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“Waar blijven jullie die
inspiratie toch halen?”,
vragen mensen ons wel
eens. “Elke maand opnieuw
zo’n boekje vullen, dat
moet toch knap lastig
zijn?” Bijlange niet! De
thema’s liggen zomaar
voor het grijpen. Vergelijk
het met een goeie babbel onder vrienden of
vriendinnen. Die moeten toch ook niet zoeken
naar een gespreksonderwerp? Zet acht vrouwen
samen en waarover gaat het? De kinderen
natuurlijk. Of de venten. Zet acht venten bijeen
en waar hebben die het over? Voetbal! Koers!
Vrouwen!
Wacht even, is dit wel genderneutraal? Klinkt
dit niet wat seksistisch? Mmm, wellicht
wel. Waarom zouden vrouwen niet over
voetbal kunnen klappen? Imke Courtois zien
stralen tijdens het WK voetbal, tussen al die
zageventen? Omgekeerd ook natuurlijk: waarom
zouden venten geen zinnig gesprek kunnen
voeren over pakweg groenten en fruit? Tomaten
bijvoorbeeld. Er zijn mannen genoeg die hierover
een flinke boom kunnen opzetten. Al was
het maar om te zien wie er de lekkerste, de
sappigste en de roodste kweekt.
Laat dat nu juist het voordeel zijn van dit glossy
magazine. Vrouwen of venten, jonge veulens
of grijze wolven, bleekgezichten, roodhuiden of
Moren, vrolijke snuiters of sombere knorpotten,
scherpe geesten of simpele duiven, heeft
allemaal geen belang. Elke maand opnieuw
wordt hier wat leuke lectuur opgediend, ook
weer in dit spartelverse nummer! En omdat in
deze postmoderne tijden werkelijk iedereen over
voetbal wil meepraten, mocht het deze keer iets
meer van dat zijn, vonden wij. Geniet ervan,
beste lezer!

Paul

facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar
dezemstenaar.com
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Oep ze Laars
Zemst, dat is meer dan vijf gemeenten. Dat is
ook zes parochies en twee gehuchten. Lareneirs
werden ooit spottend als hondenfretters nageroepen. Een teerfeest van Willen is Kunnen met
te weinig vlees (waardoor er hond op het bord
kwam) zou hier aan de basis van liggen, al zijn
er nog andere versies. Eén zaak is zeker: Susken
Haas (den Haas) zat er voor iets tussen. Maar ook
den Brak, Ledder en Sooi Spavers (kauwde tabak
en spuwde onophoudelijk) zaten om geen grap
verlegen. Andere kleurrijke figuren waren Stront
(den Avokaat), Nelekes en de Witte va Jekkes. Maar
ook de Witte van de Floenk, Bellebers, Kairres,
Leirekams en zoveel anderen doen terugdenken
aan een rijk sociaal leven van boeren, cafébazen
en plezante burgers. (Bron: A. ver Elst, 1986).
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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

GARAGE

Maurice
VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem
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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

Windkracht Zemst
ZEMST – Windkracht Zemst is een project van zes jongvolwassenen met een droom zoals iedere
jongvolwassene… Alleen is die droom voor deze zes niet zo vanzelfsprekend! Windkracht Zemst is
gekozen als één van de drie goede doelen van Zemst for Life 2018.
Op een warme zomerdag
ontmoet ik Miet en Jens
in Weerde. Jens is druk
in de weer in de keuken,
Miet maakt tijd voor een
praatje. Jens is een jongen met een beperking,
net zoals zijn vrienden
Kevin, Jens, Sander, Kelsey
en Simon. Allemaal zijn
ze tussen 20 en 23 jaar.
Vier van hen zijn net
afgestudeerd aan het
Sint-Janshof in Mechelen.
Jens en Simon gaan er
nog naar school. Ze zijn
alle zes enorm sociaal
en willen deelnemen aan
onze maatschappij. Zoals
iedere
jongvolwassene
dromen zij van een professionele carrière en een
mooie toekomst, maar zo
werkt het niet.

Van links naar rechts:
Kelsey, Simon, Kevin,
Jens M, Sander en Jens DB.

“Het is mooi om te zien hoe onze kinderen
groeien en opfleuren"

Wind mee en wind tegen
Op de leeftijd van 18 jaar kan een persoonsvolgend budget aangevraagd worden waarmee de zorg en ondersteuning
gefinancierd kunnen worden. De wachttijden kunnen echter oplopen tot tien
jaar. Daarom hebben de ouders van deze
zes jongeren na een jaar van voorbereidingen een vzw opgericht om zinvolle
en betaalbare activiteiten te organiseren
voor hun kinderen. Dit was het ontstaan
van Windkracht Zemst. Het eerste half
jaar ging vooral naar het verwerven en
bundelen van informatie van horen zeg-

gen of ergens gelezen. Ze staken ook heel
wat op door erkende zorgvoorzieningen te
bezoeken. De vzw zelf bestaat nog maar
sinds mei 2018. “Door samen te werken
kunnen we met weinig middelen meer
doen dan alleen”, klinkt het.
De naam “Windkracht Zemst” werd door
de jongeren zelf mee gekozen. Ieder
gezin stelde een aantal namen voor
en door eliminatie en stemming bleef
Windkracht Zemst over. “Soms ervaren
we wind mee en ook al eens wind tegen.
En Zemst omdat we ons willen inzetten
voor de Zemstse gemeenschap.”

Activiteiten
FC Hofstade is de uitvalsbasis van
Windkracht Zemst. Ze gebruiken de
accommodatie en als tegenprestatie helpen ze bij het onderhoud. De
jongeren helpen ook bij Eigen Thuis
in Grimbergen. Daar bieden ze ondersteuning en gaan ze in augustus helpen met de picknick. Zwerfvuil langsheen Trage Wegen wordt verwijderd, bij
KWB Weerde knappen ze klusjes op en
zo zijn er nog enkele activiteiten die nu
reeds op hun palmares staan.
Het is een vereiste dat de jongeren de
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aangeboden werkjes en activiteiten zelf
graag doen. Door probeerdagen kunnen
zij ontdekken of het hen bevalt. Bovendien
gaat het altijd om vrijwilligerswerk. Ze hebben ook behoefte aan gespecialiseerde
zorg en ondersteuning in functie van
zelfstandigheid en een levenslang leren.
Ook ontspannende activiteiten staan op
het menu zoals G-bowling.

Begeleiding

Zemst for Life

Steeds gaat er een begeleider mee met
de jongeren naar een activiteit. Momenteel
zijn dat vooral de ouders en vrijwilligers.
Structuur op een werkdag is van groot
belang: de begeleider zorgt hiervoor. In de
toekomst zou het mooi zijn om een vaste
begeleider te kunnen aanstellen, zodra de
budgetten van de jongeren vrijkomen.

