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Het kan hier niet op de jongste weken: Zemst wordt bedolven
onder de prijzen en de eretitels. In de Europese campagne
save@work bleek Zemst de beste leerling van de klas. Knipper
even met uw ogen: van alle lokale overheden in Europa behaalden
de Zemstse ambtenaren de beste score inzake energieverbruik.
En dat is nog niet alles: in de wedstrijd Sympafietste Gemeente,
georganiseerd door de provincie en Radio 2 Vlaams-Brabant,
behaalde Zemst de zilveren medail e. Champagne!
En de inwoners volgen het goede voorbeeld. Zo behaalde
Jochem een gouden medaille op de Nationale Special Olympics
en werden tientallen sportieve Zemstenaars gehuldigd voor hun
glansprestaties het voorbije jaar. U leest er zo meteen alles
over.
Prijzen in ontvangst nemen is altijd leuk, dat spreekt voor
zich. Maar in het leven zijn er gevers en nemers. En u kent
ons inmiddels een beetje: wij geven nogal graag iets weg. Elke
maand gooien wij met plezier 25 euro te grabbel voor pientere
lezers die de leeshond weten te vinden. Onze huiscartoonist
verstopte hem ook deze keer vakkundig in het fotomateriaal.
Deze maand surfen wij vrolijk mee met de flow en doen wij er
een flinke schep bovenop: twee lezers kunnen zomaar een
vip-arrangement winnen op het autocircuit van Zolder met de
snelle jongens van Jusi Racing Team! Geïnteresseerd? Blader
als de bliksem verder, beantwoord een paar vraagjes en u mag
zichzelf ook winnaar noemen!
En eens op dreef zijn we moeilijk te stoppen. Wij zijn volop
plannen aan het maken voor een groots evenement op het
einde van het jaar. Heel Zemst gaan wij op de been brengen
voor het goede doel! Meer mogen we hierover nog niet
verklappen, maar hou u toch al maar vast aan de takken van
de bomen: u zal van Zemst nog veel meer horen!

Paul
facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar
dezemstenaar.com
info@dezemstenaar.com
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Juli-us Caesar
Juli, de zevende maand van het jaar in de
Gregoriaanse kalender. Genoemd naar wie anders
dan de Romeinse keizer Caesar, Gaius Julius.
Hooimaand ook, maar dit jaar was dat gedroogde
gras al lang binnen. En stonden de schaapjes al
eerder op het droge. Juli, weergaloze vakantiemaand
ook met uitgelaten scholieren en studenten. Met
fantastische festivals en feestdagen, federale en
nationale. 11 juli 1302, Guldensporenslag! Op 20 juli
1969 sprak Neil Armstrong de legendarische woorden: “It’s one small step for (a) man, one giant leap
for mankind.” 21 juli 1831: Leopold I, eerste koning
der Belgen. Maar toen wisten deze mensen niet dat
de Zemstenaar nog geboren moest worden!
AL
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22

“Waardig afscheid nemen”
Kwalitatief en verzorgd rouwdrukwerk in eigen beheer met een snelle levering.
Persoonlijke en verzorgde dienstverlening.
Bezoek vrijblijvend onze website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.
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Tuinroute
ZEMST - Op 24 en 25 juni had voor de zevende keer
de Zemstse Tuinroute plaats.
Bij dit tweejaarlijks initiatief, in afwisseling met de tweejaarlijkse Kunstenaarsroute, stellen de Zemstse tuinliefhebbers
hun tuin open voor alle gegadigden. Een fietssuggestieroute
van 23 km langsheen alle tuinen werd uitgestippeld, zodat
je de wagen niet hoefde te nemen. Geïnteresseerden werden
verwend met verschillende soorten tuinen, van een mediterrane tot een strakke of natuurvriendelijke biotuin. Kortom voor
elk wat wils. Dat dit initiatief nog steeds succes heeft bewijzen de zeven nieuwe deelnemers, die voor de eerste keer hun
tuin ter beschikking stelden voor de honderden kijklustigen.
de Zemstenaar hield even halt bij enkelen prachttuinen en de
bezoekers wilden graag mee op de foto.

Mia Coulemmier,
Vogelzang 27, Weerde

Gerard Scholliers-Ceulemans,
Nedergemlaan 30, Eppegem

Gerry Van Coppenolle,
Vogelzang 3, Weerde
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Spiegels sparen overstekend wild
ZEMST - Wildbeheerseenheid (WBE) Zennevallei heeft wildspiegels geplaatst langs de Damstraat in
Elewijt, de Humbeeksebaan in Zemst-Laar en de Zemstsesteenweg in Hofstade. Vooral op die plaatsen vallen er nog al eens verkeersslachtoffers onder de reeën.
De
reflectoren
moeten de reeën
waarschuwen voor
naderend verkeer
als ze willen oversteken, maar ook
de verkeersveiligheid verhogen.
Een
aanrijding
met een ree kan
behoorlijk
wat
materiële schade
veroorzaken, maar
ook andere weggebruikers kunnen erin betrokken geraken.
Ook in de
Damstraat plaatste
WBE Zennevallei
wildspiegels.

“Het heeft tijd
gevraagd, maar
eindelijk
kunnen we tot actie

“Een aanrijding met een ree kan
behoorlijk wat schade verzoorzaken”
overgaan”, zegt François Verbruggen,
ondervoorzitter van de WBE. ”Wij hebben gekozen voor blauw reflecterende
spiegels. Uit studies blijkt dat die kleur
in de natuur niet voorkomt en daardoor
de alertheid van de dieren aanwakkert
en gewenning voorkomt. De spiegels
worden bevestigd op houten paaltjes,
70 centimeter boven het maaiveld. Wij
zelf als WBE engageren ons om twee
maal per jaar het gras of begroeiing één
meter rondom de spiegels te maaien,
8

zodanig dat ze
zichtbaar blijven en
de diensten die de
wegbermen onderhouden er zo weinig mogelijk last
van ondervinden.”
De WBE wil nog
meer wildspiegels
plaatsen,
onder
meer langs de

Sluisweg aan het kanaal en langs de
Rubenslaan in Elewijt. Daarvoor is evenwel de toelating nodig van Waterwegen
en Zeekanaal en van Wegen Vlaams
Brabant.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Vanaf juli zijn onze mosselen er!
Jaarlijks verlof van 11 tot 26 september.
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Zeilkampen voor kids
HOFSTADE - Zeilen elitair, zegt u? De zeilclub van Hofstade bewijst in elk geval het tegendeel. De club
biedt tal van mogelijkheden om op een democratische manier kennis te maken met de zeilsport.

