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’t Is weer voorbij die mooie zomer..
Alhoewel, met een beetje geluk
volgen er nog wat zonnige
dagen en krijgen we een Indian
Summer. Ilse trok alvast door
Zemst op zoek naar de leukste
picknickplekjes, dus trek erop uit met de fiets of met de
benenwagen en vergeet vooral je lekkere boterhammekes niet!
’t is niet alleen terug naar school en aan het werk voor een
heleboel Zemstenaren, maar ook terug voor de buis, want
Vlaanderens meest populaire soap Thuis begint weer. Wist je dat
één van de schrijfsters uit Zemst komt? Alex, wie anders, trok
naar deze jonge schone en vertelt er je alles over verderop in
ons nummer. Nu ja, alles.. Alex trok alle registers open, maar het
mocht niet baten, Ilke liet zich niet verleiden om reeds een tipje
van de sluier op te lichten.
Juliaan die gaat dan weer op zoek naar de eigenaar van 500
familiefoto’s. Misschien heb jij de gouden tip die naar de eigenaar
leidt! Jean trok uiteraard naar zijn geliefde, groene voetbalvelden
voor een kleine pronostiek en ook Paul laat zich van zijn meest
sportieve kant zien want hij ging kajakken op de Zenne!
De laatste noot is voor Gilbert Leheu, een muzikant met maar
liefst 68 jaar ervaring en Louis Laremans, al meer dan 70 jaar
imker. U ziet het, er viel/valt weer heel wat te beleven in Zemst
en dat leest u uiteraard in uw favoriete maandblad.
Blij om terug te zijn!

facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar
dezemstenaar.com
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September fruitmaand
Ook wel d’ander oogstmaand genoemd, maar
ook herfstmaand. Met sterrenbeelden Maagd en
Weegschaal. Met schoolpoorten geurend naar
verse verf, vroeg invallende duisternis. Dit jaar ook
met het Offerfeest als start. Maar in onze herinnering ook met het bloedbad op de Olympische
Spelen van München in 1972, de sluiting van de
laatste Belgische steenkoolmijn in Zolder in 1992.
En voor de voetballiefhebbers onder ons, 5 september 1998: de dag waarop Westerlo met 6-0
uitpakt tegen Anderlecht en Arie Haan even later
mag stoppen met kraaien. Geschiedenis herhaalt zich steeds…
AL

info@dezemstenaar.com
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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

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Ilke schrijft Thuis
ZEMST/MECHELEN – Is Olivia zwanger? Waarom weigert Nancy Dieter? Bezwijkt Tom voor Karin? Waar is
Sandrine? Wordt Luc nog wakker? En wat met Waldek? Cliffhangers bij de vleet aan het slot van de tvsoap Thuis vorig seizoen. “Vertel ons wat er gaat gebeuren”, vroegen we aan Ilke Brassine uit Zemst,
die sinds het voorjaar meeschrijft aan het scenario.
Hoe hard ik ook mijn best doe – een
glaasje witte wijn, Ilke? – het is krik
krak mondje dicht. Bovendien is het
voor haar nu al Pasen 2018. Maar liefst
een half jaar zit zij, samen met haar
collega-schrijvers en -schrijfsters, vóór
op wat nu op het scherm komt.

Synopsist
Ilke is een creatieve bezige bij. Nog tijdens haar studies Schrijven aan het
RITCS (Royal Institute for Theatre Cinema
& Sound, want zo heet dat tegenwoordig)
maakte zij een gesmaakte passage bij
(het jammerlijk ter ziele gegane) TV Zemst.
Hoe ben je bij Thuis terecht gekomen?
“Toen ik in juni vorig jaar afstudeerde,
heb ik onmiddellijk wat spontane sollicitaties gelanceerd. Na enkele proeven
was het bingo! Bij mijn topfavoriet nog
wel: Thuis! Als freelancer schrijf ik nu
van bij me thuis voor Thuis.”
Hoe gaat dat schrijven in zijn werk?
“Het schrijversteam komt gewoonlijk
twee keer per week samen. Eén keer
om te brainstormen (lange verhaallijnen
ontwikkelen en personages uitdiepen
in functie van wat vorige week geschreven is) en een andere keer om wat we
geschreven hebben samen te leggen en
te bespreken. Aanpassingen herschrijven
is de taak van de editor. Ikzelf ben geen
dialoogschrijver, maar synopsisschrijver.
Ik schrijf gedetailleerde samenvattingen
van een aflevering, in scene per scene.”
Hoe lang schrijf je zoal aan een
aflevering?
“Schrijven vergt een flinke concentratie.
Een stille thuis(!)omgeving is dan ook van

veel veranderd. Niet alleen de personages, maar ook de snelheid, de dialogen,
de verhaallijnen… Thuis is voor mij al lang
geen soap meer. Het is iets dat groeit!”
’t Groeit, zeg dat wel. In Zemst kennen we dat ook!
“Haha, ja! Bij ’t Groeit Jong heb ik nog
mijn eerste acteerpasjes op de scene
gezet. Best grappig. Ook een leuke tijd!”
Is er ook contact met de acteurs?
Hebben zij inspraak?
“Zij krijgen hun script
twee à drie maanden
Ilke Brassine en Thuis,
voor de opnames met
allebei 23 lentes jong!
een briefing door de
hoofdschrijver. Hoewel
wij vergaderen in hetzelfde gebouw (de
Manhattan in Leuven
aan de Vaart, AL), hebben wij niet zoveel
contact. Slechts af en
toe bij de lunch of op
een receptie ontmoeten wij elkaar. En bij
opnames zijn wij zel’t Groeit (Jong)
den of nooit aanwezig. Maar ik ben dan ook
Thuis kan terugvallen op een gevarieerd nog maar een nieuwkomer in het team!”
schrijversteam en gaat ook geen enkel Hoe zie jij zelf je toekomst?
actueel thema uit de weg. Misschien schuilt “Ik ben amper 23 en wat ik nu doe, is al
daar juist de grote sterkte van de reeks in.
wat ik echt wou doen! Misschien dat ik
Ilke, die geboren werd toen Thuis begon later wel een fictieserie of zo ga schrij(23 jaar geleden dus!) is fier op haar werk ven. En proza. En een boek… Enfin, we
en op het succes van de reeks. In 2017 zien wel. Thuis is nu mijn topprioriteit!”
haalde Thuis het grootste aantal kijkers Succes nog, Ilke. En, by the way,
ooit per aflevering: gemiddeld meer dan waar is Waldek?
1,3 miljoen. “Stef, onze hoofdschrijver, “Dag Alex (knipoogt). Kijken maar. Vanaf
vindt dan ook terecht dat we goed bezig nu is Thuis weer op de buis!”
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries
zijn. Natuurlijk is er in die 23 jaar enorm

groot belang. In zes dagen tijd moet ik
zo’n vijf afleveringen bij elkaar zien te pennen. Daarbij komt heel wat kijken. Zeker
wanneer acteurs wat minder beschikbaar
zijn. Zoiets kan veel redenen hebben. Vaak
werken acteurs ook aan andere projecten
en voorstellingen buiten Thuis. Het ergste
is natuurlijk wanneer een acteur ernstig
ziek wordt of overlijdt. Gelukkig heb ik
zoiets nog niet meegemaakt.”
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Wie mist 500 familiefoto's?
EPPEGEM - Negen jaar nadat hij een geheugenkaartje van een digitaal fototoestel vond gaat Axel Nees
op zoek naar de eigenaar. Hij vond het SD-kaartje in een domein in Humbeek tijdens een groot historisch openluchtspektakel. Eerdere pogingen om de eigenaar van het verloren voorwerp op te sporen
via de krant, radio en tv leverden nog niets op. Hij probeert het nu via de Zemstenaar.

Axel vond het kaartje ‘s avonds in het
gras. Navraag bij omstaanders en deelnemers aan het evenement leverde
geen resultaat op, ook de dagen daarna
niet. De vinder nam het mee naar huis
waar het in een rommelschuif belandde
en daar onlangs weer opdook tijdens
een ‘opkuissessie’.

500 digitale familiefoto’s
“Negen jaar geleden waren computertechnieken mij nog vreemd, maar
intussen surf ook ik dagelijks op mijn

koppel met vier jonge kinderen. Een
belangrijk deel van de foto’s is genomen aan de Belgische kust, met oma
in de duinen, aan het strand en op het
appartement… “

het korte filmpje waarop enkele zinnen in het dialect te horen zijn. Het
zou mogelijk gaan om inwoners uit de
Vaartstreek, de regio Willebroeksevaart,
Humbeek…

Charlotje is jarig

Emotionele waarde

Op enkele foto’s is het oudste dochtertje, Charlotte, jarig. Ze draagt een kroontje met opschrift ‘Charlotte 8 jaar’. Zij
moet nu een jonge meid van 17 zijn en
ook de andere kinderen zijn intussen
tieners. Met enige zin voor speurwerk

“Het is negen jaar geleden dat ik dit
geheugenkaartje vond, maar ik acht het
belangrijk dat de eigenaar het terugkrijgt. Het is tenslotte een familiedocument, dat zeker een emotionele waarde
heeft voor die mensen, ook al omdat in
die tijd de situatie in het gezin sterk kan
veranderd zijn”, zegt Axel.
de Zemstenaar had bij dit artikel graag
één van de vele gezinsfoto’s afgedrukt
die de identificatie van de familieleden zou vergemakkelijken, maar dat
mag niet zomaar. De privacycommissie dicteert de regels. ”In een opsporingsbericht naar een vermiste persoon
stelt de familie zelf én gewild een foto
beschikbaar. Hier moet de privacy van
het gezin gerespecteerd worden, vermits de betrokkenen geen toestemming kunnen geven voor publicatie,
alhoewel we het doel zeker nobel vinden”, is de commentaar. Omdat sommige aanwijzingen en beschrijvingen
ook zonder foto toch vrij duidelijk zijn,
hoopt Axel dat de eigenaar toch nog
gevonden wordt.
Wie meer informatie wenst of meent de
familie te kennen neemt contact met
de vinder: axel.nees@skynet.be

Axel speurt op zijn computer
naar herkenningspunten.

laptop de wereld rond“, vertelt hij. “Ik wou
nu wel eens zien welke informatie het
geheugenkaartje bevat en het antwoord
verbaasde, maar ontroerde mij ook.
Op het kaartje zitten wel 500 familiefoto’s. Het gaat om een Nederlandstalig
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haalde Axel er zijn vergrootglas bij en
daarmee ontdekte hij dat de familie,
bij herhaling, met vrienden aan zee en
op het terras van restaurant-brasserie
Dionysus genoot van spijs en drank.
Een laatste belangrijke aanwijzing is

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

“RIBS and more”

born in 2017

is een restaurant dat gespecialiseerd is in
verse sous-vide gekookte ribs, maar waar
iedereen ook welkom is voor alleen een
drankje, tapas en desserten!
Relaxen is mogelijk op ons tuinterras.

