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Ruben goes Mozart!
November 2017 - nummer 143 - jaargang 12 - 10.000 exemplaren
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Er loopt heel wat talent in onze gemeente
rond, maar dat wist je al natuurlijk. Wist je
ook dat we een internationale musicalster in
ons midden hebben? Ruben stond al op de
planken in Manchester en Londen en volgende
maand schittert hij in Mozart, een Vlaamse
spektakelmusical. Paul ging met hem babbelen
en was danig onder de indruk.
Bart, die trok dan weer langs de Zemstse podia
om te zien wie de finale van Talent in Zemst
heeft gehaald. Morgen (zaterdag 4/11 n.v.d.r.)
kan je hen aan het werk zien in de Melkerij.
Karin ging een balletje slaan bij KWB Zemst en
Jean was helemaal gecharmeerd door ons lokaal,
jong looptalent!
Geen maand zonder voetbal uiteraard. Jean
wierp zichzelf met veel plezier aan de voeten
van de dames van FC Zemst. Alex trok naar zijn
favoriete voetbaltempel achter de kazerne en
ontmoette er échte Kakkertjes. En Patrick ging
een praatje slaan met Gaston, die eigenhandig
een prachtig boek over de geschiedenis van FC
Eppegem in mekaar bokste.
Is er nog leven buiten de sport? Uiteraard!
Juliaan ontdekte de eerste Vlaamse soja en
Katia trok naar het vernieuwde bestuur van de
Caravan. Laura viel dan weer binnen bij een
oude bekende. Wie? Dat lees je bij de Leeshond.
Ga vooral zelf op zoek deze maand, misschien
ben jij wel de winnaar van onze felbegeerde
lezersprijs?!

Ellen
xxx

facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar
dezemstenaar.com
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Novembernevel
De herfst blaast op den hoorn en ’t wierookt in
het hout… Dank u Felix Timmermans, voor zoveel
schoonheid. November, mistige slachtmaand,
hoogmis voor de jagers. Maand met kerkhoven als wiegende weiden. Als stille getuigen
van droeve dingen. Maand ook van de moord
op John Kennedy in Dallas in 1963. Een beeld
dat nog gegrift staat in menig collectief geheugen. Recenter herinneren wij ons het failliet van
Sabena in 2001. Maar ook maand van gejuich.
Ingetogen, als herdenking aan het einde van de
Eerste Wereldoorlog. Uitbundig, in 1989, bij de val
van de Berlijnse Muur.
AL

info@dezemstenaar.com
3

4

November 2017
Rollen door Zemst

p13

De warmste
gemeente

Muzikaal talent
van eigen bodem
p33

p20

Gaston
eert KFC
Eppegem

JH De
Caravan is
terug

Eerste
Vlaamse
soja geoogst

Patricia
knuffelt Kakkertjes

Vrouwen
vallen voor
voetbal

p10

p16

p19

p37

p40

40 jaar
balletjes
p45

En ook: Scholenveldloop (p14)

Op de cover:
Ruben zingt Mozart! (p7)

p5
p24
p29
p30
p48

Intro
Onder de mensen
Scheef bekeken
de Melkerij
De Leeshond

Redactie: Jean Andries, Karin Andries, Jean-Marie Brassine, Annick Colman, Bart Coopman,
Carolien De Cuyper, Juliaan Deleebeeck, Patrick Deswarte, Katia De Vreese, Annemie Goddefroy,
Alex Lauwens, Veerle Mollekens, Marijke Pots, Laura Schoevaers, Ilse Van de Velde,
Ellen Van de Wijgaert, Paul Verdoodt.
Hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever: Ellen Van de Wijgaert.
Eindredactie: Annemie Goddefroy, Alex Lauwens, Paul Verdoodt. Lay-out: Marijke Pots.
Social media: Karin Andries, Laura Schoevaers, Lisa Schoevaers, Ellen Van de Wijgaert.
Illustrator: Rudy Moens (RUMO). Advertentiewerving: Jean Andries (adverteren@dezemstenaar.com).
Administratie: Hilde Delabie. Webmaster: Chris Vandekerckhove. Druk: ABC Drukkerij.

'de Zemstenaar' is een uitgave van vzw de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 1981 Hofstade - info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com

5

1981 Hofstade (Zemst) - Tervuursesteenweg (naast de kerk) – T: 015/61 66 98 – M: info@jsdheylen.be
www.jsdheylen.be

6

Ruben
wordt
Mozart
ELEWIJT/ANTWERPEN

–

Ruben

Van Keer is de nieuwe ster van de
Vlaamse musical. Hij speelt de
hoofdrol in Mozart!, de spektakelmusical die in december in Antwerpen in première gaat. Na zijn
successen met Bat Out Of Hell in
Manchester en Londen, krijgt Ruben nu de kans om te schitteren
in eigen land.
Het gaat razendsnel voor Ruben Van
Keer (27) uit Elewijt. Van februari tot
augustus speelde hij mee in Bat Out
Of Hell, een internationale productie
rond het legendarische rockalbum
van Meat Loaf. Na voorstellingen in
Manchester en Londen was het de
bedoeling om in oktober de oceaan
over te steken naar Toronto (Canada)
voor een nieuwe reeks shows tot
in januari 2018. Maar daar besliste
Mozart anders over.
Mozart! wordt de meest
prestigieuze productie van
het nieuwe Vlaamse musicalseizoen. Geert Allaert,
topman van het Antwerpse
productiehuis Music Hall, spreekt over
een internationale klepper: “Mozart!
is een musical die thuishoort in de
categorie van wereldtoppers als Les
Misérables en The Phantom Of The
Opera. Daarom is de muzikale leiding

ook in handen van een andere wereldtopper, Dirk Brossé.”

"Er staat me een mooie
uitdaging te wachten"
De hoofdrol in een spektakel van dit
niveau is voor niemand minder dan
Ruben Van Keer uit Elewijt. Wij vroegen
Ruben hoe dat voelt, al die fantastische musicalavonturen van de voorbije maanden.

Vertel op, Ruben, hoe was Bat Out Of
Hell?
“Heel erg leuk! Het was een geweldige
ervaring. Het was mijn eerste grote
productie na mijn opleiding en ik heb
er enorm veel geleerd. Het betekende
ook mijn West End debuut, wat voor
mij heel speciaal was. Het is heel gek
dat het voorbij is, des te meer omdat ik
eigenlijk met de voorstelling mee zou
reizen naar Toronto. Maar dat lukt dus
niet omwille van Mozart.”
Had je Mozart voelen aankomen of
7

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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was dit een complete verrassing?
“Het kwam uit de lucht vallen. Ik was in
Engeland volop bezig met Bat Out Of
Hell. Ook al omdat ik een contract had
tot en met januari 2018. Toen de vraag
kwam om auditie te doen voor Mozart,
kon ik dus eigenlijk niet. Maar na aandringen van de productie ben ik dan
toch langsgegaan, want toevallig had
ik even vakantie tijdens de audities. En
toen kreeg ik de rol aangeboden. Het
ging allemaal heel erg snel.”
En hoe voelt Mozart aan?
“Fantastisch! Het is een schitterende
rol, zeer interessant om te spelen. Goeie muziek ook, een mix van
Mozart met pop- en rockmuziek, wat
zorgt voor een geweldige dynamiek.
Er staat me een mooie uitdaging te
wachten.”

Een nieuwe Mozart
wordt geboren.

