedereen en alles onze bus
en Bart (uit Lippelo) hebben het al ruim in; maaltijden, verblijf, fietsroutes, begevijftien jaar naar hun zin in Hofstade. leiding en technische bijstand onderOp nine eleven (!) kochten zij er een weg… alles is geregeld.”
ruime
hedendaagse
woning. Rustig, in het
groen. In hun achtertuin
Claire en Bart: bergop
de Leuvense Vaart. Ideale fietsen in Zuid-Europa,
uitvalsbasis voor ste- zalig genieten.
vige fietstochten, langs
Vlaamse waterwegen.
Tenminste, zo dacht ik.
Bart: “Vlakke fietstochten zijn niet echt ons
ding. Wij kicken op klimmen: stevige kuitenbijters of echte cols. Wij
hebben een voorliefde
voor de bergstreken
van Frankrijk, Spanje en
Italië. Zelf hebben we er
ontelbare
kilometers
gereden. We hebben
daar connecties, kennen er de hotels en hun
uitbaters. Onze tweede
Claire en Bart zijn van geen kleintje
thuis, zeg maar!”
vervaard. Zoveel is duidelijk. Beiden
Minibus
hebben ze een sportief en avontuurConcreet, hoe gaan jullie dat prak- lijk verleden. Bart, als competitief tritisch aanpakken?
atleet en organisator, bergsporter en
Bart: “Op het jongste autosalon heb ik begeleider van bergwandelingen in de
een minibus gekocht. Met plaats voor 7 Alpen en de Pyreneeën. Claire, samen
à 8 personen en hun fietsen en bagage. met Bart, als wereldfietsers met trekStel, jij wil met een groepje vrienden tochten op hun actief door Australië,
gaan fietsen in de Alpen of de Haute Madagaskar, Chili, Noord-Amerika… Met
Provence. Welnu, wij bieden de all-in pak en zak de wijde wereld in. Nu zijn
8

ze lid van de Belgische Randonneurs,
de lange afstandsfieters.
Wat is jullie favoriete bestemming?
Bart: ”Da’s ongetwijfeld Zuid-Spanje.
De
streek
tussen Almeria en
Murcia, de zuidoosthoek van Spanje.
Schitterende, verkeersarme wegen.
Prachtige natuur en
zalig klimaat. Echt
een droom om daar
te fietsen. En je hoeft
je om niets zorgen
te maken. Jij op het
vliegtuig met enkel
wat handbagage. Wij
komen jullie aan de
luchthaven oppikken
in onze minibus en
jullie juweeltjes en
bagage achterin.”

Short bike
Naast een vast
aanbod, werken jullie ook à la carte.
Hoe kan ik me daar in terugvinden?
Bart: “ Naast onze standaard fietsvakanties die je kan terugvinden op
onze website (zie verder), kan je bij
ons terecht voor programma’s naar
maat, hetzij met vrienden fietsmakkers, hetzij met je club of je familie,
koppels of alleen vrouwen… Claire zal
jullie met plezier begeleiden! Zelfs
een short bike vakantie van bijvoor-
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Schoonheidssalon

SHINZO
Specialiteit:
antiaging behandeling gelaat
Nieuw:

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

di. t/m zat. vanaf 9 uur
liefst na afspraak
ook ‘s avonds na 18 uur
zaterdagnamiddag gesloten

Producten: Klapp Dr.Renaud Nannic
Gehwohl make-up Eva Garden

Stationslaan 27 - 1980 Zemst

015 62 00 65
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Koop zeker de flair eind maart want 2 for 1
en bistro la bionda werken samen !

beeld vier dagen naar
de Dolomieten, met
minimaal tijdsverlies
en maximaal fietsplezier, behoort tot de
mogelijkheden!”

Tweedehands

Claire en Bart fietsen
liefst flinke cols op.

Bart en Claire beschikken ook over een
uitgelezen
gamma
tweedehands
racefietsen voor verkoop
of verhuur. Ik mocht
er proeven van enkele
Ridleys, een Pinarello,
enkele Wiliers, een
Cannondale….
Stuk

GARAGE

Maurice

voor stuk topfietsen van mensen die
ze niet meer moeten hebben. Wegens
gezondheidsproblemen, niet meer in
de mode, verkeerde maat of gewoon
einde hobby. Bart stelt ze helemaal af
volgens de wensen van de koper of de
huurder. Als ingenieur elektromechanica met een proefschrift over lichtgewicht composietmaterialen, weet
hij wel hoe de vork aan het frame zit.
Fietsfun? Antidotum! Vive le vélo!
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Voor alle info over Zuiderse fietsvakanties en nearly new bikes:
www.antidotum.be. Contact: Bart
Moeyersons, 0499/70.81.79.

Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u
Na afspraak

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

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
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Mats wint BK boogschieten
WEERDE – Mats Van Belle (20 jaar) speelde vroeger voetbal, zoals vele jongens. Maar nu beoefent hij
een niet-alledaagse sport: boogschieten. Op 17 september 2016 werd Mats Belgisch Kampioen Boogschieten outdoor in de categorie Junioren (tot 21 jaar) met een recurveboog.
Voor mijn eerste interview voor de
Zemstenaar trok ik met fotograaf
Jean Andries naar club Willem Tell in
Vilvoorde. Hier beoefent Mats zijn favoriete sport: boogschieten. Willem Tell is
een doelschuttersvereniging met zo’n
vijfenzestigtal leden.

en ben ik op doel beginnen schieten bij
Club Willem Tell.”
Trainen jullie vaak?
“Wij trainen drie keer per week, op
maandag, woensdag en donderdag,
telkens gedurende twee uur. Onze traiBoogschieten is
een combinatie
van techniek,
concentratie en
uithoudingsvermogen.

We ontmoetten Mats tijdens een training op maandagavond.
Mats, hoe lang beoefen jij het boogschieten al en hoe ben je in deze
sport terecht gekomen?
“Dit is mijn derde jaar. Wij hebben de
sport leren kennen toen ik een jaar of
acht geleden met de Chiro deelnam aan
de stoet van de Sint-Sebastiaansgilde
van Weerde. Mijn mama is dan begonnen met boogschieten op de wip.
Tijdens de sportweek van de gemeente
Zemst ben ik verschillende jaren gaan
boogschieten. Maar toen kwam voetbal
nog op de eerste plaats. Drie jaar geleden heb ik de draad weer opgenomen
12

ningen zijn vooral gericht op de techniek van het schieten, maar toch zijn
concentratie en uithoudingsvermogen
onmisbaar. We moeten ons houden
aan bepaalde veiligheidsregels want
we zijn met wapens bezig.”
Staan er veel wedstrijden op jouw

planning in de nabije toekomst?
“Eind februari neem ik deel aan het
Belgisch Kampioenschap indoor. Mijn
ambitie daar is het behalen van een
podiumplaats. Ik neem ook deel aan
vijf wedstrijden voor plaatsing voor het
Vlaams Kampioenschap categorie senioren. Voorlopig schiet ik op korte afstand,
dat is 25 meter outdoor en 18 meter
indoor. Mijn doel op langere termijn is
een overgang naar de langere afstanden, 30 meter en 50 meter outdoor.
Tijdens een wedstrijd worden er 30 of 72
pijlen geschoten binnen een beperkte
tijd (3 pijlen in 2 minuten). We dragen
een zwarte broek en een polo van onze
club Willem Tell.”
Je hebt hier een prachtige boog staan,
Mats. Is die van jou of van de club?
“Dit is mijn boog. Ik heb een vakantiejob gedaan om hem te kunnen kopen.
Het is een recurveboog. Ik schiet altijd
met een recurveboog. Eigenlijk zijn er
drie soorten bogen: de recurveboog,
de compoundboog en de longbow. Als
beginner ben ik gestart met een boog
van de club. Het is helemaal niet nodig
om direct een eigen boog te kopen.”
Tekst: Carolien De Cuyper, foto: Jean Andries

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

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

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.
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

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

Warme initiatieven voor Tanzania
ZEMST – Zemstenaars hebben een groot hart. Dat is al meermaals aangetoond in dit magazine. Jong,
oud, rijk of arm, iedereen zet zich op één of andere manier in voor een betere wereld. Soms dichtbij,
maar soms ook ver weg, zoals enkele Zemstse leerlingen en leraren van Ursulinen Mechelen. Zij vertrokken op inleefreis naar Tanzania om de plaatselijke bevolking te helpen en te leren kennen.
Enkele leerlingen en leerkrachten zamelen geld in op een
solidariteitsmarktje op de speelplaats. Eva staat als tweede links.

