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December: u weet wat dat betekent, beste lezer.
De Sint is nog maar pas het land uit of daar duikt
de kerstman alweer op. Lijkt allemaal bijzonder
gezellig, maar achter de schermen spelen zich
andere taferelen af. Dat Sinterklaas en de kerstman geen vrienden zijn, weten wij hier al lang
(zie ons nummer 36 van december 2008). “Die
dikke uit het Hoge Noorden, dat is een platte
commerçant”, klaagt de Sint. “Dat gejengel van
how how how, die domme rendieren en altijd die
ellendige kerstjingles, wat is daarvan in godsnaam
de bedoeling? Poen pakken, ja!” “Ach, die ouwe
kan niet mee met zijn tijd”, sneert de kerstman.
“Dat die bleke Spanjaard eerst maar eens orde op
zaken stelt in zijn personeelskwesties. Dat gedoe
met zijn roetpieten, bedoel ik. Of zijn die geverfde
idioten nu toch zwart?”
Groot was onze verbazing toen ze hier vorige
week samen op de stoep stonden. Met één lange
klaagzang: “Dit houden wij niet langer vol, jongens. Elk jaar opnieuw in enkele dagen tijd een
paar miljoen pakjes versleuren. Of dat nu gebeurt
met een slee en rendieren of met de hulp van
een ouwe knol en enkele half zwart geschilderde kwasten, het komt op hetzelfde neer: die
immense werkdruk, die onhoudbare flexibiliteit,
dat voortdurende risico op arbeidsongevallen, een
mens zou voor minder gaan staken. In deze tijden
van robots en automatisering moeten daar toch
andere oplossingen voor bestaan?” Met plezier
verwezen wij beide heren door naar Kris Rottiers
uit Hofstade en zijn drones, waarover u verder in
dit nummer alles verneemt. Met een warm hart
namen wij afscheid van Sint en kerstman, beiden

zichtbaar opgelucht en enthousiast over hun
toekomst.
Met evenveel vreugde nemen wij deze maand ook
afscheid van Ellen, sinds 2016 hoofdredacteur
van dit glossy magazine. Zij neemt even tijd voor
andere dingen en dat is haar van harte gegund.
Tot heel binnenkort en bedankt voor alles, Ellen!
Veel zwaarder valt het afscheid van Jean-Marie,
medeoprichter en gedreven medewerker van de
Zemstenaar. In zijn eigenzinnige stijl bracht JM
talloze bijdragen over muziek, film en alles wat
van ver of dichtbij een beetje naar cultuur ruikt.
Of naar onzin. Dit afscheid is oneindig veel moeilijker, omdat het definitief is. En omdat JM niet
zomaar een collega was. Wij verliezen met z’n
allen een dierbare vriend.
De tijd heelt alle wonden, zegt men. Zeker zijn we
daar op dit moment niet van, maar laten we het
hopen, beste lezer. En proberen te genieten van
het laatste nummer van dit rare jaar.

Paul

facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar
dezemstenaar.com
info@dezemstenaar.com
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ma: sluitingsdag
di, woe, do, vrij: 11.30 tot 15.00, 17.30 tot 22.00
keuken open
zaterdag: 17.30 tot 22.00 keuken open
zondag: vanaf 11.30 doorlopend open tot 22.00
Woensdag steakdag à €16,50 met frietjes en saus
naar keuze en gemengd slaatje
Afhaalmenu Kerst en Nieuwjaar: www.mievanbart.be
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info@b-paint.org

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

dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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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

In actie voor Zemst for Life!
ZEMST - Goede doelen steunen en ondertussen rond de feestdagen aan je lijn of conditie werken en
sportief bezig zijn? Het kan! Zowel multisport- en fietsclub De Sempstse Duvels als Biodanza als ZeRo
Skip bieden je een scala van mogelijkheden.
De Sempste Duvels laten geen gelegenheid onbenut om hun (spier)krachten te
bundelen. Zo ook voor Zemst for Life.
Volgens hen is dat de ideale caloriekiller tijdens de feestdagen. Wie op die
manier de drie goede doelen van Zemst
For Life wil steunen, kan op kerstdag zijn
tweewieler bovenhalen. De Sempstse
Duvels borduren voort op het concept
“Rapha Festive 500”! Wat is dat voor een
beest? Wel, dat is 500 km fietsen tussen
kerst en nieuwjaar. Starten doen ze op
25 december om 9.30 uur aan De Kroeg
in Zemst voor een rit van een 80-tal
km aan een gezapig tempo; dagelijks
doen ze dan opnieuw een rit en dit tot
31 december. Als je kerstavond niet
gemakkelijk verteert, mag je natuurlijk
ook instappen op 26 december.
De Duvels maken er geen race van maar
rijden aan een gemiddeld tempo van
25 à 27km per uur, zodat iedereen kan
volgen. Soms is het vlak en soms gaat
het wat op en neer. Iedereen is welkom
op deze kerstritten, ongeacht van welke
club of gemeente je bent. Breng gerust
je eigen (sport)makkers mee. Hoe meer
volk, hoe meer vreugde en centen voor
het goede doel. De organisatoren sluiten
niet uit dat ze misschien ook een of meer
gezellige après-bikes organiseren….