Zit je nu x aantal jaar vast bij Mozart
of wacht er snel weer iets anders?
“Nee, Mozart! speelt, net als de meeste
musicals in België, een korte periode. De
première is op 10 december en we spelen tot 7 januari, als alles meezit. Ik heb
nog geen plannen
voor daarna, maar
ik vertrouw erop dat
er iets nieuws komt
tegen die tijd.”
Is the sky voor
jou nu the limit in
de internationale
musicalwereld?
“Goh, dat is moei-

lijk te zeggen. Ik kan momenteel
natuurlijk absoluut niet klagen. Ik heb
straks twee hele mooie uitdagingen
gehad. Maar je hebt ook altijd een tikkeltje geluk nodig. Je bent nooit de
enige persoon die een bepaalde rol
kan spelen, het hangt van zoveel factoren af. Maar zoals ik al zei, ik heb er
wel vertrouwen in dat er iets nieuws
komt. Als je dat vertrouwen niet hebt,
raak je in paniek en dat is nooit een
goede raadgever.”
Mozart! gaat in première op 10 december
in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Alle
informatie vind je op www.musichall.be.
Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Music Hall,
Luk Monsaert en Ymke Dirikx
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Gaston eert 70-jarig KFC Eppegem
EPPEGEM - Zeventig jaar geleden, anno 1947 werd de voetbalclub FC Eppegem boven de doopvont
gehouden en wie kon er beter de historiek van die club neerpennen dan Gaston Van der Trappen,
inwoner van Eppegem, oud-speler van de club en supporter nummer één.
Gaston werd geboren op 28 augustus bleef ik zelf verder alles bijhouden. Al
1944 en verhuisde met zijn ouders naar snel verzamelde ik ook alle hebbedinEppegem in 1952. Op twaalfjarige leeftijd getjes van en over de club zodat ik na
sloot hij zich aan bij de plaatselijke voet- jaren een ganse collectie had die ik op
balvereniging en vier jaar later maakte onze zolder bewaarde.”
hij reeds zijn debuut
in de eerste ploeg. Het
begin van een lange
voetbalcarrière die uiteindelijk pas eindigde
in 2002 bij de veteranen. Al die jaren door
ontpopte de letterzetter van beroep zich tot
een echte voetbalfreak.
Eerst spelen voor FC
Eppegem, daarna supporteren voor de club,
tussendoor ook nog
wedstrijden volgen van
Racing Mechelen, die
andere club waaraan
hij zijn hart verpand
heeft en daarbovenop
nog regelmatig in het
buitenland wedstrijden
November 2009:
Gaston toont fier zijn fel
van historische clubs
gekoesterde herinneringen.
gaan bekijken. Meer
voetbal ademen dan dit bestaat niet.
Een aantal jaren geleden heb je ze
eraf gehaald?
Gaston, vertel ons eens hoe je ertoe Gaston: “Nadat ik in 2004 de tentoongekomen bent om een boek over de stelling bezocht over honderd jaar voethistoriek van jouw club te schrijven. bal in Mechelen en later ook die van de
Gaston: “In feite is het allemaal geschiedenis van het Brussels voetbal,
begonnen toen ik mijn debuut maakte rijpte er een idee om dit ook te doen.
in de eerste ploeg. Als voorspeler die Toen de bouw van de zaal Assebroek,
regelmatig scoorde begon ik kranten- naast de kantine van KFC Eppegem,
knipsels te verzamelen. Later ging ik opgestart werd, ging ik al de maten
ook uittreksels opvragen van spelers opmeten en zag ik dat mijn droom
die er van in het beginjaar bij waren en verwezenlijkt kon worden. Met de steun
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van voorzitter Jan Van Asbroeck kwam
de tentoonstelling er in november 2009
met groot succes als gevolg.”
En dan het boek?
Gaston: “Op de expositie kreeg ik van
oude voetbalkameraad Hendrik Cuyt het
boek in handen van zestig jaar Diegem
Sport. Toen ik het las, dacht ik: dit kan ik
ook. Er was echter een probleem, want
na het einde van mijn beroepsbezigheden weigerde ik om een computer
in huis te nemen. De digitale transformatie is namelijk niet aan mij besteed.
Ik had er genoeg van. Aangemoedigd
door verschillende mensen ben ik dan
begonnen met het manueel uitschrijven van het boek, maar uiteindelijk
heb ik het dan toch zelf getypt en vorm
gegeven. Het is een informatief boek
geworden van 224 bladzijden.”
Iedereen binnen en rond de club vindt
dit een fantastische prestatie. "Ik ben
dan ook heel verheugd om dit prachtige
boek officieel te kunnen voorstellen op
vrijdag 24 november 2017 vanaf 20u
in zaal Assebroek." Je kan er het boek
kopen voor 29,90 euro en Gaston zal het
met plezier signeren. Je kan het ook per
mail bestellen via het adres van de club:
info@kfceppegem.be.
Gaston: “Als afsluiter zou ik nog graag
dit willen zeggen: Vergeet niet dat een
gewone sterveling alleen niets kan. De
hulp en steun die ik uit verschillende
hoeken kreeg, sterkte mij in het geloof
dat dit werk een succes kon worden.”
Tekst: Patrick Deswarte, foto: Jean Andries
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Schoonheidssalon

SHINZO
Specialiteit:
antiaging behandeling gelaat
Nieuw:

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

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

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

Stationslaan 27 - 1980 Zemst

015 62 00 65
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Rollen door Zemst…
ZEMST - In juni ondertekende de gemeente Zemst een engagementsverklaring om in een jaar tijd van Zemst
een 'toegankelijke' gemeente te maken. Wat betekent dat? We spraken af met drie leden van het Platform
van Personen met een Beperking om aan den lijve te ondervinden hoe hoog de nood eigenlijk is…
Aan de bibliotheek van Zemst begint de
confrontatie al meteen: een worsteling
met autoportieren, smalle, hobbelige, kiezelige parkeerplaatsen en meer of minder hoogtechnologische hulpmiddelen
ontvouwt zich, alleen nog maar om op de
plaats van afspraak te geraken!
Onze gesprekspartners zijn Frans
Renders (57), Jolien Vleminckx (25) en
Annick Verlinden (44), rolstoelgebruikers
en mede-oprichters van het Platform.
Jolien zwaait met invulformulieren van
“On Wheels”: “We gaan beginnen met
het opmeten en fotograferen van enkele
plaatsen in Zemst voor de app van On
Wheels. Daarmee kunnen andere mensen in een rolstoel vooraf nakijken of de
zaak of dienst waar ze naartoe willen
wel toegankelijk is. Momenteel zitten er
vooral adressen in het Leuvense in. We
beginnen hier met de bibliotheek.”
Frans vult aan: “De deurstang staat hier
erg hoog, heb ik al gezien, en de deur is
behoorlijk zwaar.”
Annick meet de deurdrempel met haar
plooimeter: “Twee centimeter is oké, al is
het niet makkelijk om die dorpel te nemen
terwijl je de deur moet openhouden. Een
automatische schuifdeur is dan beter.”
Het mindervalidentoilet krijgt dan weer
alle punten: “Groot genoeg om je in te
draaien, stevige, opklapbare stangen om
je aan vast te houden, handenwasser met
automatische kraan en spiegel, zeep en
handdoekjes op de juiste hoogte!”
We wandelen/rollen niet zonder moeite
naar de kerk en de Brusselsesteenweg:
afgeschuinde voetpadranden maar

toch nog grote hoogteverschillen. We
gaan bij wijnwinkel Pin’Art naar binnen.
Annick: “Heel brede deur, 120 cm. De
kokosmat eronder remt wel wat af,
maar er is geen hoogteverschil.”
Wijnliefhebber Frans verkent intussen de gangen tussen de wijnrekken:
“Plaats genoeg om door te kunnen en

wijl Annick probeert de vijf centimeter
hoge drempel te nemen. Frans heeft
daar schijnbaar weinig moeite mee.
Annick: “Iedereen is uniek, zelfs met
dezelfde kwetsuur aan dezelfde wervel heb je niet noodzakelijk dezelfde
mogelijkheden. Toegankelijkheid moet
zich dus richten op een bepaald
Annick, Jolien en
Frans ondervinden
dagelijks 'aan den
lijve' hoeveel werk
er nog aan de
winkel is inzake
toegankelijkheid.

