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Er is een nieuwe medepastoor in Zemst! Niets
bijzonders, zegt u? Ware
het niet dat hij helemaal
uit Nigeria komt. Welkom
pater Chuks! Meer exotisch
nieuws komt van Stefaan
& Els, schoonzoon en
dochter van onze webmaster Chris. Zij werken
mee aan de verbetering van het onderwijs
in Rwanda. Ook Fiene trok naar verre oorden.
Zij deed haar stage als vroedvrouw in Gambia
en vertelde bij thuiskomst haar boeiende verhaal
aan Alex.
Kim ging op visite bij de Huurwoordenaars, een
fantastisch hiphopcollectief, Paul ging eens checken hoe het met de nieuwe uitbaters van De
Kroeg zit en Olivier dingt mee naar de titel van
Mr Gay Belgium 2018.
U stuurde weer leuke foto’s voor onze rubriek
Gespot, laat ze maar komen, die beelden van
schattige en bijzondere dieren!
Veel sportief nieuws ook: we mochten Fran
feliciteren met haar titel van Wereldkampioen
jiu-jitsu en de judoka’s van Yoshi-Kan stellen
zich voor: meer dan 100 sportievelingen tussen 4 en 13 jaar. KFC Eppegem kreeg dan weer
een bijzondere erkenning: drie sterren voor
hun jeugdwerking, wat zoveel is als het hoogst
haalbare niveau! De veteranen van VK Weerde
bleven dit seizoen ongeslagen én vielen samen
zomaar eventjes 100 kilo af.
Veel leesplezier!

Ellen
xxx

Ps: in de Filmerij staan weer heel wat leuke
films op de agenda, waaronder de verfilming
van Vele hemels boven de zevende, één van de
mooiste boeken die ik de laatste jaren las. Zie ik
je daar?
facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar
dezemstenaar.com
info@dezemstenaar.com

Gezocht!

of
ls, foto’s, filmopnames
Heb je thuis nog artike
n
wijtse voetbalploegen va
dia’s liggen van de Ele
n
ee
rg
Be
Martijn van den
1935 tot nu? Je doet er
et
m
namelijk volop bezig
groot plezier mee! Hij is
n
ek en het ontwikkelen va
het schrijven van een bo
wijtse voetbalgeschiedeeen website over de Ele
zijn welkom! Je kan hem
nis. Ook leuke anekdotes
m
s.vandenberg@gmail.co
contacteren via martinu

..
Oep ze Weiets...
Wees gerust, elke deelgemeente komt aan
bod. Zoals die van Weiët, de Weiëteneirs dus.
Eilandbewoners die het wel eens plachten te
hebben over ‘hovejereg’ (hovaardig) Zemst. Maar
Mon Beronnekes, Baas Kapabel en Jef Prokes
waren fiere Weerdenaars. Ook Net van Beloeinkes
en Jeanne va Sjarels waren ooit normale namen.
Zoals ook Nonkel Chokkelat, die chocolade op een
artisanale manier bereidde en de Vette, die in feite
heel mager was! De oudere Weerdenaars zullen
zich ook Soi van ’t Fabriekske en Elemettekes
herinneren. Om nog maar te zwijgen van echte
cult-cafébazen als Sjeit en de Woit, wiens naam
nog altijd blijft doorleven, met dank aan de
Shortcuts en het jaarlijkse Woitrock op Pinksteren
rechtover de kerk, in café Schoonzicht, den Belle
Vue zaliger. Trezeke Lek, Mus Kornijn, Jefken Tut,
Wie Dokes… en wie al niet meer waren kleurrijke
namen uit een warme Weerdse wereld van weleer. (Bron: A. Ver Elst, 1986).
AL
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Raf brengt leven in de brouwerij
ZEMST – Eindelijk! Opnieuw een dorpscafé in Zemst-centrum! Het moet van 33 na Christus geleden
zijn dat Pasen hier nog zo uitbundig werd gevierd. Messias van dienst is Raf Dries, die op paaszondag
1 april de legendarische Kroeg nieuw leven inblies.
Het was een lange, koude winter in
Zemst-centrum. Eén na één sloten alle
cafés hun deuren. En toen Van Noyen in
februari het licht uitdeed, werd alles donker. De toekomst oogde zielloos en kurkdroog. Maar kijk, een nieuwe lente, een
nieuw geluid! Op paaszondag zwaaiden
de deuren van de opgesmukte Kroeg
opnieuw open. Het populaire café werd
in een compleet nieuw kleedje gestoken, een bijzonder geslaagde mix van
retrostijl en trendy elementen.
Baas van de nieuwe Kroeg is Raf
Dries (36), geen onbekende in Zemst:
notoir oud-lid van Chiro Tijl en jeugdclub Tramalant, medeoprichter van
De Vrienden van de Muziek en graag
geziene figuur waar iets te beleven valt.
Raf kan rekenen op de onvoorwaardelijk steun van zijn Greetje, al even
bekend in Zemst, niet in het minst bij
de Zemstenaar: Greetje Van Haleweyck
was jarenlang eindredactrice van dit
glossy magazine.
Wij dus spoorslags naar de Kroeg!
Vertel op, Raf, vanwaar deze
gedurfde stap? Was je je job beu
misschien?
“Bijlange niet! Ik werk al jaren bij de
uitleendienst van de provincie VlaamsBrabant en zit daar in een heel tof
team. Maar het leven moet niet zomaar
zachtjes voortkabbelen, toch? Soms
moet een mens eens zot doen! Greetje
en ik hadden al langer vage plannen
om ooit eens iets te doen in de horeca.
Dat prille idee begon te kiemen, toen
ik vorig jaar elke donderdagavond ging
tappen in De Pekton in Mechelen. Daar

De Kroeg bij
Greet en Raf:
kom maar af!

“Soms moet ne mens ne keer zot doen!”
begonnen die kriebels flink te jeuken.
Toen de Kroeg dan vorig jaar op zoek
ging naar een overnemer, ging de bal
echt aan het rollen. En kijk, hier staan
we dan!” (lacht)
Wordt de nieuwe Kroeg iets speciaals,
ga je bepaalde accenten leggen?
“De Kroeg moet in de eerste plaats
opnieuw worden wat het was: een

echt dorpscafé, waar jong en oud zich
thuis voelt. En een goed café moet een
smoel hebben! We gaan dus wel een
paar leuke initiatieven nemen, zoals
een after work op vrijdag bijvoorbeeld. Er
is ook een vergaderzaaltje voorzien voor
beperkte groepen. Op iets langere termijn denk ik aan enkele nieuwigheden,
zoals speciale koffie- en theesoorten of
tapas. En misschien overdag ook iets
7

meer kindvriendelijk, met dingen als
popcorn of feestgrenadine of zo. Niet
dat je je kinderen nu plots aan de toog
moet gaan opvoeden, maar een café is
toch ook geen radioactief gebied, hé.”
Gaat een muziekfanaat als jij ook
speciale muziek draaien?
“Ik heb alvast een prima geluidsinstallatie laten plaatsen. Maar welke muziek
er te horen valt is natuurlijk afhankelijk van het publiek dat er zit. Als vier

bejaarden met de kaarten spelen, zitten die wellicht niet te wachten op Tom
Petty of The Ramones. En ik denk niet
dat ik de mannen van de voetbal een
plezier doe met Bach of Beethoven. Dat
zal wel loslopen. En wie weet laat ik
vroeg of laat wel eens een groepje live
muziek brengen. We zien wel!”
In Zemst en omstreken wordt in elk
geval reikhalzend uitgekeken naar de
nieuwe Kroeg. Nauwelijks één week na

de lancering van haar Facebookpagina
waren er al tweeduizend reacties. En tijdens de feestelijke opening op Paasdag
was het al meteen op de koppen lopen.
Dat belooft!
Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries

De Kroeg is open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 14 uur,
op zaterdag en zondag vanaf 11 uur.
Telefoon: 015-261792
www.facebook.com/dekroegzemst

Zemst for Life keert terug!
Na een knallende eerste editie vorig jaar,
voelden de organisatoren van Zemst for
Life dat ze de juiste snaar hadden geraakt
bij de Zemstenaars. Zoveel warmte, een
gezellig evenement en een fantastisch
mooie som voor het goede doel, dat wil
Zemst nog wel eens overdoen! Daarom
keert Zemst for Life in 2018 terug met
een nieuwe editie. Terwijl de organisato-

ren achter de coulissen
al grootse plannen smeden, schakelen ze alle
Zemstenaars mee in bij
hun zoektocht naar drie
nieuwe goede doelen.
Alle Zemstenaars kunnen via de website www.zemstforlife.be een goed doel
inzenden. Heb jij een warme band met

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13
VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE
MAANDAG RUSTDAG
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een bepaalde organisatie
of bewonder je het werk van
een specifieke vzw? Laat je
dan horen via de website
www.zemstforlife.be, en wie
weet komt jouw organisatie
wel uit de bus als goed doel van ZFL18!
Inzenden kan tot eind april.
Tekst: LS

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen-, vloer- en
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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Wordt Olivier Mister Gay?
BOEKT/ELEWIJT – Net over de gemeentegrens woont Olivier De Coster, een bekend gezicht in Elewijt en Hofstade. Hij dingt als enige kandidaat uit Vlaams-Brabant mee naar de titel van Mister Gay
Belgium 2018 en jij kan hem helpen!
Sinds 2013 wordt er jaarlijks op zoek
gegaan naar een mondige en stijlvolle
Mister Gay Belgium. Een verkiezing die
net iets anders is dan de doorsnee
schoonheidsverkiezing. Uiteraard zijn de
looks van belang, maar minstens even
belangrijk is het maatschappelijk thema
dat de kandidaten moeten kiezen. Op
die manier vormt de verkiezing een leerrijke ervaring voor de deelnemers en
bovendien worden de LGBT-rechten* nog
eens extra in de kijker gezet.
Olivier (24) werd al enkele jaren na
mekaar gevraagd om deel te nemen,
maar eerder had hij het te druk met
de combinatie school-weekendwerk.
Sinds dit jaar werkt hij als uitzendconsulent bij Randstad, meteen de inspiratiebron van zijn thema!
Vertel eens Olivier, welk thema heb
jij gekozen?
“Discrimantie op de werkvloer. Homo’s,
lesbische vrouwen en transgenders
worden nog steeds niet overal geaccepteerd op de werkvloer. Ik vind dat
we meer moeten kijken naar de kwaliteiten van iemand en niet naar hoe hij
eruit ziet. Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat discriminatie meer beperkt wordt,
dat iedereen zichzelf kan zijn en dat
we elkaar accepteren? De wereld zou
er een pak mooier uitzien als iedereen zich beter zou voelen in zijn job. Ik
ervaar zelf regelmatig dat er nog discriminatie is. Het is soms moeilijk om de
juiste kandidaat voor te stellen, iemand
met de vereiste diploma’s en kenmer10

ken en als ze dan nog worden afgestraft omwille van hun geaardheid… Dat
maakt het moeilijk natuurlijk. Daarom
zeg ik: geef iedereen een kans, desnoods één week, om zichzelf te bewijzen en daarna kan je pas een eerlijke
inschatting maken.”
Wat zijn je plannen
nog?
“Ik zou nog graag de
minister van Werk te
pakken krijgen voor
een goed gesprek
en ik probeer zoveel
mogelijk
verhalen
naar voor te

brengen. Zowel de positieve als de
negatieve verhalen. Want dat mogen
we niet vergeten, er zijn ook positieve
verhalen. Zelf heb ik ook geluk gehad.
In mijn team kan iedereen zichzelf
zijn. Wij zijn verschillende mensen, uit
diverse culturen en allemaal andere
religies, maar we vormen één team,
één groep. Niemand is minderwaardig,
we maken plezier met elkaar en we
werken samen aan hetzelfde project.
Ik besef heel goed dat niet iedereen
zoveel geluk heeft, er zijn mensen die
zich echt moeten verschuilen om hun
job niet te verliezen. Er is nog veel werk
aan de winkel. Er zijn al wel wetten,
maar dat is niet voldoende. We moeten naar een maatschappij
waar iedereen, ook mensen buiten de homogemeenschap uiteraard,
eerlijke feedback krijgen wanneer ze op
sollicitatiegesprek
zijn geweest.”
Ben je zelf altijd
gesteund geweest?
“Mijn familie vond het
écht oké toen ik uit de kast
kwam. Ze hadden al een vermoeden, maar niemand heeft
me ooit gepusht. Ze hebben me
zelf laten beslissen wanneer
het juiste moment daar was om
het te vertellen. Ook mijn vrienden zijn altijd welkom geweest.
Jammer genoeg zijn er nog
steeds ouders die zeggen: je bent
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mijn kind niet meer. De steun van vrienden en familie
is écht heel belangrijk. Dan heb je al een basis en is de
stap om op het werk jezelf te tonen ook al een pak kleiner. Zeker ook transgenders hebben het heel moeilijk.
Ik heb heel veel respect voor hen, ze hebben het lef om
zichzelf te zijn. Of travestieten, die zich in hun vrije tijd
helemaal uitdossen, moeten dat vaak verbergen voor
hun collega’s. Maar als je werk goed is, kan daar niets
van gezegd worden, vind ik.”
Hoe gaat de verkiezing in zijn werk?
“We zijn gestart met 140 mannen, waar er 40 uit verkozen werden. Daarvan blijven er nu nog 12 over die naar
de finale gaan. Ik doe wel mee om te winnen, maar ik
ben al heel fier dat ik bij die laatste 12 ben geraakt. Er
komen ook gigantisch veel vrienden en familie naar het
finalegala, dus voor mij is het sowieso al geslaagd.”
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Marc Drofmans,
flyer: www.mrgaybelgium.be

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

STEMMEN OP OLIVIER
www.app.je/entry/65622 of via www.mrgaybelgium.be of via de
Facebookpagina van OUTtv Vlaanderen.
Olivier is ook nog op zoek naar mensen die hun verhaal, positief
of negatief, kwijt willen over discriminatie op de werkvloer. Je
kan hem contacteren via zijn persoonlijke Facebookpagina.

Benny haelwaeters

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

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

Walter De Kok

info@printwinkel.com

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

Buitenschrijnwerk
Verdeler Solero parasols - www.parasols.nl

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

Sporthal Zemst-centrum
Gesloten op woensdag, en dinsdag

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

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

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

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

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

GARAGE

DE NIEUWE MAALDER

Maurice

TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN
CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
info@verbestel.be
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Klaar voor een nieuw
maaiseizoen?
Bij grasmaaiers Verbinnen
zijn er in APRIL voordelen
te doen!

Geerdegemstraat 54, 2800 Mechelen
015/41.20.92

BEDRIJVENCENTRUM
VILVOORDE
De kortste weg naar uw nieuw kantoor.