De Sempstse Duvels maken zich op voor 500 km
fietsen tussen kerst en nieuwjaar.

mee vertrekken. De Duvels zijn geen wegduivels maar respecteren steeds de wegcode en fietsen in een compacte groep.
Meer info over de ritten via de facebookpagina’s, www.multisporter.be of www.
sempstseduvels.be
Of sla je liever de dansbeentjes uit?
Niet zo’n fietsfanaat? Dan kan je
Biodanza biedt plezier,
dans en samenzijn.

Wat is de link met Zemst for Life?
En wat met de veiligheid?
Wie meefietst doneert per rit 5 euro. In
ruil krijg je een unieke bidon, goed gezelschap en mooie fietsroutes. De opbrengst
gaat integraal naar Zemst for Life. Wie
zonder fietshelm komt opdagen, kan niet
7

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.
www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61
info@uitvaartzorg-verheyden.be

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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ook meedansen voor Zemst for Life!
En ondertussen ontdek je Biodanza.
Biodanza is een combinatie van plezier, dans en samenzijn. Er zijn geen
stapjes te leren en een partner is niet
nodig. Met heel eenvoudige dansen en
bewegingen ga je voorbij aan stress,
en verwelkom je meer levensvreugde!
Iedereen naar de bib van Zemst,
Schoolstraat 23, op dinsdag 18 decem-

Jump for Life met ZeRo Skip.

ber om 19.15 uur! Deelname: 10 euro,
achteraf drankjes aan mini-prijzen.
Inschrijven mag maar hoeft niet. Contact
via greet.selderslaghs@skynet.be, 015/62
06 35 of www.itworkstomove.eu.
Touwtjespringen kon je ook…
ZeRo Skip bleef ook niet langs de
kant staan. Op 25 november 2018
tussen 13 uur en 17 uur was ieder-

een uitgenodigd op Jump for Life om
mee touwtje te springen. Het was een
echte springmarathon (om de beurt
30 seconden springen en dat drie
uur aan een stuk) en de club organiseerde initiaties voor zowel beginners
als gevorderden. De opkomst was net
zoals vorig jaar een groot succes. Meer
info op de website: www.zeroskip.be.
Tekst: Bart Coopman, foto’s Jean Andries

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
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Revolutie in de pakjessector
HOFSTADE – Kris Rottiers heeft een ambitieuze passie: iets nieuws creëren met een toegevoegde waarde
voor een groot deel van de wereldbevolking. Met zijn bedrijf Drone-future lijkt hij goed op weg om een
tweede Steve Jobs te worden … Vele bedrijven investeren in drone-technologie en in het vervoer van pakjes van A naar B. Maar tot hiertoe vond niemand een oplossing voor de laatste fase in dit verhaal, de zogenaamde “last mile”. Hoe maak je een systeem dat pakjes kan afleveren in een brievenbus bij de klant?
Ivan had het originele idee voor dergelijk
systeem. Hij sprak er Kris over aan. Die
sliep er een nachtje over. Al gauw zag hij
een wereldwijd potentieel voor de pakjessector. De volgende dag liet hij Ivan een
nieuwigheidsonderzoek uitvoeren (nvdr:
onderzoek naar wereldwijd beschikbare
patenten). Al snel werd duidelijk dat Ivans
concept uniek was. Kris nodigde zijn
mentor Bart uit om mee in het project
te stappen. Drone-future werd opgericht,
een wereldwijd patent werd ingediend en
de productontwikkeling ging van start.
Hoe werkt het?
Het systeem bestaat uit een doos (box)
waarin het pakje zit, een platform, een
lift en een “slimme brievenbus”. De lift
kan gemonteerd worden op de daken
of langs de gevels van bijna elk gebouw.
De drone landt op het platform bovenaan het gebouw en schakelt zich uit. De
box koppelt zich los, klikt zich vast op de
lift en zakt tot voor de brievenbus. Het
pakje wordt in de brievenbus geschoven
en eventuele retourzendingen worden
in de box geschoven. Daarop klimt de
box via de lift tot boven, waar hij opnieuw
wordt gekoppeld aan de drone. De drone
start op, maakt zich los en klimt naar
zijn maximale vlieghoogte.
Eenvoudig, veilig, ecologisch en
prijsgunstig!
Het modulaire systeem kan gebouwd
worden op maat van de klant of de
sector waarin die werkzaam is. Omdat
de drone niet landt in de tuin of op de
oprit, is er geen risico op verwondingen
van kinderen of huisdieren, diefstal of

De oprichters van Drone-future met
een prototype van de box.

vandalisme. Drones zijn zelf milieuvriendelijk én halen met dit systeem
een deel bestelwagens uit het verkeer,
waardoor er minder files zullen zijn. En
het prijskaartje? Voor de lift, het platform en de brievenbus betaal je voor de
eerste basisversie 1000 à 1500 euro.