Tervuursesteenweg 214, Hofstade
Info: www.ribsandmore.be of 015/65.30.65
Facebook: @ribsandmore1

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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Kajakken op de Zenne!
MECHELEN/ZEMST – In een kajak de Zenne, Barebeek en Dijle afvaren. Wie zoiets vorige eeuw voorstelde, werd meteen doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg. De Zenne was toen niet
meer dan een stinkende open riool. Maar kijk, deze zomer werd de droom werkelijkheid! Architect Raf
Van Hulle uit Mechelen organiseerde twee keer “New Moon Kajak”, een fascinerende kajaktocht op het
ritme van de getijden. Een nieuwe vorm van ecotoerisme lijkt geboren.

Tien jaar geleden was het Vlaams
Gewest volop bezig met de bouw van
een waterzuiveringsinstallatie, die de
Zenne moest verlossen van haar kwalijke en onwelriekende reputatie. Toen
de eerste vissen in het gezuiverde
water werden gespot, kon de pret niet
op. Een fragment uit de intro van de
Zemstenaar van oktober 2007: “Ziet
u het al gebeuren? De Zenne op tv in
Vlaanderen Vakantieland! Verhuur van
kajaks aan de Weerdse molen! En elke
dag verse Zennepaling op het menu.”
Die Zennepaling zal wellicht nog niet
voor morgen zijn, maar in een kajak over
Zenne en Dijle varen, daarvoor moet je bij
Raf Van Hulle zijn. De Mechelse architect
verbouwde een oud fabriekspand tot zijn
loft, met een fantastisch uitzicht op de
meanderende Dijle en de natuurpracht
van het Mechels Broek. Je merkt meteen
dat hier méér dan een architect huist: in

Kajakken onder de oudste
spoorwegbruggen van het land.

met de natuur bewegen op een ecologische manier. En daar hoort ook varen bij.
“Iedereen fietst of wandelt wel eens langs
de jaagpaden van onze rivieren”, vertelt hij.
“Mensen verkiezen dit groen voor ontspanning, daarom dat de mooiste fietsroutes
naast de rivieren liggen. Hier
is er rust en
natuur. Maar
als je er óp
vaart maak je
zelf deel uit van het ‘water-leven’ en komt
de natuur op je af. Het gekwetter van een
paar eenden, voorbijscherende ijsvogeltjes of het dansen op de golven van een
voorbijvarende boot, daar word ik blij van.
Fietsen en wandelen is best oké, maar je
blijft op de zijlijn. Als kajakker zit je op de
eerste rij en in je eigen comfortabel zitje.”

“Op de rivier maak je zelf deel uit
van het ‘water-leven’ ”
de garage liggen drie kajaks te wachten,
een juweel van een racefiets staat achteloos te blinken in een hoek van de loft. Raf
doet véél meer dan huizen tekenen. Vier
jaar geleden won hij de Sun Trip, een internationale monsterrace van 7.500 km van
Frankrijk naar Kazachstan voor elektrische
fietsen op zonne-energie. Raf wil zich in en

New Moon Kajak
Raf wilde deze ervaringen delen met
anderen en pakte deze zomer uit met
New Moon Kajak, een kajaktocht langs Dijle,
Zenne en zijrivieren. “Wij hebben hier in de
omgeving rond Mechelen een schitterend
kader voor kajaktochten. Om te beginnen
is het water van onze rivieren de jongste
jaren flink gezuiverd. Alleen het slib durft
nog wel een geurtje afgeven. Maar als je
het juiste moment uitkiest, lost dat probleem zichzelf op. Tijdens het springtij,
als zon, maan en aarde op één lijn staan,
wordt alles gespoeld met proper zeewater, stijgt het waterpeil met zes meter en
verdwijnt het oeverslib onder water.”
Maar even belangrijk als het waterpeil
is de verandering van de stroomrichting
door de getijden. “Op het internet vind je
vlot de uren van eb en vloed op Zenne
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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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en Dijle”, legt Raf uit. “Als je daar rekening
mee houdt, kun je een mooie lus uittekenen, waarbij je aankomt op dezelfde
plek als je bent vertrokken. Zo vertrekken wij soms op de Dijle in Mechelen en
volgen die stroomafwaarts tot aan het
Zennegat. Daar wachten wij het hoogtij af
en laten ons op de Zenne meedrijven tot
in Weerde, waar wij overstappen op de
Barebeek. Die peddelen wij af tot wij weer
in de Dijle uitkomen, waar het water ons
opnieuw stroomafwaarts meevoert tot
in Mechelen. Heel handig is dit, want je
hebt meteen je fiets of auto bij de hand
met al je spullen in. Je hoeft niet in je
natte kleren te wachten op vervoer terug,
je hebt ook geen gedoe met het transporteren van boten op logge aanhangwagens. Ik verzeker je: mensen die ik
niets vertelde over deze getijdenwerking
en na zes uren stroomaf varen aankwamen op de startplaats, wisten niet waar
ze het hadden! Het lijkt tovenarij.”
Het resultaat is een fascinerend avontuur.
Raf: “Je zit in je kajak midden in het groen,
maar je kijkt op een totaal andere manier
naar al dat moois. Je ziet er vogels waarvan je niet eens wist dat ze bestonden,
je ontmoet er allerlei waterdieren, je hoort
er bijna de stilte. En in Zemst, Weerde
en Elewijt krijg je nog wat extra kersen
op de taart: op de Zenne tussen Zemst
en Weerde vaar je onder monumentale

spoorwegbruggen
van anderhalve eeuw
oud en in
Elewijt ontmoet
je
een familie bevers
bij
hun
dam op de
Barebeek.”

Een kajakkaart
wijst de weg, net
als een fiets- of
wandelkaart.

Geen massatoerisme!
Raf Van Hulle beperkt zijn kajakvaarten
bewust tot een beperkt publiek, dat tegelijk gestimuleerd wordt om zwerfvuil uit
het water te pikken. “Wij varen met groepjes van maximaal dertig man. En wie
het meeste petflessen of andere troep
verzamelt, wordt beloond met een leuke
verrassing. Ik voel dat deze aanpak ook
gewaardeerd wordt door beheersinstanties als de Vlaamse Milieumaatschappij,
Waterwegen & Zeekanaal en Rivierenland.
In het begin bekeken zij ons initiatief erg
argwanend, maar stilaan varen ze mee.
Zij zien in dat onze rondvaarten een
positief effect hebben op de omgeving.
Samen met Sport Vlaanderen werken we
aan een kajakkaart, zoals je ook fiets- en
wandelkaarten hebt. Op de knooppunten
komen er instaptrappen of kettingen.
De komende
weken bespreken wij met
deze mensen
een
aantal
knelpunten.
Het zou mooi
zijn als wij op
De woonst die manier een
van de nieuw
soort
familie
bever op de k l e i n s c h a l i g
Barebeek.
ecotoerisme

zouden kunnen uitbouwen. Mensen hoeven zo niet langer naar de Ardennen te
rijden voor een leuke kajaktocht.”

Nieuwe editie?
Krijgen ook Zemstenaars de kans om dit
avontuur mee te maken? Zit er dit jaar
nog een nieuwe New Moon kajaktocht
in? Raf surft meteen het internet op en
bekijkt de mogelijkheden: “We moeten
aan een aantal vereisten voldoen. Eén:
het moet ongeveer nieuwe of volle maan
zijn, want alleen dan zorgt het springtij
voor een voldoende hoog waterpeil. Twee:
het moet op een zaterdag of zondag zijn
en op een redelijk uur, zodat we zeker
voor het donker terug zijn. En het mag
natuurlijk niet te koud zijn buiten. Dat
wordt dus krap. Even kijken: neen, dit
jaar lukt dat niet meer. Dan moeten we
wachten tot het broedseizoen van de
watervogels voorbij is, want dat willen we
niet verstoren. En in juni/juli volgend jaar
neem ik opnieuw deel aan de Sun Trip
en fiets ik naar China. Sorry, jongens, dat
zal pas augustus 2018 worden.”
Geen probleem, Raf, we zullen er zijn!
Interesse in de New Moon Kajak? Mail
naar Raf op raf@divisie.be of bel hem op
0476-408810.
Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Raf Van Hulle
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De naweeën van de hagelstorm
ZEMST/HOFSTADE - Tijdens de nacht van woensdag 19 juli op donderdag 20 juli trokken extreem hevige hagelbuien over delen van Zemst (vooral in de deelgemeentes Zemst en Hofstade), Bonheiden en Mechelen.
De gemeente Zemst ontving ondertussen méér dan 1.000 individuele
meldingen van schadegevallen. Vele
honderden veranda’s, serres, rolluiken,
dakkoepels, dakgoten, tuinmeubelen,
gewassen en beplantingen en buiten
gestalde auto’s liepen aanzienlijke
schade op. Het gaat vooral om zogenaamde impactschade door hagelbollen. de Zemstenaar blikt met een fotoreportage even terug op enkele erge
gevallen en schetst een korte stand
van zaken.
De gemeenten Zemst, Mechelen en
Bonheiden inventariseren alle meldingen en zijn van plan om begin september een gezamenlijk schadedossier in te dienen om de hagelstorm
te laten erkennen als ramp bij het
Rampenfonds, met vermelding van
het geraamde aantal schadedossiers
en de totaal geraamde schade (nog
niet gekend maar gelet op het aantal