Endallah
Op vrijdag 17 februari vertrokken tien
leerlingen en vier leraren van Ursulinen
Mechelen vrijwillig op inleefreis naar
Tanzania. Ze verbleven er twee weken in
Endallah, een arm Tanzaniaans dorp waar
de vzw Misingi actief is om de plaatselijke

jes en een boekentassenactie brachten ze
geld in het laatje om onder andere eettafels,
banken, boekentassen en schriftjes aan te
kopen.” Het engagement van de leerlingen
gaat echter verder dan mensen helpen in
Tanzania. De leerlingen steken nadien ook
een presentatie in elkaar vanuit

" De leerlingen en leraren
organiseerden het hele schooljaar
acties om geld in te zamelen"
bevolking uit de nood te helpen. Drie van
de vrijwilligers, onder wie Eva Dhaenens uit
Laar, wonen in Zemst. Ze kregen dan ook
subsidies van de dienst ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Zemst.

hun eigen ervaringen om het project aan andere leerlingen van de
school voor te stellen en zo ook de blik van
hun Belgische klasgenootjes te verbreden
en vooroordelen weg te werken.

Actie

Vzw Misingi

Eva: “De leerlingen en leraren organiseerden zelf al het hele schooljaar acties om
geld in te zamelen om schoolmateriaal
aan te kopen voor de plaatselijke lagere
en secundaire school. Met een barbecue,
kerstkaartenverkoop, sponsorloop, een fuif
in Elewijt, cakeverkoop, solidariteitsmarkt-

Het initiatief dat de leerlingen in Tanzania
gaan steunen, vzw Misingi, organiseert
projecten rond educatie, watervoorziening,
voeding, cultuur en ondernemerschap. Ze
beogen een duurzame versterking van de
lokale gemeenschap door de mensen
die ze helpen tegelijk ook projectpartner

te maken. Vzw Misingi rekent namelijk op
een grote participatie van de mensen in
Endallah. Misingi reikt de middelen aan,
maar de lokale bevolking moet het heft in
eigen handen nemen. De organisatie werkt
vraaggestuurd en recent rees de vraag
De gepimpte
boekentasjes voor
de leerlingen in
Endallah werden
tentoongesteld
op school.

vanuit de lokale scholen naar goede handboeken. Op die manier kunnen de leraren
meer tijd besteden aan het lesgeven en
moeten ze minder tijd besteden aan het
noteren van de leerstof op het bord, die de
leerlingen dan moeten overnemen in hun
schriften. De vrijwillige leerlingen hebben
zich met veel inzet op die vraag gestort om
vzw Misingi te helpen het gezochte materiaal te verzamelen voor de scholen van
Endallah. Een mooi en warm initiatief!
Tekst en foto's: Laura Schoevaers
15

't Steen: een halve eeuw kunst!
ZEMST/WEERDE - Kunstkring ’t Steen bestaat 50 jaar! Voor de kring is dat een belangrijk feestjaar. de
Zemstenaar gaat even mee naar de beginjaren van de jubilerende vereniging en gunt zijn lezers een
vooruitblik op de activiteiten van de Kring in het jubileumjaar.

Het levenslicht
In 1966, tijdens een boekenbeurs in De
Prins in Elewijt, groeide de gedachte
om een kunstkring op te richten. Wie
anders dan een priester kon zulk initiatief in die dagen bedacht hebben?
Inderdaad, het was onderpastoor Jos
Gijsbrechts, zelf een begenadigd hobbyschilder, en
enkele leden van de KWB,
zoals Pol Berbé en Francis
Goeyvaerts, die vonden
dat er in de toenmalige
gemeente Elewijt nood
was aan een ruimte of
atelier, waar kunstenaars
gemeenschappelijk hun
hobby konden uitoefenen
én om de resultaten nadien
aan het publiek te kunnen
tonen. Er werd toen beslist
om een brief te sturen aan
diverse mensen die zich in
hun vrije tijd bezighielden
met beeldende kunst. Zo
kreeg ook Leopold De Becker een uitnodiging in de bus: “Beste vrienden, op
vrijdag 20 januari 1967 te 20 uur, wordt
er in ‘De Prins’ een contactvergadering
gehouden met als doel een hobbyclub
op te richten. Schilderen, tekenen, fotograferen, boetseren, kunst in het algemeen.”
Na een eerste contactvergadering in
januari 1967 volgde er op vrijdag 14 april
1967 al een nieuwe vergadering, waar
een voorlopig bestuur werd verkozen,
met Leopold De Becker als voorzitter
16

en Francis Goeyvaerts als secretaris. Tel
daar nog Pol Berbé bij en Antoine Spruyt
en het bestuur was klaar voor de start!
De vereniging heette aanvankelijk
“Kreatieve Kring ’t Steen”, een logische
benaming voor een vereniging met
wortels in Elewijt. In de loop der jaren

Onder het jarenlange voorzitterschap
van Pol Heide (en later Paul Metraes,
Georges Vandewalle en recent Peter
Livens) stelde de kunstkring meerdere malen per jaar tentoon, regelmatig in samenwerking met andere
verenigingen, zoals KWB, VTB/VAB, het

Stichter Leopold De Becker, beter
gekend in kunstenaarsmiddens als Pol
Heide, aan het werk op verplaatsing.

veranderde de naam een paar keren,
over Kulturele Kring tot nu Kunstkring…
In mei 1967 hield die ‘Kreatieve Kring’ al
een eerste tentoonstelling. Er namen
13 leden aan deel met een 63-tal werken! Leopold De Becker, alias Pol Heide,
hield dan ook fier een openingstoespraak. Het initiatief kende een ruime
belangstelling vanuit verschillende
kunsttakken. Zowel figuratieve als nonfiguratieve schilderijen, koperdrijfwerk,
beeldhouwwerk, gebruiksgrafiek, email,
tekeningen en etsen kwamen aan bod.

Davidsfonds, de Standaardboekhandel
en ook de bibliotheek.

Tot de dag van vandaag
Kunstkring ’t Steen vind je vandaag in
d’Oude School in Weerde, waar ze dankzij de gemeente sinds 1996 een atelier
hebben op de bovenverdieping. Leden
kunnen er verschillende dagen terecht
om vrij aan hun projecten te werken. De
vereniging legt de nadruk op ‘vrij atelier’:
eenieder moet zijn gading vinden, met
of zonder begeleiding van andere leden
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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

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

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

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

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
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die een artistieke opleiding genoten.
Wie meer wil weten over de werking van
de kunstkring gedurende al die jaren:
de kring geeft binnenkort een jubileumboek uit waarin de historiek haarfijn beschreven wordt. Of anders kan
je natuurlijk ook gratis een bezoekje
brengen aan de Opendeurdagen, met
een retrospectieve van vroegere leden
en een tentoonstelling van werken,
gemaakt door de huidige leden, op
zaterdag 18 en zondag 19 maart 2017
in d’Oude School.

Een deel van de huidige leden. Eind 2016 telde
het ledenbestand al 40 creatievelingen!

Tekenwedstrijd
In de beginjaren van de Kring werd
er jaarlijks een tekenwedstrijd georganiseerd voor de lagere scholen. Die
traditie is wat vervaagd, maar aangezien ze dit jubileumjaar toch extra in
de verf willen zetten en kinderen al
jaren een vaste waarde zijn tijdens
de Grabbelpas of Kinderhoogdag,
is het idee opgevat om in 2017 een
heuse tekenwedstrijd te organiseren
voor de Zemstse jeugd. Het thema is,

De Molensteen
b.v.b.a.