Door Zemst for Life komt de bekendheid in een stroomversnelling. “We vinden het heel hartverwarmend dat onze
vzw gekozen werd als een van de drie
goede doelen”, aldus Miet. Wil je meer
weten, aarzel dan niet contact op te
nemen. www.windkrachtzemst.be of
www.facebook.com/windkrachtzemst.
Tekst: Carolien De Cuyper, foto’s: Jean Andries

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)

CASTEELS

Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar

info@printwinkel.com

Humbeeksebaan 177

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

1980 Zemst-Laar

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

015 610 138

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

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

Walter De Kok

gratis vergaderzaal

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

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

Buitenschrijnwerk
Verdeler Solero parasols - www.parasols.nl

Sporthal De Waterleest

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
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mail..
Centrum voor gezond
afslanken, spierversteviging
en conditietraining

Boek NU jouw GRATIS
Proefbeurt !
Maak een afspraak via
een telefoontje of
mail..
Meer Info?
www.infra-moov.be
Zemstsesteenweg 1,
1981 Hofstade
015/77.02.87
info@infra-moov.be
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Meer Info?
www.infra-moov.be
Zemstsesteenweg 1,
1981 Hofstade
015/77.02.87
info@infra-moov.be

Sweynbier in de Sweynbeer
ELEWIJT - In de Sweynbeerstraat 25 opent Tsjerk Raeymaekers op 15 september “Sweynbeer”, een
heuse microbrouwerij. de Zemstenaar was er als de kippen bij om al eens voor te proeven.
Tsjerk, in het dagdagelijkse leven planner in de petrochemische sector, kreeg
de microbe van het bierbrouwen te pakken samen met een collega op het werk.
Hij volgde de nodige opleidingen en
investeerde in een brouwketel en ander
brouwmateriaal, dat hij bij hem thuis in
de Sweynbeerstraat installeerde.
Ondertussen fabriceerde de huisbrouwer al drie eigen bieren. “Fiery Blond”
is een blond gerstennat, “Chili IPA” is
een Indian Pale Ale (IPA), gekruid met
chilipepers, en de “Smoked Porter” is
een Porterbier - een soort zwart stoutbier - op smaak gebracht met vijgen en
gerookte mout. Met deze drie biertjes
gaat Tsjerk de markt op via zijn webshop, op bierfestivals en via thuisverkoop.
“Brouwerij Sweynbeer dankt zijn naam
aan ons adres in Elewijt”, legt Tsjerk
uit. Toevallig is het een naam die wel
past bij een bierbrouwerij (nvdr. beer
betekent bier in het Engels). Het bekt
ook internationaal niet slecht. Belgisch
bier verkoopt over heel de wereld redelijk goed, weet je. En de legende van
de Sweynbeer heb ik gelezen in een
vroegere editie van de Zemstenaar. Het
bewuste verhaal van de everzwijnen
en de draak zal je links en rechts zien
terugkomen en zal ook verwerkt worden in onze etiketten.”
Brouwerij Sweynbeer maakt ook brouwsels op bestelling, liefst van minimum
250 liter ineens. Ook een gepersonaliseerd etiket kan geregeld worden.
Tof detail: de nieuwe brouwerij gebruikt

Tsjerk - Sweynbeer - Raeymaekers
heeft de smaak te pakken.

ook hop die geteeld wordt in de eigen
tuin en tuinen van de buren. “En binnenkort ga ik eens de regio rond op
zoek naar wilde hop die her en der, in
bermen en zo, welig tiert. Daar wil ik
dan ook een “greenhopped” biertje van
maken, een bier waarbij de hop rechtstreeks van de plant in de ketel gaat,
zonder eerst te drogen!”
De plechtige opening voor het Zemstse
publiek, waarbij iedereen welkom is en
uiteraard met een proeverij, vindt plaats

op 15 september. Wie voorinschrijft
via de facebookpagina van brouwerij
Sweynbeer (kan je nu al liken) of via
onderstaand emailadres, krijgt enkele
gratis consumpties. De opendeurnamiddag zal opgeluisterd worden met
een vleugje muziek van akoestische
gitaren. Gezelligheid verzekerd! Wie al
wat meer info wil over de brouwerij of de
opendeurdag kan al een mailtje sturen
naar info@sweynbeer.be.
Schol!
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Benny haelwaeters

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

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
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Hobbyboer kleurt landelijk
tafereel van Rubens in
ELEWIJT - Het is half juli en volop zomer. De zon staat hoog en brandt op de ruggen van de graanpikkers en schovenbinders in de Waversebaan in Elewijt. Met stevige halen zwaait Bjorn De Valck de pik
in de rijpe wintertarwe en legt ze in schoven klaar voor de binders. Het landelijke tafereel is ingelijst
in een kader van cortenstaal met de vraag: “Zag Rubens het zo?” Die staan op verschillende plaatsen
ingeplant in de omgeving van het kasteel.

Teruggeflitst in de tijd
Bjorn De Valck is tuinier van beroep.
Hij kreeg zijn opleiding in het Horteco
in Vilvoorde. Hij en zijn gezin hebben
Eppegemse roots maar hebben zich
gesetteld in Steenokkerzeel. Samen
met zijn vader Jean De Valck uit
Eppegem bewerkt hij een lapje grond
in de Waversebaan in Elewijt. Met
veel goesting kneden ze er onbewust
het landschap tot een tafereel van Pieter Paul
Rubens, die vlakbij op kasteel ’t Steen verbleef.
De kerktoren van de Hubertuskerk staat prominent in dat plaatje, dat helemaal het landelijke
Elewijt uit de tijd van de grootmeester invult.

Het zit ons in de genen
“De infoplaat wijst op de aanwezigheid van de
grote schilder in Elewijt, maar heeft ons niet echt
geïnspireerd”, zegt Bjorn. ”Tuinieren en hobbyboeren zit ons in de genen. Mijn vader en grootvader waren geen boeren maar bewerkten wel een
lapje grond en ze hadden ook kleinvee, konijnen,
kippen en duiven. Ik heb het nooit anders geweten. Voor ons is dit een levensstijl. We proberen
in zekere mate zelfvoorzienend te zijn en verbouwen aardappelen, groenten, bieten, klaver en
raaigras. We willen weten hoe datgene wat op ons
bord komt geteeld is. De overschotten vriezen we
in voor de winter.”

Ook vlegeldorser
Het graan telen Bjorn en Jean De Valck voor hun dieren
12

Verstoppertje spelen tussen
de schoven. Da's pas plezier!

maar het heeft ook een andere reden. Als uitloper
van dit hobbyboeren is Bjorn lid geworden van de
Lichtaartse Kloppers, een folkloregroep die ook
het vlegeldorsen beoefent en om te dorsen heb je
uiteraard schoven nodig om er met de vlegel het
graan uit te slaan. “Daarvoor zaaien en oogsten we
ieder jaar met de ‘kloppers‘ een hectare graan op
ambachtelijke wijze. Dat betekent zaaien met de
losse hand, ineggen met paarden, maaien met de
pik en de pikbinder, opbinden, stockeren op een
graanzolder en tot slot het vlegelen en wannen
met de wanmolen om graan en kaf te scheiden.
Ik vind het boeiend dat wij deze oude technieken
regelmatig voor een publiek demonstreren. Dat wij
met deze hobby ook een landelijk plaatje in Elewijt
invullen en passanten zich daarbij vragen stellen
is toeval, maar ook mooi meegenomen.”
Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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Elke heeft een droom...
ELEWIJT - Elke Van Gompel, 32 jaar, woont in Elewijt en is klein van gestalte (wat soms dwerggroei
genoemd wordt). Sinds enkele jaren zit Elke in een rolstoel, maar dit belet haar niet om te badmintonnen. Nu speelt ze nog in haar eigen rolstoel, maar ze droomt van een sportrolstoel. Met de hulp van
velen en van onze lezers moet dat lukken!
Wie is Elke? Elke heeft altijd in Eppegem
gewoond, samen met haar ouders en
oudere broer. Na school te hebben gelopen in De Waterleest in Eppegem en het
Jan-van-Ruusbroeckollege in Laken,
ging ze communicatiebeheer studeren
in de KH Mechelen. De wereld is klein
want meer dan tien jaar geleden liep
Elke stage op het gemeentehuis van
Zemst, samen met onze hoofdredactrice Ellen. Daarna sloeg Elke een heel
andere weg in en ging ze in Leuven
voor medisch laborant studeren. Door
fysieke problemen moest ze echter na
een zestal jaar de laborantenwereld
vaarwel zeggen. Nu is ze al enkele jaren
directiesecretaresse op haar vroegere
middelbare school. En Eppegem heeft
ze ingeruild voor Elewijt, waar ze alleen
woont. Volgend jaar hoopt ze te verhuizen naar de zorgwoning die ze aan het
bouwen is met haar ouders. Elke houdt
van weggaan met vrienden, een optreden of voorstelling bijwonen, handbiken
en badmintonnen uiteraard.
En nu zou ze graag haar droom realiseren: de aanschaf van een sportrolstoel. “Met een sportrolstoel ben je veel
wendbaarder en sneller dan met een
gewone rolstoel”, legt Elke uit. “Het is
ook veel veiliger, je hebt minder kans
om achterover te vallen. Mijn sportclub
BD Opslag Mechelen heeft voor mij wel
een sportrolstoel in bruikleen, maar
door mijn kleine gestalte en gehavende
rug kan ik daar niets mee aanvangen.
Daarom startten de club en een club-

genoot enkele acties op voor mij
en nog een andere clubgenote
om met het ingezamelde geld
twee sportrolstoelen op maat aan
te kopen. Zo’n sportrolstoel kost
namelijk heel veel geld - zowat
4500 euro - en er is geen tussenkomst van VAPH of RIZIV. Dus alle
steun is welkom...”