WWW.BCVILVOORDE.BE

“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

•
•
•
•
•
•

Efficiënte huisvesting met een zakelijk imago
Moderne en volledig vernieuwde infrastructuur
Ruime parking
Flexibele overeenkomsten
Vergaderfaciliteiten
Full service kantoren vanaf 20m2
Mechelsesteenweg 277
1800 Vilvoorde
Tel. 02/252 52 55
info@bcvilvoorde.be
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Fran doet het alweer
ZEMST - De 26-jarige Fran
Vanderstukken werd afgelopen november in de
Colombiaanse hoofdstad
Bogota opnieuw wereldkampioen jiu-jitsu.
Fran Vanderstukken slaagde erin
om haar wereldtitel te verlengen
in de -62 kg gewichtsklasse
(lichtgewicht) van het ne waza
jiu-jitsu. Deze vorm van jiu-jitsu
speelt zich voornamelijk af op de
grond. Na een derde deelname
aan het wereldkampioenschap
heeft ze al een prachtig palmares: een derde plaats drie jaar geleden,
een eerste plaats vorige editie in Polen
en nu een nieuwe wereldtitel.
Jiu-jitsu, wat eigenlijk een Japanse
zelfverdedigingskunst is, is bij ons als
gevechtssport niet zo bekend. De regels
hierover uitleggen is geen evidentie,
zeker omdat ze regelmatig aangepast
worden om het voor de toeschouwer wat
makkelijker te maken om een wedstrijd
te kunnen volgen. Het gaat er bij deze
sport om een aanval van de tegenstan-

Wereldkampioen jiu-jitsu
zijn levert niets op.

der vanuit alle mogelijke gevechtsdisciplines (judo, karate, boksen) aan te pakken en dus de meest geschikte techniek
tegen deze aanval te gebruiken. Het
wedstrijdreglement van het ne waza jiujitsu komt in grote lijnen overeen met
het Brazilian jiu-jitsu. Jiu-jitsu is geen
olympische sport, maar staat wel op het
programma van de World Games.
Trainen doet Fran in Leuven, Gent en
Aalst en naar een wedstrijd toe zelfs
elke dag met als rustdag een ‘rustige
training’. Het is evenwel niet makkelijk

Een rustdag betekent voor Fran een rustige training.

om een geschikte trainingspartner te
vinden. Haar tegenstanders zijn ook
meestal professionele sporters. “Het
winnen van wedstrijden levert niets op”,
stelt Fran. “De Federatie neemt enkel
bij WK- of EK-wedstrijden de reiskosten
voor haar rekening.”
Aangezien de belangrijkste wedstrijden plaatsvinden in het buitenland is
het financiële plaatje de minst leuke
kant. Tijd om de stad of het land te
bezichtigen is er meestal niet en dan
brengen Netflix en lezen wat soelaas.
Maar de verbetenheid om een wedstrijd te winnen typeert haar winnersmentaliteit. Het geven van workshops
in binnen- en buitenland is een leuke
aanvulling. Er is echter niet veel tijd
om te recupereren. Er staan nog een
aantal Europese wedstrijden op het
programma en ook op haar werk in
de kinépraktijk in Weerde is ze nodig.
Neem daarbij nog een doctoraatsstudie over schouderblessures bij sporters aan de universiteit van Gent… en
dit alles voor een lichtgewicht?
Tekst: Katia De Vreese, foto's: Fran Vanderstukken
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Zemst heeft een landelijk karakter, en dat zorgt er ook voor dat er
veel dieren te zien zijn in de gemeente. In deze reeks tonen we
graag welke "bijzondere" dieren in Zemst werden gespot!

Ook iets gespot?
Stuur je foto en een korte uitleg naar info@dezemstenaar.com
met als onderwerp 'gespot'.

In de Kleempoelstraat komt enkele
keren per week een fazant voedsel
zoeken in de tuin. Hij flaneert dan
even langs het raam van de keuken,
tikt tegen het raam, kijkt even binnen
en vervolgt zijn wandeling bij de
buren… af en toe opgejaagd door de
plaatselijke katten.
Geert Beullens
Coördinatie: Marijke Pots

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.
www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61
info@uitvaartzorg-verheyden.be
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

info@b-paint.org

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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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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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

Stefaan en Els, out of Zemst
ZEMST/KIGALI – Els Vandekerckhove, geboren in Congo maar getogen Zemstenaar, woont momenteel
in Kigali (Rwanda) met haar gezin. Haar man Stefaan werkt er voor VVOB, een organisatie die het Ministerie van Onderwijs in Rwanda bijstaat om het onderwijssysteem te verbeteren en zijzelf doet er
vrijwilligerswerk bij een lokale NGO. Reden genoeg voor een dubbelinterview!
Waarom zijn jullie naar het buitenland vertrokken?
Stefaan: “In 2008 vertrokken we naar
Cambodja, daar bleven we vijf jaar. VVOB
had er een interessante vacature voor
wetenschapsonderwijs. We hadden ervoor
al vaak en lang gereisd en keken al een
tijdje uit naar een job buiten Europa.
Daarna werkten we drie jaar in Zuid-Afrika
en nu wonen we reeds meer dan een jaar
in Rwanda. Elke opdracht is anders, de ene
keer zijn we bezig met de lerarenopleiding,
de andere keer met inclusief onderwijs en
met professionele vorming, basisonderwijs, wiskunde, ’t is elke keer iets anders.”
Els: “Wat ons die eerste keer zo hard aantrok was de cultuur in Cambodja. En dat is
nog steeds zo, elk land heeft zijn eigen uitdagingen en materie, en dingen waar wij
van kunnen leren. Tot hier toe verhuizen we
ook om de zoveel tijd naar een ander land,
dat houdt het boeiend.”

Stefaan werkt
voor VVOB, wat
moeten we
ons
daarbij
voorstellen?
Stefaan: “VVOB
is een Vlaamse
organisatie die
zich focust op
de verbetering
van het onderwijssysteem in
ontwikkelingslanden. Ieder kind ter wereld
heeft recht op kwalitatief onderwijs en
VVOB wil daar een steentje toe bijdragen.
We zijn actief op vier continenten. Hier in
Rwanda werken we aan de verbetering van
het basisonderwijs en secundair onderwijs en vooral ook rond schoolleiderschap
en inductie van nieuwe leerkrachten in
wetenschappen en wiskunde. Ik geef

Onderwijs zit
in het DNA
van Stefaan
en Els.

Stefaan en Els:
van Cambodja
over Zuid-Afrika
naar Rwanda.