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

hoe raad je het: “feest”. De deelnemers, tot en met 13 jaar, worden in
leeftijdscategorieën onderverdeeld.
Richtlijnen over papierformaat, te
gebruiken materiaal, afwerking en
andere informatie vind je op www.
kksteen.be. De werkjes kan je binnenbrengen in atelier d’Oude School,
Damstraat 49, Weerde op woensdagnamiddag 19 april tussen 14 uur en
17 uur en op donderdagavond 20 april

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

tussen 19 uur en 21 uur. Per groep is
er een hoofdprijs, maar alle deelnemende kinderen krijgen een attentie.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden in
d’Oude School op zaterdagnamiddag 25 juni 2017 om 14 uur. Daar zal
ook een kinderkunstwerk ingehuldigd
worden, gemaakt door deelnemers
van de jaarlijkse tekeninitiatie.
Tekst: Bart Coopman,
foto’s: kunstkring ‘t Steen

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

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

Sporthal De Waterleest

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

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

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
19

Vele vormen van cultuur in de Melkerij
ZEMST - Voor de cultuurliefhebber in Zemst is maart een toppertje. In de Melkerij kan je genieten van
drie muziekoptredens, twee filmtoppers en een opmerkelijke tentoonstelling.
Voor Gers Pardoel op 3 maart waren de
tickets razendsnel de deur uit, maar er
is meer. De dag nadien,
op zaterdag 4 maart, is
er een dubbelconcert. De
Amerikaanse singer-songwriter Matt Watts speelt
songs uit zijn nieuwe cd How
Different It Was When You
Were There. Deze zeer knappe americana
release werd bijeen geschreven en opgenomen met toppers uit de Antwerpse
muziekscene. De single Joanne wordt
enthousiast opgepikt door Radio 1.
Het tweede luik is voor You Raskal
You. Zij spelen warme feel-good
music, geïnspireerd door oude
soul- en rocksteady-opnames,
en brengen een extra blazerssectie mee.
Het derde live optreden is voor
Lady Linn & Her Magnificent Seven
op vrijdag 24 maart. Verwacht je
aan een sprankelende show van
deze geweldige zangeres die haar
nieuwe cd Keep It A Secret komt
voorstellen.
Tussendoor nog twee filmtop-

pers waarover je meer info vindt op
de Facebookpagina van de Filmerij.
Op dinsdag 7 maart is er
de feel good road movie
Captain Fantastic (let op de
geweldige casting van de
kinderen!) en op dinsdag
21 maart Hell Or High Water.
Upper dude Jef Bridges in
topvorm, altijd de moeite!
De maand wordt afgesloten met een
tentoonstelling van curator Dirk De Prins
tijdens het weekend van 31 maart tot
2 april. Dirk: “Kaarin schildert en maakt

sculpturen. Felle kleuren en verrassende
details typeren haar werk. Kaarin is professioneel artieste en heeft haar atelier
in de Groenstraat in Vilvoorde, waar ze
ook workshops geeft en beginnend talent
begeleidt. Anthony werkt doordacht aan
zijn doeken, die hij meermaals overschildert wanneer hij andere ideeën krijgt.
Olieverf is zijn belangrijkste techniek, die
hij aanvult met schriftuur en andere technieken. Yvan is een beeldhouwer pur sang.
Vol zorg werkt hij zijn (meestal houten)
beelden tot in de puntjes af. Tot zijn oeuvre
behoren beelden van vogels, anatomieoefeningen en portretten. Ikzelf heb
me toegespitst op de arte-poverakunst uit afval. In de jaren ‘60 is
deze kunstvorm ontstaan in Italië.
Hierbij wordt gebruik gemaakt
van materialen die hun schoonheid halen uit het feit dat ze oud
en versleten zijn. Daarmee wordt
een compositie samengesteld. De
vernissage is op vrijdag 31 maart
en de tentoonstelling loopt de rest
van het weekend. We hopen u er te
ontmoeten.”
Tekst: Jean-Marie Brassine

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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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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Nachtelijk orgelconcert
ZEMST – De Nacht van de Geschiedenis opent de lente met een orgelconcert. Op 21 maart nodigen verschillende Davidsfondsafdelingen samen met heemkundige kring De Semse u uit in de kerk van Zemst,
de thuishaven van het historische Van Beverorgel, dat de muziek mag brengen voor deze vijftiende Nacht.
De Nacht van de Geschiedenis, een
organisatie van het Davidsfonds,
staat dit jaar in het teken van muziek.
Over heel Vlaanderen zijn meer dan
tweehonderd activiteiten aangekondigd, meestal van de plaatselijke
afdelingen, in samenwerking met
erfgoedbeheerders en/of heemkundige kringen. Ook bij ons zal die Nacht
met muziek gevuld zijn. Het zijn de
afdelingen van Elewijt en Zemst-

Eppegem-Laar die samen met de
heemkundige kring De Semse een
orgelconcert hebben gepland. Om
muziek aan geschiedenis te linken
viel de keuze op het historische Van
Beverorgel.

Dat orgel is honderd jaar oud en werd
in 2001 in de Sint-Pieterskerk geïnstalleerd, na een actie van parochianen en
muziekliefhebbers van de gemeente.
Tijdens
de
Nacht
verneemt u er
alles
over
en zal u ook
meer
uitleg
krijgen over de
geschiedenis,
de technische
aspecten en
de muzikale
Peter De Waele aan het kwaliteiten van
orgel in de kerk van Elewijt.
dit historisch
en romantisch
orgel.

Dat zal u zelf kunnen horen tijdens het
veelkleurig orgelconcert met artiesten
van dienst Peter De Waele en Wouter
Verheyden. Beiden zijn organisten van
buiten onze gemeente, maar toch met
een band met Zemst. Peter bespeelt het
orgel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
van Vilvoorde, waar hij ook het koor
Andantino leidt. Hij is daarnaast codirigent van het Elewijts Bachkoor en
werkte jarenlang als orgelbouwer.
Wouter is verbonden aan de OnzeLieve-Vrouw-van-Hanswijkbasiliek in
Mechelen. Hij is afkomstig uit Hofstade
en zette zich destijds actief in voor de
werkgroep die het Van Beverorgel naar
Zemst haalde. In die tijd was hij er organist.
Op het programma van het concert
staan werken van Bach, Boëllmann,
Lemmens en andere grootmeesters
van het orgel.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto’s:
Peter De Waele en Wouter Verheyden

Orgelconcert
in het kader van de Nacht van de Geschiedenis
Dinsdag 21 maart om 19.30 uur (deuren 19 uur)
Sint Pieterskerk van Zemst
Wouter Verheyden aan
het orgel in de basiliek
van Onze-Lieve-Vrouwvan-Hanswijk.

Toegang: 8 euro (met inbegrip van een drankje achteraf in de staminee van De Semse)
Organisatie: Davidsfonds Elewijt en Zemst-EppegemLaar en heemkundige kring De Semse
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Foto’s: Jean Andries

In de Kleine Warande in Ep
pegem organiseerden de
buren een nieuwjaarsborrel en een barbe
cue in de zomer. De derde
nieuwjaarsborrel
was andermaal een groot
succes. Van de 52 wonin
gen waren er ruim
100 aanwezigen. En dat he
t gezellig was bewijst de
foto.

De Trammekes, een volley
balclub die ontstaan is uit
jeugdclub Tramalant, vierde
n hun 25-jarig bestaan
in de Hemen in Zemst. Bij
deze gelegenheid organiseerden de huidige plo
eg en de anciens een
gezellig samenzijn. Een sfe
erfoto mocht uiteraard
niet ontbreken.

t
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op
Co
rt
Ba
er
st
men
ee
monie, burgem
de talrijk opgeko
n
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ntebes
e ajuinsoep,
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n huisgemaakt
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n
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Voor SK Laar is het een feestja
ar. Nieuwe gebouwen, een
nieuwe parking, een kantin
e met terras en dan nog een
s
de start van het nieuwe Jaa
r. Op 21 januari was het fee
ste
n
gelijk de beesten. Een groot
SK Laar-team en overtuige
nde
fans werden door het bestu
ur beloond met een hapje en
drankje. De muzikale tonen
zorgden voor het nodige ritm
e
om alle spieren los te maken
op de dansvloer. Een topavond. (KA)
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De buren van de Korte Heusstraat en de Heusstraat in Zemst-Bos organiseren, onder leiding van Bart De Backer, Benny Bal en Roger Verlinden,
elk jaar afwisselend een nieuwjaarsdrink en een zomerfeest. Uit eigen
initiatief zorgde de harmonie van Weerde voor een leuke verrassing. Er
was muziek en ambiance tot in de kleine uurtjes.

Young Cycling Team stelde in Elewijt
het nieuwe team voor het wielerjaar
2017 voor. De club kan een beroep
doen op een heel professionele omkadering, onder leiding van teamcoördinator en ploegleider Patrick Verschueren. “Alle elementen zijn aanwezig om
dit jaar bijzonder veel koersplezier te
beleven. Veel verwachten we van tweedejaars Anthony Gaussin uit Eppegem
(links) en eerstejaars Brent Segaert uit
Elewijt (rechts). Twee juniores die uit het
goede hout gesneden zijn.”