Elke steunen
Wie de Elewijtse sportievelinge wil
steunen heeft twee opties.
Vooreerst is er Geert Swinnen,
MS-patiënt, die hard mee sympathiseert. Hij is ook rolstoelbadmintonner in de club van Elke en
heeft het lumineuze plan opgevat
om tijdens zijn zomervakantie in
augustus van Sierre naar Zinal in
Zwitserland te handbiken. Voor elke
meter hoogteverschil die hij moet
overbruggen (maximum zo’n 1250
m in totaal), kan je een bijdrage
leveren en hem zo steunen om de
afstand van 25 km tot een goed einde
te brengen. De opbrengst gaat integraal
naar de aankoop van twee aangepaste
sportrolstoelen voor de club.
Hoe Geert sponsoren? Je stuurt een
mail met het bedrag dat je per meter
hoogte wenst te sponsoren naar
veerle.torfs2@telenet.be.
Eind
augustus kom je dan te weten hoeveel
meters Geert effectief gehaald heeft en
dan stort je het juiste bedrag op rekening BE20 9731 4715 1256 op naam van
“Van Sierre naar Zinal”. Je kan er ook

Elke gaat er graag stevig tegenaan.

voor kiezen om nu al een vast bedrag
te storten. Vanaf een bedrag van 500
euro komt je naam of logo op een vlaggetje dat Geert zal bevestigen aan zijn
handbike. Meer informatie vind je op
www.facebook.com/GeertSierreZinal.
Ook op een andere manier kan je Elkes
droom helpen verwezenlijken. Surf naar
www.crowdfundingmechelen.be/#/
projects/516 surfen, klik vervolgens op
“Steun dit project” en meld je aan via
“Registratie” of via de link naar Facebook.
Je kiest ook daar zelf voor welk bedrag.
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries
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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, een korte uitleg, je naam en de plaats waar je het dier
spotte naar info@dezemstenaar.com met als onderwerp 'gespot'.

In onze tuin komen allerhande
vogels regelmatig op bezoek,
maar de voorbije dagen komt
er elke morgen rond hetzelfde
tijdstip een groene specht
(blijkbaar vindt hij de mieren
waaraan momenteel een
overvloed is erg lekker). Hij is
wel erg schichtig. Toch is het
leuk te zien hoe hij geniet van
deze delicatesse. Dus hebben wij
een natuurlijke mierenverdelger
achteraan in de tuin!
Godelieve Uytterhoeven,
Peter Benoitlaan

Deze lieve eend komt dagelijks
voor onze veranda eten vragen.
Poesje observeert maar doet
niets.
Martine De Godt,
Kompaartveld
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Op 21 juli reden wij met de fiets achteraan in de
Broekstraat over het brugje van de Baerebeek. Op de
beek zagen wij twee prachtige zwanen met een jong.
Op de Leuvense vaart en in Hofstade Plage kom je al
eens zwanen tegen maar op de Baerebeek in Elewijt
was dit voor ons toch de eerste keer. Ze lieten zich
bovendien niet wegjagen door de kijklustigen die hen
samen met ons stonden te bewonderen. Prachtig!
John en Ann De Ron-Walgraef

Op onze voordeur trof ik in de ochtend
dit koppel enorm grote nachtvlinders
aan. Ze waren zeker 6 cm lang en
onverstoorbaar bezig met een vrijpartij.
In de avond zaten ze er nog steeds
maar wel los van mekaar. Uit te
rusten van de geleverde inspanningen
waarschijnlijk. De dag daarop waren ze
verdwenen.
Etienne Vandepitte, Molenveld

Met een beetje geluk en snelheid
heb ik deze witte spin kunnen
fotograferen terwijl ze een bij
verorbert!
Jean Vandam, Linterpoortenlaan

Coördinatie: Marijke Pots
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Union Malinese, méér dan voetbal…
ZEMST/MECHELEN – In dit nummer worden de traditionele Zemstse voetbalteams aan de lezer voorgesteld. Maar het grootste nieuws dit seizoen is de oprichting van een fonkelnieuwe club. Op zondag
2 september speelt Union Malinese zijn allereerste competitiewedstrijd van zijn allereerste seizoen.
Maar bij Union draait het om méér dan louter voetbal. “Union Malinese is eerder een beweging, een
soort levensstijl”, verduidelijkt woordvoerder Sander De Geyter.
De spelerskern van
Union Malinese bevat
heel
wat
bekende
namen uit het Zemstse
voetbal. De meeste
jongens speelden de
voorbije jaren in de eerste ploegen van onder
andere KFC Eppegem,
VK Weerde, KCVV Elewijt
of hofleverancier FC
Zemst. Om uiteenlopende redenen hingen
zij hun schoenen aan de
haak, maar hun passie
voor voetbal bleef intact.
Union Malinese brengt
hen nu opnieuw samen.
“Alle jongens van Union
Malinese kennen elkaar
al jarenlang”, legt Sander De Geyter uit.
“Uiteraard houden wij van voetbal, maar
het gaat over meer dan het spelletje. Wij
hebben allemaal zowat dezelfde kijk
op het leven, zien de dingen graag wat
breder. Daarom is Union Malinese méér
dan een vereniging. Wij zien dit als een
beweging, als een nieuwe manier van
denken, een levensstijl. Kijk bijvoorbeeld
maar naar Mattias, ons artistieke boegbeeld, gebeiteld uit witglanzend massief marmer. Voetbal is voor ons niet het
doel, wel de weg naar iets groters. Over
dorps- en provinciegrenzen en kiesarrondissementen heen. Geef ons een
paar jaar tijd en iedereen zal begrijpen
wat wij bedoelen.”
Union Malinese krijgt flink wat steun uit
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Jurgen Deman(ager) overhandigt de sleutels
van FC Zemst aan Union Malinese.

diverse hoeken. “Twee sponsors hebben hun medewerking al toegezegd”,
vertelt Sander. “Het gaat om bekende
handelszaken in hartje Mechelen: AGF
Speciaalzaak, een bekende groentenen fruithandel op de IJzerenleen en
café Antverpia op de Korenmarkt. Ook FC
Zemst kunnen wij niet genoeg bedanken. Er zitten nogal wat ex-spelers van
deze club in onze kern, die er allemaal
een fantastische tijd beleefden. Het lag
dus voor de hand dat wij bij FC Zemst
gingen aankloppen voor onderdak.
De gesprekken met manager Jürgen
Deman liepen van een leien dakje en
het bestuur toonde zijn groot hart: wij
kregen groen licht om onze thuismatchen te spelen op de terreinen van FC

Zemst. Eerste afspraak op zaterdag 8
september om 17.30 uur tegen Team
Pouvri uit Hombeek. Meteen een derby
bij onze eerste thuismatch! Fantastisch,
toch?”