Honderden
putjes worden
zichtbaar onder
de lamp.

schadegevallen spreken we voor Zemst
over een getal met zes cijfers). Aan de
hand van de zwaarste schadegevallen wordt door de bevoegde minister
beslist of aan de criteria om de storm
als natuurramp te erkennen is voldaan.
Voor schade aan gebouwen, serres,
koepels, veranda’s, … die verplicht op te
nemen is in de brandverzekering, komt
het Rampenfonds niet meer tussen.
Als de hagel wordt erkend kan er voor
wagens enkel worden tussengekomen
14

voor schade aan vitale delen zoals ruiten en koplampen. Puur esthetische
schade is niet vergoedbaar.
Mocht er een erkenning als ramp volgen – en die beslissing kan een tijdje
op zich laten wachten - dan krijgen
de Zemstenaren die zich hebben
aangemeld en voor eventuele vergoeding in aanmerking komen, een
uitnodiging om een volledig dossier
in te dienen.
Tekst: Bart Coopman, foto’s Jean Andries

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

Sporthal Zemst-centrum

CASTEELS

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

Walter De Kok

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

gratis vergaderzaal

Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst
Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
walterdekok@telenet.be

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

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

Sporthal De Waterleest

Buitenschrijnwerk

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

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

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

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

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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Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
info@laeremansramen.be
www.laeremansramen.be
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Music please, maestro Gilbert!
ZEMST-BOS – Gilbert Leheu heeft veel inwoners van onze gemeente en daarbuiten blij gemaakt met
zijn muziek. Via verschillende kanalen kregen wij bij de Zemstenaar te horen dat hij nu stopt met
muziek maken. Dit kunnen we uiteraard niet ongezien voorbij laten gaan.
Gilbert kreeg de muziek vanaf jonge
leeftijd al ingelepeld via zijn vader. Hij
bleek een natuurtalent. Amper vijf jaar
oud kon hij al kornet spelen en in de
zomer van 1949 vervoegde hij, als zes-

ons het ondertussen vergeeld muziekdocument waarin Blangenoit de methode
uitwerkte.
Gilbert kan je met gemak een multiinstrumentalist noemen. Naast het

zitten te paard.
“Tijdens mijn hele muzikale carrière
bleef ik lid van een fanfare of harmonie", gaat Gilbert verder. "Zo speelde ik
onder andere in de officiële fanfare
van de Expo '58. Ook aan de samenwerking met verschillende dirigenten
afkomstig uit groot Zemst heb ik fijne
herinneringen. Ik maakte muziek met
dorpsgenoten François Bal, Staf Mathys,
Rudy Hamers, Nadine Bal en Roger
Robberechts. In 1981 ben ik dan terecht
gekomen bij de Koninklijke Fanfare
‘Hoop in de Toekomst’ in Eppegem.
Deze fanfare staat onder leiding van
dirigent Geert van Looy, voor wie ik veel
respect heb.”

Muziek verenigt
Gilbert Leheu bracht 68 jaar lang met
zijn muziek mensen bij elkaar.

jarige jongen, zijn vader bij de fanfare
Royale Sainte-Cécile in zijn geboortedorp Sint-Renelde (Saintes), een
deelgemeente van Tubeke in WaalsBrabant.

Muziek als rode draad
“Muziek is meer dan een rode draad in
mijn leven geweest”, begint onze Zemstse
muzieklegende zijn verhaal. “Het heeft mij
zoveel goeds gebracht en vele van mijn
mooie herinneringen zijn door de muziek
gevormd. Het conservatorium heb ik nooit
bezocht. Mijn leraar - en dirigent van de
fanfare in mijn geboortedorp - was meester Jules Blangenoit. Hij ontwikkelde voor
mij een muziekmethode die verschilt van
de klassieke lesmethode.” Gilbert toont

bespelen van trompet, kornet, bugel
en kleine bugel nam hij in verschillende variété-orkesten, jazz- en big
bands ook de zang voor zijn rekening.
Hij speelde met grote namen, onder
andere op televisie met Adamo, Claude
François, Ann Christy en Dalida en hij
blies méér dan dertig jaar de klaroen
bij de 'Oud-Strijders' in Eppegem.

Muzikant te paard
Gilberts muziekpalmares omvat teveel
om op te noemen. Zo speelde hij gedurende 58 jaar de trompet in de jaarlijkse rondgang van Sint-Renelde, die
gehouden wordt ter ere van de patrones
van het dorp. Aan de rondgang nemen
alleen ruiters deel. Ook de muzikanten

“De muziek heeft mij op vele plaatsen
gebracht. In de jaren zeventig heb ik
bijvoorbeeld op het jaarlijks galabal van
de Koninklijke Militaire School gespeeld.
Dat vroeg om uithoudingsvermogen,
want om negen uur ’s avonds bliezen wij de eerste noot en wij hebben
doorgespeeld tot zes uur de volgende
morgen. Wijlen koning Boudewijn en
koningin Fabiola hebben mij ook persoonlijk begroet. Dat was heel indrukwekkend. Later zijn mijn echtgenote en
ik door het ministerie van defensie als
VIP-gasten zelfs op het bal op de Heizel
uitgenodigd. Dat is een onvergetelijke
avond geworden.
Om gezondheidsredenen maak ik nu
een einde aan deze mooie periode van
bijna 68 jaar. Wat ik nooit zal vergeten is
dat muziek de mensen bij elkaar brengt.”
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries
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Voetbalseizoen 2017-2018 van start
ZEMST - De eerste wedstrijd van de competitie is al voorbij. Wat

1.

Wat zijn jullie troeven?

zijn de verwachtingen? de Zemstenaar deed een korte rondvraag.

2.

Welke ambitie heeft de club?

3.

Wat zijn de verwachtingen?

Tekst en foto’s: Jean Andries

4. Onze prognose

Derde amateurklasse A
KFC Eppegem
(Voorzitter Jan Van Asbroeck)
1. “KFC Eppegem heeft een standvastig
bestuur en vijf trouwe hoofdsponsors,
daardoor kunnen we een planning
op langere termijn handhaven. Met
een trainer die aan zijn derde seizoen bezig is, kan de sportieve werking op een langere termijn bekeken
worden.”
2. “We wensen een volwaardige derde
amateurklasser te worden, met
een streven naar zoveel mogelijk
inbreng van eigen jeugd. Dat zullen
onze jeugdige talenten zelf moeten
afdwingen, door hard te werken en
te leren van de trainers en van de
geroutineerde spelers.”
3. “We hopen op snelle zekerheid over het
behoud, waardoor we zeker veertig punten moeten behalen. Het tweede jaar in
nationale is er één om te bevestigen.”
4. Op basis van de wedstrijd tegen SV
Temse: vierde plaats.

Derde provinciale
FC Zemst
(Manager Jurgen Deman)
1. “Naar jaarlijkse traditie verlaat er
geen enkele basisspeler de club, wat
ons in staat stelt verder te bouwen
op een vaste structuur, versterkt met
een paar aanvullende elementen en
een onbetwiste trouwe trainersstaf.”
2. “Een gezond sportief en financieel
beleid, met regelmatige doorstroming van eigen jeugd. Daarnaast
ook aan talenten uit de regio de kans
bieden zich te tonen bij FC Zemst.”
18

KFC Eppegem
3. “Op
de
eerste plaats een
stabiele
vaste
waarde in derde
provinciale, maar FC Zemst
indien de kans
zich zou voordoen om hogerop
te geraken met
deze groep, zullen KCVV Elewijt A
we zeker niet nee
zeggen. Zulke zaken hangen soms af 3. “Liefst in de linkerkolom eindigen.”
van details af en een dosis meeval. 4. Zesde plaats
Onze verwachtingen zijn mooi voetbal
en proberen in de top vijf te eindigen.” Vierde provinciale
VK Weerde
4. Derde plaats.
(Manager Johan Schellemans)
KCVV Elewijt A
1. “We hebben in vergelijking met vorig
(Voorzitter Rudy Bautmans)
seizoen een iets bredere kern. Of de
1. “Op het einde van vorig seizoen
spelers die andere oorden opzochten
is de samenwerking met Gunter
goed vervangen, zijn zal de toekomst
Vercammen gestopt. We hebben Wim
uitwijzen. Ik heb er een goed oog in.
D’Hondt aangetrokken als hoofdtrainer
Ondanks de vele nieuwe gezichten is
en hopen daarmee de juiste besliser nu al een hechte groep. Met spelers
sing te hebben genomen. We hebben
tussen 18 en 38 jaar bestaat de kern
voor op bepaalde plaatsen versterkinuit een gezonde mix van jeugdig talent
gen aangetrokken en hopen dat de
en (iets) oudere ervaringrijke spelers.”
nieuwe spelers zich snel integreren in 2. “VK Weerde wil op termijn opnieuw
de club. Eén minpunt: onze spits Jorn
naar derde provinciale. Dit jaar willen
Rezszynsky heeft de club verlaten om
we verder bouwen op de funderinhet hogerop te proberen. We wensen
gen die vorig seizoen gelegd zijn en
hem alle succes toe.”
enkele plaatsen hoger eindigen. Top
2. “Een zorgeloos seizoen spelen.”
vier is de huidige ambitie.”
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3. “We beginnen dit seizoen aan een
nieuw hoofdstuk. Trainer Gunter
Pepermans heeft na vele jaren goed
werk de fakkel overgedragen aan
Keven Vanrompaey. Hem wacht de
moeilijke taak om na het vertrek van
enkele sterkhouders deze nieuwe
groep tot een stevig geheel te kneden. We hebben er alle vertrouwen in
dat hij deze taak tot een goed einde
zal brengen.”
4. Derde plaats