laag genoeg om het aanbod te kunnen
bekijken.” De dames vergapen zich aan
het rek met de sterke dranken.
Staat dat niet te hoog voor jullie?
Jolien: “Je mag niet verlegen zijn om hulp
te vragen, al is juist dat het meest frustrerende: dat je overal hulp bij nodig hebt.”
Frans lacht: “Wij zijn ontzettend lenig,
ik geraak moeiteloos met mijn neus tot
aan mijn knieën. Moet ook wel als ik ’s
morgens in mijn sokken en onderbroek
wil geraken. En mijn armspieren zijn
sterker dan gemiddeld, al is dat voor
iedereen verschillend!”
Dat blijkt meteen als we aan de overkant van de straat de apotheek verkennen: de automatische deur is een plus,
maar blijkt alweer toe te schuiven ter-

gemiddelde. Je wil het natuurlijk voor
zoveel mogelijk mensen zo makkelijk
mogelijk maken. Dat bewustzijn is er
nog onvoldoende, zelfs bij ontwerpers
van overheids- of publieke gebouwen.
Nadat ik gebeld had met Utopolis om
gehandicaptenparkings te voorzien op
de nieuwe site, maakten ze er ineens
tien! Toch gek dat ze daar niet vanzelf
aan denken…”
We zijn heel benieuwd of Zemst in juni
2018 het Handvest van Toegankelijke
Gemeente zal behalen. Aan de inzet van
dit energieke drietal zal het alvast niet
liggen! Wil je meer weten? Contacteer
carmen.commers@zemst.be van het
Platform voor Mensen met Beperkingen.
Tekst en foto: Ilse Van de Velde
13

HOFSTADE - Op 27 september vond de scholenveldloop

plaats

in

Hofstade.

Honderden

Scholenveldloop

kinderen gaven zich ten
volle om de eindstreep
te halen. Dit jaar werd de
gemeente Zemst in de
kijker gezet door Stichting
Vlaamse

Schoolsport.

De lopers werden aangemoedigd door atlete
Louise Carton. Proficiat
aan alle deelnemers.
Foto's: Jean Andries
en Carolien De Cuyper

4de leerjaar jongens:
1 Nathan De Cat
2 Bram Van de Maele
3 Andres Spillebeen
1ste leerjaar meisjes:
1 Lisa Willems
2 Maya De Smet
3 Cassandre Geens
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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

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

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

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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JH De Caravan opnieuw actief
ELEWIJT - Onlangs werd een nieuw bestuur verkozen dat de werking van jeugdhuis De Caravan opnieuw leven wil inblazen.

“Het bestuur is gemiddeld jonger
en er zullen ook tweejaarlijkse verkiezingen komen. Doordat er een
paar nieuwe mensen instromen,
kunnen we de schwung in onze
werking houden”, stelt Arnoud,
kersvers secretaris. Samen met
Maarten (voorzitter), Bram (penningmeester) en Toon, Jeroen,
Robbe, Stan, Sam, Ellen, Wannes
en Sven vormt hij het nieuwe
bestuur van JH De Caravan aan
de Driesstraat in Elewijt.
nieuwe
Ze willen er vooral voor zorgen dat De
caravanners.
het jeugdhuis elke week open is.
Voordien werd op woensdag- en
vrijdagavond gemikt, maar dit was niet avond steevast de reguliere openingsaltijd realiseerbaar. Nu wordt vrijdag- avond en dit vanaf acht uur. Een ander

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

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

Buitenschrijnwerk

GEREGISTREERD AANNEMER

Tekst en foto: Katia De Vreese

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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heikel punt is de omgeving: opgeruimd
staat netjes! In oktober werd door het
kersverse bestuur een opruimdag
georganiseerd en met man (en vrouw)
en macht het jeugdhuis en het omgevend terrein aangepakt. Er werd een
activiteitenkalender opgesteld zodat
iedereen kan uitkijken naar wat JH De
Caravan de komende maanden zoal in
zijn mars heeft.

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

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
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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

GARAGE

Maurice
VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

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

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
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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

Eerste Vlaamse soja geoogst
ZEMST-LAAR - Akkerbouwer Jimmy De Prins uit Grimbergen heeft de eerste Vlaamse soja voor humane consumptie geoogst op een proefveld van vijf hectaren in Zemst-Laar. De opbrengst van ruim
16 ton sojabonen voldoet aan de verwachtingen en opent perspectieven voor meer.
De teelt is het resultaat van vier jaar
grootscheeps onderzoek naar de mogelijkheden van sojateelt in Vlaanderen.
ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserij
Onderzoek), AVEVE, het Departemant
Landbouw en Alpro werkten daarvoor
samen. Tussen 2012 en 2017 werden
verschillende proefveldjes met soja
aangelegd door ILVO. Vijf akkerbouwers
probeerden de commerciële teelt nu
voor het eerst uit op ieder vier hectaren.
In Laar viel de opbrengst alvast mee. De
boer oogstte 3.300 kg soja per hectare.

De samenwerkende actoren
bij de eerste oogst op het
veld in Zemst-Laar.

Bemoedigend resultaat
“Dit resultaat is bemoedigend omdat
de weersomstandigheden meezaten”,
zegt Jimmy De Prins. “Ik heb het risico
genomen op een vroege uitzaai en dat
is gelukt. De gevreesde vraatschade door
houtduiven, die de kiemende bonen
oppikken, bleef beperkt. Deze bonen
halen een eiwitgehalte van 42 percent
waarmee ze ruimschoots aan de norm
voldoen. Ik wil er alvast mee doorgaan
en volgend jaar tien hectaren zaaien.”

Beredeneerde aanpak
Dieter Peeters van AVEVE, pleit voor een
geleidelijke groei van het areaal met een

beredeneerde aanpak. Nederlandse
kandidaat-sojatelers haakten eerder af
omdat ze te veel haast maakten met
een te snelle uitbreiding van het areaal. Die fout wil Vlaanderen niet maken.
“Verder onderzoek naar vroegrijpe rassen voor de Vlaamse landbouwgronden
met hogere opbrengsten, ziekteresistentie en een constant eiwitgehalte is
nodig om er een rendabel verhaal van
te maken. Het is onze bedoeling om in
2018 verder op te schalen naar 50 hectaren. Als rotatiegewas biedt soja ook
heel wat mogelijkheden in het teeltplan
van de lokale landbouwer.“

De 'koffiemet-melk'
gekleurde bonen
worden in de
containerwagen
gestort.

Teveel oogstverliezen
Voor de oogst van de bonen werden twee maaidorsers uitgeprobeerd met verschillend snijbord.
“De maaidorser met een maaibord voor het oogsten van granen
gaf duidelijk meer oogstverliezen
dan de machine met een spe-

ciaal sojamaaibord uit Amerika. Daar
moet dus nog aan gesleuteld worden”,
vindt de sojaboer.
AVEVE ontvangt nu de geoogste sojabonen in silo’s, zorgt voor het drogen, het reinigen, de stockage en het
transport naar de voedingsfabriek.
Daar worden ze verwerkt tot sojadrinks, -yoghurts en -desserts door
Alpro in Wevelgem.

Ecologische voetafdruk
Greet Vanderheyden van Alpro is opgetogen met de eerste oogst. “Vlaamse
sojateelt is een cruciale stap naar meer
samenwerking met Vlaamse landbouwers, een korte keten en een kleinere ecologische voetafdruk. Het past
bij onze strategische keuze voor niet
genetisch gemodificeerde sojabonen”,
zegt ze. Het voedingsbedrijf moedigt
de teelt van Vlaamse soja ook aan met
een startpremie.
Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck
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De warmste gemeente

Zem
s

t for

Life!

ZEMST - Nog ongeveer vijftig nachtjes slapen en het is zover, de aftrap van Zemst for Life! Terwijl de

organisatoren naarstig verder werken, zit ook de rest van Zemst niet stil. Verschillende Zemstenaars
met een gouden hart organiseren allerlei acties voor de drie goede doelen van Zemst for Life: Ouders
van Verongelukte Kinderen, Villa Clementina en het Antikankerfonds.

Trotse Zemstenaars

Music maestro

Heb je de leuke pulls van #ZEMSENEIR
al gezien? Mooie blauwe pulls om aan
iedereen te laten zien hoe trots je bent
om van het werelddorp Zemst te zijn.
De dames van Zemseneir for life kwamen op het idee om onze Zemstse trots
aan te spreken en te gebruiken voor het
goede doel. Wij zijn alvast verkocht! Je
kan ze bestellen via de facebookpagina.
Zo’n pull is lekker warm bij die mooie
mutsen van Zemst for Life zelf trouwens.