Velen hebben hun steentje bijgedragen aan één van de
acties van Music For Life ten voordele van Villa Clementina. Het Villa Clementina Team, onder leiding van Katia
Verhaege, Katleen Ballon en Mieke De Strooper, nodigde
al deze mensen uit voor een drankje.

Bij KCVV Elewijt was he
t verzamelen geblaze
n voor de jeugd voor ee
jesdag. Een uur gratis
n vriendinitiatie per leeftijdsgr
oe
p door de jeugdtraine
randanimatie voor he
rs en
t hele gezin stonden
op het programma. Vo
U9 en U10 was het ee
or de U7, U8,
n onvergetelijke dag.
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egem, ten voordele van
Voor het Italiaans eetfestijn van FC Epp
opdagen. “Andermaal
de jeugd, kwamen ruim 800 mensen
. “De club kon rekenen
een groot succes”, zegt Walter De Kok
ken. De U17 was de
op een 60-tal werkers in en rond de keu
iding”, zegt de jeugdcoploeg van dienst. Dat hoort bij de ople
ördinator.

Foto’s: Jean Andries

Traditioneel n
odigde voorz
itter Jan Van
gem bestuur,
Asbroeck van
hoofdsponso
KFC Eppers, co-spons
sportief direc
ors DMR, Marc
teur Mark Talb
Roefflaer en
u
t uit voor een
Nachtegaal in
etentje in res
Kapelle-op-d
taurant De
en-Bos. Daar
werking en d
werden de a
e toekomsts
lgemene
trategie van
verlengde ied
de club besp
ereen zijn co
roken. Na afl
ntract voor tw
oop
ee jaar.
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Op zondag 19 februari we
rd de
vierde en laatste manche
gereden
van het Vlaams indoor sk
eelerkampioenschap. Reko Zem
st,
goed voor 32 deelnemen
de
renners, zorgde met Sietse
Troost
(pupillen jongens) en Tho
r Vermander (miniemen jonge
ns) voor
twee indoorkampioenen.
Jens
Janssens haalde een twee
de
plaats bij de kadetten jon
gens.
Bij de kadetten meisjes zo
rgde
Emely Bisschops voor ee
n derde
plaats. Joren Geerts werd
tweede
bij de scholieren en bij de
miniemen ging de tweede plaats
naar
Nina Broermann en de de
rde naar
Maité Vermeir. Op 26 maart
staat
de ZZ-cup op het programm
a in
Eppegem.

van start
Omdat uw fiets ook de zorg is van de politie ging “kastze.be”
kregen
met een actie tegen fietsdiefstal. Aan het station in Eppegem
raregist
een
van
en
voorzi
fietsers de mogelijkheid hun fiets te laten
ak.
afspra
tielabel. Tal van fietsers en gezinsleden waren op de

De benefiet voor Jolien Vleminckx genoot grote belangstelling. Ruim
duizend eetlustigen kwamen opdagen voor spaghetti à volonté.
Bouwfirma Democo, waar Jolien werkte, schonk een symbolische
cheque van 3.000 euro. Op de foto Jolien, omringd door collega’s en
directieleden. “We zouden het fijn vinden als Jolien na haar revalidatie
terugkomt. Ze is welkom”, zeggen collega’s in koor.

de platdiploma’s uitgereikt aan
Op 6 februari werden de
curers volgden de plattelands
telandsgidsen. De deelnem
moten
dbouwleven in Zemst te pro
lan
t
he
el
do
als
t
me
s
su
ale verenigingsleven én om
bij schoolklassen, het lok
zetten
omgeving op de kaart te
Zemst en zijn plattelands
ardige
h nu aansluiten als volwa
bij toeristen. Zij kunnen zic
an op
uw die de coördinatie erv
gids bij de dienst Landbo
de
en
ïnteresseerde groepen
zich neemt tussen de ge
boerderijen. (KA)

Op de provinciale veldloopkampioenschappen
in het domein Drie Fonteinen in Vilvoorde liepen twee Zemstse jongeren naar het hoogste
schavotje. Kaat Beakelants werd Vlaams- Brabants kampioen bij de scholieren en Sam Van
Cauwenbergh (allebei centraal vooraan op de
foto) deed evengoed bij de kadetten. De getalenteerde jonge lopers zijn lid van Vilvoorde
Atletiek Club en hebben al heel wat eremetaal
in hun trofeeënkast.(Tekst JD; foto WB)

Aan de eerste Kubb Cup in Hof
stade nam ook een
Elewijts-Eppegems-Weerds tea
m deel. Ze verloren
alle partijen en wezen de cava
en de winterzon die recht in hun ogen scheen
- aan als oorzaak
van dat falen. “Door deel te nem
en aan deze cup
kunnen we het spel eindelijk vol
gens de regels
spelen”, klonken ze positief.(te
kst en foto:JD)
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Foto’s: Jean Andries

Heidejoggers kwagging van joggingclub De
Voor de zevende Winterjo
ren. Ze kregen de
domein van Sport Vlaande
t
he
ar
na
ers
lop
0
47
n
s Frederik
me
r. Op de kortste afstand wa
ete
om
kil
n
tie
en
vijf
n
se
de dubkeuze tus
en Barthelemy Geldo. Op
s
ert
lka
Vo
en
Ko
r
voo
ste
Saman de be
vin Van Oevelen en
arten De Maeyer het van Ke
bele afstand (foto) won Ma
o:JD)
Birger Wijnants.(tekst en fot

Sinds 1603, gaat in Elewijt de Sint Hub
ertusommegang
uit ter ere van de patroonheilige van de
parochie. Figuranten beelden daarin zijn leven uit.
Om dat oude
gebruik in stand te houden kan er iede
r jaar Breugeliaans gesmuld worden van boerenpens
en, taart, varkenskop, rijstpap en pannenkoeken waa
rvoor deze groep
vrijwilligers klaarstaan. De processie gaa
t dit jaar uit op
Pinkstermaandag 5 juni.(tekst en foto
:JD)

Negentig deelnemer
s staken de benen
onder tafel voor he
jaarlijkse teerfeest
t
van de Koninklijke
Sint Sebastiaansgild
Weerde. Voor de jong
e
van
ste jaren is dat een
ongezien hoog aant
Gilde kent weer hoog
al. De
dagen zoals in haar
beste tijd. Acht nieu
gildebroeders en zu
we
sters mochten tijde
ns het teerfeest oo
van trouw afleggen
k de eed
in handen van hoof
dman Graaf Thibau
d’ Ursel.(foto W.J; te
t
kst JD)
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terrassen - opritten - tuinafwerking
rioleringswerken
=> ontkoppelen regenwater/afvalwater