KFC Eppegem B
(Jeugdvoorzitter Patrick Deswarte)
1. “We hebben een jonge ploeg bij
mekaar gebracht met heel wat
spelers die hun jeugdopleiding in
Eppegem gehad hebben en die met
enkele andere spelers uit de buurt
ernaar streven op een kameraadschappelijke manier competitief provinciaal voetbal spelen.”
2. “De ambitie van de club is om ook
de spelers die uiteindelijk niet in de
A-ploeg geraken een passend alternatief aan te bieden met een B-ploeg
in provinciale. Op termijn zouden we
met deze ploeg graag aantreden in
derde provinciale.”
3. “Samen met de nieuwe trainer Willy
Van Caenegem hebben wij voor dit seizoen een zesde plaats vooropgesteld.”
4. Vierde plaats

KCVV Elewijt B
(Trainer Johan Laloup)
1. “We hebben nog steeds een jonge
ploeg die versterkt is met enkele
talentvolle jongeren. Ook werd de
samenwerking met de A-kern geoptimaliseerd, wat resulteert in een
sportief gunstig klimaat.”
2. “Beter doen dan vorig jaar.”
3. “Tussen de vijfde en achtste plaats
eindigen met 40 punten.”
4. Zevende plaats
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Verbr. Hofstade
(Manager
Tom
Straetman)
1. “Ondanks
de
inspanning die we VK Weerde
gedaan werd om
het
voetballend
vermogen in alle
linies te verhogen,
denken we dat KFC Eppegem B
het groepsgevoel
onze sterkste troef
moet zijn. Er zijn
een aantal spelers
bijgekomen
die Verbr. Hofstade
het niveau moeten
opkrikken, maar elk
van deze spelers
heeft een band met
de club. De mees- SK Laar
ten hebben hier
reeds gespeeld of hebben banden met
vuur aan de schenen te leggen. Met de
jongens die in de A-kern zitten. Dat moet
versterkingen die we hebben hopen
de ploeg net dat beetje extra geven.”
we ook in die wedstrijden een rol van
2. “De ambities liggen hoger dan het
betekenis te kunnen spelen. Een vijfde
vorige seizoen. Voor het eerst sinds lang
plaats lijkt ons een haalbare kaart.”
durven we verder kijken dan één sei- 4. Zesde plaats
zoen. De ambitie is dan ook langzaam
bouwen aan een ploeg die binnen een SK Laar
drietal jaren de stap naar derde pro- (Secretaris Conny Van Driessche)
vinciale kan zetten. We hebben vorig 1. “Gezelligheid, een groeiend aantal
leden en vrijwilligers en een prima
seizoen op alle gebied een stap voorinfrastructuur!”
uit gezet en we hopen deze positieve
tendens door te trekken, zodat we terug 2. “Het zal nu belangrijk zijn om ook op
clubniveau ons te integreren in Voetbal
een stabiele familiale en gezellige club
Vlaanderen. Dit zal een overgangsseiworden, waar ook terug het accent op
zoen worden, waarin we ons op zowel
het sportieve gelegd wordt. Met een
sportief als op organisatorisch vlak
jonge en dynamische bestuursgroep
klaarstomen voor een belangrijke stap.”
proberen we dit te bewerkstellingen en
de signalen die we van de achterban 3. “Na een moeilijk seizoen in eerste afdeling en een bijhorende degradatie willen
krijgen zijn zeker positief.”
we dit seizoen bovenaan meedraaien in
3. “Dit seizoen willen wij het de topploetweede afdeling, met een nieuwe trainer
gen moeilijk maken. Vorig seizoen
Wouter Verhoeven en enkele nieuwe
wonnen we de meeste wedstrijden
spelers. Top drie is onze ambitie.”
die we moesten winnen, maar hadden
het moeilijk om de betere ploegen het 4. Een rustig, leerrijk seizoen.
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GARAGE

Maurice
VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

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

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

TEXTIEL

KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN

3+1 GRATIS
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u
Na afspraak

Zemstenaren steunen
Cambodjaanse bejaarden
ELEWIJT - Het goede doel inspireert blijkbaar heel wat Zemstenaren. De inkt van de lancering van
Zemst For Life is nog niet opgedroogd of we vernamen al dat een paar van onze dorpsgenoten, JeanPierre Vermeulen, Benny Van Win, Walter Vermeulen en Marc Verheyden, onlangs de vzw A.B. Cambodja, Actuele Bejaardenhulp Cambodja, hebben gesticht.
Met deze vereniging willen ze eenzame
en kansarme bejaarden in Cambodja
steunen door hen eens een leuke dag
te bezorgen of in andere basisnoden te
voorzien.
In de Prins organiseren zij op 30 sep-

We vroegen aan voorzitter Jean-Pierre
welk soort steun zij verlenen aan hun
Cambodjaanse doelgroep en kregen
het volgende warme verhaal te horen.
“Een recent project is dat we 11 arme
oude mensen hebben opgehaald in

Bejaarden in Cambodja
maken een uitstapje,
gesponsord door hun
Zemstse vrienden.

tember 2017 een TD van de jaren tachtig, net als toen met een DJ.
Feestmeester Benny Van Win laat ons
weten dat de ploeg al bezig is met de
voorbereidingen voor het volgende evenement. Waarschijnlijk begin november in Hofstade, maar dan met live
optredens.

hun dorp, met een busje, voor een
bezoek aan de hoofdstad Phnom Penh,
het koninklijk paleis en een tempel.
De bejaarden kregen in een plaatselijk
restaurant een middagmaal aangeboden. Daarna zijn we het koninklijk
paleis gaan bezoeken en een tempel.
Dat was voor die mensen een van de, of
dé gelukkigste dag van hun leven. Dan
hebben we die mensen terug naar hun
dorp gebracht.
Bij aankomst moesten we even wachten want ze gingen nog iets halen.
Zelfs al hebben ze niets toch wilden
ze ons niet met lege handen laten
gaan. Na enkele minuten waren ze
terug met enkele mango’s voor ons
die de kinderen van het dorp uit de
boom hadden geslagen. Het was een
geweldige ervaring zowel voor hen als
voor ons. En om nog meer zulke initiatieven te kunnen nemen, gaan we
nu proberen wat geld in het laatje te
krijgen van onze vzw.”
Wie meer info zou willen, kan terecht
op de website www.abcambodja.be
Tekst: Bart Coopman,
foto: vzw A.B. Cambodja

RUBENSHOF

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13
Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE
MAANDAG RUSTDAG

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959
23

24

Villa Expo 3.0
Villa Clementina organiseert Villa EXPO 3.0, een internationale kunstexpositie met werken van maar liefst 45 kunstenaars. Je kan de werken komen bekijken op 2, 3, 8, 9 en 10
september, want dan is de tentoonstelling vrij toegankelijk
voor het publiek tussen 12 en 20 uur én kan je er genieten
van een live concert. Van 4 tot 9 september is het domein
enkel open voor groepen na afspraak. Afsluiten doen ze met
een feestelijk foodtruckfestival!
Op de foto (van links naar rechts): Katia Verhaeren, directeur van Villa
Clementina, Isabel Stevens en Lut Buyck, vrijwilligsters en Katleen
Ballon, kinderarts, zetten hun schouders onder het intiatief.

Meer weten? Surf naar www.villaclementina.be voor een uitgebreid programma en meer info over de live optredens!

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

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

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

015 610 138
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met een vijftal belovende
De U21 van FC Eppegem,
trainingen in de benen,
16-jarigen en slechts drie
van
helft tegen de eerste ploeg
verbaasden in de eerste
n
ma
ule
l. Kliai Nesem en So
VV Elewijt met goed voetba
t.
rus
diende voorsprong bij de
Kone zorden voor een ver
ste
versterkt VV Elewijt de be
Na de rust werd een goed
ploeg en scoorde vier keer.

Foto’s: Jean Andries
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De clubvoorstelling van KFC Eppegem werd andermaa
l talrijk
bijgewoond (foto boven). “Het wordt weer een uitda
ging om te
kunnen bevestiging in de reeks derde nationale ama
teurs.
We willen tonen dat we dat op langere termijn aank
unnen.
Een welgemeende dank aan onze sponsors en onze
vrijwilligers die dagdagelijks helpen, want zonder hun hulp
kan een
club op ons niveau niet blijven bestaan”, benadruk
te voorzitter
Jan Van Asbroeck. En dat het er gezellig aan toe ging
bewijzen de spelers, de teambuilding was optimaal (foto
onder).
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Met een groot eind
feest werd de prikk
elende speelpleinwerking van Kaktus
afgesloten. De nieu
we locatie in de
GBS De Regenboog
Elewijt was goed vo
or tonnen vakantieplezier. Een derti
gtal monitoren ving
er dagelijks tot 230
kinderen op om he
n met spel en ande
re
bezigheden te
vermaken. Dat verd
ient een bedankje
en
een symbolisch
bloemetje, maar ee
n lekkere barbecue
kreeg toch de
voorkeur.

van KFC Eppegem
De tweede zomerstage
oot succes. 73
was andermaal een gr
f
twaalf jaar hadden vij
jongeren van zes tot
en
De trainers leerd
dagen voetbalplezier.
e
de kleinsten de eerst
op een leuke manier
de ouderen was het
voetbalstappen. Voor
ng voor het nieuwe
een ideale voorbereidi
line en respect voor
voetbalseizoen. Discip
pelers werden in de
de trainers en medes
sportieve staf,
nering (foto boven). De
rin
he
n
ee
en
a
lom
Na afloop
eg iedereen een dip
slaagde zomerstage.
ge
n
ee
op
en
kk
verf gezet. Na afloop kre
bli
ug
ter
rs en werkers konden
de trainers, begeleide
ptie (foto onder).
ce
re
de
een verdien
n
va
ten
nie
ge
ze
en
kond
27

Twee dagen lang
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Op 30 juli schoven een 200-tal leden en sympathisanten de benen onder de tafel om te genieten van
de lekkere barbecue van Neos Zemst. Naar jaarlijkse
gewoonte werden de vuren aangestoken door het
braadteam op de laatste zondag van juli in de
parochiezaal van Zemst-Laar. Van 14 tot 18 september gaat de club op reis naar Berlijn. Bestuursleden, partners en een aantal vrijwilligers staken de
handen uit de mouwen om alles in goede banen
te leiden. Ook de burgemeester en een delegatie
van het schepencollege kwamen tafelen en hun
sympathie betuigen. Weer een mooi evenement voor
Neos Zemst, dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert.
Onder: de werkers aan de barbecue zorgden andermaal voor een lekker gebakken stukje vlees. Boven:
Op de dames kan Neos altijd rekenen.