advies over de kwaliteit van de opleiding
en check of alles pedagogisch goed in
mekaar zit. We investeren veel tijd in het
coachen van ambtenaren, lerarenopleiders etc. We geven niet zelf les, maar werken met de mensen die lesgeven, of met
mensen die op een andere manier betrokken zijn bij de kwaliteit van onderwijs. En
we begeleiden ook enkele studenten die
hier hun stage komen doen. Eén van onze
taken is ook het ondersteunen van de
scholenbanden tussen Rwanda en België.
Het team van VVOB is steeds een mix van
Vlamingen en lokale inwoners. Het is heel
boeiend om met mensen uit een andere
cultuur samen te werken.”
Els, jij doet vrijwilligerswerk bij een
lokale NGO, vertel daar eens wat
meer over.
Els: “Ik werk mee aan het Kinamba-project.
Kinamba is een regio in Rwanda. We
zorgen ervoor dat ook de armsten naar
school kunnen gaan. De kinderen gaan
hier een halve dag naar school omdat er
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te weinig scholen zijn en te weinig leraren. De andere halve dag gaan ze dan bij
Kinamba, daar krijgen ze uitbreiding van
de leerstof of herhaling. We doen ook vaak
aan knutselen, er zit weinig creativiteit in
het huidige schoolaanbod, weinig sport
ook. De kinderen van heel arme afkomst
krijgen nog een snack en de kleinsten
ook lunch. Sommige kindjes gaan anders
naar huis met een leeg maagje. Zelf geef
ik wiskunde en Engelse les, want vanaf het
vierde leerjaar verandert de onderwijstaal
hier. Tot het derde leerjaar krijgen de kinderen les in hun lokale taal, maar daarna
is het in het Engels te doen. Hun Engels is
vaak niet zo goed, dus moeten ze nog een
beetje bijleren. Maar het is veel meer dan
dat. Zo is er in de zomer een zomerklasje
en dan is er meer tijd voor creativiteit en
geef ik bijvoorbeeld knutselen.”
Wat is het grootste verschil tussen
werken/vrijwilligerswerk daar en
hier in Zemst?
Els: “Het gaat hier niet altijd zo snel, het
loopt niet altijd even efficiënt. Zo was er bijvoorbeeld onlangs iemand op zoek naar
een kantoor want hij wou een eigen zaakje
opstarten, dus hij ging naar een lokaal
immokantoor en vroeg daar of er een kantoor beschikbaar was. Nee, zeiden ze. Dus
hij vroeg wat verder, of er binnenkort misschien iets vrij kwam. Ah ja, antwoordde die
man, binnen drie dagen. (lacht) Ze kijken
hier niet zo ver vooruit als wij. Dat is ook niet
uit slechte wil hé, ze denken er gewoon
niet aan om dat voor te stellen. Ze zijn iets
minder businessminded. De mensen zijn
meer bezig met overleven, denk ik. Het zit
hier ook niet in de cultuur om negatief te
zijn. Wij zijn heel direct en we gaan vrij snel
onze mening uiten en hier moet je dat
soms wat voorzichtiger aanpakken.”
Stefaan: “De studenten moeten hier
ook echt leren plannen. Voor hen is
dat niet zo makkelijk. Ze beginnen pas
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de avond ervoor te studeren voor hun
examen. Dat is bij ons natuurlijk ook zo,
maar hier is het toch nog erger.”
Els: “Er is ook nog heel veel bijgeloof, broodje
aapverhalen. In Cambodja was dat heel erg.
Daar was een leerkracht biologie die aan de
leerlingen had verteld
dat je ochtendmisselijkheid kan vermijden
door ’s nachts over je
man te kruipen zonder dat hij wakker wordt. Dan is hij het die
de misselijkheid zou hebben ’s morgens.”
Stefaan: “Een ander groot verschil is dat de
mensen hier niet echt een agenda hebben.
Je kan de week ervoor mensen uitnodigen
en iedereen kan dan. Mensen zitten hier

“Wat we zeker niet missen is het weer!”
Komen jullie ooit terug naar Zemst?
“Elk jaar komen we naar Zemst”, lacht
Stefaan.
Els: “Officieel zijn we nog gedomicilieerd in Zemst.
Momenteel loopt het
project van Stefaan
nog vier jaar en het
is de bedoeling om
dat uit te doen. Wat er daarna volgt, zien
we dan weer wel!”
Meer info kan je vinden op www.vvob.be
en http://kinambaproject.org.uk/
Ps: Els is de dochter van onze webmaster,
die wij bij deze ook graag applaus geven

"Wat we zeker niet
missen is het weer"

Het is vaak opboksen
tegen bijgeloof en
broodje aapverhalen.

verder van familie, hebben minder hobby’s.
Alles is hier meer spontaan.”

voor het harde werk aan onze nieuwe website. Surf naar www.dezemstenaar.com.
Tekst: Ellen Van de Wijgaert,

foto's: Els Vandekerckhove
Wat mis je het meest uit België?
Samen: “Onze familie!” “En cultuur, concerten vooral. In de
zomer komen we
naar België en dan
proberen we toch
Onze specialiteiten zijn:
•
gevelisolatie en afwerking met geplastificeerde crepi
naar een paar fes(meer dan 300 kleuren)
tivals te gaan”, gaat
•
stukadoorwerken
•
opritten en terrassen
Stefaan verder. “En
•
chapewerken
de cliché etenswa•
gyproc wand & vals plafond
Vraag
gratis uw offerte aan
ren: kaas, wijn, chocolade”, lacht Els. info@cvm-renovatie.be - 0477 26 29 77 - 0495 38 22 16 - www.cvm-renovaties.be
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HUUR EEN
BUBBELBAD.BE

350 euro voor 2 weken
Verschillende modellen, afhankelijk van doorgang/locatie
* Ook voor rijhuizen!
* Kuipmodellen vanaf 3m doorgang
Steeds hygiënisch gereinigd
02/899.43.72
www.huureenbubbelbad.be
Levering en plaatsing inbegrepen

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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De Melkerij: films en muziek
ZEMST - Humor, tragiek, liefde, geluk... Met de dinsdagavondfilms van de Melkerij beleeft u het allemaal vanop de eerste rij. Maar er is ook plaats voor mooie melodieën en ritmische percussie: Sinners
& Saints! Hell yeah!
24 april: The big sick
Humor en tragiek wisselen
elkaar af in dit waargebeurd verhaal over een in
Pakistan geboren standup comedian die op een
Amerikaans meisje verliefd wordt.
Overleeft hun verliefdheid de cultuurverschillen tussen beide? Ze zijn dun
gezaaid, de romantische komedies
mét inhoud, maar dit is een zeldzaam pareltje. Wedden dat u met een
smile van oor tot oor de zaal verlaat?

8 mei: Vele hemels
boven de zevende
Met deze verfilming van
de bestseller van Griet Op
de Beeck staat er eindelijk
een Vlaamse film op de
affiche van de Filmerij. Een oprecht ontroerende en ontroerend oprechte film

over het verschil tussen gewoon vrede
nemen met het leven en écht gelukkig
proberen te zijn. Authentiek doorleefd
drama met o.a. Viviane De Muynck,
Sara De Roo en Koen De Graeve. En de
warme muziek van Spinvis.

22 mei: Murder on the Orient
Express
Meer over deze remake van het bekendste boek van Agatha Christie in de meieditie van de Zemstenaar.

MUZIEK
Op maandag 30 april serveren we in
de foyer van de Melkerij een heerlijke
stoofpot alt-country en Americana. De
two-man band Sinners & Saints, uit
Charlotte USA, toert voor de eerste keer
door Europa. Perry Fowler en Mark Baran
‘infuseren’ hun akoestische en countryfeel melodieën met fascinerende harmonieën en stampvoetende percussie.
For goodmen’s sake! Tickets: 10 euro
via www.gcdemelkerij.be

Tekst: Ansje & Jean-Marie Brassine/
Herman Jacquemin

De Molensteen
b.v.b.a.

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

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46
VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET
23

Foto’s: Jean Andries
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Artistieke en andere Zemstenaren verzamelden op vrijdag
16 maart in d’Oude School voor de receptie van het opendeurweekend van KK ‘t Steen. De leden kregen de opdracht
een werk te maken rond het thema ‘Onderweg’. Voor het
51-jarig bestaan van deze ‘Koninklijke’ kunstvereniging werd
hun werking extra in de bloemetjes gezet. (KDV)

De spaghettidag van FC Zemst
ten voordele van de
jeugdwerking was een groot suc
ces. De talrijke eetlustigen hadden keuze tussen
spaghetti bolognaise,
croque monsieur en spaghetti
veggie. Een pluim voor
de dynamische en enthousiaste
werkers in de keuken:
Luc Breugelmans, Dirk Cordem
ans, Danny Pauwels en
Hubert Van den Bergh.
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Op dinsdag 27 maart was het de
maandelijkse activiteit Releghem
Zingt. Alle mensen van de drie
afdelingen en flatjes zongen liedjes
uit de tijd van toen. En ze vonden het
leuk!