Union
Malinese
Voorzitter: Eddy Van den Eynde
Gerechtigd correspondent: Sander
De Geyter
Terrein: Brusselsesteenweg 7
E-mail: sanderdegeyter89@gmail.com
Stamnr. Voetbal Vlaanderen: 66935
Reeks: vierde recreatie B (Antwerpen)
Clubkleuren: blauw-bordeaux

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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Barbecueën voor goede doelen
ZEMST/EPPEGEM – Wat doen kameraden zoal in de zomer? Eens samenkomen, een fris pintje drinken, een sappig stukje vlees roosteren. Eerst alleen voor zichzelf. Nadien ook voor anderen. Niet om
winst te maken, maar om de opbrengst te schenken aan een goed doel: in 2017 aan Kind & Kanker.
Dit jaar zelfs aan twee goede doelen: Bednet en de Vrienden van Chiro Eppegem.
Bart, Filip, Jimmy, Ken, Nico, Tim en
Wietse…. Werken, sporten, af en toe een
feestje bouwen. Mannen met het hart
op de juiste plaats.

Bye bye summer BBQ
Ken Van Dijck: “Wij kennen elkaar al
vanaf de kleuterklas of van in het
jeugdvoetbal. Zo’n 20 jaar geleden zijn
we begonnen met een jaarlijkse barbecue. Daarna volgden enkele jaren met
volleybaltornooien. En dan weer barbecues. Of niets, vanwege de kinderzegen.
Maar in 2016 werd het weer menens met
onze bye bye summer BBQ. We nodigden al onze vrienden uit. Op financieel
vlak was het een nuloperatie. Het was
ook niet de bedoeling er iets aan over
te houden. Maar In 2017 gingen we een
stapje verder: we nodigden nog meer
mensen uit – we telden 220 tevreden
eters! - en we vroegen een iets grotere
deelname in de kosten. Gevolg: 2300
euro in kas! Deze hebben we integraal
geschonken aan Kind & Kanker.”
En dan nu, nog een trapje hoger
mikken?
Ken: “We merkten dat ons concept
aansloeg. Daarom kozen we ervoor om
dit jaar resoluut voor het goede doel te
gaan. Niet één, maar twee! Bednet en
de vzw Vrienden van Chiro Eppegem.”
Nieuwe lokalen voor de Chiro sponsoren lijkt me voor de hand liggend. Graag een woordje uitleg
over Bednet.
Ken: “Bednet is een organisatie die ervoor
zorgt dat langdurig zieke of gehospitali-

Bart Coppens, Wietse Ceenaeme,
Ken Van Dijck, Jimmy Van Dam en Filip
Steylemans zijn er klaar voor. Nico Binst
en Tim De Ruysscher nog niet, wegens
afwezig. Maar dat komt wel in orde.

seerde kinderen letterlijk vanuit hun bed
thuis of in de kliniek live de les mee
kunnen volgen in de klas, samen met
hun klasgenoten.”
Filip Steylemans vult aan: “Hoewel niemand in onze directe omgeving hier mee
te maken heeft, vonden we dit doel meer
dan de moeite waard. Zeker als je weet
dat het opzetten van die on line-infrastructuur 2500 euro per jaar per kind kost.”

Komen eten!
Wat is jullie streefcijfer?
Filip: “ We mikken op 300 eters en hopen
in de buurt van 5000 euro opbrengst te
komen, die we dan mooi evenredig over
de twee organisaties zouden kunnen
verdelen.”
Het water komt mij in al in de mond.
Waar moet ik zijn?
Ken: “Iedereen is welkom op zater-

dag 1 september in de schuur van de
Schranshoeve in Eppegem. Vanaf 14
uur is er animatie en serveren we lekkere cocktails. Omstreeks 17 uur is het
barbecue- en desserten tijd. Ben je tussen vier en twaalf jaar, kost het 15 euro;
ben je ouder dan 12, dan betaal je 25
euro. Alles à volonté, hé! Wel vooraf
inschrijven natuurlijk (tot uiterlijk 25
augustus bij iemand van de organisatie of bij Harlekijn of Baguetel)! Er moet
immers genoeg zijn voor iedereen!
Komen eten, zou ik zeggen!”

Warme oproep
Bedoeling is ook om een tombola te
organiseren. Al wie een prijs wil geven
en daarmee de goede doelen steunen,
mag contact nemen met Ken Van Dijck:
0475/375864 of Ken.Vandijck@gmail.com.
Tekst en foto: Alex Lauwens
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Academie voor de kleintjes
ZEMST - In Zemst wonen ongeveer 120 zesjarigen. Een dertigtal van hen kan vanaf september in eigen
omgeving terecht voor initiatielessen muziek/woord. “Deze allerjongsten onder onze cursisten zijn
hartelijk welkom”, verwelkomt directrice Heidi Jacobs van de stedelijke academie voor Muziek, Woord
en Dans van Vilvoorde hen.
Met onder andere een afdeling in de
GBS De Regenboog in Elewijt is de
Vilvoordse academie stevig verankerd in Zemst. Onder de 900 jonge en
minder jonge muziekstudenten telt
de academie 250 leerlingen uit onze
gemeente.

Nieuw decreet

den kleuters warm gemaakt om te
dansen of om muziek te maken.
Met het nieuwe decreet wordt dat aanbod nu geofficialiseerd. Vier- en vijfjarigen kunnen zich nog steeds inschrijven voor de reeksen Muziekbad en
Kleuterdans. Van het nieuwe schooljaar
af kunnen respectievelijk in de hoofdzetel in Vilvoorde en in het filiaal in

“Nu de overheid het
licht op groen zet om Alle leerlingen ‘Samenzang’ uit het
filiaal Elewijt van de academie
leerlingen vanaf 6 jaar Vilvoorde stonden in mei nog op het
officieel te laten star- podium in de Melkerij.
ten met de muzieken/of woordopleiding
aan het deeltijds
kunstonderwijs, willen we deze boot niet
missen”, zegt directrice Heidi Jacobs.
Heidi licht kort de
bedoeling van het
nieuwe decreet in het
kunstonderwijs toe:
“De overheid maakt
het nu mogelijk dat
kinderen vanaf zes
jaar alle disciplines
kunnen volgen in het deeltijds kunst- Elewijt telkens dertig zes- à zevenjarionderwijs. Eerder konden leerlingen gen voor een muziek- en woordinitiatie
pas vanaf hun achtste (of het derde terecht.
leerjaar basisonderwijs) muziek en Professionele muzikanten en woordkunstenaars laten de leerlingen kenwoordkunst-drama volgen.”
nismaken met alle parameters van
Kleuterdans en muziekbad de muziek en de woordkunst. Het
De academie van Vilvoorde bood in bespelen van de instrumenten is er
eigen beheer al reeksen Kleuterdans in de beginfase nog niet bij. “Daarvoor
en Muziekbad aan. Daarin wor- is het wachten tot de cursistjes acht
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jaar zijn en ze weten waar hun artistieke talenten en interesses liggen”,
verduidelijkt Heidi.

Eens per week
De eerste graad muziek/woordkunstinitiatie gaat van start op woensdag
5 september en loopt tot 30 juni. In
Elewijt vinden de cursussen plaats op

woensdag van 13.30 uur tot 14.30 uur
en in Vilvoorde op vrijdag van 16.15 uur
tot 17.15 uur.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 77 euro
voor een gans jaar (54 euro voor een
broer of zus).
Praktische informatie is te vinden op
www.academievilvoorde.be en/of telefonisch 02/251.32.81
Tekst: Fons Jacobs, foto: Willem De Leeuw

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

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

v.c.schilderwerken@skynet.be

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
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Op 1 juli schoot Wim Haez
aerts zich
tot koning 2018 van de Sin
t- Sebastiaansgilde uit Weerde. Na
42 beurten
haalde Wim de Koningsvog
el naar
beneden.

Biljartclub Centrum Hofstade huldigde tijdens het jaarlijks clubkam-

pioenschap haar kampioenen 2017-2018. Marc De Smet werd algemeen kampioen en won de beker van het toernooi. Alex Heyvaert en
Freddy De Roover mochten de beker van het toernooi Monika Einfalt
in ontvangst nemen. Op de foto de laureaten, omringd door voorzitter
Marc De Smet en ondervoorzitter Luc Sevens.