Spreekt vooral dat
muzikale aspect van de
sponsorrolathon je aan?
Dan heeft Zemst for Life
net wat jij nodig hebt!
Albert van Win verkoopt zijn cd ‘Grootste
Schat op Aard’ bijvoorbeeld voor de goede
doelen van Zemst for
Life. Op 4 november
heb je keuze te over, in
manege Verbrande
Brug vindt dan een
benefietconcert
van
Stars Forever plaats,
maar tegelijkertijd kan
je ook naar de finale van
Talent in Zemst, die
aan de aanwezigen een
vrije bijdrage voor Zemst
for Life zullen vragen.
Sommige mensen zingen liever zelf.
KWB Hofstade bijvoorbeeld. Zij maken
zelf een lied en gaan dat zingen voor
hun leden in ruil voor een bijdrage voor
het goede doel. Ook in de Waterleest in
Eppegem smeren ze de keeltjes alvast
om op 22 december op de speelplaats
het beste van zichzelf – en van hun
zangstem – te geven.

Gezonde geest en lichaam
De acties ten voordele van Zemst for Life
spreken verder ook je sportieve, culturele en creatieve kant aan. De sportliefhebbers kunnen op 2 november gaan
wandelen in Hofstade met Neos Zemst
of op 25 november een avondwandeling met zaklamp maken met Trage
Wegen Zemst. Als je van dansen houdt,
kan je je inschrijven voor een driedelige
cursus line dance met de Senioren
Adviesraad. De SAR zal drie gratis lessen organiseren in het Black Jack Saloon
in Laar onder begeleiding van lerares
Corina Schoreels. Mag het nog iets actiever? De sport- en vriendenkring KASTZE
organiseert op 25 november een glowin-the-dark-mountainbike-aflossingswedstrijd rond de put van Weerde. Ook
Zeroskip gaat marathonspringen for
life op 12 november en Reko Rollerclub
organiseert een sponsorrolathon op 24
november met aansluitend optredens
van twee coverbands.
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Nomnomnom
Zemst zou Zemst niet zijn als er bij de
acties niet werd gedacht aan de innerlijke mens. De drank vloeit eens zo vlot

Stars Forever
organiseert ook dit
jaar een koekjesen snoepverkoop
in verschillende
verkooppunten.

als het voor een goede zaak is. Daarom
zal toneelkring ’t Groeit cava for life
verkopen op hun zaterdagvoorstellingen,
en schenkt Chajampoo cava en bier tijdens kappersbeurten in het kapsalon.
Wat is het leven zonder dessertjes?
Basisschool Wonderwijs doet onder
andere een koekenbak en soepverkoop, WZC releghem organiseert op
9, 10 en 16 december een dessertenbuffet voor bewoners en familie, en de
gezinsbond Weerde serveert op 11
november koffie en pannenkoeken aan
de Sint-Maartenzangers. Wil je toch iets
meer voor je aan je dessert begint? Wie
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www.optiek-weytjens.be -

Optiek Weytjens

ASSE - de Vironstraat 1a - 1730 Asse - T. 02 452 23 93
Vilvoorde - Leuvensestraat 61 - 1800 Vilvoorde - T. 02 251 48 81
5 OPTICIENS / OPTOMETRISTEN
TEN DIENSTE VAN UW OGEN.
GRAAG 'SNEL' EEN DESKUNDIGE OOGMETING?
MAAK EEN AFSPRAAK!
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bij Scouts Elewijt het ZFL-menu kiest
of bij KK Streven een pens gaat eten
na hun voorstelling op 26 november,
steunt ook. Uw innerlijke bourgondiër
verheugt zich al.
Je hebt bovendien ongetwijfeld al
gehoord van de koekjes en snoepjes
van Stars Forever, die ook dit jaar weer
massaal verkocht worden in Zemst en
omstreken ter nagedachtenis van Merel
en Sofie. Je vindt ze op verschillende
verkooppunten, die allemaal terug te
vinden zijn op hun facebookpagina
Stars Forever. Manege Verbrande Brug
is er één van. Zij schenken bovendien
het geld uit het mandje van hun dierenzegening-viering aan Zemst for Life.

Party for Life
Nog meer dessertjes kan je op 18 december in de skihut op de parking van Elewijt
Center terugvinden. ’s Avonds vindt er
ook een après-skiparty plaats voor de
feesters onder ons. Kan je er maar niet
genoeg van krijgen? Ook KCVV Elewijt
organiseert een fuif, de Halloween Retro
House Party, op 31 oktober.

De dames van Naais
for Life naaien alles
wat u maar wenst.
De opbrengst gaat
naar het goede doel.

Ladies for Life
Voor cultuur kan je op 15 december
dan weer in de Melkerij terecht tijdens
de Ladies Night van de Filmerij. Je kan
als dame ook geld in het laatje van de
goede doelen brengen door de modeshow van het Elewijt Center bij te wonen.
Per aanwezige dame storten zij vijf euro
aan Zemst for Life.
Meisjes aan de macht dus, dat blijkt op
nog andere vlakken. Zo kan je bij de dames
van Naais for Life ritstasjes, popjes, pannenlapjes en al wat je maar kan naaien,

De dames achter de pulls met als opschrift
#ZEMSENEIR zetten zich in voor Zemst for Life.

bestellen. Ook KVLV Zemst en ZemstLaar gaan de creatieve toer op en zullen
kerstballen haken voor de goede doelen.
De Zemstmobiel verkoopt bovendien
kerstkaartjes en organiseert spelletjes.

Warm Zemst
De Zemstenaars zijn erg actief bezig met
hun acties, zo actief zelfs dat ze deze
editie van de Zemstenaar voor waren.
Zo verkocht de Crèmebar in Eppegem
de ijsjes van hun laatste openingsdag
reeds voor Zemst for Life, waste het
derde leerjaar van de Waterleest al een
namiddagje fietsen en knipte en kapte
kapsalon Hairwind Monja uit Machelen.
Zemst houdt dus talloze warme acties
deze herfst en winter ten voordele van
het goede doel, allemaal gebundeld
door Zemst for Life. Niks opwarming van
de aarde, de warmte zit hier in ons bloed.
Kom je deze winter mee verwarmen aan
alle warme acties en mensen in Zemst.
Wens je meer info over één van de
acties, wil je zelf een actie organiseren of wil je gewoon eens kijken
wat Zemst for Life inhoudt?
www.zemstforlife.be, www.facebook.be/
zemstforlife, BE45 7555 6038 2389
Tekst: Laura Schoevaers, foto’s: Jean Andries
en Stijn Swinnen
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Vlam Zemst organi
seerde een derde ed
itie van
de Knabbel en Babb
el hondenwandelin
g. De
opbrengst gaat stee
ds naar een goed do
el. Dit
jaar werd een cheq
ue van 1.800 euro ov
erhandigd aan Horse Fun,
een vriendenvereni
ging
van ouders met kin
deren met een men
tale of
fysieke beperking.
Ze begeleiden hun
kin
deren
elke zaterdagnamid
dag bij het paardrijd
en in de
manege in Eppege
m.

En of Chiro Tijl Zemst genoten heeft op
15 oktober
met 25 graden. Na een stevige dag flye
rs uitdelen en
spannende spelletjes spelen, was het
voor Amber,
Floor, Kaat, Alicia, Wienke, Paulien, Zen
o, Ella, Yasmien,
Amélie, Frane genieten van een goed
pakske friet.

De tiende jeugdstage van SK Laar, met een deelnemersveld van 90 jongeren van U6 tot U13 werd, ondanks de temperaturen van boven de 30 graden, een groot succes. Een tiental begeleiders en dubbel zoveel bereidwillige medewerkers
maakten de twee leuke sportdagen volledig. “Amusement voor onze kinderen is belangrijk”, zegt het bestuur in koor.
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Zondag 15 oktober was een topdag bij VK Wee
rde. Een zonovergoten namiddag, een zuid
ers buffet en mooi volk
kleurden de derby tegen FC Eppegem B. Iede
re ploeg nam een helft voor zijn rekening met
een puntendeling
(4-4) tot gevolg.
Ook de familie Bouchdig was goed vertegenw
oordigd. Nonkel Said nam zijn nichtje Nina en
neefjes Glenn en Maxim
Breugelmans mee, samen met partners Nele
(vriendin van Maxim) en Dylan Heyvaert (vrien
d van Nina).