De damesploeg van FC Zemst was te sterk voor FC Eppegem. Maar ditmaa
l geen afstraffing voor de ploeg van trainer Fabrice Tock, die met 0-5 cijfers met opgeheven het veld kon verlaten. Cato Peeters
(3), Emma en Noa Huyghe zorgden voor
de doelpunten.
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Muziekliefhebbers
uit Elewijt en om
streken vertrokke
Steen naar het Sc
n zaterdag 24 m
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Foto’s: Jean Andries

Het steakfestijn van VK
Weerde was andermaa
l een succes. Het bestu
de werkers waren zeer
ur en
tevreden over de opko
mst. De bevriende clu
Eppegem en KCVV Ele
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ezig en dat werd gewa
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ardeerd.
ocht uiteraard niet on
tbreken.

De U11 (provinciaal) van FC Eppegem wonnen tegen Rotselaar de
Nieuwsblad-Cup met 8-4 cijfers. Dat werd na afloop beloond met een
etentje en gezellig samenzijn in het clubhuis. Op de foto herkennen
we: Jacky Broermans, Wout Brouwers, Ylian Claes, Thomas Donne, Xavi
Gonzalez, Thomas Kabura, Jari Muyldermans, Alexander Naegels, Gio ’s
Jongers, Luka Steegmans, Matteo Tavrin en Lennert Yseboodt.

Officiële opening van café
Bar Bizar, Tervuursesteenw
eg 662 in
Elewijt. Uitbaters Joyce en
Jarl waren in hun nopjes
en poseerden
graag met aanwezigen voo
r een foto.
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Foto’s: Jean Andries
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In de Curlinghal van CCZ in Elewijt werd het nationaal
kampioenschap voor teams betwist. Twaalf ploegen
van elk vier spelers namen deel. In de finale haalde
Steengoed uit Zemst het van Taxandria Turnhout
met 6-3. Ook de derde podiumplaats ging naar een
Zemsts team met winst voor Iron fruit van The Canadians. Foto: JD
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De KVLV van Zemst mocht het glas heffen op hun
95 ste
bestaansjaar. De afdeling werd gesticht in 1923 tusse
n
beide wereldoorlogen. Nu wordt ze geleid door een
bestuur van negen sterke vrouwen die met een aanb
od van
actuele thema’s en tientallen activiteiten nog steed
s wat
betekenen voor de leden. Zo willen ze ook de kom
ende
jaren volmaken naar hun eeuwfeest dat er over vijf
jaar
aankomt. Foto: JD

bvba

Brusselsesteenweg 471
1980 Eppegem-Zemst

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

02/251 22 33
info@hechi.be
Dinsdag - zaterdag 11:30 - 14:30
Dinsdag - donderdag 17:30 - 22:30
Vrijdag 17:30 - 23:00
Zaterdag 17:00 - 23:00

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

v.c.schilderwerken@skynet.be

Zon- en feestdagen 11:30 - 23:00
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Foto: Jean Andries

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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e zon priemde voorzichtig door de gaten in de gordijnen. Leo lag
roerloos in zijn bed naar het plafond te staren. Een zoveelste witte
nacht was het geworden. Waarin zowat alle belangrijke fasen van
zijn leven de revue hadden gepasseerd. Niet alleen de slechte momenten, gelukkig ook de goede. Met dank aan zijn grote sociale gedrevenheid, die hem een hele schare vrienden had opgeleverd. Maar tegelijk
ook de reden was geweest van zijn twee mislukte relaties. De eerste had
tien jaar stand gehouden. Aan de tweede, met Kristina, was een einde
gekomen daags na het grote feest voor zijn 50ste verjaardag. Een feest
dat hij mee had opgezet met degenen waarmee hij samen zijn plechtige
communie had gedaan. Met bijna 500 gasten hadden ze gevierd tot de
volgende ochtend. Na de opruiming had hij Mireille iets te nadrukkelijk
bedankt voor haar spontane hulp, waarop zij hem een lift had aangeboden. Kwestie van op een deftige manier veilig thuis te geraken. Veilig, dat
wel, maar deftig niet zo meteen. Want het eerder onstuimige afscheid in
de auto van Mireille was Kristina niet ontgaan. Met het gekende gevolg.
Leo had het nog proberen uit te leggen: elkaar bijna 40 jaar niet meer
gezien, en dan de drank… Helaas, het had niet mogen baten: Kristina had
nog dezelfde dag haar koffers gepakt. Bestemming onbekend.
Daar lag Leo dan. Nog maar een Dafalgan dus. Hij nam zijn smartphone,
swipte wat over Facebook, Twitter, Instagram… Allemaal superleuke verhalen van superleuke mensen. Stuk voor stuk supertof. Maar niet langer voor Leo. Hij smeet zijn smartphone woest weg. Met een vette F*ck
You aan toe. Net niet tegen de muur. Hij griste door de stapel magazines en krantenbijlages op zijn nachttafel. Humo, De Morgen… Botste op
een verdwaalde, uitgeprinte mail. Van Zoro, de Zemstse Oud-Chiro. Met
inschrijving voor de 27ste Ardennentocht richting Rochehaut. Gelukkig
was zijn Samsung nog intact. Hals over kop schreef hij zich in. Yes!
Door d’Ardennen stappen. Daarbij gewoon gelukzalig genieten van een
geweldige, gouden Orval. En dan aankomen aan de hertenboerderij in
Louette-St-Denis en in het restaurant Les Hautes Boules smullen van
een smeuïg stukje zacht gegaard, jong, rozig reetjesvlees. Hell yeah! Leo
zag het weer zitten. Misschien wel met een leuke persoon aan zijn zij…
Maar eerst was er ook nog de heropening van de Kroeg. Leo herleefde.
Zoals heel Zemst. Over de Bierfeesten moest hij nog even nadenken…

Alex Lauwens
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Mee leven geven in Gambia
ZEMST/MECHELEN – Jong zijn en wat willen, denk je op je 18. Beetje communicatiewetenschappen
studeren. Wat dingen doen in een winkel. Maar geen voldoening vinden. Nu, 10 jaar later en meer dan
100 maanden wijzer, weet Fiene Jacquemin het wel: vroedvrouw worden. Net terug van haar stage in
Gambia deed ze ons haar eerste ervaringen uit de luiers.
Onderwijs, sociaal engagement… Ten huize
Jacquemin geven moeder Els en vader
Johan het sterke voorbeeld. Als middelste
van drie dochters stond het haast in de
sterren geschreven dat ook Fiene de zorg
om mensen zou belichamen. Al zij het
met een beetje vertraging. Maar met des te
meer overgave, zoals nu blijkt.

Een stuit: kers op de taart
Fiene: “Ik zit nu in mijn laatste jaar
Vroedkunde aan de Erasmushogeschool
in Brussel. Omdat ik het nog combineer
met halftijds werken – er moeten ook
wat centjes binnenkomen - doe ik er
vier jaar over i.p.v. drie.”

van een tweeling. Want echografieën
worden daar zelden uitgevoerd. Toen de
bevalling op gang kwam, hoorden we tot
onze verbazing twee harttoontjes. Dus
ging ik zelf maar even wat dieper tasten,
en wat bleek? Ik voelde een poepje, en de
eerste baby (een jongen) kwam er vlot in
stuitligging uit. Daarna volgde de tweede

Om haar diploma te behalen moet
Fiene minstens 40 bevallingen zelfstandig kunnen uitvoeren.
Fiene: “Alles is supergoed verlopen. Ze
hebben hun eigen vroedvrouwen. En als
er echt een keizersnede moest worden
uitgevoerd, werd een dokter opgeroepen.
We hebben enorm veel
Fiene, fier op
ervaringen kunnen uitwishaar geslaagde
tweelingbevalling, selen. Het was wel zwaar.
waarvan nummer
één in stuitligging. We draaiden enorm lange
shifts. 50 bevallingen in
zes weken, dat kruipt in je
kleren. Maar het was meer
dan de moeite waard.”