Mechelen als proefkonijn
Begin 2019 zal Drone-future een prototype uittesten voor de ogen van de
hele wereld, op een industrieterrein
in Mechelen, met lokale bedrijven.
Mechelen werd niet zomaar gekozen.
De stad wordt geleid door de beste burgemeester ter wereld en heeft in het
verleden meermaals bewezen innovatief te zijn. Dit pilootproject zal grote
visibiliteit verlenen aan de verschillende partijen, een echte win-win dus.
Worden we binnenkort overspoeld
door een zoemende zwerm drones
boven onze daken?

Allerminst. De echte uitrol van het project zal plaats vinden in andere landen,
zoals de VS, China, Israël en IJsland.
Daar omarmt men innovaties en is de
wetgeving minder streng.
En de toekomst?
Het systeem kan worden ingezet voor
een hele rist aan andere applicaties. Denk maar aan het transport van
medicatie, bloedstalen, organen en
zelfs personen. De drones kunnen ook
gebruikt worden voor het reinigen en
onderhouden van hoge gebouwen.
Ook iets voor jou?
Drone-future onderhandelt met verschillende bedrijven van wereldniveau.
Maar ook jij kan deelnemen aan dit
avontuur. Als startup zijn zij immers op
zoek naar bedrijven en particulieren die
geloven in hun missie en willen investeren in hun product. Meer info op www.
drone-future.com.
Tekst en foto: Anja Van Cappellen
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Vaarwel, Jean-Marie
ZEMST – Het was een donkere maand voor de Zemstenaar. Op 4 november overleed Jean-Marie Brassine,
medeoprichter en trouwe medewerker van dit blad. JM ging thuis in vrede heen, omringd door zijn
geliefden, na een jarenlange strijd tegen kanker. Een massa mensen woonde zijn uitvaart bij in “zijn”
Melkerij. Hij werd amper 57.
De uitvaartdienst van JM verliep
zoals hij door het leven ging: met
veel gevoel, een flinke scheut
humor en – letterlijk en figuurlijk –
een bijzonder warme sfeer. Familie
en vrienden schetsten een beeld
van wat JM in zijn leven realiseerde:
zijn “muzikale” jaren bij Munich
Records, zijn rol bij de oprichting van gemeenschapscentrum
de Melkerij, zijn bijdrage aan de
Zemstenaar, zijn medewerking aan
Oud-Chiro en de buurtfeesten van
het Kerkveld, alles kwam uitvoerig
aan bod. Meest beklijvend waren
de getuigenissen van zijn vrouw en
kinderen. Sofie, Ansje, Joren en Ilke
keken met warme liefde terug op
hun fantastische papa. En Inge besloot
met een indrukwekkende laatste groet
aan de man van haar leven.
Voor het eerst in dertien jaar de
Zemstenaar schrijf ik hier iets in de ikvorm. Omdat JM en ik veertig jaar lang
deel uitmaakten van elkaars leven,
ergens op de dunne lijn tussen méér dan
vriend en bijna familie. En omdat ik alles
herken wat mensen over JM te vertellen
hadden. Te beginnen met die onwaarschijnlijke gulle vrijgevigheid. Als JM iets
had, mochten anderen daarin delen. In
zijn jaren bij Munich Records strooide hij
kwistig cd’s in het rond. “Kijk eens Pauleke,
ik heb hier een prachtige cd-box van Neil
Young. Gij hoort die graag, hé? Pak mee,
maat. En hier zie, neem die van The Velvet
Underground ook maar mee!” Half Zemst
heeft thuis nog altijd cd’s liggen van JM.
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JM ging fluitend door het leven en maakte
van zijn hobby zijn job. Sterker nog, ook
zijn stoutste droom maakte hij waar. JM
kende honderden muziektempels en
culturele centra in heel het land, van de
Brusselse AB tot de Roma in Borgerhout.
Dat bracht hem op een waanzinnig idee.
“Zeg Pauleke, zoiets zouden wij hier in
Zemst toch ook moeten hebben, hé.
Die afgeleefde snookerzaal in de oude
melkerij, die is daar toch prima voor
geschikt? Wat denkt ge? Hé? Hé?” “Op
uw kop gevallen, Jeanke? Weet gij wat
dat kost?” “Ja, maar we kunnen daar
toch wat mensen warm voor maken?
En de gemeente erbij betrekken? Hé?
Hé?” “Mmmwa, waarom ook niet? ’t Is het
proberen waard, hé.” En kijk, met de volle
steun van enkele open geesten binnen
en buiten het gemeentebestuur toverde
Zemst de oude melkerij om tot een