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

f
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e
Sch
bekeken

Foto: Luc Van Roy

Benny haelwaeters

B

érengère was een bangelijke beauté. Boerendochter ook. Bij haar
plechtige communie al wou elke jongen van het dorp in haar buurt
zijn. Een vroegrijpe appel die vroeg om geplukt te worden. Kippetje de
voorste in de klas, in de jeugdbeweging. Ze ging over de tongen. Figuurlijk.
Want, zo goed als onbereikbaar. Voor de modale medejongens. Niet echter
voor Nicolas, haar achterneef. Bij elke bijeenkomst van de jeugdbeweging
klitten ze aan elkaar. Verdwenen ze na het officiële gedeelte. Terwijl de
anderen pintjes gingen pakken aan de toog. Tegen het ochtendgloren huiswaarts keerden. Het plafond van hun kamer begon te draaien zodra ze hun
bed in strompelden.
Niet zo bij Bérengère en Nicolas. Een colaatje of een limonaatje tijdens
de leiderskring of de bestuursvergadering. En dan weg. Op weg naar de
ongekende hoogten van de hooizolder. Via het krakkemikkige trapladdertje boven de koeienstal. Het hooi in. Onderweg naar een zinnelijke
ontdekkingstocht. Strelende handen. Zoekende tongen. Ontluikende
lichamen. Geen haan die er naar kraaide. Ook niet toen de zon al in het
zenit stond.
Jaren hielden zij het vol. Tot Bérengère het niet langer kon verstoppen. Een boeleke in haar buik bloeide. Voor iedereen stond het vast
dat Nicolas de vader was. Tot ze kort nadien haar huwelijk aankondigde met… een zekere Simon, een buurjongen die op zijn tiende
verhuisd was naar de stad. En die ze in het college weer had ontmoet. Met wie ze samen een eindwerk had gemaakt. Over Genetisch
Gemanipuleerde Gewassen. Want zij wou landbouwingenieur worden.
Om het ouderlijk boerenbedrijf de 21ste eeuw in te loodsen. Simon
voelde meer voor chemie. Alleen had de chemie tussen hen beide
iets te goed gewerkt, met een accidentje tot gevolg. Hij trok naar de
unief. Zij begroef haar studiedroom en bleef braaf bij haar baby. Die
de nacht voor de dag nam en hen uit hun slaap hield. Simon hinderde bij het studeren. Tijdens de examens bleef hij in Leuven. En
keerde niet meer terug.
De scheiding volgde. Een jaar later hertrouwde ze met Nicolas. De boerderij werd verbouwd tot een rustieke Bed & Breakfast, annex kinderboerderij. Waar vroeger de hooizolder was, staat nu hun bed. Haar meehelpende ouders en vier kinderen maken hun geluk compleet.
Alex Lauwens
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Bloemen voor alle vrijwilligers!
ZEMST – Van onschatbare waarde zijn ze, die vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. We zien
ze achter de toog bij sportclubs en allerhande verenigingen, we zien ze achter hun stuur bij de Minder
Mobielen Centrale. En dan zijn er nog de vele helpende handen die we niet zien, maar die er wel zijn…
De week van 4 tot 12 maart is helemaal van/voor hen!
In Vlaanderen alleen al zijn er zo’n
750.000 vrijwilligers, zo staat te lezen
op de website van ‘de vrijwilligersweek’.
“Hoeveel dat er in Zemst zijn valt moeilijk
te meten, want er gebeurt ook heel wat
vrijwilligerswerk dat niet georganiseerd
is”, vertelt vrijwilligerscoördinator Erika
Sergeant. “Binnen de vrijwilligerswerking
van het OCMW en de gemeente zijn er
momenteel 215 vrijwilligers”, zegt ze.
“Daarnaast hebben we nog een 150-tal
vrijwilligers in adviesraden en vrijwilligers die afgevaardigd zijn door verenigingen. Maar dan zijn er nog de talrijke
vrijwilligers in sportclubs, scholen, hobbyverenigingen, jeugdbewegingen, zelfhulpgroepen, ... of mensen die zich voor
allerlei initiatieven vrijwillig inzetten. Hun
aantal kunnen we moeilijk inschatten.”
Maar dat cijfer doet er eigenlijk niet toe.
Feit is dat vrijwilligers ontzettend belangrijk zijn voor onze (lokale) gemeenschap.
Het thema van de Vrijwilligersweek
2017 is niet voor niets Vrijwilligers versterken je buurt. Erika Sergeant gaat
helemaal akkoord met deze slagzin.
“Vrijwilligerswerk houdt de samenleving
warm, het helpt tegen verzuring, het
helpt mensen en zorgt voor net dat tikkeltje meer. De vrijwilliger zelf houdt er
een goed gevoel aan over. Het is dus een
meerwaarde voor iedereen”, stelt ze vast.

Aanspreekpunt
Wat doet een vrijwilligerscoördinator precies? “Kort gezegd ben ik het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over
vrijwilligerswerk binnen de gemeente of

het OCMW”, steekt Erika van wal. “Ik sta ik
in voor het onthaal, het intakegesprek en
de ‘matching’ van kandidaten. Voor mij is
het belangrijk dat vrijwilligers tevreden zijn.
Zoals gezegd moet het een  meerwaarde
betekenen voor alle partijen. Om te beginnen peil ik naar de motivatie en verwach-

voor onze vrijwilligers”, gaat ze verder. “Elk
jaar organiseren we een groot vrijwilligersfeest met een geschenkje. Ook persoonlijke aandacht en respect dragen hier toe
bij. Ik heb regelmatig overleg met de diensten die met vrijwilligers werken zodat ik
op de hoogte blijf van hun noden. Soms

Dirk Van Nuffel: "Vrijwilligerswerk
geeft voldoening en structuur
aan je leven."

tingen van wie vrijwilligerswerk wil doen. Ik
bekijk ook of er een goede begeleiding is
binnen de diensten, of er opleiding nodig
is,…Verder moeten vrijwilligers ook op de
hoogte gebracht worden van hun rechten
en plichten. Ik maak met hen een afsprakennota op, waarin dit alles aan bod komt
en toegelicht wordt. Soms moeten er nog
administratieve zaken in orde gebracht
worden, zoals bijvoorbeeld een toelating
aanvragen bij de RVA, of medisch adviseur,
attesten allerhande,...”

De moeite
“Als organisator van vrijwilligerswerk vinden
we het heel belangrijk waardering te tonen

worden er nieuwe initiatieven genomen
waarbij vrijwilligers nodig zijn. Hierbij bied
ik de nodige ondersteuning. Tijdens het
overleg van de dienst met haar vrijwilligers
probeer ik ook noden en aandachtspunten
op te pikken. En tot slot probeer ik het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk te promoten.
Vrijwilligerswerk is werkelijk de moeite!”
Wie kunnen we beter aan het woord
laten dan de vrijwilliger zelf?
Dirk Van Nuffel (Zemst) is actief bij
de Minder Mobielen Centrale en de
Boodschappendienst. Hij schreef met plezier een woordje neer over wat vrijwilligerswerk voor hem betekent:
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“Met vrijwilligerswerk onderhoud je een
aantal sociale contacten of bouw je
nieuwe op. Je doet iets terug voor de
gemeenschap waarin je leeft. Het geeft
voldoening en structuur aan je (nieuwe)
leven, in mijn geval na mijn actieve
loopbaan.
Mensen die zelf niet (meer) auto kunnen rijden vervoeren naar familie, naar
de dokter, naar de kapper, naar het ziekenhuis, naar de winkel, naar de bank,
dat brengt nauw intermenselijk contact mee. En dan word je ook al snel
een beetje een klankbord voor hen. Ze
leven dikwijls alleen, hun familie woont
veraf , hun contacten zijn beperkt. Inen uitstappen gaat soms moeilijk en
sommigen kunnen wat hulp gebruiken
bij het aanmelden in het ziekenhuis, bij
het dragen van hun valiesje of bij het
gebruik van hun verzekeringskaart,…

Boodschappen doen in opdracht van
iemand anders is een ander verhaal en
een hele uitdaging! In het beste geval
heeft de opdrachtgever (m/v) een lijstje
klaar met boodschappen, in de volgorde waarin je de dingen tegenkomt in
het warenhuis. Vooraf het lijstje in detail
samen overlopen en een woordje uitleg
vragen is altijd nodig: is het een blokje
kaas of zijn het sneetjes, welke kleur
heeft de verpakking, voor de hond of voor
de kat, ... De klantenkaart niet vergeten,
hoeveel geld krijg je mee, zoeken in de
rekken naar producten en merken die je
niet gewoon bent, het houdt je scherp.
Verder ben ik ook nog twee dagen per
week actief in het cybercafé van het
MS-centrum in Melsbroek: patiënten helpen met de pc, drank en eten
bedienen en afruimen. Alle uitstappen
met patiënten vanuit het MS-centrum

draaien voor een deel op vrijwilligers,
per rolstoel is er een begeleider.
Mijn vrouw werkt nog deeltijds en ze is
ook voogd van een vijftal niet begeleide
minderjarige vluchtelingen en daar
steek ik soms ook een handje toe.
Neen, we vervelen ons niet. En ik weet
zeker dat er nog vele mensen zijn, die
zich vrijwillig inzetten voor een warmere samenleving, georganiseerd of
gewoon voor de buren, en die niet in de
Zemstenaar staan.”
Dirk heeft gelijk, we zouden een minder mooie gemeente zijn zonder al
die mensen die ‘vrijwilligen’. Een nieuw
werkwoord, inderdaad, net zoals ‘bobben’(eigenlijk ook een (Chinese?) vrijwilliger).
Tekst: Annemie Goddefroy,
foto: Jean Andries

Cycling Team Zemst mikt op jong talent uit regio
Secretaresse Sonja Pepermans oogt
tevreden bij de voorstelling van de nieuwe
ploeg: “We zijn blij dat we, na een moeilijk
jaar met nogal wat extra-sportieve problemen met sponsors, opnieuw zeker-
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heid kunnen bieden aan onze leden.
Met een ervaren opleider als Daniel Van
Oosterwijck willen we ook jong talent uit
de regio aantrekken. Het is zeker niet de
ambitie om een groot ledenaantal te
hebben. We willen vooral een
cyclocross team
zijn dat jongens
en meisjes met
talent leert kennismaken met het
veld. Wie interesse
heeft, kan terecht
op ons secretariaat (tel. 0476992023).”
In de zomer worden wegwedstrijden gereden als

voorbereiding op het veldritseizoen. In 2017
zal er opnieuw gecrost worden in Hofstade.
De eerste grote prijs Mapeco zal vermoedelijk plaatsvinden in het Sport Vlaanderen
Domein in oktober of november.
Op de foto herkennen we o.m. Tine
Verdeyen, Lennert Bellens, Sibe Smets,
Jos Verdeyen, Daniel Van Oosterwijck en
Willem Bellens, omringd door bestuur
en sponsors.
Tekst en foto: Jean Andries

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -Inboedels -- Overstock -- Faillissementen
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
info@laeremansramen.be
www.laeremansramen.be

ZEMST – Het wordt een feestelijk jaar voor dansgroep Impuls. Dertig jaar geleden richtte Kristel
Ceuppens de vereniging op en dat wordt uitbundig gevierd. Op 25 maart wordt het startschot
gegeven met een groots verjaardagsfeest en ook de jaarlijkse dansvoorstelling in mei blikt terug
op het verleden, met de toepasselijke titel Déjà Vu.