Foto’s: Jean Andries
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FC Zemst organiseerde voor de dertiende keer een jeugdstage. Spelenderwijze
werden de basis en de technieken van het voetbal aangeleerd door gediplomeerde trainers. Een Penalty Cup en omlooptesten stonden eveneens op het
programma. Na afloop kreeg iedereen een herinnering. En dat de jongeren het
leuk vonden bewijst de foto.
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La Bionda gaat met vakantie van maandag 11 september tot 26
september. Op woensdag 27 september zijn we terug open!

THE GOOD LIFE.
KOM DE CROSSLAND X ONTDEKKEN IN ONZE SHOWROOM.

Met zijn frisse SUV-design, uitzonderlijke flexibiliteit en toonaangevende innovaties is de Crossland X dé wagen voor mensen die
elke dag 100% willen benutten. Hij blinkt uit door zijn praktische eigenschappen en sportieve elegantie. Hij bezorgt u ongetwijfeld
de tijd van uw leven en staat symbool voor écht genieten. Benieuwd? Wij verwelkomen u graag in onze showroom.

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

3,6-5,4 L/100 KM

93-123 G/KM

LAUWERS GMAN
Brusselsesteenweg 497 • 1980 Eppegem-Zemst
02/251.94.36 • www.opellauwers.be
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Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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Garage Vandereviere
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oor het eerst in jaren hadden Jacky en Joris vakantie geboekt in
augustus. Aan de Belgische kust. Want met hun twee kleine ukken
Daan en Dave was een lange autorit naar het zuiden geen optie.
Te meer daar nummer drie al zat te stampen. Dan maar een flatje in
Duinbergen gehuurd. Een hele maand, zoals in de goede oude tijd met
hun ouders. Trouwens, die deelden in de kosten en zouden af en toe
wat blijven, zodat Joris nu en dan Zemstwaarts kon om te klussen. De
bovenverdieping herinrichten om de klein mannen elk hun kamertje te
gunnen. Het ellendige weer werkte hen danig op de zenuwen. Wafels,
pannenkoeken, garnalen, Rodenbach… het kwam hen zowat de strot uit.
Geen zon, geen strand, noppes. Jengelende jongens, een oorontsteking
hier, een darmbacterie daar. Joris had al meer dagen thuis zitten klussen dan dat hij in Heist was geweest. Jacky was zowat de depressie
nabij. En binnenkort september, weer naar school. En nog zoveel voor te
bereiden: rugzakjes, kleren kopen en wat al niet meer. Gelukkig had ze
nog veel vrije dagen en kon ze spoedig met zwangerschapsverlof. Joris
was na zijn zware arbeid al eens flink doorgezakt. Uit frustratie. In De
Kroeg, want die zou weldra sluiten. Ook dat nog! Een kater later had hij
zich op de koop toe flink geblesseerd. Een Velux was op zijn voet terecht
gekomen. Gelukkig niets gescheurd of gebroken, maar wel een blauwe,
gezwollen enkel en helse pijnen. Bovendien had zijn baas gebeld dat
hij twee maand lang een werf in Groningen moest gaan opvolgen. Dat
betekende met de week weg en alle dagen Hollandse kaas en karnemelk, een broodje kroket en een bitterbal uit de muur. Bweuk!
The first of september, a day to remember. Om vijf uur werd Joris al
opgepikt door een collega. Om kwart over acht slaagde Jacky erin om
Daan en Dave in haar duofietskar te hijsen. Haastige auto’s zoefden
rakelings voorbij. Toeterden als ze wat lang treuzelde om over te steken.
De autovrije schoolomgeving werkte bij sommigen als een rode lap op
een stier. Zij reden zover ze konden, parkeerden op het fietspad, gooiden
onoplettend hun portier open, lieten hun motor draaien. Jacky laveerde
er tussen, raakte ongewild een spiegel, verloor half haar evenwicht en
moest zich afduwen aan het spatbord en de motorkap van zo’n zware
blitse bak. Een scheldtirade was haar deel. Toen ze bevend en bibberend
weer thuis kwam, opende ze de brievenbus. Vond de Zemstenaar erin.
Begon te lezen. Genoot. En kwam tot rust. Oef! Eindelijk.
Alex Lauwens
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Zemst for life succesvol uit de startblokken
ZEMST - U kon er als lezer van de Zemstenaar al exclusief iets over lezen in ons julinummer, maar
nu hebben de tien enthousiaste jongeren of jongvoelenden van Zemst for Life hun project ook voorgesteld aan de buitenwereld. Op zaterdag 12 augustus hielden ze een feestelijke persconferentie. de

Zemstenaar was daar als trotse partner natuurlijk graag aanwezig.
De persconferentie van Zemst for Life
begon met een feestelijke ontvangst
door het team van Zemst for Life met een
glaasje. Gunther Neefs was van de partij om
een liedje te zingen voor de verzamelde
pers en zo zijn steun voor Music for Life te
tonen. Na de voorstelling van het project,
werden de website en de facebookpagina
gelanceerd (die na iets meer dan 24 uur
al meer dan 1.000 keer werd geliked!). Op
die website kan je een actie registreren die
je wil organiseren voor Zemst for Life, jezelf
inschrijven als vrijwilliger of meer informatie over het concept, het programma of de
goede doelen vinden.
Ook de goede doelen die Zemst for Life
zal steunen, waren vertegenwoordigd op
de persconferentie. Koen, voorzitter van
Ouders van Verongelukte Kinderen, verwoordde alvast zijn enthousiasme voor
het project: “De OVK is maar wat blij dat de
ouders van Merel en Sofie en Stars Forever
dit jaar via Zemst for Life hun inspanningen voor het goede doel willen richten op
OVK. Het is merkwaardig en verheugend te
zien hoe groot de solidariteit is die Stars
Forever in Zemst en de regio opwekt. We
hopen dan ook dat het succes een groot

ondertekenen, een veiligheidsproject van
OVK voor de lokale besturen.”
Ook de vertegenwoordigers van Villa
Clementina waren er. Ze zijn fan van dit
warme project en zijn blij met de steun
die ze van Zemst for Life zullen ontvangen. Van 1 tot 10 september organiseert
Villa Clementina trouwens Villa Expo,

Zemst for Life werd
officieel gelanceerd
met een warme vlam,
die ook zal oplichten
bij elke schenking aan
hun radiohuis eind
december.

een internationale expositie. Meer info
vind je op de
website van Villa
Clementina,
www.villaclementina.be.
Het Antikankerfonds kon er door
omstandigheden niet bij zijn maar is
daarom niet minder enthousiast!
De warme jongeren achter Zemst for Life
zitten intussen niet stil. De activiteiten
krijgen vorm en sinds kort kan je het

"Je kan zelf een actie organiseren
en registreren via de website"
en warm eerbetoon kan zijn aan Merel
en Sofie. Het partnerschap in het kader
van Zemst for Life zal bovendien nog een
duurzaam vervolg hebben, aangezien de
Gemeente Zemst de intentie heeft om het
SAVE-charter Steden en Gemeenten te
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voorlopige programma dan ook bekijken
op de website. Daar kan je ook een eigen
actie registreren. Wil jij de goede doelen
van Zemst for Life steunen? Zet dan een
actie op poten zoals een koekjesverkoop,
carwash, … registreer die actie dan op de
website en kom het geld afgeven aan
de radiostand van Zemst for Life aan de

Melkerij op 22 of 23 december! Of wil je
als onderneming of zelfstandige steun
verlenen of met je personeel of je winkel
een actie organiseren? Alles is mogelijk!!! Heb je iets leuks te koop voor onze
publieke veiling? Laat het weten.
Meer lezen? Zelf een actie op poten zetten? Jezelf registreren als vrijwilliger? Het
kan allemaal op de website www.zemstforlife.be! Je kan het initiatief ook volgen
via www.facebook.com/zemstforlife.
Tekst: Laura Schoevaers, foto: Jean Andries
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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: Liv Wallyn (12) uit Hofstade maakt de overstap naar de humaniora. Ze wil later graag turnjuf worden of politieruiter.
Of misschien iets anders. De toekomst ligt nog open.
Wanneer u dit leest, zit Liv
al op de schoolbanken van
de Ursulinen in Mechelen.
Samen met twee vriendinnen is ze er op 1 september
naartoe gefietst. Het nieuwe
is er nu al een beetje af.
Maar op het moment van
onze babbel weet ze nog
niet hoe het zal zijn.
Kijk je ernaar uit, Liv?
“Eigenlijk wel. Maar toch
is het een beetje raar. De
enige school die ik ken, is
de Kriekelaar. En nu ga ik
daar niet meer naartoe. Nu
wordt de Ursulinen mijn
school voor de volgende zes
jaar. Mijn zus Britt gaat er ook naartoe en
een paar vriendinnen. Dat geeft toch wel
een veilig gevoel, want eigenlijk ken ik
nog niemand van mijn nieuwe klas. Dat
maakt het wel spannend.”
Weet je al wat je gaat doen die eer-

Ça va?
maandag beginnen we met turnen, dat
is een supergoed begin van de week,
want dat doe ik graag. En de week erop
gaan we met de klas twee dagen naar
zee. Daar kijk ik ook naar uit.”

ste dag?
“Ja. Het is een kennismakingsdag. Dan
krijgen we nog niet echt les, maar spelen we spelletjes en leren we de leerkrachten kennen. Oh ja, die moeten we
aanspreken met ‘mevrouw’ en ‘meneer’,
in plaats van ‘juffrouw’ of ‘meester’. Op

Wat zijn je lievelingsvakken?
“Turnen, knutselen en cijferen. Frans vind
ik moeilijk, maar Engels spreek ik al een
beetje. Dat is makkelijker dan Frans.”
“En weet je wat nog tof is? Vanaf september ga ik paardrijden. Maar ik blijf
wel turnen en naar de Chiro gaan. Dat
kan ik ook niet missen. En misschien
ga ik op woensdagnamiddag wel volleyballen op school. Maar niet elke
week, want met vriendinnen afspreken
is ook leuk.”