prachtig gemeenschapscentrum.
Zo jammer dat JM zijn droom niet
langer heeft kunnen beleven.
Niet alleen wat JM deed, maar vooral
zijn levenshouding werkte aanstekelijk: vrolijk, schalks, vaak plagerig
en boordevol humor. Als ik hier alle
mooie momenten met JM ga vertellen, raakt deze uitgave niet in uw
brievenbus. De wilde jaren in Chiro
en Tramalant, de hilarische avonden
bij de Woit en in de Borsalino, de
legendarische volleybaltornooien, de
zomervakanties mét en zonder kinderen, veel te veel om op te noemen.
Toch waren er ook dingen waar hij
weinig voeling mee had. De tuin
bijvoorbeeld. Niemand heeft hem
ooit betrapt met een hark of een schop
in zijn handen. JM kende nauwelijks het
verschil tussen een rabarber en een
framboos. Toch was er één struik die hij
met liefde en vakkennis verzorgde. En
waar hij graag de vruchten van plukte.
Ook de ochtend was niet echt zijn ding.
Of dacht u dat het toeval was dat zijn
uitvaart in de namiddag plaats vond?
Zijn urne bleek om een onverklaarbare
reden niet mee te willen vóór de middag.
En nu? Hoe moet het nu verder? Het leven
gaat voort, zeggen ze. Dat zal wel, zeker?
JM is nu een maand weg. Niet één dag is
voorbijgegaan zonder te denken aan mijn
compagnon de route, één van mijn allerbeste vrienden ooit. Het leven gaat verder?
Zal wel, maar het zal een tikje minder vrolijk zijn. Vaarwel, ouwe makker…
Tekst: Paul Verdoodt, foto: familie JM
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Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
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From China with love
ELEWIJT - In oktober ruilde Sara Loncke (23 jaar) haar veilige thuishaven in Elewijt voor China. Na haar
studies vond ze het tijd om eens uit haar comfortzone te komen en ze trok voor tien maanden naar
de Ronghuai Middle School in Zhuji, Shaoxing (in de Zhejiang provincie), zo’n 60 km van Hangzhou. In
deze internationale school geeft ze Engelse les aan Chinese kinderen. Ik ging virtueel met haar mee
en kon haar enkele vragen stellen.
Sara: “Ik ben hier geraakt dankzij China
Plus, een Nederlandse organisatie die
in West-Europa leerkrachten rekruteert
en begeleidt. De Chinese leerkrachten
hebben vaak niet zo’n goede uitspraak
en richten zich heel hard op kennis uit
het hoofd leren. Daarom worden in heel
China buitenlanders ingeschakeld om
een handje te helpen. Het is de bedoeling dat de leerlingen vlotter Engels
kunnen spreken en ook eens een
andere cultuur leren kennen.”
Hoe zien jouw lessen eruit?
“Net zoals bij ons loopt het schooljaar hier tot eind juni. Mijn klassen
zijn steeds twee groepen samen, wat
neerkomt op 60 tieners van 13 à 14 jaar
in een grote aula. Ik moet dus nogal
vaak roepen om boven het gebabbel
uit te komen. Voorlopig geef ik les over
Public Speaking en leid ik de English
Club. De bedoeling van mijn lessen is
dat de leerlingen meer Engels durven te spreken, dus het mag al eens
leuk zijn. Maar het is niet gemakkelijk
om iedereen mee te krijgen. Hoewel
dit een internationale school is, is
het niveau echt ondermaats. Zelfs de
directeur spreekt geen woord Engels.
De leerlingen verstaan zelden mijn
instructies en lopen daardoor soms
echt leuke activiteiten mis. Normaal
moet er bij elke les een Chinese leerkracht Engels aanwezig zijn om eventueel bij te springen, maar in realiteit
zijn die vaak afwezig of spreken ze zelf
amper Engels.”

Sara moet al
eens roepen
om boven het
gebabbel uit te
komen.

Red je je daar een beetje in je eentje?
“Toen ik aankwam in Hangzhou kende ik
niemand. De eerste dagen zag ik alleen
mensen van de organisatie om mij te
helpen met het krijgen van een SIMkaart, het doorlopen van de medische
controle, het openen van een bankrekening en een korte training voor leerkrachten. Maar ondertussen heb ik een
goed contact opgebouwd met enkele
fijne collega’s. Sommigen spreken wel
een woordje Engels, met anderen communiceer ik via handgebaren en vooral
veel Google Translate.”
Hoe vul je je vrije tijd in?
“Het werkschema is hier anders dan in
België. Pas na twee of drie weken nonstop werken, krijgt iedereen hier een
langer weekend. Zo kunnen de leerlingen naar huis naar hun familie, want tij-

dens de schoolperiodes verblijven ze op
school. Tot nu toe heb ik nauwelijks tijd
gehad om de buurt te verkennen, dus ik
ga hier eerst eens kijken of ik mijn weg
kan vinden. Het plan is wel om steeds
verder weg te gaan en tijdens mijn verblijf de rest van China en eventueel de
buurlanden beter te leren kennen.
Hoewel ik nog niet veel vrije tijd heb
gehad, heb ik toch al wat dingen meegemaakt. Zo ben ik samen met mijn
collega’s gaan vissen op het platteland.
En een andere keer werden de lessen
ingeruild voor een schoolbarbecue.
‘s Avonds ben ik ook al eens met een
collega naar de cinema geweest. Ze
overtuigde me dat de film in het Engels
zou zijn met Chinese ondertiteling. Ze
was fout, waardoor ik plots twee uur
lang naar de Chinese versie van een of
15