Buurtfeest in de Spiltstraat. “Ik woon hier nu al zes jaar en weet niet wie mijn
buren zijn”, zei Leslie. “Prompt organiseerden
Leslie, Brigitte, Wenke, Hermine en Kelly een buurtfeest en het werd een meteen
groot succes. “De eerste keer en hopelijk het
begin van vele jaren.”
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Foto’s: Jean Andries

Braderie in Weerde. Kwaliteitsslagers Kevin en Sofie verwenden hun klanten met een barbecue en een drankje, wat bijzonder gewaardeerd werd.
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Op dinsdag 26 juni werd de
nieuwe Colruytwinkel in de
Kreupelstraat in Eppegem geo
pend. Na de toespraken
van gerant Stijn Renders kon
den de talrijke aanwezigen
kennis maken met de gloed
nieuwe winkel met een
hapje en een drankje.
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De Soirée Tropicale wa
s andermaal een voltr
effer. Ook de allerkleins
ten kwamen op zaterda
gnamiddag aan hun tre
kken tijdens de kindera
nimatie. Vooral aan he
t kleuterkasteel (rechts)
en
knutselen (boven) was
het genieten.

Sportsminded organiseerde in school Wonderwijs in Zemst een kleuterkamp. 140 kleuters van twee tot vijf jaar verzamelden
graag voor een foto.
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Foto’s: Jean Andries

Buren Leiweg Eppegem vierden de honderdjarige Georges De Coninck met een hapje,
een drankje en een streepje muziek.

De Volksspelen voor senioren in Eppegem waren een groot succes. Organisatoren Pol Panis, Wendy Collin en Sonia Michiels, in een outfit van toen, zorgden
voor een gezellige en actieve namiddag. De bedoeling was meer aandacht te
geven aan de senioren, zich amuseren en sporten. Een voltreffer!

“Kinderdagen” in woonzorgcentrum Zon
nesteen. Gedurende drie dagen
konden de medewerkers hun kinderen
meebrengen naar het werk. Een
activiteitenaanbod werd uitgewerkt om
samen met de bewoners aan
deel te nemen. V.l.n.r. Liv en Stig met ma
ma Lotte en Siska en Lola met
mama Soraya.
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tekend seizoen, verzilverd met de titel
Ajax Zemst kan terugblikken op een uits
psafgesloten met een toernooi. Een groe
voor de eerste ploeg. Het seizoen werd
n.
n (van 7 tot 77 jaar) mocht niet ontbreke
foto met de kampioenen en de tijdloze
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Foto’s: Jean Andries

Dat het team va
n Zemst for Life
een vervolg brei
gin juni maakten
t aan hun verhaa
ze ook hun drie
l, was al bekend
goede doelen be
toux, Missing You
. Bekend voor volgen
en Windkracht Ze
d jaar: Transplanm
langs om te vert
st. De drie goed
e doelen van vo
ellen wat ze met
rig jaar kwamen
het geschonken
de nieuwe orga
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www.crazzle.be - 02/899.98.47

Fake money, real fun!

Op zoek naar een
leuke animatie voor
uw personeelsfeest
of klantenevenement
in het najaar?
Een casino-avond heeft
gegarandeerd succes!
(Er wordt uiteraard nooit
voor echt geld gespeeld!)

Dé casino-animatie voor uw bedrijfsfeest,
privéfeest of teambuilding!

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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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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Foto: Jean Andries
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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

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

agalie zocht tevergeefs naar een parkeerplaats voor haar knusse
karretje. Ze ergerde zich zowat blauw aan al die veel te brede auto’s.
“Kunnen die nu niet deftig tussen de lijnen parkeren? Of zijn ze bang
van een deukje of krasje in hun glimmende afgod? Wie bedenkt toch die
alsmaar bredere en hogere auto’s terwijl onze wegen steeds maar smaller
worden en de parkeerruimte schaarser?”, sakkerde ze. Zware zweetdruppels
parelden over haar voorhoofd. Bovendien werd de hoogdringendheid van een
toiletbezoek steeds nijpender. “Weer teveel koffie gedronken”, beklaagde
ze zichzelf. De berm en verderop wat struiken brachten soelaas voor auto
en blaas. En dan die ellendige, steeds maar weerkerende boodschappen.
“Waar is dat lijstje nu weer?”, vloekte ze in zichzelf. Wellicht weer thuis op het
aanrecht vergeten. “Merde!” Dan maar improviseren over wat haar drie rakkers nu weer nodig hadden voor op kamp. Ze stond er immers alleen voor,
want mijnheer Yannick had er niets leukers op gevonden dan net nu een
fietsvakantie van drie weken voor zichzelf te plannen. “Ik verga een heel jaar
van de stress”, had hij gezegd. “Nu wil ik even tijd voor mezelf.” En zij niet misschien? Ze checkte haar smartphone: vier oproepen gemist. Zeven sms’en
en nog een stuk of wat Whatsappen… Aan de kassa van de hypermarkt was
het weer superlang aanschuiven. Sukkelachtige studenten, stressy klanten.
Het vernieuwde systeem wekte alleen wrevel op. Magalie verlangde hartstochtelijk naar de buurtwinkel. Daar was ze op twintig minuten rond, kar vol.
Alles oké, ook kwaliteit en prijs. Ze haatte deze plaats, net een luchthavengebouw. Exclusief taxfree-zone. Gelukkig zonder metaaldetector. Maar wel met
een wispelturige zelfscan. Diepvriesproducten ontdooid en okselvijvers om
U tegen te zeggen. Thuis wachtten drie snaken die zelf hun valies moesten
maken, want die moesten in ’t weekend al de container op.
De pizza’s verzachtten de zeden. De jongens hadden elkaar voorbeeldig geholpen bij het inpakken. Voor haar kerels stonden de fietsen klaar.
Maandagochtend om 4 uur stipt werden ze uitgewuifd. Junior moest nog
wachten tot dinsdagmorgen voor de bus. Het afscheid was kort. Het kon niet
snel genoeg gaan. Om 10 uur gooide Magalie zich uitgeteld op bed. Ze sliep…
wel 24 uur aan een stuk. Tot de deurbel haar wekte. Halfnaakt rende ze naar
de voordeur. De postbode met een pakje, maar ook met fanmail … van de
politie! Wat nu weer? Een boete voor fout parkeren en wildplassen! Magalie
moest erom lachen. Ze klasseerde hem met de glimlach en maakte haar
valies. Klaar voor twee weken grenzeloos genieten in Griekenland. Kalimera!

Alex Lauwens
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Tien keer K'Route
ZEMST – Dit jaar beleeft de K’Route Zemst haar 10de editie. Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus tonen meer dan 70 gedreven lokale kunstenaars hun werken opnieuw aan het grote publiek.
Op initiatief van wijlen Raf Bonte werd
in 2002 de eerste K’Rroute in Zemst
georganiseerd. Wie dacht dat het evenement geen lang leven beschoren
was, moest zijn mening herzien: het
werd een succesverhaal. De vrijwilligers van VVV Toerisme Zemst gingen ook dit jaar weer op zoek naar
enthousiaste deelnemers en anno
2018 stellen onze Zemstse kunstenaars voor de 10de keer tentoon.

Gemeente boordevol talent
“In het begin vond de K’Route jaarlijks
plaats in onze gemeente”, vertelt Ger De
Broeck, medewerker van het eerste uur.
“Om blijvend nieuw werk aan te trekken,
werd al snel overgegaan tot een tweejaarlijks evenement. Er is ook dit jaar
weer een ruim aanbod aan schilderijen,
keramiek, glaskunst, fotografie, kaligrafie, ... en de deelnemende kunstenaars vertellen het publiek graag meer
over de creatieve processen achter hun
werk.”