En dan ga je stage lopen in ‘godbetert’: Gambia(*)!
“Dat komt door een leerkracht die daar
voor Artsen Zonder Grenzen werkt. Samen
met mijn medestudente Anke kon ik er
terecht in Brikama. Daar is een grote
overheidskliniek gevestigd waar gratis
bevallingen plaatsvinden. Zo’n 8.000 per
jaar alstublieft! Tegenover pakweg 3.000 in
het UZ van Jette. Maar er is daar amper
medische apparatuur ter beschikking. Het
is dus echt wennen in vergelijking met de
luxe die wij hier kennen!”
Je zal er dus één en ander meegemaakt hebben?
“Amai nog ni! Van de zowat 50 bevallingen
die ik in Brikama heb begeleid, was die
van een tweeling waarvan één kindje in
stuitligging, wel het spectaculairst! Mama
Fatou wist niet eens dat ze zwanger was
32

Lange shifts

Hoe zie je zelf je eigen
toekomst?
“Vroedvrouw zijn is echt
mijn ding! Eerst in een
ziekenhuis en later
hopelijk als zelfstandige.
Liefst in hoofdberoep, zo
niet in bijberoep.”
En kindjes voor jezelf?
“Zeker. Heel graag zelfs.
Liefst een hele hoop!”
OK, Fiene. Begin er maar aan!
baby (ook een jongen); die lag met zijn
hoofdje eerst. Daar zorgde Anke voor.
Hun gewichten: 2,7 en 2,4 kg, wat ginder
het gemiddelde is, tegenover 3,5 kg hier
bij ons. Zo’n stuitbevalling, dat was voor
mij echt de kers op de taart! Hier zou dat
direct een keizersnede zijn. In Gambia?
Vergeet het!”

Tekst: Alex Lauwens, foto: Fiene Jacquemin
(*) Gambia ligt in West-Afrika, net onder Senegal.
Het grenst aan de Atlantische oceaan en telt
zo’n 2 miljoen inwoners. De hoofdstad is Banjul.
Het ziet er uit als een lange strook langs de
Gambia-rivier en is 250 km lang, maar slechts
enkele tientallen kilometers breed.

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

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

ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Welkom, pater Chuks!
ELEWIJT - De nieuwe medepastoor van Parochiefederatie Zemst heeft zijn intrek genomen in de
pastorie van Elewijt. De 39-jarige man is van Nigeriaanse afkomst, waar hij in het stadje Aba woonde.
Hij luistert naar de naam Chuks, wat gemakkelijkheidshalve een afkorting is van zijn echte naam:
Chukwuzubelu Nkejiaka. de Zemstenaar ging kennismaken in de pastorie in Elewijt en trof er een
innemende en vriendelijke nieuwe kerkbedienaar.
Pater Chuks, kan je al een beetje je
plan trekken in het Nederlands?
“Ja, ik ben nu een dikke drie jaar in
België en heb al wel wat Nederlandse
taallessen gevolgd. Binnenkort ga ik
ook een vervolmakingscursus volgen
aan de universiteit van Antwerpen.
Nederlands gaat dus redelijk goed,
maar de komende weken en maanden ga ik vooral in de praktijk heel veel
Nederlands blijven spreken. Zo doe ik
wekelijks de misvieringen mee met
pastoor Frans. Mijn moedertaal is Igbo,
de taal van de Nigeriaanse Ibo-stam,
dat zullen de parochianen hier niet verstaan.”
Ben je voor het eerst ergens priester?
“In Nigeria behoorde ik tot een jonge
congregatie van paters, opgericht in de
jaren 1970 die inmiddels meer dan 150
paters telt. Ik ben er een viertal jaar als
priester actief geweest - in het Zuid-

Pater Chuks meteen
aan de slag.

Oosten van Nigeria is 75% van de bevolking katholiek (nvdr) - en in België een
jaar of twee in Sint-Katelijne-Waver. En
nu heeft de bisschop mij naar Zemst
gestuurd.”
Voelde je je hier welkom?
“Ja hoor, de mensen zijn wel niet zo
kerkelijk meer als in andere continenten (lacht). In feite moeten we hier
‘re-evangeliseren’, wat moeilijker werk
is dan het evangelisatiewerk van de
missionarissen in Afrika. Maar, om op
de vraag te antwoorden: ik ben wel
hartelijk en vriendelijk onthaald ja. De
gemeente heeft in de pastorie van
Elewijt een aantal ingrepen gedaan
zodat ik ook direct goed behuisd ben.
De komende maanden ga ik proberen
Zemst en de verschillende deelgemeentes wat beter te leren kennen. Dat
ik een zwarte huidskleur heb, schrikt de

mensen van Zemst niet af, was mijn
eerste indruk.”
Heb je dan niet vaak heimwee naar
je thuisland?
“Dat valt al bij al goed mee hoor. Om
te beginnen ken ik wel wat mensen van
Nigeria die hier in Vlaanderen pastoraal
actief zijn. We komen geregeld samen.
En minstens eenmaal per jaar ga ik op
vakantie naar Nigeria. Dat ga ik blijven
doen.”
Tip van de redactie: pater of medepastoor Chuks kan je gemakkelijk herkennen in ons Zemstse straatbeeld. Hij is
de enige man met zwarte huidskleur
en witte priesterboord! Steek hem met
een goedendag of een praatje in het
Nederlands een hart onder de riem als
je hem tegenkomt…
Tekst: Bart Coopman, foto's: Jean Andries
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De Huurwoordenaars gaan HART
EPPEGEM/VILVOORDE - Achter een statige gevel in Vilvoorde bevindt zich de crib van de Huurwoordenaars. Zij zijn een nieuw hiphopcollectief dat onlangs hun eerste twee nummers online gooide. Ik
had er een fijne babbel met de drie basisleden Joren Jacob, Sander Vanackere en Eppegemnaar Vic
Vereertbrugghen.
Vic: “We wonen hier met zijn
vijven. Ieder heeft zijn eigen
privéruimte met op het
gelijkvloers een gezamenlijke leefruimte en keuken.
Een droom van een studentenkot. En de kelder hebben
we ingericht als repetitieruimte.” Het is er een komen
en gaan van gelijkgestemde
zielen die regelmatig eens
komen meejammen. “En
het gebeurt vaak dat er uit
die jamsessies grave toevoegingen aan beats voortkomen. We realiseren het
allemaal samen. Daarom
definiëren we ons niet als
trio, maar als een collectief”, verklaart
Joren.
“Door de examens hebben we onze
muziek noodgedwongen even aan de

Vic, Sander en Joren:
zeg maar collectief
tegen dit trio.

gebrek en er zitten er nog vele andere in
de pijplijn.
Hoe studentikoos ze soms overkomen,
des te gepassioneerder ze spreken over
hun muziek. Ze weten
beslist welke richting ze
uit willen en waarvoor
ze staan. Dat hier woordartiesten en muziekkenners aan het werk
zijn, is overduidelijk. De
Nederlandstalige hiphop die ze brengen,
getuigt van opzwepende beats en lyrics
die doorspekt zijn van emoties en een
mondje maatschappijkritiek. “Een heuse
muziekcarrière is niet ons ultieme
doel. Voorlopig is het de bedoeling dat
we onze creativiteit kwijt kunnen, dat
de mensen onze muziek appreciëren