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

bvba
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andere film zat te kijken. Leuk om eens
mee te maken, maar in het vervolg liever een film die ik echt kan volgen!”
Hoe reageren de leerlingen op een
westerling?
“Ik leef op dezelfde campus als de
leerlingen en ben vaak een van de eerste buitenlanders die ze in hun leven
zien. Daardoor ben ik dus speciaal en
krijg ik constant complimentjes. Maar
ook door volwassenen word ik dagelijks
aangestaard. Al sinds mijn aankomst
op de luchthaven word ik aangesproken
en bekeken, af en toe worden er stiekem foto’s genomen, een leerkracht die
ik nog nooit had gezien vroeg of hij met
mij op de foto mocht... Dat zal ik hier
nog wel vaak meemaken, lijkt mij.”
Wat mis je het meest van bij ons?
“Het eten mis ik het meest. Ik heb nog
nooit zo hard op het punt gestaan om
kaas te bestellen op een Chinese webshop als nu, echt waar. Ik krijg hier al
mijn maaltijden in de schoolkantine en
als ik ze echt beu ben kan ik wel ergens
anders terecht. Maar eens een lekkere
lasagne of goeie pasta, dat zou wel
smaken! Ik heb trouwens al een lijstje
van dingen die mijn vriend moet meebrengen als hij mij komt bezoeken eind

Sara mist vooral
ons eten.

Ben je blij dat je dit avontuur bent
aangegaan?
“Het is een grote cultuurshock, maar
toch ben ik tevreden dat ik hier ben. Ik
ben blij dat ik niet meteen ben beginnen werken na mijn studies, want dit
jaartje tussenin is een mooie overstap, vind ik. Ik werk wel, maar ik zie
ondertussen nog iets van de wereld.
Ik leer andere gewoonten kennen, doe
dingen die ik anders nooit zou doen,
probeer nieuw eten... Later heb ik nog
tijd genoeg om te doen wat verwacht

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50,
1980 Zemst
Tel: 015/62 14 00

wordt, een job zoeken, het volwassen
leven starten.”

januari, zo erg is het!”

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

En gelijk heeft ze! Sara’s avonturen in
China kan je volgen op haar blog: overdumplingsenfrietjes.blogspot.com/.
Tekst: Kim Willems, foto’s: Sara Loncke

ALLE KARWEIWERKEN
GROOT/KLEIN
35 JAAR ERVARING
TEL. 0497 776 781
FRANSKARWEI.BE

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

Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93
raoul.koekoekx@skynet.be
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Atelier ScHePSeLs gaat pop-up
VILVOORDE/ZEMST - ‘People made, echt waar’ is een pop-upwinkel met producten die gemaakt worden
bij organisaties en zorginstellingen voor mensen die moeilijk werk vinden of die nood hebben aan een
zinvolle dagbesteding. Ook het Zemstse Atelier Schepsels zal er zijn creatieve werken verkopen.
Na het grote succes van People made,
echt waar! in Leuven besloot het regioteam van het Toekomstforum HalleVilvoorde om een ‘People made’-winkel
te installeren in de stad Vilvoorde. Zij
kregen hiervoor ondersteuning van
het Burgemeestersoverleg en de stad
Vilvoorde. In de pop-upwinkel vind je
een gezellige sfeer, originele handgemaakte kerstcadeautjes en de (h)eerlijke producten van vijftien organisaties
uit de sociaal-economische sector,
zoals Het Raster, Homevil, De Vlaspit,
Trash Design en Atelier ScHePSeLs.
Karine Lauwers van Atelier ScHePSels
vertelt: “Wij kregen eind augustus een
uitnodiging om deel te nemen aan
People made, echt waar! In ons atelier bieden wij arbeidszorg door een
zinvolle dagbesteding aan te bieden
aan mensen met een mentale beperking. Regelmatig gaan we creatief
aan de slag en maken we handgeschept papier, wenskaarten, schalen
en boekjes, maar ook leuke spullen in
beton. Al onze spullen vind je tussen
21 november en 15 december in de

Je vindt People Made, echt waar!
in de Leuvensestraat in Vilvoorde.

pop-up winkel van People made, echt
waar! Bovendien vind je ons elke vrijdag aan de kassa om al je aankopen
af te rekenen.”