Stippel zelf je route uit
“We hebben ook iets nieuws”, vertelt Ger
met enige trots. “Voor onze feesteditie
hebben wij het bestaande gemeentelijke kunstpatrimonium kunnen integreren, door nu ook tentoon te stellen
in twee parochiekerken.
In de mooi gerestaureerde SintHubertuskerk in Elewijt is er een overzichtstentoonstelling. Hiervoor hebben
alle kunstenaars één werk gemaakt
rond het thema Feest. Er wordt zo een
tipje van de sluier opgelicht wat de
bezoekers van de route verder mogen
verwachten. De overzichtstentoonstelling is dan ook een prima uitgangspunt
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om zelf je route uit te stippelen. In de
mooie folder, die je op het gemeentehuis en in de handelszaken van Zemst
kan krijgen, vind je alle verdere informatie”, besluit Ger.
De exposities vinden plaats in gemeenschappelijke locaties die worden aangeboden door de VVV Toerisme. Andere
kunstenaars tonen hun werk dan weer
bij hen thuis. Het aanbod is groot en
er is voor ieder wat wils. Er wordt ook
gezorgd voor randanimatie, zoals creatieve workshops, muziek, toneel of een
hapje en een tapje.
De gemeenschappelijke locaties zijn:
• de Melkerij in Zemst

•
•
•
•

de polyvalente zaal van de bibliotheek in Zemst
het
Ontmoetingscentrum
in
Hofstade
de parochiekerk Sint-Clemens in
Eppegem
de parochiekerk Sint-Hubertus in
Elewijt
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Voor meer info kan je alvast een
kijkje nemen op de facebookpagina
www.facebook.com/
KunstenaarsrouteZemst/
of op www.toerismezemst.be
Toegang gratis.

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

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

DE NIEUWE MAALDER

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

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

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

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Onze voetbalclubs op de transfermarkt
ZEMST _ De voetbalcarrousel voor het seizoen 2018-2019 kwam ook nu weer vroeg op gang. Enkele spelers vonden bij onze clubs een nieuwe uitdaging. de Zemstenaar stelt ze aan u voor. Aan
enkelen van hen stelden we dezelfde vragen.
1. Overzicht carrière?
2. Waarom een nieuwe club?
3. Sterke punten?

Tweede amateurs A
KFC Eppegem
Ruben Van Wemmel (doelwachter)
1. Vanaf 6 jaar jeugd Wintam en als
12-jarige naar Rupel Boom (4 jaar
eerste ploeg) en SK Leest (1 jaar).
2. Na Leest wil ik opnieuw naar een
hoger niveau, naar het voorbeeld
van Rupel Boom. Met coach Greg
Vanderidt had ik een goed gesprek.
Alles lijkt professioneel en je voelt
dat KFC Eppegem ambities uitstraalt.
Ook keepertrainer Joel Verhaegen
geeft me een goed gevoel.
3. Sterk in één-tegen-één-situaties,
springkracht en goed meevoetballend.
Robin Nelis (diepe spits)
1. Jeugd
Asse-Zellik
(2002-2009),
Eendracht Aalst (nationale jeugd 4
jaar en tweede klasse), Jong Lede
(vierde klasse), Rapid Lebbeke (1ste
provinciale en gepromoveerd) en
Jong Lede (twee jaar derde amateurs).
2. Kans voor stap hogerop. Greg
Vanderidt (één van de weinigen
met een professionele ingesteldheid, kwaliteitsvolle trainingen, tactisch sterk en psychologisch goed.
Aangenaam voetbal. Schitterend
complex.
3. Rechts- en linksvoetig, techniek, balvast en duelkracht.
Michael Maes (verdediger)
1. Begonnen bij Stekene vanaf 5 jaar,

Een gedeelte van de brede kern van KFC Eppegem. Iedere plaats is dubbel bezet.
Vlnr: Vanderjeugt, Rivituso, Boudart, Leemans, Bell, Denys, Vercammen, G. Breugelmans,
Fuentes, Rijmenams en Dewit

na 1,5 jaar Lokeren tot 18 jaar, Na 13
mooie seizoenen (tot U19 beloften)
naar Hamme. Mijn tweede seizoen
vast in de A-kern, na een pechjaar
heb ik gekozen voor Stekene (2 jaar).
2. FC Eppegem is een club met een
plan/toekomst. Toen ik van Marc
Talbut de kans kreeg om te tekenen
heb ik geen seconde getwijfeld. Alle
bestuursleden hebben een duidelijke kijk en visie op het voetbal en
dat ligt me wel. Je voelt ook dat het
een familiale club is en dat vind ik
altijd wel leuk.
3. Gedrevenheid
en
motivatie.
Daarnaast is mijn korte en lange
passing ook één van mijn sterke
punten. Conditioneel sterk, ik ga
graag mijn flank af en dit dan de
hele wedstrijd.
Mitchel Maes (aanvallende half)
1. Opleiding gekregen bij Sp. Lokeren
van 5 tot 16 jaar en Avanti Stekene
(2 jaar).
2. KFC Eppegem heeft een mooie
accommodatie, werkt zeer profes-

sioneel en iedereen wordt goed
behandeld. Kwaliteit van het speelveld, uitstekende ballen en de
manier van trainen, alles is top. Het
was een mooie kans die ik met beide
handen moest grijpen.
3. Snel, traptechniek en goede dribbel.
Jorn Rijmenams (centrale half)
Jeugd bij KV Mechelen en ex-basisspeler bij tweedeklasser Heist. Hij was vier
jaar sterkhouder van SK Londerzeel en
heeft een pak ervaring.
Anthonio Rivituso (verdediger)
Links- en rechtsvoetig. Hij kreeg een
opleiding bij RSC Anderlecht, speelde
bij het Italiaanse Chievo en werd met
RWDM kampioen in tweede amateurs.
Niel Hendrickx (flankspeler)
Een speler voor de toekomst. Kreeg een
opleiding bij KRC Genk, voetbalde bij
een eliteploeg en de nationale ploeg
U16.
Bryan Van der Jeugt (halfspeler)
Linksvoetig, kan een goede lange bal
geven en heft een goed schot naar
doel. Een teamspeler.
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bvba

Brusselsesteenweg 471
1980 Eppegem-Zemst
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
Zon- en feestdagen 11:30 - 23:00

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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Derde provinciale C
FC Zemst