“We kunnen niet wachten,
er willen zoveel beats uit!”
kant moeten schuiven, maar nu kunnen
we niet wachten om terug in de studio
te duiken, want er willen zoveel beats
uit. We hebben oneindig veel inspiratie”,
aldus Sander. Onlangs gooiden ze hun
derde nummer op het internet: Hart.
Deze hiphoppers hebben een luxeprobleem: aan keuze van nummers geen
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en dat we vooral nog veel fun kunnen
maken. Daarmee kunnen we perfect
leven,” besluit Vic.
Naast Hart kan je eveneens hun
debuutnummers Theologie en Verf
beluisteren op YouTube. Meer info kan
je terugvinden op hun facebookpagina.
www.facebook.com/huurwoordenaars
Tekst: Kim Willems,
foto: NFrame / Nicolas Grootjans

LENTEACTIES t.e.m. 30 juni!
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KFC Eppegem, driesterrenclub
EPPEGEM - Sinds enkele jaren verleent Voetbal Vlaanderen kwaliteitslabels voor de jeugdwerking
van de Vlaamse voetbalclubs. Het externe auditbureau Double Pass staat in voor deze audits en op
basis ervan kent Voetbal Vlaanderen de nodige sterren toe aan de verenigingen. Indien er één ster
behaald wordt, mag men met de jeugdploegen aantreden in de gewestelijke afdelingen. Twee sterren verlenen toegang tot het provinciaal voetbal, met drie en vier sterren mogen clubs uitkomen in
het interprovinciaal voetbal, wat voor teams uit de amateur-afdelingen het hoogst haalbare niveau is.
Met zijn behaalde drie sterren gaat de door onze hoofdtrainer Greg Vanderidt nen de gemeente blijven een hoofdEppegemse club dus nu voor de eer- en zijn staf, zal hierbij een belangrijke doel. Nieuw is ook het inzetten op
ste maal in de geschiedenis met de rol spelen. Wij kunnen nu met fierheid meisjes- en damesvoetbal. In dit kader
jeugd op dit topniveau spelen. Dit opent zeggen dat KFC Eppegem zich door hebben wij trouwens op 25 maart een
heel wat perspectieven voor de jeugd- deze kwaliteitsvolle opleiding, die zich Footfestival georganiseerd voor meisjes
spelers uit de regio,
van 5 tot 12 jaar. Het is
want voorheen moest
bijna vanzelfsprekend
men naar Diegem,
dat dit alles onmogeWoluwe-Zaventem of
lijk te realiseren valt
Grimbergen trekken
zonder de steun van
om een gelijkwaardig
de talloze vrijwilligers,
niveau te vinden.
ouders inclusief, die
Wat dit nu juist betebijna dagelijks op de
kent in de praktijk
club aanwezig zijn.
gingen wij bevragen
Hun engagement op
bij enkele leden van
verschillende gebiede Double Pass kernden, gaande van het
groep van de club.
openhouden van de
De Double Pass kerngroep van driesterrenclub KFC Eppegem.
kantine, het organiseWalter De Kok (technisch verantwoor- ook vertaalt op het veld, op een aantal ren van de feestelijkheden, het onderdelijke jeugdopleiding): “We bouwden punten onderscheidt van andere clubs, houden van de infrastructuur tot het
verder op een werk van langere duur, zoals daar zijn: een doorgedreven optreden als scheidsrechter maken het
waarbij we eerst een tweesterrenlabel opleidingsplan, technische en specia- verhaal van onze club compleet.”
bekwamen en nu, door nog intensie- lisatietrainingen, een aparte keepersver en gerichter te werken binnen onze school, gestructureerde medische en En toekomstgericht?
jeugdopleiding, zijn we erin geslaagd mentale begeleiding en het aanbieden Walter, Laurent: “Er is nog veel werk
het driesterrenlabel te behalen. Dit van een studiebegeleiding aan alle aan de winkel. Onze driesterrenstatus
maakt het mogelijk om onze jeugdspe- jeugdspelers.”
bevestigen is de eerste taak, maar wij
lers een nog betere opleiding en begestreven naar de hoogste onderscheileiding aan te bieden, onder het toe- Laurent Marcelis (ondervoorzit- ding, het viersterrenlabel. En daarom
zicht en de leiding van gediplomeerde ter jeugd): “Graag wil ik hierbij ook nog moeten wij het tot nu toe geleverde
trainers. Door wedstrijden te spelen op opmerken dat dit alles gebeurt zonder werk nog verfijnen. Wij zijn en blijven
een hoger niveau wordt bovendien de de eigenheid van de club te verlooche- een ambitieuze club, met als doel een
stap voor de betere spelers om door te nen. Het aanbod van regionaal voetbal stabiele, kwalitatieve jeugdwerking op
stromen naar ons eerste elftal kleiner. onder leiding van gediplomeerde trai- langere termijn.”
Tekst: Patrick Deswarte, foto: Jean Andries
De postformatie vanaf de U17, begeleid ners, samen met de verankering bin39

VK Weit Veteranen
WEERDE - Dagelijks worden we in de media overspoeld met sportieve hoogstandjes, maar toch slagen talrijke knalprestaties er nog steeds in volledig onder de radar te blijven. de Zemstenaar wil er
alvast eentje niet onopgemerkt laten: de veteranen van VK Weerde hebben dit seizoen nog geen enkele voetbalwedstrijd verloren!

In de heenronde wonnen ze er dertien
en speelden ze drie keer gelijk. In de
terugronde zijn ze nog steeds ongeslagen! Gelukkig spelen ze niet in een
officiële competitie, want in dat geval
zou het hier aanschuiven zijn voor een
interview met de gevierde kampioenen
die hun tegenstanders op zo’n ruime
afstand achter zich laten! Wij gingen op onderzoek naar het recept van
hun succes en strikten Olivier Caluwé
en Mario Meerschaut voor een babbel.
Mario, hoe is dat bewonderens40

waardig palmares er gekomen?
“Nu niet dat wij vroeger een bende ‘pottenstampers’ waren, maar de vooruitgang die we met de - toch grotendeels
dezelfde - spelersgroep gemaakt hebben, is opvallend. Dit heeft zeker te
maken met het feit dat we twee seizoenen geleden onze vriend Pieter Crabeels
mochten verwelkomen in de ploeg. Hij
was tot dan een van de sterkhouders
van KFC Eppegem en een speler van
nationaal niveau. Hij zorgt niet alleen
zelf voor prachtige doelpunten, maar
beschikt over de gave om iedereen in

de ploeg naar een hoger niveau te tillen. De spelwijze is door zijn inbreng
duidelijk veranderd en verbeterd.”
Niet alleen de manier van spelen is veranderd, ook jullie fysieke
uitzicht heeft een metamorfose
ondergaan…
Olivier: “Inderdaad: de ploeg in zijn
totaliteit is een 100-tal kilogram afgevallen! Tja, de bikkelharde concurrentiestrijd voor een basisplaats zorgt
er voor dat iedereen verplicht in een
betere conditie moet verkeren… En bij

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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één iemand heeft een echtscheiding
ook wel meegespeeld in het gewichtsverlies. Dit betekent niet dat we nu
ineens een saaie topploeg geworden
zijn, hoor! Onze beste prestaties leveren
we nog steeds tijdens de derde helft
in de kantine en de uitgebreide na(cht)
bespreking in onze stamkroeg De Rut.”
Mario vult aan: “En net daar ligt waarschijnlijk wel de belangrijkste reden van
ons succes: we zijn al jarenlang een
enorm hechte spelersgroep die voor
mekaar op en naast het veld door het
vuur gaan. Dit bewijzen de talrijke ‘terugkomsten’ in verschillende wedstrijden!
Vaak liepen we een achterstand op in
de eerste helft. Onze vechtersmentaliteit voor mekaar en, alle beetjes helpen,
misschien ook onze verbeterde fysiek
zorgden er steeds voor dat we, vaak in

de tweede helft van de wedstrijd, weer
terugkwamen.”
Wat brengt de toekomst voor VK
Weerde Veteranen?
“Plezier primeert absoluut nog steeds,
en dat vertaalt zich elk jaar in hele
leuke extra-sportieve activiteiten
met als kers op de taart ons jaarlijks
‘Ardennen-offensief’ na de competitie
waar we gedurende een heel weekend
samen op ‘stage’ gaan om het volgende seizoen voor te bereiden, zoals
alle topteams tegenwoordig doen.
Al jaren dromen we er van dit eens
samen met een vrouwen-volleybalploeg te kunnen beleven, “ knipoogt
Mario. “Haha dat is een grapje, hopelijk lezen onze echtgenotes dit artikel
niet…”