Een mooie kans om het atelier in de
kijker te zetten, maar ook een kans voor
de Zemstenaars om kennis te maken
met de creaties van het atelier. Karine:
“We nemen in eerste instantie deel
aan de pop-up om ons atelier bekend
te maken bij het grote publiek, want er
zijn
nog
Op zoek naar een leuk cadeau of iets voor je zelf?
plaatsen
Ga dan naar People Made, echt waar!
vrij, en ook
omdat we
inclusief
werken erg
belangrijk
vinden. Dat
we onze
leuke spullen aan het
publiek
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kunnen tonen en verkopen, is een
mooie extra. Ook Zemst for Life krijgt
een plekje in de winkel, want dit jaar
organiseren we onze eerste actie. We
maken vetbollen voor vogels ten voordele van Zemst for Life, die zullen we
ook verkopen in de winkel.”
Een warme uitnodiging dus aan alle
Zemstenaars om een bezoek te brengen aan de pop-upwinkel, voor kerstcadeautjes of gewoon lekker voor jezelf!
Nog open tot 15 december.
Tekst: Laura Schoevaers, foto's: Jean Andries

People Made, echt waar!
Leuvenstestraat 73b, 1800 Vilvoorde.
Open ma – za van 10u tot 18u
Atelier ScHePSeLs, Bosstraat 102,
1980 Zemst
Alle info op onze website www.atelierschepsels.be of de facebookpagina van Atelier Schepsels of ‘People
Made, echt waar!’
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MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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

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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen
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Familiefoto's terug dankzij VTM
EPPEGEM - In het VTM-programma Make Belgium Great Again bezorgde Frances Lefebure een familie
een verloren geheugenkaartje met 500 digitale foto’s terug. Axel Nees uit Eppegem vond het kaartje
tien jaar geleden.
Tijdens een openluchtspektakel in
2008 in het park van het Gravenkasteel
in Humbeek vond Axel Nees een
geheugenkaartje van een fototoestel. Pogingen om de eigenaar via
de media te vinden leverden niets
op en het kaartje geraakte vergeten
onder andere prulletjes in een verloren schuif. Vorig jaar dook het kaartje
bij toeval weer op en Axel bekeek de
inhoud op zijn computer die hij nog
maar anderhalf jaar in gebruik had.
Het bevatte ruim 500 digitale foto’s van
familiebijeenkomsten en feestjes van
een jong gezin met vier kinderen. “Ik
veronderstel dat een dergelijk familiedocument een grote emotionele
waarde heeft en dus wou ik dat graag
aan de eigenaar terugbezorgen. Het
Nieuwsblad en andere media brachten het verhaal in woord en beeld.
Ondanks herkenbare beelden van het
toen achtjarig dochtertje Charlotte met
haar verjaardagskroon, foto’s van een
terrasbezoek aan brasserie Dyonysus
en vakantiekiekjes aan de Belgische
kust kreeg ik nul reactie.”

Op de set in de Ardennen
met Frances Lefebure.

Na tien jaar kon Axel de
foto’s terug bezorgen.

Make Belgium Great Again
Niemand vroeg de foto’s op. “Eigenlijk
had ik de hoop wat opgegeven, tot VTM in
het voorjaar met mij contact nam voor
een nieuw programma Make Belgium
Great Again. Frances Lefebure, het vroegere VIER-gezicht, en haar tv-makers
focussen zich op grote en kleine problemen van iedere dag en proberen
daar in het programma wat aan te
doen. Zij hadden
het verhaal uit
Het Nieuwsblad
opgepikt en het
leek hen wel een
uitdaging om de
zoektocht naar de
familie nog eens
over te doen. Ze
hebben alle stukjes van de ‘fotopuzzel’ nog eens
gelegd en via het

nauwkeurig bijgehouden logboek van
een eigenaar van vakantieflats aan
onze Belgische kust is het hen gelukt.
Ze hebben de familie kunnen traceren.
Om het verhaal in beeld te brengen
werd de familie met een smoesje naar
een fototentoonstelling in de Ardennen
gelokt. Daar werden ze geconfronteerd
met beelden die heel emotionele herinneringen opriepen van 10 jaar geleden.
Om het verhaal voor het tv-programma
in te blikken zijn mijn vrouw Christ’l en ik
eveneens naar die plaats afgereisd voor
een vermoeiende opnamedag. Nog vermoeiender werd het nadien omdat we
de lippen stijf op elkaar moesten houden en niemand iets van de opgeloste
zaak mochten vertellen voor de uitzending. De Antwerpse familie is uiteraard
heel blij met de vondst en ikzelf kan het
verhaal van het geheugenkaartje eindelijk afronden”, besluit Axel.
Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck
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Adem-benemende films
De films van 18 en 27 december zijn
niet alleen figuurlijk, maar
ook letterlijk adem-benemend!
In Isle of dogs van dinsdag 18 december volgen
we een zevental snipverkouden honden…
Wanneer in een Japanse stad de hondengriep uitbreekt besluit de autoritaire
burgemeester alle honden te verbannen naar een eiland vol afval. Daarbij
ook de geliefde hond van zijn neefje.
Die wil kost wat kost zijn hond terug en
krijgt tijdens zijn zoektocht het gezelschap van een roedel zwaarverkouden
honden.
Lijkt stof voor een Disneyfilm, maar dit
is het allerminst. Zoals zovele films al

dit seizoen in de Filmerij is het een
visueel overweldigende film, maar
deze maffe hondenkomedie doet
je ook nadenken over de
vluchtelingenproblematiek,
het populisme dat overal
de kop opsteekt, en nog een
stuk of wat andere actuele
thema’s.
De titel van de film kan je ook
verstaan als “I love dogs”.
Uiteraard zullen hondenliefhebbers hiervan kwispelen

maar wedden dat deze hoestende honden ook het hart stelen van
rabiate hondenhaters?

bij Eternit, komt de film inleiden
en blijft achteraf in de foyer ook
napraten.