Impuls danst 30 jaar!
Kristel Ceuppens, de drijvende kracht
achter dansgroep Impuls, startte als
jongvolwassene met haar eerste danslessen in verschillende turnkringen en
dansscholen. Met de toegewijde steun
van haar ondertussen overleden vriendin Jaklin Hanssens besloot ze in 1987
om zelf een dansschool op te richten.
Impuls was geboren...

Van klein naar groot
Al snel had de groep een vijftigtal leden.
De wekelijkse lessen waren gevuld met
jonge, enthousiaste en gedreven meisjes en dames. Kristel vond haar inspiratie bij nationale en internationale
lesgevers. Zo volgde zij danslessen en
stages bij Jacques Delsing, Jean-Luc
Rudé, Jorge Vasquez, Guy Pauwels, Min
Hee, Michel Froget en anderen.
En de uitdaging om vernieuwend te
blijven is er nog steeds. Een brede inte-

resse in muziek, woord en dans, aangevuld met een open kijk op de wereld
en de mensen, zorgen bij Kristel voor
een blijvende inspiratie.
Enkele jaren na de oprichting van
dansschool Impuls begon het te kriebelen en lonkte het podium. En zo was
de eerste voorstelling in Theatrium te
Mechelen in 1989 een feit. Het was een
groot succes voor de jonge dansgroep
uit Zemst.
De vereniging groeide, de populariteit
was groot. Al snel haalde Impuls de
kaap van 400 leden. En dat dankzij de
nieuwe lessen voor kinderen en tieners.
Meer leden wil ook zeggen meer lesuren, meer avonden, meer lesgevers
en meer locaties.
Heel de dansschool paste helaas
niet meer op het podium. Daarom

werd er vanaf het jaar 2000 afwisselend opgetreden door kinderen en
volwassenen. Ondertussen verzamelde Impuls een mooi palmares
aan optredens.

Hoe wordt dat gevierd?
Er komt eerst een groots verjaardagsfeest voor alle leden op 25 maart 2017.
Een kinderfeest in de namiddag met
allerlei activiteiten voor de kleintjes en
de minder kleintjes.
Een knalfeest in de latere uurtjes voor
de jonge en minder jonge leden.
Ben je Impuls-lid en aanwezig op het
feestje? Vergeet dan niet een dikke kus
te geven aan de juf der juffen. Zij is dan
ook jarig … maar shhht, wij weten van
niets!
Natuurlijk komt er ook een voorstelling op 6 en 7 mei 2017 in de Melkerij.
Om de dertigste verjaardag te vieren
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brengen ze Déjà Vu, een compilatie
van alle volwassenoptredens sinds
1989. Je zal zeker bepaalde kledij,
muziek en decor herkennen als je
al één van hun geweldige optredens
hebt beleefd.
Ze (her)gebruiken hiervoor choreo’s
en muziek uit Working Woman (1994),
Emotion in Motion (1997), K-Dans
(1999, Omgekeerd? (2001), Deadline
(2003), Zintuigen (2005), Mystery
(2007), Contrasten (2009), Energy

(2011), Moves (2013) en Volkomen
Onvolkomen (2015). Dit wordt aangevuld met nieuwe invloeden en dansstijlen.

En de toekomst?
Het feestcomité plant nog meer activiteiten voor leden en vrienden van
Impuls. Hou je ogen en oren open ... je
hoort nog van ze!
En surf bij gelegenheid ook eens naar
hun website: www.dansimpuls.be.

En verder blijft Impuls doen waar ze
goed in zijn: alle enthousiaste leden
wekelijks doen dansen. Elk op zijn
niveau. Zo zorgen de lesgevers voor
fun, ontstpanning, leerplezier, … en nog
zoveel meer.
Ook zin om te gaan kijken naar Déjà
Vu? Hou dan zeker een plaatsje vrij in
je agenda tijdens het eerste weekend
van mei.
Tekst: Paul Verdoodt, foto: Impuls

info@printwinkel.com
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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: Jean-Pierre Lenaerts uit Eppegem is een
gedreven vrijwilliger.
Jean-Pierre, 56 en ex-militair, is sinds het begin van dit jaar
met pensioen, maar van verveling is geen sprake. “Ik hou er
niet van om stil te zitten”, vertelt hij. “Daarom heb ik mijn pensioen ook voorbereid. Ik hou van klussen, reizen en wat fietsen, maar dat vult niet alle uren op. Daarom heb ik gekozen
voor vrijwilligerswerk.”
Wat doe je dan, Jean-Pierre?
“Wel, ik ben actief in drie verenigingen: VVV Toerisme Zemst,
het buurtinformatienetwerk (BIN) Eppegem en Trage Wegen
Zemst.”
Dat kan tellen…
“Goh, het is zinvol
werk en eigenlijk
gewoon leuk om te
doen. Je ontdekt je
gemeente en leert
natuurlijk ook veel
mensen kennen.”
Welke taken heb
je op je genomen?
“Een kleine twee
Jean-Pierre, op
jaar geleden heb
en top vrijwilliger.
ik de website VVV

Toerisme Zemst ontwikkeld. Nu houd ik me
vooral bezig met het uitwerken van de nieuwe
fietsroute Korporaal Léon
Trésignies die in 2018
ingehuldigd wordt. Ik heb
me ook net aangesloten
bij Trage Wegen Zemst
die alle voetwegen in
de gemeente in kaart brengt. Deze week had ik mijn eerste
vergadering en ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat
verlopen.”
“Maar mijn kindje is toch het buurtinformatienetwerk en
meer bepaald BIN Eppegem. Daar ben ik vorig jaar ingestapt.
Ik ben webmaster en, samen met Serge Verhaeghe, hoofdcoördinator.
Ons BIN telt zo'n 600 leden. Ik kan je zeggen dat er BIN-leden,
wonen in 56 van de 60 straten die Eppegem rijk is. Dat betekent dat we een dekkingsgraad hebben van zo’n 93%. Ik hoop
dat het BIN met al haar leden, samen met politiezone Kastze
en de gemeente Zemst, onze gemeente wat veiliger maakt!”

Ça va?

Tekst en foto: Annick Colman

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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CoderDojo: slimme computerkids
ZEMST – Eén keer per maand kunnen kinderen leren coderen in de bib dankzij CoderDojo en de gemeente Zemst. Ze leren er exploreren met technologie bij robots, websites en het maken van games.
Er is een sterke focus op leren op eigen ritme, waarbij iedereen elkaar kan verder helpen. De groep in
Zemst is gestart door Lead Coaches Niels Nijs en Tom Puttemans en wordt volledig door vrijwilligers
gedragen. De zaal zit vol en er is een wachtlijst vanwege het groot aantal geïnteresseerden. Coaches bij
CoderDojo Zemst maken het exploreren met technologie een sociale en toffe ervaring voor kinderen!
Tom Puttemans vertelt ons meer: “Wat
ze willen leren mogen de deelnemers
helemaal zelf kiezen, maar de meesten maken een échte computergame.
En dat gaat soms ver! Elke bijeenkomst
duurt een drietal uurtjes en er
wordt niet écht les gegeven
zoals in een school. Iedereen
werkt aan zijn eigen tempo en
je roept de coach erbij wanneer
je hulp nodig hebt. Ook ouders
zijn welkom, maar de kinderen
zijn meestal vrijer wanneer er
geen personal coach aanwezig
is.”
“De meeste kids werken met
Scratch, een intuïtieve programmeertaal die bovendien gratis is.
Je creëert een monster, hindernissen en
hupsakee, je kan beginnen!”, gaat Tom
verder. “Iedereen mag hier zichzelf zijn,
be cool is ons motto en wees vriendelijk
tegen iedereen.”