Schip ahoy!

“Zeilen is de voorbije decennia een
gangbare vrijetijdsbesteding geworden
en veel toegankelijker dan de meeste
mensen beseffen”, zegt Pieter Jordens.
Pieter leidt als monitor de jeugdstages van Zeilclub Hofstade al jaren in
goede banen. “Onze club resideert in
het domein van Sport Vlaanderen in
Hofstade (vroeger gekend onder de
naam ‘Blosodomein’). Het grote publiek
kent vooral het strand en de bossen.
Het clubhuis is dan ook zalig gelegen
op een apart stukje groen aan het grote
meer, ver van de drukte en het geroezemoes van de strandgangers. De
grote troef van het domein is sporten in
de natuur. Op het water valt echt alle
stress weg.”

Lage instapdrempel
“We focussen vooral op het recreatieve
zeilen, maar ook de zeilschool vormt
een belangrijk onderdeel van onze
activiteiten. In tegenstelling tot sommige andere sporten staat op zeilen

geen leeftijd. Onze nestor en vice-voorzitter, Karel Janssens, is reeds boven de
tachtig en hij is nog elke week paraat.
Iedereen kan het ook leren. Er is geen
voorkennis nodig, maar een minimumvereiste is wel een zwembrevet.
Wij geven het hele jaar door les aan volwassenen en onze lesgevers zijn allen
erkende gecertifieerde trainers van de
Vlaamse Trainersschool. De technieken
worden dan ook aangeleerd volgens de
voorschriften van de nationale zeilfederatie. De basisbegrippen van het zeilen
heb je snel onder de knie. Gemiddeld
zijn er niet meer dan vijf weekends
nodig”, vertelt Pieter gepassioneerd.

Ook zin gekregen?
“In de zomervakantie organiseren wij
zeilkampen voor kinderen tussen 7
en 14 jaar. Kinderen van groot Zemst
betalen in de zomer 150 euro voor een
ganse week les. Gebruik van de boten,
zwemvesten en alle lesmateriaal is
inbegrepen en het lesgeld is fiscaal

aftrekbaar. Sommige kinderen hebben
het al beet na één week, anderen doen
er twee weken over, maar dan kunnen
ze wel hun bootje zelf optuigen en zeilen. Zeilen is in feite veel praktijkles,
oefenen, en maar een heel klein beetje
theorie en… knopen leren leggen.”

De vier uren van Hofstade
De focus ligt bij ons in de eerste
plaats op de fun en een beetje competitie maakt het extra leuk. Wij sluiten daarom naar jaarlijkse gewoonte
(op 2 september) de zomer af met
een clubwedstrijd, waarop ook alle
deelnemertjes van de zomerkampen
kunnen meedingen naar een prijs.
Als kers op de taart volgt een gezellige barbecue.
De smaak te pakken? Geïnteresseerd?
Op zoek naar meer informatie? Of misschien wel inschrijven voor deze zomer?
Surf naar www.hofstadezeilclub.be!
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Zeilclub Hofstade
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Kinderwenshuis voor iedereen
ZEMST - Een kind opvoeden als ouder, opvoeder, grootouder brengt vragen met zich. Ook jongeren
zitten al eens met twijfels over de manier waarop ze best door het leven gaan. Maar alles begint met
de kinderdroomwens, die niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend is. Met al deze vragen kan je
terecht bij het Kinderwenshuis. Wij spraken met Shanti Van Genechten, oprichtster van Kinderwens
Vlaanderen en Anja Conickx, coördinator van het Huis van het Kind in Zemst.
Wat verstaan we onder het kinderwenshuis?
“Het doel van de Huizen van het Kind
is een samenwerkingsverband te vormen tussen de verschillende overheden, organisaties, vrijwilligers en burgers die zich dagelijks inzetten voor
(aanstaande) gezinnen met kinderen
en jongeren. Op die manier willen de
huizen de krachten tussen al deze
organisaties bundelen om meer gezinnen beter te kunnen ondersteunen.
Daarnaast streven ze ernaar om het
bestaand aanbod in opvoedingsondersteuning beter op elkaar en op de
lokale noden af te stemmen.
Het Huis van het Kind kan ondersteuning geven in de opvoeding, preventieve
gezondheidszorg en als ontmoetingsplaats. Dit betekent dat ons huis een
aanspreekpunt wil zijn voor alle vragen
omtrent opvoeding. Het hoeft dus niet om
een probleemsituatie te gaan. Daarnaast
willen wij gezinnen ook ondersteunen in

Anja Conickx,
coördinator van
het Het huis van
het kind in Zemst.
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de opvoeding door het aanbieden van vormingen en
workshops die afgestemd zijn
op de lokale noden.
De preventieve gezondheidszorg wordt voornamelijk
mogelijk gemaakt door het
consultatiebureau van Kind
& Gezin. Tijdens de consultaties volgen de verpleegkundige en de dokter de
ontwikkeling van je kindje op.
Ze geven ook tips die je thuis
handig kan gebruiken voor
de opvoeding en verzorging.
Het kinderwenshuis kan ook gebruikt
worden als ontmoetingsplaats tussen
ouders en kinderen om zo ervaringen
en tips te delen met elkaar.”
Is er ook medische begeleiding
en opvolging of wordt het dossier
overgedragen?
“Er kan samen met een kinderwensconsulente een medische
begeleiding lopen bij een fertiliteitscentrum. Iedereen kan
bij ons met vragen terecht. Bij
een aanmelding voor kinderwens, kan er reeds informatie
over de situatie in samenspraak met de aanmelders
doorgegeven worden aan de
kinderwensconsulente.”
Waar en op welke manier
is het kinderwenshuis
toegankelijk?

Shanti Van
Genechten,
oprichtster van
Kinderwens
Vlaanderen.