Op
donderdag
27
december
staat
Ademloos
op de affiche, een spraakmakende en onthutsende
film over de asbestindustrie.
Deze
kankerverwekkende stof eist nog
dagelijks mensenlevens, en toch zijn er
nog altijd fabrieken
die asbest produceren. De documentaire start in onze eigen achtertuin in
Ka p e l l e - o p - d e n Bos, maar reikt verder tot in India. De
toestanden in India
zorgen voor een
déjà-vu gevoel bij de
familieleden van de
Belgische slachtoffers die hun Indische
lotgenoten bijstaan
in hun moeizame
strijd tegen de asbestindustrie.
De regisseur van de film, Daniel
Lambo, wiens vader arbeider was

Ook de kinderen worden in de kerstvakantie niet vergeten. Op donderdag

27 december krijgen we eindelijk
antwoord op de vraag hoe de kerstman alle pakjes op één nacht over de
hele wereld verdeeld krijgt in Arthur
Christmas.
Donderdag 3 januari spelen we
de animatieparel Het lied van de
zee. Deze film heeft een verbluffende look die nergens mee te vergelijken valt. Het verhaal zelf heeft
zijn wortels in de Keltische mythologie. Sinds de geboorte van Saoirse
zes jaar geleden moet Ben het zonder mama stellen. Dat verdriet projecteert hij op het jonge meisje, ook
al had hij zijn moeder beloofd om
een goede broer te zijn.
Wanneer oma besluit dat
in een vuurtoren wonen te
gevaarlijk is voor de kinderen, verhuizen ze naar de
stad. Daar ontdekt Ben dat
zijn zusje een Selkie is en
een belangrijke magische
rol te vervullen heeft.
Tekst: Herman Jacquemin
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es. De U5
ded Zemst, Hofstade en Elewijt, was een groot succ
Voetbalspeeltuin, in samenwerking met Sportsmin
voetbal.
leerden spelenderwijze de basistechnieken van het

Jaarlijkse herdenking Wapenstilstan
d in Eppegem. Andermaal werden
de schoolkinderen nauw betrokken
de misviering verzorgden de leerling
. Na
en van de basisschool De Waterlees
t een muzikaal intermezzo aan het
oorlogsmonument en op het militair
kerkhof.
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Foto’s: Jean Andries

Vrienden en buren van de Sc
hoolstraat in Zemst doen we
kelijks een recreatieve moun
van 35 à 40 km. De sportievel
tainbiketocht
ingen genieten er, tijdens en
na de omloop, met volle teu
gen van.

KCVV Elewijt zette de herfstvakantie in met de jaarlijkse
Halloweentraining. De jeugdploegen doorliepen verkleed per
ploeg in Halloweensfeer een parcours op het veld. De regen
was een stoorzender, maar dat kon de sfeer in de kantine
niet bederven. Iedereen genoot van een heus griezelspektakel met lekkere hapjes en drank.
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Foto’s: Jean Andries

De Halloween in de Manege Verbrande Brug was andermaal iets unieks. De deelnemers in aangepaste outfits beleefden op
hun paard een onvergetelijke dag.

In september brachten tien vrienden, voet
balsupporters van KFC Eppegem, een
bezoek aan de stad Lier en dat was een
onvergetelijke gebeurtenis. V.l.n.r. Dirk,
Jean, Erwin, Marc, Benny, Luc, Zoef, Pol,
Gaston en Luc. (Foto JB)

?
n
e
r
e
t
r
e
v
d
Ook a
derneming
Wil je graag je on
ven? Wil je
wat bekendheid ge
heel Zemst
graag in één klap
bereiken? Dat kan!
t met
Neem dan contac
ynet.be.
jean.andries@sk
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Het was weer Halloween in kapsalon “Hij & Zij” in Hofstade.
De jaarlijkse verkleedpartij was andermaal top. Wendy
en Glenn, omringd door medewerkers in gepaste outfit,
poseerden graag voor een foto.

Enkele dames van Okra Hofsta
de gaan wekelijks naar de mis
. Na
afloop gaan ze een aperitiefje
drinken in de parochiezaal. Leu
ke
babbels over de voorbije week wo
rden uitgebreid besproken me
t
bijhorende commentaar en gel
ach er bovenop.
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Foto’s: Jean Andries

Jaarlijkse pensen- en pannenkoekenfestijn van turnk
ring
Thorho. Op de foto de keukenploeg in actie. “De beste
pannenkoeken van Groot-Zemst”, zegden ze in koor.

Brusselsesteenweg 108
tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be
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PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

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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We zijn op zoek naar studenten
voor de vakantieperiodes en flexie voor het ganse jaar.