Foto’s: Jean Andries

Voor de Nightlon 4 Muco in het Sport Vlaanderen
Domein van Hofstade kwamen ruim 500 sportievelingen opdagen. De sportieve avond begon met zes
kilometer stappen/wandelen, vervolgens vijf of tien
kilometer lopen en 35 km mountainbiken. Op de foto
de vliegende start van de eerste groep.

Tijdens het tien
de teerfeest van
Supportersclub
Eppegem werde
Roodgroen FC
n de verdienstel
ijke leden van de
“dirigent”-voorzi
club door
tter Jan Van Asbr
oeck letterlijk en
de bloemetjes
figuurlijk in
gezet. Hij onderl
ijnde het sportie
1999 werd de cl
f succes. “In
ub voor het eers
t kampioen in de
ale. In 2012 gin
rde provincigen we naar ee
rste provinciale
ging het steeds
en
vanaf toen
maar in stijgen
de lijn.” Op de fo
lijke clubmense
to verdiensten van bij de star
t tot de derde am
die zorgden voor
ateurklasse,
de sportieve su
ccessen (foto bo
ven).
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Foto’s: Jean Andries

Op 23 en 24 se
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Zemst-Laar e
minder dan h
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De veteranen van FC Zemst (links) en VV Elewijt (rech
ts) toonden zich nog eens van hun beste zijde. De
groenwitten
waren de beste ploeg en wonnen verdiend met ruim
e cijfers. FC Zemst deed zich opmerken met zijn sport
iviteit en
maakte er een leuke wedstrijd van. In het clubhuis
waren beide ploegen aan elkaar gewaagd.
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De viering van het 60-jarig jub
ileum van OKRA Zemst ging
niet ongezien voorbij. Burge
de schepen van senioren Kat
meester Bart Coopman en
hleen Goovaerts overhandigd
e een oorkonde aan de voo
aanwezigheid van tal van be
rzit
ster Marie-Claire Hof in
stuursleden: Sonia Michiels,
Gaston De Leeuw, Odette Ma
Bouvier en Frieda Lauwers.
eyens, Jean Silverans, Mimi
Mede dank zij de lange onvoo
rwaardelijke inzet van onze
wijkmeesters kon op 14 okt
gevierd worden van OKRA Zem
ober het 60-jarig jubeileum
st. De voorzitster Marie-Clair
e Hof (tweede van links) gefla
wijkmeesters: Jean Silveran
nkeerd door 8 van de 11
s, Jozef Arijs, Odette Maeyens
, Hilde Denckens, Victoire Mo
Els De Schouwer en Gaston
ons, Godelieve Uytterhoeven,
De Leeuw.
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Foto: Jean Andries
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aklien zag het even niet meer zitten. Na tien jaar lief, leed en drie
kinderen had haar man, Edward, gekozen voor een andere… man.
Geluk bij een ongeluk: aan haar ouders had ze het niet meer hoeven te vertellen. Haar papa was na een slepende ziekte overleden. Haar
mama was hem kort nadien gevolgd. Van wrang verdriet. Voor praktische zaken kon Jaklien altijd terecht bij één van haar broers, of haar
zus, alhoewel… Suzy was een carrièrewijf dat weinig om haar familie gaf.
Omzetcijfers en winst waren haar leidmotief. Altijd een drukke agenda.
Ook nu Jaklien behoefte had aan een goeie babbel, een stevige knuffel.
Alleen met haar drie kinderen, eenzaam zonder ouders, met Halloween,
Allerheiligen op de agenda. Maar Jaklien zou er zich wel doorslaan.
Tenminste dat dacht ze. Met een peppil links, een slaapsnoepje rechts
en een angstremmer tussendoor... Zelf gooide ze er geregeld nog een
flink glaasje witte wijn tegenaan. Niet meteen het ideale recept voor
gezond herstel. Dat had ze maar al te goed ondervonden bij de nachtelijke Halloweentocht. Compleet verward en verdoofd hadden Miel en
Wannes haar uit de beek getild. Ei zo na was ze kopje onder gegaan. Een
wake up call die kon tellen! Die Jaklien zich deed verzoenen met haar
leven. In het teken van haar kinderen en van gewone dingen. Zelfs met
beperkte middelen. Een klein occasiewagentje, geen supermarkt meer…
Alleen nog de fiets en de buurtwinkels. Lekker kletsen bij de bakker,
de slager, in de viswinkel en de krantenzaak. Aanschuiven en praatjes
maken met buren en bekenden. Geen shoppingstress. Een therapie die
wonderwel werkte! Weg pillen! Lopen, fietsen en met de vriendinnen af
en toe een avondje uit. Tot januari was ze nog met ziekteverlof. Maar
wat daarna? Weer werken? De stressdraad opnieuw oppikken? Zoals het
nu was, vonden de kinderen het best leuk. Tegen die tijd zou de erfenis geregeld zijn en er was ook nog het alimentatiegeld van Edward.
Bovendien zou het huis over vijf jaar van haar zijn. Ze hunkerde wel naar
het gezelschap van een man, naar een stevige arm om haar heen. Naar
een warm lichaam waar ze zich veilig kon bij voelen. Jaklien droomde
en droomde en bleef maar dromen van de prins op het witte paard.
Helaas, hij viel niet te bespeuren, ook niet in groot Zemst. Jaklien wachtte
en wachtte, nam zelf geen enkel initatief. Haar eigen domme fout. Want
menig man koesterde haar in zijn dromen. Misschien moest ze maar
Alex Lauwens
eens haar kans wagen op een dating site? 
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Poëzie en suspense
in de Filmerij
ZEMST - De Melkerij start zijn tweede seizoen met diverse activitei-

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

ten. De Cultuurvonken zijn genoegzaam bekend intussen: een formule voor een breed publiek en nog altijd zeer succesvol, getuige
de vele uitverkochte concerten.

Op dinsdag 14 november
staat Paterson op de affiche van de Filmerij.
De film vertelt zeven dagen
in een week van een buschauffeur die elke morgen wakker
wordt naast een vrouw die te mooi is
om naast een buschauffeur te liggen.
Elke dag wandelt hij langs dezelfde
weg naar zijn werk. En elke dag zit
hij aan het stuur van zijn bus en legt
hij hetzelfde parcours af in de stad in
New Jersey waar hij naar genoemd is.
Tussendoor schrijft hij gedichten.
Paterson is een opeenvolging van
mooie, liefdevolle en geestige observaties die geen moment verveelt. De
humor zit hem in de toon, in de herhaling, in de zuinigheid.
De film laat je beseffen hoeveel kunst
en liefde er schuilt in ogenschijnlijk
onopmerkelijke mensen met onopmerkelijke huizen en onopmerkelijke
levens. Je moet het alleen willen zien.
Het is een ode aan diversiteit, die tegelijkertijd benadrukt dat iedereen in
wezen hetzelfde is.
Mis deze mooie, lieflijke en poëtische
fabel niet!

Nocturnal animals.
Een galerijhoudster leidt
een luxueus maar onbevredigend leven samen
met haar man. Als hij
alweer op zakenreis is, ontvangt ze
een anoniem pakje. Het is een boek,
geschreven door haar ex-man. Bij het
boek zit een briefje waarin haar exman vraagt het te lezen en nadien
contact met hem op te nemen.
Jake Gyllenhaal (één van de twee cowboys uit Brokeback Mountain) acteert
zoals altijd fantastisch, dit keer als de
huisvader, die op een enkel door de
maan verlicht stuk woestijn in Texas, in
een pure nachtmerrie verzeilt. De film
doet denken aan oudere klassiekers
als Deliverance en Duel (de allereerste
film van Spielberg).
Bij momenten is het alsof de suspense uit de bioscoopvloer opstijgt, via
uw benen omhoog kruipt en langzaam
bezit neemt van uw sidderende lijf en
leden. Maar de film bevat ook een aantal luguber komische elementen die
ook door de gebroeders Coen bedacht
zouden kunnen zijn. Alweer een film
waarover u beslist wil nakaarten achteraf in de foyer!