“Momenteel bekijken we per vraag wanneer de kinderwensconsulente kan
langskomen. Op termijn zal er een
permanentie voorzien worden, een vast
moment per maand of per twee weken
waar afspraken gepland kunnen worden.
Voor meer praktische informatie kan je
terecht op de website www.huisvanhetkindzemst.be . Ons kinderwenshuis is
gevestigd in de Meerweg 2 in Zemst.
In het Huis van het Kind van Zemst zullen
verschillende diensten gehuisvest worden.
Zo kan u bij de coördinator van het Huis
van het Kind terecht met uw vragen over
opvoeding, activiteiten die we organiseren,
het vormingsaanbod of voor meer informatie over het huis. Ook de dienst voor
onthaalgezinnen zal voortaan aanwezig
zijn in dit kinderwenshuis. Zij kunnen u
helpen in uw zoektocht naar kinderopvang.
Ten slotte is ook het consultatiebureau van
Kind & Gezin gevestigd op onze locatie.”
Tekst: Karin Andries, foto's: George Gielen

FC

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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Kippenvel op kampioenenviering
ZEMST - De Sportraad maakte de balans op van de kampioenstitels die sporters uit de gemeente behaalden in diverse disciplines. Een vijftigtal slaagden daarin en kreeg een traditioneel huldemoment
van de gemeentelijke sportraad.
Sportschepen
Piet
Van
Grunderbeek (N-VA) wees op de
vele sportmogelijkheden die de
gemeente aanbiedt, samen met
de aanwezigheid van een zwembad en het Sport Vlaanderendomein. Accommodaties zoals
de wielerbaan, de skeelerpiste,
padelterreinen en nu ook de
enige curlinghal van België
maken dat Zemst hoog scoort als
sportgemeente.
Alle kampioenen van het voorbije

Bij de teamsporten waren de sportseizoen kregen een trofee.
heren van volleybalclub Sunbeam
en de voetbaldames van FC Zemst aan een druk programma was ze niet aanhet feest. De prijs van Sportlaureaat ging wezig op de huldiging om de trofee in
voor de tweede opeenvolgende maal ontvangst te nemen.
naar Fran Vanderstukken. Zij scoorde
zilver in het Europees kampioenschap De vele aanwezigen werden heel stil en
jiu jitsu in Portugal en werd wereldkam- beleefden een kippenvelmoment toen
pioen ne waza jiu jitsu in Wroclav. Door de mama van skeelster Sofie De Ridder

onder een staande ovatie de medaille
voor haar verongelukte dochter postuum in ontvangst nam. Het meisje
was actief bij Reko Zemst en werd
slachtoffer van een dodehoekongeval
op de Brusselsesteenweg in Eppegem.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Processie
in Elewijt
Vorige maand ging voor de 413de
keer de processie uit in Elewijt. Die
bracht weer veel volk op de been, want
de leden van de verenigingen en de
trouwe vrijwilligers houden er deze traditie graag in stand. Het was prachtig
weer en de vele toeschouwers brachten
Sint-Hubertus zo de gepaste eer.
(KVDW)
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Creatief de zomer in,
maak zelf je Pota Fota
ZEMST - Het voetbalseizoen ligt even op apegapen maar dat wil niet zeggen dat er niet gevoetbald mag
worden. In de tuin, in de keuken, in de living, in de slaapkamer, met de Pota Fota is dat allemaal mogelijk.
Alex, Lene en
kinderen: creatief
kickeren maar!

Kleine nuance toch, we hebben
het hier over “kickeren”, één van
de vele populaire cafésporten,
dat in een afgeroomde versie
de vakantie van vele ouders
kan verlichten.
Je moet de lepel niet altijd
in de mond steken. Kinderen
worden al te vaak verwend met
dure, afgewerkte producten.
Denk maar aan de smartphones, PS4 moet gekocht worden
want Crash Bandicoot komt
uit in een nieuwe versie en
het entertainment op sociale
media is eindeloos.
Om een gezond tegengewicht te bieden
bedacht Alex Bastiaens, zelf vader van
twee voetballende kinderen, een DIT (do
it together)-concept waar Pota Fota perfect in past.
“De bedoeling is om quality time met je
kinderen door te brengen. Samen werken, samen spelen, samen bouwen,
fier zijn op je eigen creatie en tot slot
delen met vrienden,” vertelt Alex.
Eén van de afgewerkte ideeën was
het bouwen van een Pota Fota, een
draagbare kicker, die je zelf kan
ineensteken met eenvoudig werkmateriaal en een kost van rond de
100 euro. Ter vergelijking, voor een
tweedehands cafékicker zit je snel
rond de 1000 euro. De kicker wordt op
16

maat gemonteerd op een tafelblad.
En spelen maar.
de Zemstenaar, voor niet veel verlegen,
ging ter plaatse een matchke spelen
en was onder de indruk van de eenvoudige maar efficiënte opmaak.

games en designoefeningen, die Alex
en echtgenote Lene hebben ontworpen. Met de hedendaagse technologie, denk maar aan 3D-printers bijvoorbeeld, staat de wereld meer dan
ooit open voor creatieve geesten, jong
en oud.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

Ouders kunnen
via www.zinid.be
de juiste informatie
krijgen
voor de opbouw
van een Pota Fota
of ze kunnen een
ready made pakket bestellen na
opgave van de
tafelmaten. Op
de site staan
nog ander leuke

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

17

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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Tweede Zemst-Trap-dag

Ik wil ook op de foto!
Is er nog plaats, Jean?

Twee jaar geleden vond, na 20 jaar,
de laatste editie plaats van de Gordel
voor scholen, georganiseerd door het
vroegere Bloso. Aan dit evenement,
dat plaatsvond in Overijse en Tervuren,
namen de meeste lagere scholen
trouw deel. Nu Sport Vlaanderen deze
Gordel niet langer organiseert, besloten
de drie gemeentescholen zelf actie te
ondernemen.
Vorig jaar werd er bij wijze van proefproject een fietstocht van 40 km
uitgestippeld langs trage en autoluwe wegen, die de leerlingen van
het vijfde en zesde leerjaar per klas
in groep afleggen. Bij aankomst

was het echter nog niet gedaan.
Allerlei activiteiten, zoals boogschieten, skeeleren, hiphopdansen,
voetbal, springkastelen en bungeerun waren voorzien.
Evenals
een hapje en
een tapje aan
de sportsite De
Waterleest.
Na een gunstige
evaluatie van het
profproject werd
er beslist om het
dit jaar te herha-

len. Meer dan 300 leerlingen beleefden
hiermee een mooie afsluiter van het
schooljaar.