Tekst en foto: Annick Colman

Benny haelwaeters

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

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
35

Al meer dan 70 jaar imker
EPPEGEM – Bijen in je tuin hebben is boeiend. Ze
zien heen en weer vliegen op zoek naar stuifmeel
Louis Laremans is op
93-jarige leeftijd de
oudste actieve imker

en nectar, een zwerm zien afkomen, een potje
honing van je eigen bijen op je boterham smeren,
fascinerend allemaal. Louis Laeremans is al meer
dan 70 jaar bezig met darren, koninginnen en hun
werkers.
Om één kilo honing
te maken moeten de
bijen een afstand
afleggen gelijk aan
de omtrek van de
aarde.

Louis is geen onbekende in Zemst. Hij
is voorzitter van de oud-strijders van
Eppegem en voorzitter van de Bijenbond
van Grimbergen. Heel wat certificaten
en eretekens hangen op in zijn keuken,
maar die van “50 jaar Imker” springt
meest in het oog. Louis deed zijn boekje
open voor de Zemstenaar.
Louis werd geboren op 23 juni 1924 in
Overijse, in een gezin van vier kinderen. In 1950 verhuisde het gezin naar
Zemst. Louis leerde Rosa Vercammen
kennen op een Vlaamse kermis in
Eppegem en in 1951 stapten zij in het
huwelijksbootje. Samen kregen ze drie
prachtige kinderen: Josianne, Ronny en
Erwin. Toen hij huwde met Rosa was hij
al gebeten van de bijtjes. Letterlijk en
figuurlijk.
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Hoe kwam je op het idee om imker
te worden?
“Op een dag, toen wij nog in Jezus-Eik
woonden, vroeg een druiventeler aan
mijn vader om in Aalst een bijenkorf
te gaan halen. Ik was toen twaalf jaar
en mocht niet mee, maar ‘s anderendaags was ik wel enorm geïnteresseerd om te gaan kijken naar de
bijen. Met mijn fietsje reed ik naar de
druiventeler. Op slag was ik verliefd op
die gele bijenkorf (lacht). Met het geld
van mijn plechtige communie kocht
ik wat materiaal bij Mees in Herentals
en enkele jaren later knutselde ik zelf
een bijenkast in mekaar, volgens een
model uit een boek. In 1942 hielp een
oude imker mij om een kast te bevolken. Toen ik 18 jaar was, ging ik met
tien kasten de winter in en werd mijn
hobby als beginnende imker een feit.

Maar pas na de oorlog kon ik mij toespitsen op mijn hobby en werd bijen
telen een deel van mijn leven.”
Louis, je spreekt van bevolken, slingeren, kasten, korven, ... Blijkbaar
moet je heel wat kennis hebben?
“Als je interesse hebt, kan je alvast
beginnen met boeken te lezen en
regelmatig op bezoek te gaan bij een
imker. Dan heb je heel wat materiaal
nodig. Je kan ook zelf wat knutselen,
maar dan wel op de juiste manier.
Toen de oorlog was uitgebroken lagen
er Duitsers in barakken in houten bedden, niet ver van bij mij thuis. Toen de
oorlog gedaan was, nam ik die plankjes
van de bedden voor lang gebruik mee
om bijenkasten van te maken (lacht
ondeugend).
Toen ik als metaalbewerker ging wer-
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Coiffure Lariviere
BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK

Ma: 10.00 - 18.00
Di: 09.00 - 18.00
Wo: 09.00 - 18.00
Do: Gesloten
Vrij: 08.30 - 18.00
Za: 08.30 - 17.00

www.coiffurelariviere.be
info@coiffurelariviere.be
Tervuursesteenweg 292 • 1981 Hofstade
015 20 74 85

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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ken in een kunstsmederij in Brussel
nam ik dagelijks de trein. Daar las ik
Het handboek van de imker, geschreven door E. Leysen, een gediplomeerde leraar landbouwkunde, bijenteelt, moesteelt en boomteelt. Ik heb
het boek nog altijd.”

de koningin, vandaar dat je soms
een zwerm bijen ziet hangen in een
boom. Of ze komen bij de mensen
onder het dak of in een tuinhuis een
onderdak zoeken. Dit moet de imker
ook tegengaan door tijdig een andere
kast te laten bevolken.”

Hoe hou je al die bijtjes bij elkaar in Wat moet een imker zoal doen om
een korf of een kast?
honing te krijgen van die kleine
“De activiteit in en rond een bijenko- beestjes?
lonie is een wonderbaarlijk gebeu- “Bijen houden gaat niet vanzelf. Elk
ren. Elke bijenkast heeft in het
Een imker heeft heel
wat werk, maar de
begin van de
bijen nog veel meer.
zomer wel 50 tot
60.000 bijen. Van
zonsopgang tot
zonsondergang
wordt er stuifmeel en nectar
aangebracht door
de werkbijen. Na
zonsondergang
wordt de binnengebrachte nectar
van de bloemen
omgezet
naar
honing. Bijen doen
dit onder meer
door het ventileren of drogen van
de nectar, waarbij
ze gebruik maken
van hun vleugels.
Op een warme
lente- of zomerdag kan je de heer- seizoen heeft zo zijn bezigheid. In de
lijke geur van honing al van 10 meter winter wordt alle materiaal grondig
ver ruiken. Elke kast mag maximum aangepakt: wasramen smelten, kaséén koningin bezitten. Als de bijen ten herstellen, enzovoort. In de lente
kweken, is het de taak van de imker kijken we de kasten wekelijks na en
om de geboren koninginnen zo snel zorgen we ervoor dat de kolonies niet
mogelijk te verplaatsen naar een te groot worden. Want anders gaan ze
andere kast. Anders gaan de speur- zwermen en gaan de bijen op zoek
bijen zoeken naar een plaats voor naar een nieuwe thuis. Als het weer wat

meezit produceren ze in de lente ook
de eerste honing. In de zomer geven de
imkers de kolonies een nieuwe koningin en na de laatste slingerbeurt, einde
juli, gaan we de bijen ‘inwinteren’. We
zorgen er dan voor dat de bijen voldoende voedsel hebben om de winter
in te gaan. Een imker heeft dus wel wat
werk, maar de bijen nog heel wat meer.
Op een zonnige dag zijn er vanuit elke
bijenkast op elk moment zo’n 15.000
bijen aan het uitvliegen. Elke bij bezoekt
per minuut een
tiental bloemen.
Als we beginnen te
rekenen gebeuren
er zo maar liefst
150.000 bloembezoeken per minuut.
Om 1 kg honing te
maken moeten de
bijen een afstand
afleggen gelijk aan
de omtrek van de
aarde (40.000 km).
Zoals ik al zei, het is
wonderbaarlijk wat
zo’n klein beestje
kan teweegbrengen. De honingproductie uit één kast
kan verschillen van
ongeveer 8 kg tot
50 kg. Dit hangt af
van de regen in de
zomer.”

“Imker worden is een gunst,
maar imker zijn dat is een kunst”

Wil je leren imkeren, en volgend jaar
misschien je eigen honing oogsten
van je eigen bijen? Neem dan telefonisch contact met Louis Laeremans
op 015-623805 of per e-mail via
mc-imkers@telenet.be.
Tekst en foto's: Karin Andries
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Hofstaadse handel bruist
HOFSTADE - Er waait een nieuwe wind door de Verenigde Handelaars Van Hofstade. Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur in februari ligt de klemtoon op samenwerking en synergie en is het
ledenaantal met meer dan zeventig procent gegroeid. Op 30 september organiseren ze een knabbelen babbeltocht in het kader van de Dag van de Klant langsheen hun leden-handelaars. Tijd voor een
kennismaking met voorzitter Werner Keersmaekers en ondervoorzitter Johan Lobijn.
Hoe komt het dat Hofstade de enige
Zemstse deelgemeente is met een
uitgebreide en actieve handelaarsvereniging?
(Kijken elkaar vragend aan) Werner: “Veel
mensen kennen helpt om te mobiliseren, en we zijn complementair: wat
Johan kan, kan ik niet en omgekeerd.”
Johan vult aan: “We hebben allebei een

Werner: “Ons eerste wapenfeit als nieuw
bestuur was in februari het uitgeven
van een boekje met alle toen aangesloten handelaars en een voorstelling
van de bestuursleden. Dat hebben we
in alle brievenbussen van Hofstade verspreid. Het brengt inwoners op het idee
om lokaal een leverancier te zoeken.
Tegelijk wilden we ook de zelfstandigen