Wat is CoderDojo?
Het is een non-profitbeweging die gratis
bijeenkomsten organiseert voor jongeren van 7 tot 18 jaar om hen te leren
programmeren. Na twee jaar heeft
CoderDojo Zemst een tiental coaches
en een wereldwijd netwerk van ideeën
opgedaan. Je kan je eigen laptop meebrengen of er eentje lenen van de organisatie. Er is maar één regel: niet eten of
drinken in de buurt van de computers.
Ook zin om deel te nemen aan de les42

sen of zelf te komen coachen? Er is
een tekort aan coaches, niet specifiek
in Zemst, maar ook in de omliggende
steden en gemeenten. Over welke
vaardigheden moet je beschikken?

Thomas (9) komt reeds voor de vierde
keer en heeft deze keer zijn mama
meegebracht. Hij maakt een game
‘avontuur in de ruimte’, waarbij hij een
ruimteschip langs allerlei
Zelfs de mama's volgen obstakels moet leiden. “Af
geboeid wat hun kinderen
hier leren. en toe programmeer ik ook
thuis, maar hier krijg ik hulp
wanneer ik vragen heb”, vertelt hij. Zijn mama vindt dit
een schitterend initiatief: “Het
is hier goed georganiseerd
en op deze manier leert hij
logisch denken opbouwen,
welke stap eerst en wat doe
je best daarna. Thomas komt
zelfs liever naar hier dan
naar de voetbal.”
Uiteraard kindvriendelijk zijn, interesse hebben in technologie en het is Aube (12) komt al twee jaar en is hier
een pluspunt indien je kan program- samen met haar twee zussen. Haar
meren. Leeftijd speelt geen rol, soms papa Bert is één van de coaches. Aube
groeien zelfs deelnemers (tieners) uit zit al bij de gevorderden. “Ik maak een
tot coach! Kijk op www.coderdojobel- échte robot met een spelletje. Ik vind het
gium.be of de Facebookpagina van leuk dat we elke keer iets anders kunCoderDojo Zemst voor meer info.
nen doen. Thuis werk ik er niet zoveel
aan, tenzij ik écht iets af wil hebben”,
Op 7 mei organiseert CoderDojo lacht zij. Papa Bert (IT-er) stapte van in
een gratis tech-beurs in het het begin als coach mee in het project.
Cultuurcentrum De Mol in Lier. Op “Het is leuk om kinderen iets bij te brenCoolest Projects stellen leden van gen en ik ben zelf al van jongs af geïnteCoderDojo hun project voor. Wie nog resseerd in programmeren. Ik denk dat
wil meedoen, kan zich inschrijven op het zinvol is voor kinderen om te weten
www.coolestprojects.be!
hoe technologie werkt. Eender welke
Tekst: Ellen Van de Wijgaert,
studie of welk beroep ze later kiezen, ze
foto: Jean Andries
gaan het altijd nodig hebben!” sluit hij af.

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

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

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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Turnclubs krijgen nieuwe gymzaal
HOFSTADE - Sport Vlaanderen en de gemeente Zemst starten in 2017 eindelijk met de bouw van een
nieuwe gymzaal aan de sporthal Heide in Hofstade. In het voorjaar van 2018 moet die gebruiksklaar zijn.
“Met méér dan 700 turners in de twee
actieve
turnverenigingen
THORHO
Hofstade en Excelsior Eppegem klinkt de
vraag naar een eigen trainingszaal steeds
luider”, zegt schepen van Sport Piet Van
Grunderbeek. “Vooral tijdens de avonduren is er een groot tekort aan plaats om
al onze zaalsporters optimale trainingskansen te bieden. De nieuwe gymzaal
moet de druk op de andere
sportzalen verlichten.”

Hofstade. Daardoor kwamen de plannen
voor de gymhal op waakvlam te staan”,
zegt Piet Van Grunderbeek.

Ook nevensporten
Voor de bouw vinden de gemeente Zemst
en Sport Vlaanderen elkaar. De nieuwe hal
van ongeveer 48 op 25 meter wordt tegen
de bestaande sporthal aangebouwd langs
De nieuwe gymzaal wordt
achteraan links tegen de
sporthal aangebouwd.

Geduld beloond
In 2009 waren er al contacten met Bloso voor de
bouw van een turnhal,
maar tot concrete plannen
kwam het toen niet. “Eén
van de redenen was dat de
stad Mechelen afhaakte bij
het samenwerkingsproject voor de bouw
van een regionale topsportturnhal, waardoor er slechts twee partners overbleven.
Bovendien gingen er veel middelen naar
de realisatie van het masterplan voor
het Sport Vlaanderen-domein (Bloso) in

de kant van de spoorweg. De nieuwbouw
krijgt een competitiedeel met valkuil en
vaste toestellen, een middenvloer voor de
grondoefeningen en een deel voor recreatief turnen. Een kleinere bijbouw van 9
op 15 meter biedt mogelijkheden voor

nevensporten zoals judo, dansen, aerobic … De kleedkamers en het sanitair van
het bestaande complex kunnen ook door
de turners gebruikt worden, wat een flinke
slok scheelt op de investeringskost.

Gedeelde kosten
De investeringen worden gedragen door
Sport Vlaanderen en de gemeente.
“Vlaanderen investeert 1
miljoen euro plus de ontwerpkosten en de exploitatie van de gymhal”, licht
Diederik Van Briel, afdelingshoofd Infrastructuur
en Logistiek van Sport
Vlaanderen, toe. ”Het aandeel van de gemeente
bedraagt 1,6 miljoen euro.
Dit is de natte droom van
iedere gemeente. Zemst maakt de beste
deal ooit. De bouw wordt binnenkort toegewezen en zal ongeveer een jaar in beslag
nemen. Als alles goed loopt moet de gymhal in de lente van 2018 gebruiksklaar zijn.”
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Nog meer actiepunten voor Hofstade
De bouw van een nieuwe gymzaal is het nog enkele jaren operationeel te houslechts één van de vijf actiepunten waar den, tot we een nieuw zwembad bouwen
Sport Vlaanderen in Hofstade
op inzet. “We gaan het cen- Voor het vervallen
olympische
trum ook evalueren om de openluchtzwembad
wordt een nieuwe
kerntaken ervan beter af te invulling gezocht.
lijnen”, zegt Diederik Van Briel.
”Het zwembad Heide krijgt
een audit, want het kampt
met ouderdomsproblemen
en haperende technieken. Er
zijn herstellingen nodig om

binnen het Sport Vlaanderen-domein.
Het oude, beschermde olympisch openluchtzwembad werd voor
de Meesterproef 2017 van
Erfgoed weerhouden. We
zoeken er een nieuwe invulling voor en tot slot willen we
ook het Sportimonium beter
op de kaart zetten als uniek
museum waar sport en historiek centraal staan.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck
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Laurens op VTM in The Band
ZEMST-LAAR - Laurens Raveel (20 intussen en al jaren muzikaal actief) heeft zich ingeschreven voor
de nieuwe tv-format The Band die op VTM wordt uitgezonden. Niet dat we hier kunnen spreken van
een grote koerswijziging in het tv-aanbod. The Voice, Belgium’s Got Talent, So You Think You Can Dance,

Idool, X-factor, K3 zoekt K3, The Band,.... je vraagt je af hoeveel rek er zit in dit genre. Wel, we spreken
van een soort rek waarmee over de Loire benjisprongen worden gehouden waar zes olifanten kunnen aanhangen. Erg goede rek!
2017, dus The Band nu. Niels
Destadsbader, Laura Tesoro en Jim
Bakkum gaan op zoek naar dé nieuwe
Nederlandstalige popsensatie. Het is
de bedoeling om mannelijk zangtalent
op te sporen en dat de geselecteerden

de zeer gemotiveerde én getalenteerde
Laurens laten we niet links liggen.
Laurens: “Na mijn deelname aan
Belgium’s Got Talent, drie jaar terug,
waar ik in de halve finale strandde, ben
Muziek, dé grote
passie van Laurens.