GEREGISTREERD AANNEMER

Tekst en foto: Jean Andries

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

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN
CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
info@verbestel.be
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Wees welkom in De Hoeve
ZEMST – Een zomerwandeling maken, een namiddagje Kubben, creatief knutselen of gewoon gezellig samenzijn… Twee keer per maand nodigt CAW Halle-Vilvoorde iedereen die het wil uit in Inloopcentrum De Hoeve aan de Meerweg.

Door het wegvallen van provinciale subsidies stonden de
activiteiten van CAW (Centrum
Algemeen Welzijnswerk) in De
Hoeve de jongste tijd op een
laag pitje. Maar de gemeente
en het OCMW sloegen de handen in elkaar en zorgden met
een flinke financiële injectie
voor een doorstart.

Warm onthaal
OCMW-voorzitter Kristel Van
Praet: “Het Inloopcentrum De
Hoeve wil een warme ontmoetingsplaats zijn voor mensen
die om uiteenlopende redenen wat geïsoleerd dreigen te
raken in onze maatschappij.
De 15 à 20 vaste klanten uit
het verleden stellen het voortbestaan van dit initiatief ten zeerste op
prijs.”
Annelies De Koster (CAW): “Ook wij
in Vilvoorde hadden altijd een goed
gevoel bij onze activiteiten ‘buitenshuis’, zoals hier in Zemst. Een hartverwarmend onthaal bieden in de directe
omgeving geeft altijd grote voldoening.”
Het programma biedt voor elk wat wils.
Er zijn infosessies voorzien, diverse
activiteiten en uitstappen. Zo staat er
op 10 juli een zomerwandeling met
picknick gepland en op 14 augustus
een namiddagje Kubben en andere
leuke tuinspellen. Voor 24 juli en 28
20

Even klinken bij de doorstart van ontmoetingsplaats De Hoeve. V.l.n.r. Annelies
De Koster en Jeroen Vissers (beide CAW), Dhaima Oosterlinck en Astrid Steppe
(maatschappelijk werkers OCMW) en uiteraard glunderende politieke mandatarissen.

augustus volgt het programma later.
Plaats en moment van afspraak: De
Hoeve, Meerweg 2A (achter het OCMW),
elke tweede en vierde maandag van de
maand, van 10 tot 14 uur.
Kristel Van Praet:
“Na de recente
oprichting van De
Link, een project
om vereenzaamde
senioren uit hun
isolement te halen,
willen wij ook met
dit initiatief onze
zorg voor iedereen
in onze gemeenschap vorm geven.”

Inloopcentrum De Hoeve, contact:
www.cawhallevilvoorde.be;
onthaal@cawhallevilvoorde.be;
02/613.17.00.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
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Foto’s: Jean Andries

r de eerste maal
Turnkring Excelsior Eppegem had voo
nschap trampoline. Wat
deelnemers in het Belgisch Kampioe
in de geschiedenishebben ze genoten! Vanaf nu staan ze
gedaan Kicky, Ine en
boeken van Turnkring Excelsior. Knap
trainsters!

De eerste “Vetcup” van de veteranen van KCVV Elewijt
was meteen een schot in de roos. Voor ex-spelers van
de plaatselijke club en buurtploegen was het een ideale gelegenheid om nog eens een matchke te spelen
en er een gezellig samenzijn van te maken. De organisatoren speelden zich zowel op als naast het veld in
de kijker. Boven v.l.n.r. Kevin De Cock, Tim Matyn, Joren,
Ronny Troch, Steve Alberts en Stijn Van de Walle. Onder:
Tom Troch, Bert Schoevaerts, Bram Seghers, x, Kobe
Merckx, Robin Matyn en Dimity Margery. Niet op de foto
de werkers: Kris Maes en Tom Roseels.

De vzw Vrienden van Chiro
Eppegem organiseerden
een brunch ten voordele
van de nieuwe lokalen. Ou
dleiders waren bijzonder ac
tief in de feestzaal Het
Assebroek en poseerden
graag voor een foto.
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Op 21 mei was het feest bij Okra Weerde.
De vereniging
voor 55-plussers bestaat een halve eeu
w. Na een misviering was er een receptie, een lekker
eetmaal en een
gezellig samenzijn. Voorzitter van de regi
o Jan Rolies
en voorzitster van Okra Weerde Julia Jan
ssens hadden
niets dan lovende woorden. “Dit alles gee
ft me moed
om er nog een derde voorzitterstermijn
bij te doen”,
zegde Julia. Op de foto het bestuur van
Okra Weerde.
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Voor de “oud-vedetten” van Verbr. Hofstade
was het nog eens genieten tijdens hun
jaarlijks tornooi. Elk jaar doen ze beter
en beter. Op het veld zorgden ze voor
spektakel, in de verlengingen waren ze de
besten.
De leerlingen van GBS De Regenboog in Elewijt verzamelden geld in ten
voordele van Rondpunt. Via een bloemenverkoop en een zwemmarathon
werd er 3844,36 euro opgehaald. Rondpunt zal dit geld gebruiken voor
hun project “Gelijk spel”.
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De gemeente Zemst organ
iseerde op zondag 11 jun
i voor de
vierde keer een knabbelen babbelfietstocht in he
t kader
van Fair Trade en lokale du
urzaamheid. Tijdens de kn
abbel- en babbelfietstocht we
rden aan diverse standen
langs
het parcours (h)eerlijke ha
pjes en drankjes voorgesc
hoteld,
voornamelijk uit eigen str
eek of uit het Zuiden.

staan samen met voorzitDe bestuursleden, partners en helpers
van Neos Zemst te verwelter Albert Cluckers klaar om de leden
er dan 120 aanwezigen, het
komen. Op 11 mei vierden zij, met me
ester Schockaert animeer10-jarig bestaan van de club. Kaasme
parochiezaal van Zemstde een kaas- en wijnnamiddag in de
d weer huiswaarts.
Laar. Iedereen ging voldaan en verzadig

Foto’s: Jean Andries

Pol Panis en Didier Verdeyen, tweede jaar bridgers, speelden kampioen op het starterstornooi
van de Vlaamse Bridge in Beveren. “Treed in onze
voetsporen en kom eens langs in de Waterleest
op dinsdag- of donderdagnamiddag”, zegt Pol
Panis.
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Op 11 juni organiseerden de Keizer Karel Vrienden van Elewijt hun zomerfeest
op het pleintje aan de Fabiolalaan. “Er werden hamburgers gebakken, belegd op een pistolet en voorzien van uitjes en
de nodige sauzen. Een 70-tal mensen deden
mee. Animatie vond plaats in de vorm van tennis en petanque. In november
vieren de Keizer Karel Vrienden hun 40-jarig
bestaan met een winterfeest”, zegt Hélene Kerklaan.