Totaal andere koek op 28 november met de psychologische thriller

Tekst: Jean-Marie Brassine
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Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be

31

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

www.iuste-advocaten.be

NAJAARSPROMOTIES
t.e.m. 20 december
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Muzikaal talent van eigen bodem
ZEMST - Talent in Zemst is dit jaar aan zijn vierde editie toe. De organisatoren Bart Nobels, Bart Graus en
de vzw Vrienden van de Muziek, zetten in september een punt achter de voorrondes in in Tramalant, Prins
Leopold, Amadeus en In Den Prins, met dertien deelnemers, waaruit het publiek vier bands naar de finale
stemde. Nu is het reikhalzend uitkijken naar die finale in De Melkerij op zaterdag 4 november vanaf 19u30.

Een beetje historiek
Bart Graus organiseerde de eerste
editie van Talent in Zemst jaren
geleden helemaal alleen. Bart
Graus: “Ik speelde vroeger (en nu
nog) in verschillende muzikale
groepjes. Ik weet dan ook hoe
moeilijk het is om als beginnend
artiest aan optredens te geraken.
Met dit concept maken we veel
lokale artiesten (en hun fans) heel
blij. Anderzijds wou ik graag wat
extra cultuur en live-muziek in
de Zemstse cafés en jeugdhuizen brengen. Twee vliegen in één
klap dus.” Bart Nobels sloot het
tweede jaar aan. Bart Nobels: “Bart
(Graus) is een goede vriend waarmee ik vroeger nog in Fridge heb
gespeeld. Muziek is een belangrijke passie gebleven en daarom
zette ik graag mee mijn schouders onder Talent in Zemst.” Sinds
vorig jaar helpt de vzw Vrienden
van de Muziek (Raf, Vincent, Bram
en Pieter) mee. De Vrienden van de
Muziek in koor: “Onze doelstelling
is dezelfde: meer Zemstenaren
in contact brengen met muziek.
We helpen dan ook graag, onder
andere met onze expertise rond
geluidsbediening.”

Grey and Green

The Burnout Buddies

De finalisten
Wie is, dankzij de stemmen van hun
talrijk opgetrommelde fans in de cafés,
in de finale geraakt?

Grey and Green, zes leden waaronder
Pat en Drita uit Elewijt, Marc uit ZemstBos en Lenny uit Eppegem, genre: pop/
rock; spelen al 18 jaar samen.

The Burnout Buddies, vijf leden,
met Guy en Peter uit Eppegem, David
uit Weerde en Jef uit Elewijt; genre:
pop-rockcovers, spelen anderhalf jaar
samen.
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De jongste deelneemster is
Romy uit Elewijt, zeven jaar oud,
met een liedje van Marco Borsato,
Samen voor altijd.
Random Minds, zes leden
waaronder Roland uit Eppegem;
genre: covers van de jaren ’80 en
één eigen nummer; spelen vier
jaar samen.

Romy

Random Minds

De organisatoren van Talent in
Zemst voegden Les Vaches
Espagnoles als “wild card” aan
het programma toe. Deze groep
bestaat uit vijf leden waaronder
Tara uit Zemst-Bos; genre: pop,
covers en enkele eigen nummers.
De vijf finalisten treden op in willekeurige volgorde (volgens loting
de avond zelf). En wat valt er te
winnen? De artiesten spelen
niet alleen voor de eer om zich
het grootste muzikaal Talent van
Zemst van 2017 te mogen noemen. Als publieksprijs wordt ook
een gratis vat in een Zemsts café
naar keuze getapt en als juryprijs
is er ….. een optreden op Pleinpop
2018.
Leuk detail: Talent in Zemst steunt
ook Zemst for Life. De inkom is
gratis maar aan de ingang kan je
een vrije bijdrage geven ten voordele van de drie goede doelen
van Zemst For Life.
Tekst: Bart Coopman,
foto Romy: Jean Andries

Les Vaches Espagnoles
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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

bvba

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen-, vloeren tegelwerken
Zemstsesteenweg 87
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60
www.vloeren-mvs.be
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Patricia knuffelt kleine Kakkers
EPPEGEM/(KV)MECHELEN – Dag in dag uit koestert ze kleine ukken. Een liefdevol moederhart dat
reikt van Zemst, over Weerde, Hofstade en Eppegem tot in Mechelen. Tot op de KV, bij de Kakkers. In
het vernieuwde Afas-stadion. Al wie via het legendarisch ‘klein straatje’ de spectaculair vernieuwde
voetbaltempel betreedt, botst er op de Sjotterkes, de kinderkribbe waar Patricia Laureys één van de
dames is die tijdens de matchen de luiers ververst.
Een kinderkribbe in een voetbalstadion! Wie had dat ooit gedacht? Welnu,
in Mechelen is het realiteit. Alle werkdagen en zelfs tijdens de matchen. In
een behaaglijke hoek onder daverende
tribunes. “Neen Alex, alstublieft, noem
ons niet de Kakkertjes! Wij zijn dan
wel fiere Kakkers, maar de opvang hier
heet de Sjotterkes. Door de week ben ik
coördinator van de dagverblijven van
‘Kinderopvang in je buurt’; alleen tijdens
de matchen sta ik samen met enkele
collega’s in voor de opvang hier.”

Rode draad
Patricia palmt me meteen in. Een
spraakwaterval met een groot hart voor
kinderen. Haar jeugd speelde zich voor

het grootste stuk af in de Boskerkweg,
centrum Zemst. Vlakbij de basisschool (W)onderwijs aan de Bovenweg
(De Meer), waar ze na haar studies
Kleuteronderwijs aan de Lessiushogeschool in Mechelen trouwens een
tijdje de buitenschoolse opvang heeft
waargenomen.
Patricia: “Ik word deze maand 37 en woon
met mijn man Fabrice, zeg maar Den
Brisse – want dat is zijn roepnaam – en
onze twee zonen Arne (9 jaar) en Ruben
(12 jaar) in Eppegem, waar ze trouwens
ook voetbal spelen. Zij: groen en rood
Eppegem. Ik: geel en rood KV Mechelen,
maar niet als speelster hoor (schaterlacht!). Kinderen en voetbal, noem het
gerust de rode draad in mijn leven.”

Ook voor de bezoekers

Patricia is sinds 2012 actief als fulltime coördinator van de kribbes van
Kinderopvang in je buurt. “Wij vormen
een netwerk van kinderdagverblijven in
(groot) Mechelen. Momenteel reeds acht
stuks. Volgend jaar in februari komt er
ook nog eentje bij in het St. Rombouts
college. Annick Brems is onze hoofdverantwoordelijke. Gedurende de week
is hier op de Malinwa Melinda Van
Eetvelde de zorgverantwoordelijke. Ook
een echte Kakker hoor (knipoogt)!”
Terwijl Melinda vier baby’s tegelijk hun
patatjes geeft, liggen er nog een viertal braaf op hun matje te kirren en te
kraaien. Eentje is in het stille slaapvertrek
nog aan een flinke dut bezig. Alles is er
kraaknet, superhygiënisch, modern
en verzorgd. Tot
en met de aparte
mini wc-tjes aan
toe. Patricia: “Dat
moet wel. Een van
mijn taken is trouwens observatie en
kwaliteitsbewaking.
Ook geef ik rondleidingen in de verschillende kribbes.
Het echte verzorgingswerk doe ik
alleen hier nog tijdens de matchen.”
Hoeveel kindDe geel en rode Sjotterkes,
waar Patricia zich thuis voelt.
jes kunnen hier
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terecht?
“In deze kribbe hier – fase één - is er
plaats voor 18 baby’s tot de leeftijd van

anderhalf jaar. We hebben ook nog een
fase twee, achter de goal, kant Telenet,
onder restaurant Martinique zeg maar,
waar
nog
eens
18
kindjes tot
de leeftijd
van tweeënhalf jaar
terecht kunnen. En dat
elke werkdag van 7.30
uur tot 18
uur. En het
maakt niet
Eens Kakker, altijd Kakker.
En op de juiste maat!
uit of je een

abonnement hebt of niet, of je voetballiefhebber bent of niet.”
Dat is in de week, maar hoe zit het
tijdens de matchen, in het weekend?
“Elk kind tot acht jaar is welkom. Vanaf
een uur voor de wedstrijd tot een uur
erna. Voor 20 euro, alle zorgen inclusief.
We hebben zelfs al eens een kindje van
supporters van de bezoekende ploeg
– Standard nota bene! – over de vloer
gehad. Dus je ziet, alles kan hier op deze
prachtlocatie. De bangelijke sfeer krijg je
er gratis bij! En je moest de blikken eens
zien van al de fans die hier komen binnen
gluren als er match is! En zwaaien met
hun sjaals! Schitterend gewoonweg! Een
grotere kick kan je niet krijgen!”
Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Jean Andries

De Molensteen
b.v.b.a.