een echte band vormen. Geen mietjes
zoals de Romeo’s of Get Ready, nee nee,
de VTM gaat resoluut voor “een gezonde
Nederlandstalige popgroep met ballen”.
Weg met zingende fotomodellen,
opzichtige pruiken en funky dancemoves. Het is aan de muzikanten.
Enter: Laurens Raveel. Laurens werd
geselecteerd bij de 110 besten van de
2700 ingeschreven kandidaten, zowel
uit Nederland als België. Hoe alles gaat
verlopen kunnen/mogen we uiteraard
niet verklappen maar een interview met
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ik wat meer (elektronische) dancemuziek gaan producen. Dat doe ik nog
steeds, maar de laatste maanden
heb ik mijn gitaar terug boven gehaald
en ben ik meer met mijn stem gaan
doen. In die periode kreeg ik een telefoontje van het gekende productiehuis.
Ze waren mij niet vergeten en zochten
goede muzikanten voor een nieuwe
Nederlandstalige band. Iets in de stijl
van Bazart of Clouseau, omdat daar een
tekort aan is in de lage landen. Vooraf
had ik twijfels, maar ik heb dit thuis

besproken en ik besloot om toch mijn
kans te wagen. Wie het in de muziek wil
maken moet vooral hard werken en ik
wist uit ervaring dat dit een hele tocht
zou worden: tv-auditie doen, een filmpje maken, op selectie komen bij de
productie,... het houdt niet op.”
Wat heeft je dan echt over de streep
getrokken?
“Wel, ik wil niet zo nodig frontman worden,
maar ik hou er wel van om zelf de muziek
te schrijven en te producen. Kortom: de
eigenheid van The Band te vormen. Ze
zoeken vier gasten die gepassioneerd
met muziek bezig zijn en het leek me
leuk om drie gasten te leren kennen die
dezelfde passie delen. Dat moet zeker
meer geven dan wat ik solo kan brengen.
Je hebt gewoon veel meer mogelijkheden. Ook het Nederlands was een échte
uitdaging voor mij, aangezien ik nog nooit
in het Nederlands gezongen heb.”
Begin maart kan de Zemstenaar kijken
naar de auditie die wordt uitgezonden.
Daar kom je te weten of Laurens werd
geselecteerd voor de live shows. Mocht
dat gebeuren, dan beginnen de stemrondes en kan heel Zemst Laurens in
The Band stemmen. Je kan intussen
Laurens volgen via zijn facebook waar
hij regelmatig nieuws zal posten, zodat
iedereen dit avontuur kan volgen.
Tekst: Jean-Marie Brassine,
foto: Laurens Raveel

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Auto’s
T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE
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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
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Meer naar de kerk dan naar de mis
HOFSTADE - Voor de kerk van Hofstade worden door bisdom en gemeente samen mogelijke nevenbestemmingen bestudeerd. Wat is dat en wat betekent dat voor het kerkgebouw en voor de parochianen?

Inventaris
Het Centraal Kerkbestuur van Zemst
heeft eind december goedkeuring
gekregen voor haar kerkenplan. Daarin
staat eerst en vooral dat alle zes kerken
van de Parochiefederatie Zemst open
blijven voor de eredienst.
Daarnaast komen enkele kerken in
aanmerking voor nevenbestemmingen.
Dat betekent dat ze kunnen gebruikt
worden voor andere
activiteiten dan de liturgie. Het gaat dan vooral
om het meest recente
kerkgebouw, dat van
O n z e - L i e v e -Vr o u w van-Goede-Bijstand in
Hofstade. Ook voor de
weekkapellen van SintClemens in Eppegem
en Sint-Pieter in Zemst
ziet het kerkbestuur
mogelijkheden.
De kerk van Hofstade is het meest
geschikt omdat de moderne constructie zonder middenpijlers voor een breed
gezichtsveld en een goede akoestiek
zorgt. De weekkapel is polyvalenter en
sneller opgewarmd.
Welke nevenbestemmingen?
In eerste instantie wordt gedacht aan
het openstellen voor (klassieke) concerten van koren en zanggroepen,
zoals dat al gebeurt voor het Elewijts
Bachkoor. Daarnaast wil men onderzoeken of ook filmvertoningen of diaavonden kunnen. Waarom niet als
noodruimte voor de openluchtfilms als
het stortregent? Pastoor Frans heeft
de kerk reeds als toevluchtsoord aan-

geboden aan de vrije basisschool De
Kriekelaar wanneer het zou regenen op
hun schoolfeest in mei.
Voor de weekkapel wordt gedacht aan
sociale en culturele activiteiten zoals
studie en huiswerkbegeleiding, informatieve voordrachten, maar ook tentoonstellingen van lokale kunstenaars,
yoga en meditatie, opleidingen en
workshops in muziek, woord en beeld…

Het is duidelijk dat een grondige vragenronde met de plaatselijke verenigingen en scholen nodig is om alle
mogelijkheden op te lijsten en te verkennen.
Maar eerst nog investeren?
Natuurlijk zijn eerst een aantal elementaire aanpassingen nodig: één wc kan
moeilijk volstaan voor een publiek van
vierhonderdvijftig concertgangers. Het
sanitair van de nieuwe petanquehal, die
achter het parochiecentrum komt, kan
een oplossing bieden. Ook dat van het
parochiecentrum zelf. Maar die denkpistes moeten nog onderzocht worden.
Verder is het monumentale marmeren
altaar een gigantische sta-in-de-weg.

De bisschop heeft wel al toestemming gegeven om dat te ontwijden en
het materiaal daarna een artistieke
bestemming te geven. Beeldhouwer of
andere kunstenaar gezocht dus?
En op lange termijn?
Het is evident dat je één parochie niet
los kan zien van de hele federatie.
Andere kerken hebben ook troeven. Er
gaan stemmen op om
in Zemst en Elewijt de
De kerk van waardevolle
historiHofstade
leent zich sche orgels nog meer
uitstekend voor recitals te gebruivoor een
concert. ken en – waarom niet?
– om ze te verhuren
aan
orgelstudenten
en –leraars. Voor de
kerk van Weerde wordt
gedacht aan een tentoonstellingsruimte
voor kunst en (heemkundig) erfgoed, vooral door de hoge
ramen en de vele muren. “En waarom
niet op termijn de erediensten concentreren in één centrale kerk en een
busdienst inleggen vanuit de andere
parochies en de woonzorgcentra?”
klinkt het elders.
Maar de algemene indruk lijkt dat men
het belangrijk vindt dat met open geest
en breed debat écht naar een meerwaarde voor onze kerkgebouwen wordt
gezocht. Al blijven het religieuze gebouwen die eigendom zijn van de Kerk,
ze kunnen ten dienste van de gehele
gemeenschap gebruikt worden die er
ook financieel toe bijdraagt.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd,
foto: Eric Meyvis
49

Prille lezers winnen
Slechts tien juiste inzendingen vorige
maand! Dat had waarschijnlijk met de
moeilijkheidsgraad te maken. Als een
standbeeld in grijze natuursteen stond
onze leeshond in de tuin van de winnares van vorige maand op de laatste
bladzijde. Daar hebben weinigen hem
opgemerkt. Elders was hij te vinden op
de blz. 6 en 23. Drie leeshonden dus (de

cartoon hoefde niet meegeteld
te worden) die dan nog door zeer
jonge winnaars gevonden zijn.
Jack en Layla, resp. 6 en 8 jaar
oud, uit Hofstade kunnen de 25
euro onder elkaar verdelen. “Amai,
ze vliegen op dat boekje om
daarin te lezen en de honden te
zoeken”, vertelt de grootmoeder.
“Het zijn verwoede
lezers die twee: Jack
kan nog maar pas
lezen, maar leest
zonder problemen
de mails met moeilijke woorden. Layla
zit in het derde leerjaar,
maar ze leest alles al van
het vijfde en zesde leerjaar.”
Ook de Zemstenaar en zijn
leeshond zijn er geliefd, zo
te horen.
Wie goed zoekt, die vindt
zeker ook in dit maartnummer onze leeshond terug

op foto’s bij een artikel. Laat ons uiterlijk op 15 maart de pagina’s weten, hetzij digitaal of via het gemeentehuis, de
bib(filialen) of Vanessa in Laar of iemand
van de redactie, MET VERMELDING VAN EEN
TELEFOONNUMMER! Dan kan je uitgeloot
worden als winnaar van 25 euro en kunnen wij je eens zo vlug contacteren.
KVDW

RUBENSHOF
Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

BIJ LIEVE

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

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69
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Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959
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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