De 9de editie van MTB voor Mali
in Zemst-Laar was met ruim
600 deelnemers een groot
succes. De medeorganisatoren
en verantwoordelijken voor het
parcours van KM Project waren
bijzonder opgetogen voor het
goede verloop. (foto links)
Leden van WTC Verbruggelingen Weerde Guido Dierckx en
Dimitri Van Crombruggen reden
zich in de kijker in de 55 km en
kregen aan de eetstand gelukwensen van Ann Clerbout en
Carla De Coninck. (foto rechts)

De gemeente Zemst deed er alles aan
om tot “Sympafietste gemeente van Vlaa
ms-Brabant” uitgeroepen te worden.
eerste opdracht was het organiseren
De
van een fietsstraat, inclusief fiets-wash
en daar maakten talrijke aanwezige dorp
genoten dankbaar gebruik van. Zemst
sbehaalde uiteindelijk een eervolle twe
ede plaats.
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David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

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

RUBENSHOF

De Vetter

BIJ LIEVE

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

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

info@printwinkel.com

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

MAANDAG RUSTDAG

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

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

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
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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
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Foto: Luc Van Roy

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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e blokperiode was zwaar geweest voor Donaat. Eerst het onverwachte
overlijden van Jacky, zijn enige tante bij wie hij een groot deel van zijn
jeugdvakanties had doorgebracht. Op de hoeve in de Ardennen. Waar
hij hemelse momenten had beleefd met zijn vier jaar oudere nicht Eva, van
wie hij een gepersonaliseerde en speelse, doch uitermate realistische voorlichting had gekregen. Er was ook nog de brief geweest van Eline, zijn beste
vriendin en medestudente aan wie hij zijn diepgaande kennis van het vrouwenlijf graag had gedemonstreerd, maar die voor een ander gekozen had.
En dan was er ook de warmte geweest, die ondraaglijke hitte. De slapeloze
nachten met meedogenloze muggen en maagkrampen, diarree en kakskes over de tong, zoals zijn mama het altijd zo minzaam maar uiterst plastisch wist te verzachten. Die hem ook had voorgesteld om de drie resterende
studieweken in haar ouderlijk huis door te brengen. In Laar, bij oma Louise,
waar dikke muren en rolluiken het hete zonlicht geen kans gunden tot binnen dringen. In de voorplaats, waar het heerlijk koel toeven was. Waar hij zich
kon concentreren op zijn Masters Degree, verwend werd met heerlijk verse
soepjes, lentefrisse slaatjes, ijskoude fruitijsjes met bessen van eigen kweek.
Een zaligheid die Donaat zich liet welgevallen. Waren er niet de gaatjes in de
rolluiken. Die oma Louise te voorschijn toverde telkens de zon wat verder de
andere kant opdraaide en een streepje meer licht binnen mocht. Zo gunde
zij hem een kleine inkijk in de Laarse buitenwereld. Stiekem gluurde Donaat
dan naar buiten. Niemand zag hem, hij zag iedereen. Ook de bewegingen
achter de gelijkaardige rolluikspleetjes in het huis aan de overkant, wanneer
’s avonds het licht werd aangestoken. Dat vaak brandde tot diep in de nacht.
Waar hij een persoon ontwaarde die hem deed dromen. Van samen dingen
doen. Midden in een hete slapeloze nacht stond hij op. Ging op de dorpel
voor zijn oma’s huis zitten. Met een fris pintje en een sigaretje. Waarom ook
niet? Op één examen van het einde. Tot plots aan de overkant, hij gewenkt
werd door… een sierlijk silhouet in een minuscuul nachtkleedje. Ook slapeloos en murw gestudeerd… Hun geesten groeiden naar elkaar toe. Pas toen
de zon weer wakker werd, legden zij zich te rusten. Elk apart. Dat was hun
verzegelde afspraak. Eerst nog dat laatste examen. Donaat en Imelda, want
zo heette zij, vonden bij elkaar wat ze zochten: vriendschap, liefde en seks.
Gewoon geluk. Zij kenden elkaar amper, behaalden samen hun Masters,
gingen naar festivals, maakten leuke reisjes, genoten met gulle teugen.
Volop vakantie, vanaf nu! Wauw!
Alex Lauwens
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Met Jusi naar Zolder!
ZEMST - Na het behalen van hun racelicentie en een eerste deelname aan de 24 Uur van Zolder, besloten Jurgen Vermeulen en Sigrid Maes Jusi Racingteam op te richten, samen met Tim Michiels uit
Elewijt. Vanaf 2017 nemen ze deel aan het BGDC-kampioenschap waar ze hoge ogen scoren. Hans
Deketele uit Hofstade kreeg een vrijkaart en werd prompt teammanager! Binnenkort zijn het opnieuw
de 24 Uur van Zolder… tijd voor een kennismaking!
Wat voor een competitie is BGDC
eigenlijk?
“De Belgian Gentlemen Drivers Club is
een internationale circuitrace-competitie, ontstaan in Franstalig België. Naast
Belgische teams nemen ook Franse,
Nederlandse, Britse en Zwitserse piloten en teams deel. Het is een amateurkampioenschap,
dus
er is geen prijzengeld,
enkel bekers, je strijdt
om de eer. We rijden zes
wedstrijden in drie landen, met races in o.a.
Francorchamps, Zolder
en Zandvoort. In de 100’
Serie duren de races
veelvouden van honderd
minuten. De 24-uren
van Zolder staat buiten
dit rijtje, maar het is
wel de moeder van alle
races!
De deelnemers zijn in
verschillende klassen
ingedeeld, naargelang
de inhoud van de motor,
al of niet met turbo, … dus een Renault
Clio kan in dezelfde wedstrijd rijden als
een dikke Porsche!”
Wie zijn jullie en waarom doen jullie het?
Stichter Jurgen Vermeulen is garagist
en deed tussen zijn 6 en 33 jaar aan
motorcross: “Ik ben nog kampioen
van België 250cc geweest! Ik zocht
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een nieuwe uitlaatklep, iets om naartoe te leven. Veertien dagen voor de
24 Uur van Zolder van verleden jaar
haalde ik mijn race-licentie en begon
ik als betalende rijder bij een team.
Het is een passie! Je mag nu eenmaal niet racen op de openbare weg,
dus heb je weinig andere keuze dan