inactief maar blijven trainen
bij FC Zemst en vanaf oktober
“Een herhaling van het uitstekende
in de kern.
voorbije seizoen met een derde plaats 2. Mijn broer Jonas is titularis bij
zou fantastisch zijn”, zegt trainer Bart
FC Zemst, mijn lieve zus is
Van Winckel. “Bij de topploegen zijn we
afgevaardigde van de damesniet. Het is een cliché, maar met een
ploeg. Mijn keuze om voor
plaats in de top vijf en winnen tegen de
Zemst te kiezen is toch logisch.
buurtploegen kan ik leven. We hebben 3. Technisch sterk en een goede
de kern kunnen behouden, alleen Bart
passing. Ik hoop op zoveel
De Doncker stopt, maar die is uitstekend
mogelijk speelminuten. Ik De nieuwkomers van FC Zemst v.l.n.r. Jaric Bioui
doelwachter Christophe De Spriet (35), Remy
vervangen door Christophe De Spriet.
heb nog een hele carrière (17),
Voet (23) met manager Jurgen Deman.
We hebben een kern van 21 spelers die
voor mij en zal mijn kans wel
allen een basisplaats waard zijn. Ik ben
grijpen.
jaar met moeder Valerie Tulleneers
zes jaar bij FC Zemst. In al die jaren is Christophe De Priet (doelwachter, 35)
(van kapsalon Aktueel) in Zemst, maar
de club gegroeid. Die positieve lijn gaan 1. Jeugd Beerschot tot 17 jaar, Wilrijk,
ben terug in Brussel gaan wonen.
we proberen door te trekken.”
Kontich, Walem (3 jaar), Bierbeek en
Voetbal al drie jaar voor FC Zemst.
Nieuw bij FC Zemst: Patrick Peetermans
Rotselaar (3 jaar).
2. Graag in de kern en ik hoop op veel
(U17) wordt trainer van de reserven, 2. Ik woon in Wilrijk, Zemst is dichter bij
speelgelegenheden. Ik ben klaar om
Gunter Verdict (U13 dames) neemt de
huis. Ik ken trainer Bart Van Winckel
de stap te zetten naar de eerste ploeg.
taak van T1 damestrainer Guy Van Dam
en Glenn Schils. Ik kreeg veel aan- 3. Flitsende aanvaller, ik hou van een
over. Peter Cordemans (U17) wordt traibiedingen maar vanaf het eerste
actie maken, balvast en snel.
ner U21. Ilse Janssens is de nieuwe vermoment klikte het met manager
KCVV Elewijt
zorgster van de A-Ploeg.
Jurgen Deman en bestuur.
Jaric Bioui
3. Voetballend sterk, goede coaching Tijdens de persvoorstelling was het doel
van KCVV Elewijt duidelijk merkbaar en
1. Begonnen bij de jeugd van RC
en ervaring.
met tal van nieuwe sterkhouders legt
Mechelen tot 16 jaar. Een half jaar Remy Voet
Temse wegens studies. Een tijdje 1. Ik ben een Brusselaar, woon al tien de club de lat hoog. Over titelkansen
wilde trainer Wim D’Hondt niet spreken.
“Laat ons maar het doel van voorzitter
Rudy Bautmans waarmaken, en dat is
beter doen dan de zevende plaats van
vorig seizoen. Ook al denkt hij er stiekem anders over (lacht). De mentaliteit
van vorig seizoen moet veranderen. Er
waren spelers bij die niet leefden voor
het voetbal. Tegen de topploegen hebben we te weinig gebracht. Dat moet
dit seizoen, met een brede kern, veel
beter”, zegt de trainer.
Ken Vanhalle (31)
1. Jeugd van Vilvoorde, Strombeek,
Nieuwkomers KCVV Elewijt. V.l.n.r. Zaid El Boubsi (Diegem), Filip Stylemans (Machelen),
Wolvertem en vanaf 15 jaar KV
Sammy Abdellah (Rap. Leest), Kjell Vervoort (Machelen), Kristof Hannaert (Machelen),
Mechelen tot beloften. Kern Wolvertem
Jens Breuer (Delta Londerzeel), Mick De Voster (FC Zemst), Ricky Coertjens (Strombeek),
Thomas Rijpens (Tisselt) en Ken Vanhalle (Rap. Leest). Niet op foto: Arnoud Bras (Puurs),
(2 jaar) en Rap. Leest (10 jaar).
Mathias Van Nieuwenhuyzen (Diegem) en Kevin Goossens (Ritterclub).
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2. Ik woon in Elewijt en ken er veel (allen (KCVV Elewijt B). Gertjan Peeters Verbr. Hofstade
mensen. Reeds vele jaren werd aan (kern A-ploeg), Cedric Bodart en Sigi Trainer: Patrick Vervoort
mijn mouw getrokken. Mijn vader Bruyndonckx (spelers die vroeger bij de IN: Imad El Attabi (VK Weerde),
speelde vele jaren voor Elewijt en de nationale reserven speelden) zullen nu Bentla Faysal (SK Peulis), Timothy
Van den Heuvel (KCVV Elewijt), Brent
cirkel is rond.
uitkomen voor het B-elftal.
3. Goede jeugdbegeleiding bij KVM en UIT: Alou Akim (FC Melsbroek) en Frieden Vanhorenbeeck (FC Zemst), Geoffrey
Vanherck (komt terug) en Amin Quamari
tien jaar ervaring bij Rap. Leest. Sterk Amisrai.
(zonder club).
op de lijn, goede reflexen en goed
KCVV
Elewijt
B
UIT: Mick De Voster (KCVV Elewijt),
meevoetballen.
Trainer: Jeroen Van Helden
Tristan Cuyvers (Borchtlombeek) en Levi
Ricky Coertjens (29)
1. Jeugd Merksem, Antwerp (2 jaar IN: Yentel Spiessens (Meerbeek), Marwan Taelmans (stopt).
A-kern), Temse, Berchem en Zwarte El Benaoui (vrije speler), Mathias IN: Ahmimed Anas (FC BorghtHumbeek), Lukas Gielen (Sterrebeek),
Leeuw (telkens 1 jaar) en Strombeek Vannieuwenhuyse (vrije speler)
UIT: Damien Graf, Thomas Graff en Sergio Arno Horvath (FC Beigem), Pipo Kato
(2 jaar).
Sese (Sterrebeek), Benno Lacroix
2. Ik kan terugblikken op vele jaren in Mata Herrera (allen KFC Eppegem).
(Steenokkerzeel),
hogere reeksen. Ik word
Tibo Miseur (Vossem),
geleidelijk ouder, heb
Antoine Pendevlle en
een zoontje en tijd om
Fabio Ruggieri (allebei
andere prioriteiten te
Sterrebeek), Bono Sabels
stellen.
(Steenokkerzeel), Tom Van
3. Karakter, snel langs
Ingelgom (Kampenhout),
de flanken en kan een
Arne Vanvossel (Moorsel),
doelpunt scoren.
Othman Abdach, Cheung
Thomas Rijpens (30)
Yok Hoi, Juan Esbeban,
1. Jeugd Sp. Tisselt en RC
Francesco
Faragone,
Mechelen, WillebroekElejandroo Gits, Marwan
Meerhof (3 jaar A-kern),
Kabou, Arnoud Mbenzu,
Rap. Leest (2 jaar), GR
Arno Ockerman, Bertrand
Katelijne (3 jaar) en terug
De nieuwkomers van VK Weerde: boven v.l.n.r. Benny De Backer, Seppe
Rugira Kayonga, Nick Van
Tisselt (1 jaar).
Van Hof, Lucas Janssens, Davy Deck (trainer), Martin Delloye en Ywen
Deck.
Onder:
Tiemen
Vanhamme,
Brent
Heyligen,
Salvatore
Gran
Villano
Riet, Glenn Vanderveken en
2. Ik kende Wim D’Hondt
en Aron Lorreyn.
Kevin Vandroogenbroeck.
van bij GR Katelijne, hij
wilde mij en merkte onmiddellijk dat
VK Weerde
Derde recreatie B
het bestuur ambities heeft.
3. Ervaring, kopbalsterk, stevig in duels Trainer: T1: Davy Deck, T2: Tim Verhaegen (Antwerpen)
IN: Raihane Benrahhou en Salvatore SK Laar
en goed positiespel.
Granvillano (allebei FC Peutie), Een boeiend seizoen kondigt zich aan
Vierde provinciale D
Benny De Backer, Seppe Van Hof en bij SK Laar. De eerste ploeg wordt aanKFC Eppegem B
Lucas Janssens (allen FC Zemst), zienlijk versterkt met de terugkeer van
Trainer: Rudy Van Hemelrijck (vorig jaar Martin Delloye (Zuun), Brent Heyligen de broers Genneret (VV Elewijt). Met een
T3 A-ploeg)
(Werchter), Aaron Lorreyn (Woluwe volledige fitte kern verwacht de club een
IN: Vincent Penninckx (doelwachter Sp. Zaventem) en Tiemen Van Hamme plaats in de top drie. Er is ook een nieuwe
Kortenberg), Ilias Marzouki (SC Vilvoorde), (Berg Op).
beloftenploeg o.l.v. Joachim Van der Aa
Kevin Musabau (FC Ramsdonk), Freddy UIT: Imad El Attabi (Verbr. Hofstade), (VK Weerde). En vanaf dit seizoen speelt
Mvogo (Vilvoorde United), Damien Graf, Gregory Smal (stopt) en Mounir de jeugd in de Brabantse competitie, met
Thomas Graff en Sergio Mata Herrera Bouchaouni.
interessante streekduelletjes tot gevolg.
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Pastoor Frans vijftig jaar priester
WEERDE - Op zaterdag 30 juni werd het vijftigjarig priesterjubileum
van Frans Metdenancxt gevierd met een plechtige eucharistieviering in de kerk van Weerde, gevolgd door een receptie in parochiecentrum Ons Huis.
Frans Metdenancxt werd geboren in
Zemst-Laar op 14 maart 1944. 24 jaar
later werd hij tot priester gewijd door
kardinaal Suenens op 28 juni 1968.
Bijna de helft van deze periode verbleef
pastoor Frans in Zemst.
Na zijn priesterwijding werkte hij eerst
op het bisdom, werd hij vervolgens
legeralmoezenier en nadien pastoor in