Vlnr: Marleen Feyaerts (H6 Traiteur),
Johan Lobijn (Ijssalon ‘t Eekhoorntje),
Veerle Leemputten (kapsalon Del Arte),
Werner Keersmaekers (accountantskantoor
Deltafisc), Kirsten Jacques (Thuisverpleging)

sportverleden. Ik doe sinds mijn veertiende jiujitsu en Werner heeft ook negen
jaar jiujitsu gedaan. Daaruit hebben we
geleerd dat samenwerking en samenhang belangrijk zijn. We proberen om
andere handelaars niet als concurrenten te zien, maar om synergieën te zoeken en onze eigen sterkte uit te buiten.
Er zijn in Hofstade zes kappers, maar de
ene is hipper dan de andere, heeft een
ouder of jonger publiek, knipt of kleurt
beter… Er zijn voor iedereen klanten!”
Wat zijn jullie plannen met de VHVH?
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bij elkaar brengen en elkaar op een
andere manier leren kennen. Daarom
hebben we ook onze hobbies vermeld.”
Johan: “We wilden opnieuw activiteiten
opzetten in ons dorp. Daar was vraag
naar vanuit de inwoners én de winkeliers.
We beginnen op 30 september met een
knabbel- en babbeltocht langsheen onze
leden. Het vertrek- en eindpunt is aan
de kerk en het traject loopt over zo’n vijf
kilometer. Met het afgestempelde deelnameformulier maak je kans op een
geschenkpakket met bijdragen van alle

handelaars. Het is heel leuk om te zien
hoe creatief onze leden elkaar vinden!
Slagerij Luc en Adi gaan boterhammen
van bakkerij Van Eeckhout beleggen met
hun gedroogde ham op klem. De bakker gaat hun paté gebruiken om hapjes
te serveren bij de rondleiding door hun
bakkerij. Ze serveren ook mini-angusburgertjes met het Luvaniumbier van
het Brouwhuis De Vaart. Peter Bauwens
van Wellness on Wheels sauna’s werkt
samen met Karin Dutli voor voetmassages en met artieste Carine Van Hee. Als de
formule aanslaat, zal dit zeker herhaald
worden in de komende jaren!
Werner: “Later op het jaar is er nog een infoavond voor onze leden over de digitale klantenkaart JOYN en eind oktober het ledenfeest, waarop iedereen elkaar wat beter
kan leren kennen buiten de puur zakelijke
context. We willen ook de Nieuwjaarsdrink
op het Kerkplein nieuw leven inblazen.”
Johan valt bij: “Ja, met de bijbehorende
stempelkaartactie kon je vroeger een gratis
drankje krijgen en had je de kans om een
fiets te winnen. Dat bekijken we opnieuw!”
“Op de langere termijn komt er zeker ook
een verkiezingsdebat in de aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018”,
zegt Werner Keersmaekers. “Alle lokale
partijen zullen de plaatselijke hete hangijzers bediscussiëren: ambiance verzekerd!”
“Als het van mij afhangt, richten we in
2019 ook opnieuw een comedyavond
in.”
Het is duidelijk: Hofstade bruist opnieuw!
Tekst: Ilse Van de Velde, foto’s: Juliaan Deleebeeck
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Opzij voor de Filmerij!
ZEMST - Op 19 september gaat het nieuwe seizoen van “de Filmerij” van start met Oscarwinnaar
Manchester by the sea. Sedert begin 2016 kan je tweewekelijks op dinsdagavond voor cinemaplezier
terecht in de Melkerij. Hiervoor zorgen Jean-Marie en Ansje Brassine, Jo De Prins, Pieter Berbé, Johan
en Herman Jacquemin.

Wij troffen de crew bij de planningsvergadering voor het seizoen 2017-2018. Met een
aantal van hen hadden we een interview.
Hoe kijken jullie terug op de opstart
van de Filmerij?
Pieter: “Een gemiddelde van ongeveer
60 toeschouwers per avond is zeker niet
slecht voor een doordeweekse dinsdagavond, maar er is nog potentieel voor meer.”
Herman: “Wat mij plezier doet zijn
de vele positieve reacties, hoewel we
meestal films programmeren die bij
het grote publiek minder bekend zijn. Ik
denk dat mensen ook waarderen dat
we vooraf een korte inleiding geven bij
de film en dat je na afloop in de foyer
wat kan napraten.”
Jo: “Ik zie nogal wat mensen regelmatig
terugkeren: dat doen ze niet als ze ontevreden zijn. Ik hoor wel dat veel mensen
films iets voor het weekend vinden en
minder voor midden in de werkweek.
Helaas is de Melkerij in het weekend gereserveerd voor andere culturele events.”

ik mij wil toeleggen op films. Zo zie ik er
op een jaar gemiddeld 100 à 125.”
Herman: “Ik kijk maar een vijftal films
per maand en volg vooral de filmcommentaren in de pers op de voet. Veel
collega’s op het werk kennen me als
filmliefhebber en van hen krijg ik af
en toe wel interessante tips. Zo is de
film Perfect strangers, die op 3 oktober

geprogrammeerd staat, een tip van een
Italiaanse collega. Een tot de verbeelding sprekend scenario over een aantal
bevriende koppels die tijdens een etentje
beslissen om alle berichten en gesprekken die op hun smartphone toekomen
met elkaar te delen. Een hilarische en
spannende prent. Onbegrijpelijk dat die
wel in Nederland maar niet in België in
Ansje, stevig
gesteund door
Pieter, Johan,
Herman, Jo en
Jean-Marie.

Hoeveel films bekijken jullie zoal
per jaar?
Jo: “Ik bekijk zowel films als series. Voor
ik bij de Filmerij-ploeg kwam, wachtte
ik echter vaak tot de film of serie in de
winkel lag, omdat ik ze graag bezit en
vaak herbekijk, met of zonder commentaar van de regisseur.”
Pieter: “In tegenstelling tot veel leeftijdsgenoten zie ik weinig series, omdat
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EIGEN HERSTELDIENST

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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de zalen kwam. Dat zetten wij recht met
de programmatie van de Filmerij.”
Tijdens de schoolvakanties programmeren jullie ook kinderfilms.
Hoe loopt dat?
Ansje: “In alle schoolvakanties, behalve
de zomervakantie, tonen we kinderfilms. We zorgen voor afwisseling, zodat
kleuters, lagereschoolkinderen en
jongeren aan hun trekken komen. We
spelen zowel blockbusters als minder
bekende films. Na de voorstelling nodigen we alle kinderen uit in de foyer voor
een knutselactiviteit in het thema van
de film. Alle lagere scholen van Zemst
krijgen een digitale folder met een
overzicht van de geprogrammeerde
kinderfilms.”
Welke richting gaat het verder uit?
Pieter: “We blijven inzetten op kwaliteitsfilms uit alle genres en hopen
natuurlijk de zaal tweewekelijks helemaal te vullen, dat zou mooi zijn. Hoe
we die kwaliteit garanderen? De films
die we programmeren zijn minstens
door twee mensen uit onze ploeg
bekeken. Die moeten dan de volledige
groep overtuigen van de kwaliteit van
de film. Wij gaan niet over één nacht ijs
voor ons Filmerij-publiek!”
Herman: “Heel veel goeie films halen
de grote zalen niet. Als je die wil bekijken is de dichtst bijgelegen bioscoop
de Cartoon’s in Antwerpen. Nu kan je

gewoon de fiets nemen naar de Melkerij!
Wij hebben wel besloten om in principe
enkel recente films te programmeren.
De lijst met goede films uit een verder
verleden die wij ook zouden willen delen
met het Filmerij- publiek is immers zo
lang dat we helemaal niet meer zouden
toekomen aan de recentere films, en
dat kan de bedoeling niet zijn.”
Jo: “Ik vind het geweldig dat we ook wat
experimenteren. Het eerste experiment
is op 31 oktober de stille film met live
pianomuziek. Een zondagnamiddag
met een of andere marathon zie ik ook
wel zitten. We proberen altijd kort op
de bal te spelen bij de programmatie.
Films die we in de Filmerij tonen, zijn
meestal eerst uitgetest in de bioscoop
en hebben daar geschitterd of gefaald.
Het feit dat wij een gefaald pareltje nog
een kans kunnen geven en een gruwelijke kaskraker links kunnen laten liggen vind ik geweldig.”
Ansje: “Om het half jaar organiseren we
ook een Ladies Night. Bij aanvang van
de film krijgt iedereen een glaasje cava
en wat versnaperingen. Na de film is er
telkens een activiteit voorzien en bij het
naar huis gaan krijg je ook een goodie
bag mee. De Ladies Night was telkens
uitverkocht, dus snel wezen is de boodschap!”
Tot slot, als jullie één film zouden
aanraden aan de lezers van de
Zemstenaar, welke zou dat dan zijn?

Pieter: “Dan zou ik voor Kick Ass durven
gaan. Geen ‘vuile’ film, in tegenstelling
tot wat de titel doet vermoeden. Wel een
hele leuke parodie op alle superhelden
die ons tegenwoordig om de oren vliegen.
Het gaat over een jonge kerel die op een
dag beslist om ook gewoon een superheld te worden: ‘kick-ass’. En dat gaat
natuurlijk niet zomaar van de ene dag op
de andere. Geweldig entertainment!”
Herman: “Voor mij waren dit jaar La
La Land en Dunkirk absolute topfilms.
Die laatste film programmeren we van
zodra hij op blu-ray uitkomt. Maar de film
die de voorbije jaren de meeste indruk
op me heeft gemaakt is Incendies, een
film over een broer en een zus die bij
het overlijden van hun moeder van de
notaris te horen krijgen dat ze een brief
moeten bezorgen aan hun vader, waarvan ze dachten dat hij dood was, en aan
hun broer van wiens bestaan ze niet
eens wisten. Nu ik over de film zit te vertellen krijg ik er terug kippenvel van....”
Jo: “Ik heb het meest genoten van
onze opener van het nieuwe seizoen,
Manchester by the sea. Een beetje donker en droevig soms, maar tegelijk ook
ontroerend, én toch ook grappig. Ik zat
na vijf minuten al mee in de film. Dát
typeert voor mij een goede film, serie,
boek, strip of schilderij: als ik in een
van de personages kan kruipen, zit het
goed. Bij Manchester by the sea was dat
zo. Komen kijken allemaal!”
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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Lekker leuke plekjes
vlakbij

Wat is er zaliger dan op een zomerse dag buiten in de natuur te
eten, ongedwongen op een dekentje genietend van de zon en
van elkaar? Niet verwonderlijk
dat picknicken ook deze zomer
een populaire bezigheid was.
Waar in Zemst zijn de mooiste
plekjes om je picknickmand
neer te zetten? de Zemstenaar
ging op verkenning!