zo snel… Je moet je kop vrijmaken,
anders hang je in de muur. Precies
dat is psychisch ongelooflijk ontspannend!”
Medestichter Sigrid Maes woonde tot
haar achttiende in Weerde en haalde
in februari pas haar racelicentie:
“op de Trackdays zijn er zo’n veertig

op het circuit te gaan rijden. Die eerste keer de race uitrijden voelt hetzelfde als winnen!”
Tim Michiels baat een groentewinkel
uit in Elewijt én was in 2016 Rookie of
the Year bij het team waar hij als betalende rijder reed: “Je mag aan niets
anders denken tijdens het racen!
Tijdens het fietsen denk je nog aan je
werk, maar op het circuit gaat alles

wagens tegelijk op de baan. Dat van
dichtbij meemaken gaf me de kriebels!”
Hans, wat is precies de rol van een
teammanager?
“De teammanager moet het hele
reglement kennen en kunnen toepassen. Bijvoorbeeld wie in de pits mag en
wat je wanneer mag doen, is ontzet-
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tend belangrijk. Zo mag er bijvoorbeeld
niemand aan de wagen werken terwijl
er getankt wordt. Daarnaast is een
goede planning en cijferwerk onontbeerlijk, maar eerlijk gezegd heb ik
me nog nooit langer dan een half uur
aan mijn Excelletje kunnen houden!
Er gebeurt altijd wel iets onverwachts
dat je planning naar de prullenmand
verwijst …
Stel dat de safety car uitrijdt, dan is
het interessant om binnen te komen
om te tanken, maar natuurlijk niet
met twee wagens tegelijk! Ik sta dus
in voortdurend contact met de piloten.
Tenslotte probeer ik iedereen gemotiveerd te houden. Als beginnend team,
is de sfeer primordiaal, de piloten worden goed verzorgd qua kledij en eten
en dan pas komt het resultaat. Een
piloot die al dertien jaar meedraait, had
nog nooit als betalend piloot zo plezant
gereden als bij ons!”
Hoe belangrijk is de “pole position”?
“In de duurraces waarin wij uitkomen is
van het van minder belang dat je op de
eerste plaats vertrekt. Om je een idee
te geven: in Zandvoort was Tim op de
35ste plaats gestart en stond na één
ronde al op de 18de plaats. Ook de
pitstop-strategie is van belang: een
gemiddelde pitstop duurt drie minuten,
dat is op veel circuits bijna het equivalent van twee rondes. Dat geeft je een
beeld van de competitiviteit!”
Wat met het kostenplaatje?
“We hebben twee wagens, BMW 1-reeks
diesels (voor de liefhebbers van de technische specs: zie www.jusiracing.be). Bij
de meeste races heb je per wagen drie
piloten nodig, zodat we dus drie plaatsen vrij hebben voor betalende rijders

in onze auto’s, dat is al één bron van
inkomsten.
Publiciteit op de wagens is een tweede
bron en daarvoor zijn we nog naar
enkele sponsors op zoek!
Naast de aanschaf van de wagens, de
brandstof, de banden en de wisselstukken, heb je ook drie mecaniciens per
auto nodig én een teamchef!”
Jurgen treedt bij: “Ik heb een dubbele
verantwoordelijkheid, omdat ik naast
het racen ook mee de auto’s klaarmaak als technieker. Gelukkig zijn ook
mijn medewerkers gebeten door de
microbe!”
Tenslotte is ook de inschrijving voor het
kampioenschap een grote kost. Dat is
de reden waarom zoveel toppers in de
racerij veertigplussers zijn: als jonge
gast kan je dat gewoon niet betalen!”

Is autosport wel een echte sport?
“Je verandert soms wel vijftig keer per
ronde van versnelling, wat je beenspieren toch aardig aan het werk zet. Ook de
armspieren worden op de proef gesteld
met het vele bochtenwerk. Bovendien
is het, als het buiten 20°C is, in de auto
al snel 50°C. Daardoor verlies je per
race enkele liters vocht! Tel daarbij de
G-krachten die je lichaam voortdurend
moet compenseren en de grote concentratie die nodig is…”
Jurgen: “Na één uur in Zandvoort was
Tim doornat: ofwel vergt dat toch wel
iets, ofwel is Tim een platte jat!” (lacht)
“Met onze Trackdays kan je zelf heel
laagdrempelig kennismaken met de
sensatie van de motorsport, als passagier of als bestuurder. Zo ben ik erin
gerold,” geeft Hans toe. “Je zweet je te
pletter, je bent bloednerveus maar de
adrenalinekick is ongeëvenaard!”
Tekst en foto’s: Ilse Van de Velde

Doe mee en win!
Gebeten door motorsport? Een echte petrolhead? Los dan de volgende twee
vragen op en stuur het antwoord naar: info@dezemstenaar.be.
We verloten een arrangement voor twee voor de 24 Uur van Zolder op 19 en 20
augustus, met VIP-toegang tot de Jusi-pits, privérondleiding door de teammanager én catering!
1. Met welke wedstrijdnummers rijdt het Jusi Racing Team?
2. Wat is de hoofdkleur van het logo van Jusi Racing Team?
Stuur je antwoord door vóór 15 juli 2017!
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Genomineerd voor Gastvrije Award
HOFSTADE - Sinds de januari-editie van de Zemstenaar, waarin juriste Dorien Dierckx haar blog RefuTales voorstelde, geraakte het project in een stroomversnelling. De website groeide uit tot een platform
waar vluchtelingen hun mening over het leven in Europa delen. Er werden verhalen uit België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden verzameld. Hiermee kaarten ze de eenzijdigheid van
het vluchtelingedebat aan. Er wordt veel over, maar weinig mét vluchtelingen gepraat.
Het team neemt niet enkel interviews
af, ze worden ook uitgenodigd op integratiecursussen, debatten en vergaderingen. Instellingen als Westminster
University (VK) en de Vlaamse
Interuniversitaire Raad doen graag een
beroep op hun expertise. Een groeiend
aantal vluchtelingen meldt zich als
auteur. “Dat is een geweldige evolutie”,
zegt Dorien, “niemand kan hun opinie
zo goed verwoorden als zijzelf.”
Dit alles heeft geleid tot een nominatie bij de Gastvrije Awards, georganiseerd door Vluchtelingenwerk
Vlaanderen. Voor de vierde keer op rij
ging Vluchtelingenwerk Vlaanderen
op zoek naar gastvrije initiatieven voor
asielzoekers en vluchtelingen, gespreid
over zeven categorieën (bijvoorbeeld
jeugdwerk, school, bedrijf, individuen
– de categorie waartoe RefuTales
behoort). Als je weet dat er dit jaar niet
minder dan 458 initiatieven werden
ingediend, is zo’n nominatie een heel