Olivier springt vlug bij: “Maar als dit wel
het geval zou zijn: jullie zijn onze enige
schatten hoor en we bedanken jullie
voor alle hulp die jullie ons geven bijvoorbeeld door het wassen van de truitjes, het smeren van de boterhammen
na de wedstrijd en de mede-organisatie van onze activiteiten. Daarover
gesproken: een van onze belangrijkste
én leukste hebben we net gevierd: …
de enige echte, originele ‘Oostenrijkse
Avond’ met traditionele topgerechten
zoals goulash en schnitzels, apfelstrudel en kaiserschmarrn. Met ruim 130
bezoekers en de grootste opbrengst in
jaren was het weer smakelijk en fun!
Het weireld-ploegske van Weit hoopt
nog lang op dezelfde manier te kunnen verder bestaan!”
Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Olivier Caluwé

Curling leren kennen
ZEMST – Op zaterdag 21 april organiseren vijf studenten van de HOWEST-hogeschool van Brugge de
Short Curl Cup. Een evenement voor jongvolwassenen om de sport curling te leren kennen. Dit alles
vindt plaats in de enige officiële curlinghal van België, in Elewijt!
“Een evenement met een totaalervaring voor de deelnemers”, zo zouden
de organisatoren hun evenement
willen beschrijven. De sport curling is de laatste tijd niet
meer weg te slaan uit de
sociale media, dit is allemaal te danken aan de
Olympische Winterspelen
van Pyeonchang. Laat dat
nu net een extra boost
zijn om de deelnemers
deze ervaring te gunnen
en de sport wat bekender
te maken in België. Alles
wordt op het evenement
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in een Canadees jasje gestoken, zo
voorziet de catering heerlijke Poutine
en Pancakes met Maple Syrup,
typisch Canadese gerechten. Samen

met de uitgebreide randanimatie
moet dit ervoor zorgen dat de deelnemers met een lach door de dag
kunnen op zaterdag 21 april. De winst
wordt aan het goede doel
Natuurpunt geschonken,
om de opwarming van
de Aarde tegen te gaan
en dus ook het smelten
van de ijskappen. De link
met ijs was snel gelegd
natuurlijk! Voor meer
informatie, surf naar
shortcurlcup.be.
Tekst en foto:

Schrijf je nog snel in voor de eerste Short Curl Cup!

Ewoud Lambrecht

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55

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
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Vintage Village Festival
ELEWIJT – Op 11, 12 en 13 mei komt het Vintage Village Festival naar Elewijt. Dat is een kleinschalig,
gezellig festival waar muziek-, design- en vintagelovers hun hart kunnen ophalen. Daar willen we
meer over weten!

Een nieuw festival
Na de Cuba Libre bar en de evenementen in de kelder van die bar en
in de buitenlucht, komt Cuba Libre
Mechelen met een nieuw idee: het
Vintage Village Festival. Als locatie
kozen ze voor de feeërieke omgeving
van het Rubenskasteel in Elewijt. De
organisatoren zullen de tuin ombouwen tot een tot in de puntjes uitgewerkt feestdorp, met als decor het
mooie Rubenskasteel. Het thema?
Flower Power. Diep die brede broekspijpen, bloemenmotiefjes en hippierokken dus weer op uit je kleerkast!

Gezellig en kleinschalig
Organisator Miguel Andres Ska vertelt:
“Vintage Village Festival kiest bewust
voor een kleine, gezellige aanpak. We
willen feestvierders samenbrengen
door hun liefde voor muziek, over de
grenzen van vriendengroepen heen. We
bieden bezoekers een gemoedelijke
sfeer om in te dansen,
te feesten en te genieten
van het decor.”
Op vrijdag 11 mei stellen ze hun terrein gratis
open voor jong en oud
met een vintagemarkt
zodat iedereen de sfeer
kan komen opsnuiven.
Wil je liever zelf een
standje plaatsen op de
vintagemarkt? Dat kan!
Jong en oud zijn welkom
om een kraampje uit te
baten. Een staanplaats
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kost 40 euro.
Op zaterdag 12
en zondag 13 mei
vindt er dan een
boutique festival
plaats met vijf verschillende podia,
waarop verschillende
gekende
stagehosts, zoals
Cuba Libre zelf,
de muziek zullen
verzorgen.
Retro, r&b, hip hop,
techno of house, je
zal er erg uiteenlopende muziekstijlen kunnen ontdekken met bekende
artiesten en nieuw talent.

Voor iedereen
Organisator Miguel: “Vintage Village
Festival wil iedereen een fijne beleving bieden. Het wordt een festival met

voor ieder wat wils, dus zowel liefhebbers van design als van mode, kunst
en muziek kunnen er hun hart ophalen. Je kan er gaan dansen, ontspannen, genieten en beleven in een kleine,
gezellige dorpssfeer. Een Food Village
met Mechelse foodtrucks maakt het
plaatje compleet.”
Heb je al zin gekregen
om te gaan? Haal je vintage-outfit dan al maar
boven. Op vrijdag is de
toegang gratis. Tickets
en info voor zaterdag
en zondag vind je op
www.vintage-village.be.
Tickets kosten 25 euro
per dag, een combiticket
kost 40 euro.
Tekst: Laura Schoevaers,
foto: Cuba Libre
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Een gekend gezicht!
Raadsels, quizzen en denkspelletjes,
daar is Laura van Capellen helemaal
gek op. Ze zoekt dan ook elke maand
mee naar de foto’s waarop de leeshond
zich verstopt heeft. Deze maand is het
aan haar om hier te schitteren als winnares. Een vertrouwd gezicht, zullen
velen denken, want Laura werkte haar
hele leven bij de Post en bracht de laatste vijftien jaar van haar carrière door
achter het loket van het postkantoor in
Zemst.

Laura is geboren en getogen in
Zemst en woont nu in Weerde,
waar het aangenaam en mooi
vertoeven is. Ze houdt van quizzen, maar is ook nog actief in
de turnkring en gaat regelmatig wandelen met Femma. Ze
geniet van het leven in Weerde,
waar haar dochter en twee kleindochters haar geregeld opzoeken. Wij wensen haar veel plezier
met haar prijs.

Laura meets Laura.

In het maartnummer van de Zemstenaar
stonden maar liefst drie
leeshonden. Op de voorpagina al zat de leeshond bovenaan de foto
te lezen. Verder dook hij
op pagina 11 achter Tim
De Winter op en speelde
hij op pagina 15 mee
met de pony’s van Villa
Clementina.
Wil jij ook mee zoeken?
Onze leeshond verstopt
zich elke maand op
foto’s in de Zemstenaar.
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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 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 11 april.
Tekst en foto: Laura Schoevaers
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De nieuwe collectie zonnebrillen
is reeds binnen.
Geniet van de lenteactie :
'zonneglazen op sterkte,
dit voor zowel enkelzicht als multifocaal'.
Wij adviseren u graag verder in de winkel.

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