We begonnen onze tocht in Elewijt, waar
aan het einde van de Broekstraat een
stukje bos is aangeplant ter vervanging
van het Witte Kinderbos in de middenberm van de E19. Dat sneuvelde gedeeltelijk voor de Diabolotreinverbinding met
de luchthaven. Er staat een robuuste
picknickbank en het is er autovrij en rustig. De omringende bomen en struiken
maken het er heerlijk om verstoppertje
te spelen. Er staat wel geen vuilnisbak
en er is evenmin barbecuegelegenheid,
maar voor een puur-natuur-basic picknick is dit een uitgelezen plekje!
We fietsen verder naar Hofstade, via
de fietserstunnel onder de Robert
Schumanlaan, naar het natuurgebied Vriezenbroek. Daar vinden we in de
bocht een bank vanwaar je uitkijkt over
de beemd. Er staat een vuilnisbak en je
kan er vogels observeren en de grazende
runderen en paarden gadeslaan. Ben je
met een groep, dan heb je de ruimte om
ouderwetse spelletjes als zakdoekleggen
en Dikke Bertha te spelen. Als je moddervast schoeisel en muggenmelk bijhebt, is
een wandelingetje in het eigenlijke broek
(moeras) een aanrader. Geocachers vinden er ook enkele trofeeën!
Op naar Zemst dan, waar langs de boor46

den van de Zenne, in een bocht, een middeleeuws kapelletje verborgen ligt tussen
de bomen. Je kan de kapel van OnzeLieve-Vrouw in ‘t Hammeke te voet of per
fiets bereiken, via de dijk of langs een kastanjedreef aan het einde van het doodlopend stuk Brusselsesteenweg vlakbij de
E19 en de N1. Ondanks de nabijheid van
de snelweg is het er heerlijk rustig. Er is
een bank onder de bomen voor schaduw.
Vanop de dijk heb je een prachtig uitzicht
op de kerktoren en dorpskern van Zemst
en de weiden ervoor. Wel opletten voor de
steile dijk! Ook hier geen barbecuegelegenheid, maar pure landschappelijke
schoonheid…

een frigobox en een picknickkleed. Daar
geraak je ook met de auto, wat voor minder mobiele picknickers een belangrijk
argument is. Misschien eens op verkenning gaan op 10 september wanneer de
exotische markt en festival Verrekijker
daar neerstrijkt tussen 11 en 18u met
kraampjes en kinderanimatie en internationale eet- en drankstandjes?

Ook in Weerde zijn de Zennedijken een
geliefde pleisterplaats voor buiteneters.
Vanop de Damstraat kan je die via verschillende zijstraten bereiken. Van ver
zie je ook de historische Weerdemolen
staan, waar in de middeleeuwen een
sluis was waar tol geheven werd op de
voorbijvarende schepen.
Verder naar Eppegem, via het jaagpad
op de Zennedijk een mooie tocht, voor
een deel langs de nieuwe fietssnelweg F1. Aan de Schranshoeve ligt een
grasveld met een speeltuintje waar het
met kleine kinderen zalig toeven is met

Ongetwijfeld heb je zelf een voorkeursplekje
om je picknickdekentje uit te spreiden?
Deel het met andere Zemstenaren via
onze Facebookpagina en wie weet komen
we in het voorjaar met je mee het nieuwe
picknickseizoen inwijden!
Tekst en foto’s: Ilse Van de Velde

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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“Waardig afscheid nemen”
In het najaar van 2017 zullen wij u van dienst zijn in ons nieuw vernieuwd
Uitvaartkantoor op onze huidige locatie te Zemst.
Ik zal u daar ten dienste staan met vrijblijvende info over uitvaartplanning, voor- en nazorg.
Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
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Sasha jumpt naar nationale titel
ELEWIJT - Met een sprong van dik 48 meter jumpte waterskiër Sasha Hens zich tot nationaal kampioen schansspringen. Niks speciaals zo blijkt want zijn palmares staat bol van titels en ereplaatsen in
alle disciplines van het klassieke waterski. In het gevarieerde sportlandschap van Zemst is de geïmporteerde Mechelaar dus een innoverende nieuwkomer.
Sasha, je begon er al heel jong mee.
Ik was drie jaar toen ik al op een waterski stond. Dat hoeft niet te verwonderen
want iedereen in ons gezin doet aan
waterski. Wij werden al heel jong vertrouwd gemaakt met het water en dat
is goed om snel de evenwichtsreflexen
en de juiste hurkhouding aan te leren.
Waterskiën is bij ons dé familiale sport.
Maar het is veel meer dan een
evenwichtsoefening op latten?
In het klassieke waterski heb je drie disciplines: slalom, figuurskiën en schans-

wen, onder een
juiste hoek en
tegen de wind
in springen en
mooi landen
op het water.
Dat mag ook op
één ski en zelfs
even met de
poep tegen het
wateroppervlak
maar je moet
wel overeind blijven.
Dus niet altijd een zachte landing?
Bij het schansspringen klimmen we toch
tussen de 5 en 7 meter hoog. Als je van
die hoogte naar beneden tuimelt, kan
water heel hard zijn en doet vallen pijn.
We dragen wel wat beschermstukken
en een helm maar zelfs daarmee heb
ik er toch al gekneusde ribben - gelukkig
geen breuken - aan overgehouden.

Sasha is een veelwinnaar.

springen. Ik beoefen ze alle drie omdat
het variatie geeft in het trainingswerk. Het
figuurskiën vind ik het moeilijkst terwijl je
voor het schansspringen misschien wat
meer kracht en durf nodig hebt. In het
schansspringen moet je snelheid opbou-

Wat heb je zoal in je trofeeënkast
en hoever reikt je ambitie?
Al van in de jeugdreeksen pakte ik nationale titels en podiumplaatsen, maar
ik ben nooit een verzamelaar van trofeestukken geweest. Ik stal ze ook niet
uit. Recent sprong ik naar mijn vierde
nationale titel in het schansspringen
en ik was ook al Belgisch kampioen
in de combiné van de drie disciplines
samen. De 50 meter grens ligt zeker in
mijn bereik maar het Belgisch record
breken is een ander paar mouwen.
Dat staat met 61 meter op naam van

Kampioen in actie.

mijn trainer Olivier Fortamps. Hij is zo
ongeveer de enige die mij regelmatig
klopt maar hij is dan ook Europees en
Wereldkampioen geweest.
De boot is ongetwijfeld het duurste
uitrustingsstuk voor je hobby?
Die boten zijn speciaal voor waterskiën
gebouwd met een motor die halfweg
gemonteerd ligt en niet achteraan. Het
type boot is bepalend voor het soort
golf dat je in zijn kielzog krijgt. Een boot
wordt gewoonlijk door de club of als
samenaankoop onder meerdere vrienden gefinancierd. Een eigen boot is dure
luxe. Daarnaast heb je ook een wetsuit,
trekkoord en ski’s nodig waardoor het
zeker geen low-budget sport is. Wij zitten goed bij de Mechelse Waterski Klub
(MWK) die toonaangevend is in België
en haar leden ook veel faciliteiten biedt.
Ons trainingswater is het meer van
Battenbroek in Mechelen Noord. Iedere
zaterdag verzorgen wij daar ook opleiding voor jongeren vanaf zeven jaar.
Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto’s: Marc Vermeiren
49

Trouwe lezeres wint
Om de winnares van deze maand
de welverdiende 25 euro te overhandigen, reed ik naar Hofstade.
Monique Verhoeven woont al haar
hele leven in Hofstade, waar ze
vroeger ook les gaf. Haar echtge-

noot is afkomstig uit Londerzeel,
waar hij zich nog steeds inzet bij
voetbalclub Delta Londerzeel. Ook
Monique zelf verricht veel vrijwilligerswerk voor de club. Ze genieten
van hun pensioen, maar toch zijn
hun dagen goed gevuld. Natuurlijk
kunnen ook de kleinkinderen rekenen op hun lieve grootouders.
Monique vond twee leeshonden
in ons laatste nummer: eentje op
pagina 7 bij het artikel ‘Stoelencomité
zet een boekenkastje bij’ en de
andere op pagina 39 bij het artikel
‘Muziek voor jong en oud’.
De laatste drie of vier nummers
nam zij deel aan onze wedstrijd.
Ditmaal met succes.
Wij wensen onze winnares veel plezier met haar 25 euro.
Voor nieuwe lezers en deelnemers:
onze leeshond verstopt zich op foto’s
in de Zemstenaar. De foto’s van de
rubriek ‘Onder de Mensen’ tellen niet
mee, ook de cartoons niet.

Als jij ook wil winnen, stuur dan gewoon je 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
je snel kunnen bereiken voor een foto in onze volgende editie. Inzenden ten laatste op 12 september.
Tekst en foto: Carolien De Cuyper

De Molensteen
b.v.b.a.

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

info@printwinkel.com

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

Gulderij 9 - 1980 Weerde
Tel. 015/62 16 18 Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163
50

51

Uitgebreide keuze aan monturen
Ogentest
Aanpassen van contactlenzen
Montage & herstelling in eigen atelier

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