Geetbets. In oktober 1994 keerdeFrans
terug naar zijn geboortestreek en werd
hij pastoor in Weerde en deken van
het toenmalige dekenaat EppegemZemst.
Na enkele maanden werd zijn pastorale bevoegdheid uitgebreid en kwam
er ook Hofstade bij.
En daar bleef het niet bij: in 1999 werd
ook de parochie van Eppegem toegevoegd. In 2000 volgde dan Elewijt,
nadien Laar en uiteindelijk ook Zemst
in 2005. In september 2006 werd hij
federatiepastoor van Zemst.
Zijn jaarlijkse vakantie brengt hij al
vele jaren door in de trappistenabdij
van Latrun in Israël. Maar zijn computer gaat altijd mee en zo blijft hij in
contact met zijn medewerkers in de
federatie.

Pastoor Frans, omringd door
zijn dierbare familieleden.

Ook de Zemstenaar biedt pastoor Frans
hartelijke felicitaties aan.
Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries

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
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GRASMAAIER-PROMO
TOT 28/08/2018

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
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

GEREGISTREERD AANNEMER

Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

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

info@b-paint.org
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KID-fonds van vitaal belang
ZEMST – Vijf jaar geleden werd Eleonore (6), dochter van Wim en Hanan, opgenomen in het ziekenhuis
met een levensgevaarlijke infectie. Meerdere organen werkten niet meer. Wekenlang hing haar leven
aan een zijden draadje. De diagnose kwam nét op tijd en luidde “PID”.

Hanan opent de voordeur en
geeft me een hartelijke zoen.
“Wil je koffie?” Haar glimlach
is warm. Wim lacht me vriendelijk toe: “Welkom!” Binnen
staan enkel een hoeksofa
en een eettafel met stoelen.
De muren zijn niet geverfd,
hier en daar hangen kindertekeningen. De leegte van de
woning staat in schril contrast met de warmte van haar
bewoners. Waarom?
Wim, wat is PID?
“PID staat voor Primaire
Immuun Deficiëntie. Door
dit aangeboren defect in het
afweersysteem maakt het
lichaam bepaalde antistoffen
niet aan. De ziekte is ernstig.
De eerste infectie kan fataal
zijn. In zijn ergste vorm faalt
het immuunsysteem volledig
en sterft het kind in het eerste
levensjaar als het geen aangepaste therapie krijgt.”
Wat veroorzaakt PID?
“PID is een genetische aandoening. Na de diagnose werden we
allen gescreend en bleek ook onze oudste dochter Cheyenne (8) eraan te lijden.”
Hoe wordt PID opgespoord?
“Enkel met een vroegtijdige diagnose
kan men het leven van het kind redden
of tijdig de juiste behandeling opstarten

Hanan en Wim met hun
dochters Cheyenne,
Eleonore en Emely.

"Ieder kind dat sterft,
is er één te veel"
om onomkeerbare orgaanschade te
voorkomen. En daar wringt het schoentje: er zijn meer dan 170 gevallen van
PID bekend, maar men schat dat 80%
van de patiëntjes overlijdt vooraleer de
diagnose wordt gesteld. Vele artsen,
ziekenhuizen en ouders kennen PID
immers niet.”

Waaruit bestaat de behandeling?
“Wij dienen onze dochters
éénmaal per week baxters
met antistoffen toe. Zo kunnen we de ziekte stabiliseren en hen een zo normaal
mogelijk leven geven. Maar
PID is als een vulkaan die
elk moment kan uitbarsten.
Enkel stamceltransplantatie
kan hen redden. 20% van de
kindjes overlijdt echter tijdens
deze ingreep. Bovendien is
succes niet gegarandeerd:
het kind ondergaat wekenlang een loodzware chemotherapie, de gedoneerde
stamcellen kunnen afgestoten worden en het kind kan
een infectie oplopen die in
dat geval levensbedreigend
is.”
Deze ziekte zet overduidelijk een enorme druk op
jullie gezinsleven?
“Momenteel gaat het goed
met onze dochters. Zij gaan
terug naar school, hebben
hun leerachterstand ingehaald en zijn
zelfs lid van een atletiekclub. Maar hun
verleden en de noodzakelijke levenslange behandeling wegen zwaar. Ook
hun toekomst is onzeker: zij hebben
een verhoogde kans op kanker, autoimmuniteitsziektes, enzovoort. Ook
in ons dagelijks leven eist de ziekte
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praktische aanpassingen. Onze dochters zijn zwaar allergisch aan verf, stof,
kuisproducten, onkruidverdelgers, … Wij
wassen hun kleding dagelijks op 60°.
Onze vrije tijd spenderen we aan de zee
om Cheyenne’s eczeem te verzachten.
Hanan kan niet uit werken gaan, omdat
zelfs de kleinste infectie dagenlange
zorgen vergt.”
Vandaar je inzet voor het KID-fonds!
“KID staat voor KinderImmuunDeficiënties en is ook de naam van de
afdeling binnen het kinderziekenhuis
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van het UZ Leuven waar kinderen met
PID worden verzorgd. Het fonds werd
opgericht in april 2014. Hun missie is
onder andere de ziekte meer bekend
maken bij de bevolking, de artsen en
de politiek zodat de diagnose tijdig kan
worden gesteld. Daarnaast ondersteunen zij wetenschappelijk onderzoek
rond de meer dan 250 verschillende
bekende PID’s.
Uiteindelijk moeten we komen tot
een automatische screening bij de
geboorte en een gestructureerde zorg
voor PID-patiëntjes. Ieder kind dat

sterft, is er immers één te veel. Om
de broodnodige financiële middelen
te werven, organiseer ik elk jaar een
benefiet. Die brachten de afgelopen
vier jaar tienduizenden euro’s op. De
sympathie en de steun van mijn klanten en van verschillende BV’s motiveren ons om door te gaan. Het volgende
event wil ik organiseren in de lente van
2019 in Zemst.”
Meer weten? Op www.kidfonds.be vind
je o.a. 10 waarschuwingstekens voor PID
en kan je dit goede doel steunen.
Tekst: Anja Van Cappellen, foto: familie Cloots

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Waanzinnige Rode Duivels!
ZEMST - Dolle taferelen, uitzinnige vreugde, immense blijdschap en trots. Honderden fans in alle
deelgemeenten van Zemst keken op grote en kleine schermen, in drukke cafés en op propvolle pleinen. Jong en oud, groot en klein, iedereen omhelsde iedereen, de vuisten in de lucht. Onze Duivels
wonnen van het almachtige Brazilië en gaven in de halve finale Frankrijk partij. Het werd een zure
nederlaag maar de Rode Duivels mogen trots zijn. Winst tegen Engeland en een derde plaats was een
mooie troost en het beste resultaat ooit.

Tekst: Jean Andries, foto’s: Jean Andries en Marlies Van Steenwinckel
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Natan zonnebrillen ook te verkrijgen op sterkte.

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