Dorien is superblij met de
behaalde nominatie voor
haar blog RefuTales.

knappe prestatie.
Refu Tales heeft sinds kort een logo
én denkt aan verdere uitbreiding. “We
onderzoeken verschillende pistes”, verklaart de juriste, “zoals een vergelijking
tussen Europese lidstaten. Welke kansen en obstakels zijn verschillend? Wat
kunnen we leren van het beleid van

onze buurlanden? Een andere mogelijkheid is een soort recht van repliek.
Als Europeanen respectvol in discussie treden met vluchtelingen, wordt het
debat echt opengetrokken.”
Alle getuigenissen kan je raadplegen
op www.refutales.eu.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Dorien Dierckx

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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www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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EIGEN HERSTELDIENST

Auto’s
T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen
KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

Speuren naar oud-strijders
EPPEGEM - Jeroen Walschaerts is nog maar 25, maar heeft al een heel palmares op zijn naam. Zijn
specialiteit: oorlogsverhalen. Jeroens nieuwste worp is een werk over de Eppegemse strijders van
‘den grooten oorlog’.
Als je in ons eigen de Zemstenaar- tocht allerminst, want er bestond geen
archief duikt (waarmee we meteen in enkel militieregister. In Zemst vind je
de sfeer van de opzoekingen zitten) zal een archief, maar dat van Eppegem
je merken dat Jeroen Walschaerts een is in vlammen opgegaan. Hoe begin
regelmatige passant is. Je moet maar je daar dan in godsnaam aan? “Door
even naar hem luisteren en je weet: te vertrekken van de geboortes”, vertelt
dit is niet voor het laatst, want Jeroen Jeroen. “Ik ging op zoek naar manis nog niet uitverteld. Noem
het gerust een passie (kan je
Jeroen kwam
109 (mannelijke)
nog van een hobby spreken,
dorpsgenoten
vraagt hij zelf). Maar zoals
op het spoor die
dienst deden
dat gaat met verhalen: het
in de Tweede
Wereldoorlog.
ene brengt het andere mee…
Hij begon drie jaar geleden met een boek over de
Zemstsenaars die in de
Eerste Wereldoorlog naar
Soltau werden gevoerd,
sprokkelde verhalen van
Zemstse burgers over de
Tweede Wereldoorlog (een
project dat even in de koelkast zit) en bracht en passant
een werk uit over de Koreaoorlog. Van dat laatste, wat
vergeten conflict begin jaren
’50, vond hij toch negen strijders in groot Zemst. De vraag
die hem daarbij het meest
bezighield was waarom die
mannen naar een front trokken dat zo nen die geboren zijn tussen 1879 en
ver van huis ligt.
1899. Dit zouden de militielichtingen
zijn die aan het begin van de Eerste
1 op 8 naar het front
Wereldoorlog werden opgeroepen.
Recent zocht hij het terug dichter bij Pas in 1913 is een militaire diensthuis en ging op zoek naar de oud- plicht ingevoerd. Daarvoor had je het
strijders van de Eerste Wereldoorlog lotelingensysteem. Had je geluk, dan
(1914 – 1918) in zijn eigen dorp, werd je niet uitgeloot en moest je niet
Eppegem. Gemakkelijk was die zoek- naar het leger. Ik heb zo’n goeie 300

geboortes gevonden, die ik één voor
één ben gaan opzoeken in Evere. Zo
heb ik er 109 opgespoord, wat best veel
is voor Eppegem, dat toen een kleine
1700 inwoners telde (dat weet ik van
pastoor Louis Reynen). Als we ervan
uitgaan dat ongeveer de helft van de
Eppegemse bevolking uit
mannen bestond, dan betekent dat dat 1 op 8 mannen
in dienst gingen. Die 109
soldaten hebben natuurlijk
niet allemaal aan het front
gezeten, want je kon ook
een heel andere functie
hebben. Zo heb ik het dossier teruggevonden van een
bakker, een koerier, … ”

Geen onbekende
soldaat
Jeroen maakte fiches van al
deze oud-strijders: wie hun
ouders waren, waar ze woonden, hoe oud ze waren toen
de oorlog uitbrak, welke eretekens ze kregen en hoe het hen
vergaan is tijdens de oorlog. Hij
vermeldt ook de namen van
de oud-strijders die na 1914
in Eppegem zijn komen wonen. Dankzij
zijn speurwerk zijn al deze helden geen
‘onbekende soldaat’ meer.
Wil je meer weten over de mobilisatie
en het leven aan het front, dan kan je
Jeroens publicatie kopen, die 22 euro
kost. Dit kan via den_jerrew@hotmail.
com of 0477/544597.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jeroen Walschaerts
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Goud voor Jochem
EPPEGEM - Van 24 tot 27 mei vonden in Lommel de Special Olym-

Garage Vandereviere

pics Nationale Spelen plaats. Op deze spelen krijgen personen

Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens

met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om aangepaste sporten te beoefenen in wedstrijdverband. Jochem behaalde
een gouden medaille in de paardensport.
Jochem is trots op zijn
gouden medaille.