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

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

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

info@printwinkel.com

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959
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Zemstse vrouwen vallen voor voetbal
ZEMST - Eén van de populairste sporten blijft voetbal. Niet enkel bij de jongens, maar ook bij de meisjes. Heel wat meisjes willen onderling graag sjotten. Enige probleem: ze weten niet goed waar en hoe.
Bij FC Zemst zette het bestuur meer dan ooit in op meisjesvoetbal. De club telt meer dan 60 vrouwelijke voetballers. Met twee meisjesploegen en twee dameselftallen in competitie.
Het succes van onze Red
Flames, de populariteit
van de Rode Duivels, het
verdwijnen van taboes
en vooroordelen en een
gezonde dosis ‘girlpower’ zijn verantwoordelijk voor de enorme hype
die er momenteel heerst
rond het vrouwenvoetbal. En bij FC Zemst
kan men erover meespreken. de Zemstenaar
deed een rondvraag bij
enkele meisjes van de
roodgele club.
Cato Peeters: "Mijn ouders hebben
me altijd gesteund"
“Ik was 13 jaar toen ik voor het eerst begon
te voetballen bij de dames van FC Zemst.
Tot dan turnde ik bij Thorho in Hofstade,
maar groeipijnen speelden me parten.
Toen besloot ik het turnen achter me
te laten en aan een nieuw avontuur te
beginnen: het damesvoetbal. Een aantal
vriendinnetjes uit de Chiro zaten in de
damesploeg van FC Zemst en mijn twee
broers Rik en Ward speelden er ook. De
keuze voor FC Zemst was vlug gemaakt.
Van jongs af aan speelde ik samen met
mijn broers in de tuin. Alhoewel ik steeds
in de goal moest staan, vond ik het toch
een leuk spelletje. Mijn ouders hebben
me altijd gesteund in mijn keuzes. Nooit
hebben ze me kunnen overtuigen dat
voetbal meer iets is voor jongens. Ik kan
me wel nog herinneren dat mijn papa
meteen zei: “Allez, Cato, had ik dat vroeger
40

Dames A bij de KBVB (vanaf 16 jaar). De ploeg werd vorig
seizoen kampioen en dat werd gevierd!

geweten, had ik me in de tuin wat meer
met jou beziggehouden” (lacht). We zijn
bij FC Zemst zowel op als naast het veld
een groep vriendinnen. Er kan veel gezeverd en gefeest worden, maar we weten
(meestal) wel wanneer het serieus wordt
en we ons even moeten concentreren.
Het is een ploegsport. Bij het turnen had
ik meer het gevoel er alleen voor te staan.
Bij een wedstrijd is al de aandacht alleen
op jou gericht, dat gaf me heel veel stress.
Bij het voetballen daarentegen kan het al
eens zijn dat je een mindere dag hebt,
maar we zijn een team en moedigen
elkaar ongelooflijk aan. Vorig jaar werden we kampioen en zo’n overwinning,
samen met heel de kern en onze talrijke
supporters kunnen vieren, is ontzettend
plezant. Dat vergeet ik nooit meer.”
Kyara Verfaillie: "De sfeer zit goed
en er wordt altijd plezier gemaakt"
“FC Zemst, da’s tof sjotten! Onze slogan
zegt genoeg, hé. De club doet ook veel

voor de dames en dat is heel fijn. Tine
Sels heeft me naar FC Zemst gehaald
en ik heb er nog geen seconde spijt
van gehad. Een ploeg die goed samen
speelt en een hoog niveau haalt, is mijn
motivatie. Ik was vijf jaar toen ik voor het
eerst op een voetbalveld stond. Mijn
papa Alain was trainer bij KFC Eppegem
en daar heb ik voor het eerst bij de jongens gespeeld. Toen ik 13 werd, begon
ik bij de dames, eerst bij DVK Haacht,
nadien bij KFC Eppegem en nu met
veel goesting bij FC Zemst. We zijn een
hechte groep op en naast het veld. De
sfeer zit altijd goed en er wordt heel veel
plezier gemaakt. Ook na de match is het
super. Een pint drinken in de kantine,
samen met de trainers hoort erbij. Ik sta
in de goal, het liefst van al sta ik op het
veld, maar alles voor ons team. Nooit zal
ik de ploeg in de steek laten. Ik doe ook
keeperstrainingen om beter te worden
in doel. Mijn ouders en mijn vriendin zijn
mijn grote steun. Mijn ouders komen

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

Wij zijn op zoek naar studenten flexijob voor in het weekend

+32 (0)477 40 66 27

v.c.schilderwerken@skynet.be

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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zelden kijken door hun
werk, maar ik weet dat
ze me steunen, dat hebben ze trouwens altijd
gedaan. Met een beetje
gezonde stress leef ik
naar een wedstrijd toe.
Ik zoek vaak op wat de
tegenstander al gedaan
heeft, maar uiteindelijk
moeten we het zelf doen.
Ik heb dan ook het volste vertrouwen in
mijn ploeg. We zijn één voor één toppers. De ene geeft de assist, de andere
scoort en omgekeerd. We zijn allemaal
op elkaar ingespeeld. Ja, schrijf maar
toppers, op en naast het veld.”
Marijke Duverger: "Ik zou de meisjes
niet meer kunnen missen"
“Aanvankelijk werd ik door mijn ouders
meegesleurd naar het voetbal. Ik wou
absoluut niet mee, voetbal was stom.
Toen ik 12 was en ze iemand te kort
kwamen, werd mij gevraagd om mee
te spelen. Tot grote verbazing van mijn
ouders heb ik het gedaan, achteraf
vond ik het leuk. Als 13-jarig meisje
was ik net iets te oud om bij de jongens te voetballen. Zo startten enkele
vrijwilligers Young Ladies FC Zemst op.
De inschrijvingen liepen vlot met vier
damesploegen tot gevolg. Net omdat
het damesvoetbal bij FC Zemst in de lift
zit en we enorm veel steun krijgen van
zowel het bestuur als de supporters, is
het er tof sjotten. Zo werd er vorig jaar
twee keer een bus vol supporters ingelegd voor uitwedstrijden en op het einde
van het seizoen werden we kampioen
met als kers op de taart een kampioenenbal. De ploeg is een mix van zowel
tieners, twintigers als dertigers, maar
tijdens een training, een match of naast
het veld merk je hier niets van. Na de
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Rechtstaand: Young Ladies 16 (tussen 13 en 15
jaar), gehurkt: Young Ladies 13 (tussen 11 en
12 jaar) en dames bij Redavo (vanaf 16 jaar)

match zetten we nog een stapje in de
wereld. De vriendschap die er in onze
ploeg heerst, is onbeschrijfelijk. Ik zou
de meisjes niet meer kunnen missen.”