In manege De Verbrande Brug strijd kon, bereed Jochem Te Quiero,
(Eppegem) wordt er iedere zaterdag eveneens een donker paard. De prijstijd vrijgemaakt om personen met een uitreiking was een bijzonder spanbeperking de kans te geven om paard nend moment. Zodra de naam van
te rijden. Jochem staat hier iedere de tweede plaats afgeroepen werd,
week paraat met zijn paard Goliath.
besefte Jochem dat hij de gouden
Tijdens de week verblijft Jochem in medaille behaald had!
een tehuis in Tienen, waar hij met zijn Jochem verging van de zenuwen,
leefgroep om de twee weken ook gaat maar leverde een geweldige prestatie.
paardrijden. Zo kreeg Jochem de kans Tekst: Carolien De Cuyper, foto: Pascale Massez
om voor de tweede keer deel
rijdt zijn
te nemen aan de Special Jochem
proef op Te Quiero.
Olympics Nationale Spelen.
In de discipline dressuur
moet de ruiter opgelegde
figuren rijden in een welbepaalde volgorde. De jury
let op de correcte uitvoering
en op de omgang met het
paard.
Aangezien
zijn
paard
Goliath niet mee op wed38

Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.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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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

GARAGE

Maurice
VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem
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PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

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

40 jaar “Sport en Steun”
ZEMST-BOS - Wielerclub Sport en Steun werd opgericht in 1977. De inwoners van Bos waren al decennialang gebeten door de wielermicrobe, onder meer dankzij de successen van dorpsgenoot Jan
Lauwers bij de profs. Jan won in 1963 twee etappes in de Ronde van Spanje en was ooit ploegmaat
van Rik Van Looy. In 1967 stond hij nog één keer op het hoogste schavotje in de Vuelta.

Zjang Koereur
In 1977 besliste Patrick
De Donder, een jonge
sportieveling uit ZemstBos, om in de voetsporen te treden van Jan of
“Zjang Koereur”. Om de
plaatselijke renner te
steunen richtten enkele
wielerfanaten wielerclub “Sport en Steun” op.
Ieder jaar werden enkele
kermiskoersen georganiseerd. Dat er vaak
Vlnr: Danny Vleminckx, Benjamin De Donder,
toekomstige vedetten
Giselle Reinhaert, Eddy Buelens, Harry Vertongen.
aan de start stonden is
een aangename vaststelling. Zo koers- 180 renners is hier niet vreemd aan.
ten Roger Ilegems, Olympisch kampioen Op 20 mei 2007 werd in Zemst het
puntenkoers in Los Angeles in 1984 en Belgisch Kampioenschap voor junioTom Steels met succes in Zemst-Bos. res en dames elite georganiseerd. Bij
Daarnaast ook andere bekende namen de dames won toen Ludivine Henrion,
als Ook Ronny Van Holen, Corneille bij de juniores de West-Vlaming Jens
Daems, Patrick Verschueren, Rudy en Debusschere. Het was al de tweede
Marc Patry, Sébastien Demarbaix, Jens nationale titel op de weg voor de
Debusschere en Jan Bakelants.
Dadizelenaar, die twee jaar eerder
Belgisch kampioen tijdrijden bij de
In 1997 bestond de club 20 jaar en werd nieuwelingen was geworden.
de lat een stukje hoger gelegd. Met de
organisatie van de toenmalige “Vlaams- Uitdagend parcours
Brabant Classic”, nu de “SteraGas Doel van de club is nog altijd jonge
Vlaams-Brabant Classic”, kwam er een wielrenners steunen. Jaarlijks wornieuwe wedstrijd bij op de nationale wie- den twee wedstrijden georganiseerd:
lerkalender voor juniores in ploegenver- één wegwedstrijd in juli voor juniores
band. De race kende de laatste jaren zo’n en de belangrijke internationale intersucces dat zij ondertussen een interna- clubrace voor juniores in september.
tionale klassieker is geworden op de UCI- Jeugdwielrenners krijgen er de kans
wielerkalender. Een peloton met 150 à zich te meten op sportief vlak in de

beste en veiligste
omstandigheden.
Om
tegemoet
te
komen aan de stijgende graad van professionalisme, zelfs in
het jeugdwielrennen,
besloot Sport en Steun
om vanaf het seizoen
2002 een beroep te
doen op een aantal sponsors. De club
hoopt hiermee een
evenwicht te vinden
tussen wat toeschouwers, wielrenners en
clubbestuur van een wielerwedstrijd
verwachten. Met de financiële inbreng
wordt ervoor gezorgd om telkens een
uitdagend parcours in Vlaams-Brabant
aan de renners voor te schotelen, alsook een internationaal deelnemersveld
aan te trekken. Bovendien moet een
betere informatiedoorstroming met
de verschillende clubs, toeschouwers,
renners, inwoners van de gemeente,
media en sponsors ervoor zorgen dat
de organisatie van grote wedstrijden de
nodige aandacht en belangstelling blijven behouden.
Op 6 mei 2017 vierde de club haar
40-jarig bestaan met een etentje en
animatieavond met alle vrijwilligers, die
al jarenlang bij elke wedstrijd hun taken
met zorg uitvoeren.
Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries
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Van de eerste keer prijs!
Onze winnares Sandra Letellier
en haar man wonen al 15 jaar
in Eppegem. Sandra leest de
Zemstenaar iedere maand. Ze start
altijd met haar favoriete rubriek
Onder de Mensen. Onze leeshond
was te vinden op pagina 22 in de
klas van meester Raimond van
Meerbeek. Dit leverde Sandra 25
euro op. Zoon
Lars wou maar
al te graag mee
op de foto. Het
was trouwens
de eerste keer
dat zij deelnam, dus waag
allen uw kans!

de Zemstenaar. De foto’s van de
rubriek Onder de Mensen tellen niet
mee, ook de cartoons niet.
Als u ook wil winnen, stuur dan
gewoon uw antwoord met de
pagina(‘s) waarop de leeshond
op een foto te zien is naar ons
mailadres. Een geschreven versie kan altijd afgegeven worden

op het gemeentehuis, in de bib(filialen) of bij
Vanessa in Laar.
Vermeld ook steeds een telefoonnummer
zodat we u snel kunnen bereiken voor een foto
in onze volgende editie.

Voor
nieuwe
lezers
en
deelnemers:
onze leeshond
verstopt zich
op foto’s in

Inzenden ten laatste op 15 juli.
CDC

Sporthal Zemst-centrum

Garage Sint Martinus b.v.b.a.

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

Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

gratis vergaderzaal

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

Sporthal De Waterleest

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

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

43

Bescherm je ogen tegen de schadelijke zonnestralen!
Actie: zonneglazen op sterkte, dit voor zowel enkelzicht als multifocaal.
Wij adviseren u graag verder in de winkel.

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