DAMES B
Kaat Noe: “Voetballen bij FC Zemst is
ontzettend plezant. Ik ken veel meisjes
en op facebook stond reclame voor een
nieuw meisjesteam. Het is leuk om elke
week nieuwe dingen te doen tijdens de
trainingen. We hebben een hechte en
leuke teamgeest en er is altijd ambiance.
Onze trainer is steeds positief en dat is
een grote steun. Ik probeer altijd hard te
werken op de trainingen en een plaats te
verdienen op het veld. Julie in de verde-

diging en Maelis in het middenveld zijn
de sterkhouders van de ploeg. Dorien en
Katrijn zorgen voor de ambiance.”
Katrijn Vanhaecht: “Iedereen wil bij
FC Zemst voetballen en mijn vriendinnen konden me overtuigen. Je
leert er veel mensen kennen. Het
is altijd leuk en onze ploeg is een
hechte sfeerploeg. De teamgeest is
optimaal en in de kleedkamer is het
altijd feest. Trainer Oli is er voor ons
en is een grote steun. Hard werken
is onze grote troef. Sterkhouders
hebben we niet. We zijn een homogeen geheel en iedereen speelt voor
elkaar.”
Tekst en foto’s: Jean Andries

Actieve meisjes bij FC Zemst
Dames A (KBVB): Elien De Jaeger, Marijke Duverger, Tessa Fransis, Manal
Ghouzali, Kirsten Grauwels, Emma Huyghe, Noa Huyghe, Marie Keppens, Wassila
Nassif, Marine Patesson, Cato Peeters, Tine Sels, Dagmar Van Dam, Ines Van De
Voorde, Sofie Van der Borght, Eline Vandam, Lisa Vanhaelen, Celina Vercruysse,
Emely Vercruysse en Kyara Verfaillie.
Dames B (Redavo): Diane Badajkov, Mailis Bas, Mila Bilsen, Dorien De Beckker,
Julie Decoster, Giusi Fancello, Kaat Noe, Liena Paeps, Katrijn Vanhaecht, Paulien
Vercruysse, Eveline Verdikt, Heleen Versteven en Klara Versteven.
U16 (young ladies): Julie Dierens, Emelie Dierens, Nore Franck, Emma Gysen, Laura
Imbrechts, Anne-Lore Jadin, Sterre Janssens, Tine Korsten, Manon Maessen, Semke
Rosiers, Kato Vaerman, Stien Van Humbeeck, Eva Van Santfoort en Louise Veys.
U13 (young ladies):
Charlotte Verdikt, Ayko Verbiest, Floor Christiaens, Kaat De Staercke, Elise Van
Haecke, Oona Anthonissen, Louise Dierens, Nel Graus en Daphne Wernaers.
De club zoekt nog meisjes voor de U16 en U13. Info: erwinvanhumbeeck@telenet.be
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MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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

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

“Waardig afscheid nemen”
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.
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40 jaar balletjes heen en weer
ZEMST – Tafeltennis (pingpong in de volksmond) hebben we allemaal al wel eens gespeeld. In Zemst
bestaat de recreatieve sportclub RSK-KWB Zemst, waar heel wat leden elke week, al 40 jaar lang, kunnen spelen. Freddy Ceuleers was er van de eerste avond bij en is nog altijd van de partij.
RSK betekent “Recreatiesport Klub” van
KWB Zemst-centrum. De club heeft
momenteel een twintigtal leden, die op
maandagavond recreatief komen spelen. Binnen de club is ook een kleine
werkgroep actief, die zich buigt over de
organisatie van tornooien in de parochiezaal in Zemst, de vaste locatie van
RSK.
Freddy, hoe is deze club ontstaan?
“Iets meer dan 40 jaar geleden deed
Gerard Decat binnen het bestuur van
KWB Zemst het voorstel om op recreatieve manier tafeltennis te gaan spelen. Op 22 maart 1977 was het zover
en met een gekregen tafel werd het
startsein gegeven. Er was zelfs een lid
bij dat zijn eerste balletjes met een
bierkaartje sloeg. De leden hadden de
smaak te pakken en even later bleek
dit een groot succes te worden. Op
termijn werden een paar tafels aangekocht en werd er zelfs al gepraat
over een trainer. Jean van Rode nam
die taak op zich en na een tijdje waren
er al enkele goede spelers naar ons
gekomen. Zo beleefden we heel wat
plezier en verbeterde onze tactiek én
ons materiaal. Een paar jaar daarna
kregen we, via Bloso, Fred Rijckmans
als trainer. We begonnen zelfs tornooien te spelen en er zelf eentje te
organiseren. Toen Gerard Decat plots
overleed, was dit een zware slag voor
alle spelers en werd de vraag gesteld:
gaan we nog verder? Op dat moment
werd er aan mij gevraagd of ik het zag
zitten om zijn taak over te nemen en

de draaiende spil te worden van de
club. Ik heb dit met volle overtuiging
aangenomen en we zijn nu 20 jaar
later nog steeds een leuke en aangename club, waar heel wat plezier
wordt gemaakt. Erik Pittois en ik zijn

ten, zoals tennis of atletiek, moeten
beginners eerst een basistraining
doorlopen, voordat ze echt plezier
beleven. Bij tafeltennis is dat anders:
jonge kinderen hebben het snel
onder de knie, terwijl er daarnaast

de twee trotse leden die er van in het
begin bij waren en die nog steeds
met volle overgave onze taken verder
zetten.
Onze 22 ingeschreven spelers wil ik bij
deze hartelijk bedanken voor hun inzet
en om mij steeds te helpen met het
plaatsen en afbreken van de tafels en
de opkuis van de toog.
Ons 40-jarig bestaan is niet zomaar
voorbij gegaan. We kregen van de KWB
een subsidie om te gaan eten en we
hebben nu ook onze eigen truitjes.”

óók mogelijkheden zijn om door te
groeien naar een Olympisch niveau.
Tafeltennis is daarom een geweldige
sport, voor beginners én gevorderden.
En als die avonden eens uitlopen,
komt dit vooral door het plezier dat er
gemaakt wordt.”
Wie zin heeft om lid te worden kan
contact opnemen met Freddy via mail:
freddy.keuleers@telenet.be
Tekst en foto: Karin Andries

Wat zijn de belangrijkste aandachtpunten voor jullie club?
“Het mooiste aan tafeltennis is dat
de spelers er altijd zichtbaar plezier
aan beleven. Zelfs kinderen die net
zijn begonnen, zijn enthousiast vanaf
de eerste dag! Bij veel andere spor45

Een (oude) bekende
Toen mijn onschuldige hand deze
maand de winnaar van de leeshond selecteerde, schrok ik me een
hoedje bij het zien van de naam.
Louis Van Roost, dat is toch…? Ja
hoor, het was hem! En zo belandde
ik op de sofa voor een goede babbel bij onze oud-burgemeester in
Elewijt.
Louis zoekt elke maand mee naar
de leeshond, maar het was de eer-

ste keer dat hij zijn antwoord inzond.
Louis geniet in zijn pensioen van
reizen, is nog actief in allerlei verenigingen en zingt daarnaast in
maar liefst drie koren.
Louis vond twee leeshonden in het
oktobernummer. Op pagina 15 ging
onze leeshond mee jagen met de
Wildbeheerseenheid Zennevallei en
op pagina 43 had hij zich verscholen in de kerststal tussen de leden
van het team van Zemst for
Life. Wij willen Louis bedanken voor zijn deelname en
wensen hem veel plezier
met zijn prijs.
Wil jij ook mee zoeken?
Onze leeshond verstopt
zich elke maand op foto’s
in de Zemstenaar. De foto’s
van de rubriek ‘Onder de
Mensen’ tellen niet mee,
ook de cartoons niet.
Als je ook wil winnen, stuur
dan je antwoord met de

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

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
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pagina(‘s) waarop onze leeshond deze maand
te zien is naar ons mailadres (leeshond@
dezemstenaar.com) of geef een geschreven
antwoord af op het gemeentehuis, in een bibfiliaal of in het Hof van Laar. Vermeld ook steeds
je naam en telefoonnummer zodat we je snel
kunnen bereiken voor een foto in onze volgende
editie. Inzenden vóór 14 november.
Tekst en foto: Laura Schoevaers

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

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

Sporthal De Waterleest

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

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