Foto: Jean Andries
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bekeken
L

a patience est le guide le plus sûr dans le chemin de la fortune...
schreef de Belgische (Franstalige politicus Goswin Baron de Stassart
(1780 - 1854). Vrij vertaald: Geduld is de zekerste gids op het pad
naar geluk. Ik moest eraan denken toen ik onlangs op mijn stalen ros door
deze naar hem genoemde Mechelse fiets(!)-straat trapte. Bonkende beats
brulden vlak achter mij! Als sociaal ingesteld wezen dreef ik mijn snelheid
op. Helaas, 25 km/u bleek onvoldoende te zijn voor de auto-egoïst in zijn
buitenmaatse antimobiel. Stel je voor: een straat van amper 700 meter
waarin hij 500 meter achter een fiets had moeten aanrijden, ruw geschat
een minuutje! In het slechtste geval zeker 20 seconden tijdsverlies. Gul als
ik ben gaf ik hem aan de verkeerslichten ter hoogte van de Dossin-kazerne
een dikke duim. Een meer dan modale middenvinger, wellicht wegens
veelvuldig geoefend, was het antwoord. Geduld… een schone deugd. Maar
velen kennen ze niet meer. Alles moet rap, rapper, rapst. Als ik al eens
iets online bestel, hoef ik het niet noodzakelijk morgen of overmorgen te
hebben. Ik ben geen bedrijf of zelfstandig ondernemer. Volgende week is
ook goed. En het hoeft niet van de andere kant van de wereld te komen. En
haastig gebracht door één van de gemiddeld drie koeriersdiensten die dagelijks door mijn stille straat stormen. Hun bestelwagen met draaiende motor
en geopende deur aan de verkeerde kant van de straat half op het voetpad
achterlaten. Bellen, kloppen en op de ruit tikken als je binnen de kortste keren
niet in het deurgat verschijnt. Voor mijn part kan alleen het wc-bezoek een
dringend karakter hebben. Ik hoef ook geen supersnel internet of wifi op de
trein. Gewoon rustig genieten van het voorbijglijdende landschap of een praatje
doen met een overbuur. Heerlijk! Met weemoed denk ik terug aan de kaarters
van weleer die vaak een hele wagon beroerden. De kaartspellen van toen zijn
ingeruild voor dingen van gelijk formaat waar ook harten op verschijnen. Maar
waarop niet eens ruiten, klaveren of schoppen te bespeuren vallen. Tenzij je
virtueel patience speelt. Patience op de smartphone. Bestaat er überhaupt een
groter contradictie? Binnenkort is het eindejaar. Heer beware mij van domme
dertien-in-een-dozijn e-cards en jingle bells filmpjes. Doe mij maar hartverwarmende handgeschreven wenskaartjes. Waarvan ik een maand lang kan
genieten op de kast of aan het prikbord. Ik kijk al halsreikend uit naar het
moment waarop de postbode passeert en ik blij als een kind de brievenbus
kan openen. Lieve Zemstenaars, ik wens jullie uit de grond van mijn klassieke
hart een superstille nacht en een langzaam nieuw jaar. 
Alex Lauwens
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Mieke hongerig naar kunst
WEERDE - In 1984 trok Mieke Tambuyzer met haar gezin voor drie jaar naar Zuid-Afrika. Zij kwam er in
contact met verschillende kunstenaars. Al heel snel deed zij de kunstmicrobe op.

Mieke Tambuyzer,
passionele kunstenares.

Thuisgekomen volgde Mieke gedurende acht jaar een opleiding aan de
Portaelsschool in Vilvoorde. Het klikte
met haar leraars en het wederzijdse
respect leidde ertoe dat zij met hun
steun kon deelnemen aan verschillende tentoonstellingen. Sinds 1997
stortte Mieke zich halftijds op het
kunstenaarschap. Zij experimenteerde met verscheidene disciplines: schilderkunst, Chinese inkt,
papier, mixed media,…

waarmee zij de afgelopen jaren exposeerde.
In haar driedimensionale werken
geeft Mieke de zoektocht weer van
de mens naar zijn eigen plekje in de
wereld, zonder daarbij zijn vrijheid te
verliezen. Haar werken drukken ieders

de essentie van haar werk begrijpt, zie
je dat Mieke een complexe gedachte
of gevoel herleidt tot de essentie. In
alle – ogenschijnlijke - eenvoud. Dat
alleen al maakt haar werken uniek en
speciaal!
Mieke wordt gedreven door haar
passie, in de kunst vindt zij geestelijke rust. “Ik ben hongerig naar
kunst, kunst maakt gelukkig! Als ik
kan, wil ik bezig blijven met kunst tot
mijn 110de levensjaar.” (lacht)

“Kunst maakt gelukkig”

Driedimensionale werken
Sinds drie jaar kan zij zich voltijds aan
de kunst wijden. En toen schonken
haar dochters haar een 3D-pen. Mieke
begon te experimenteren, wat al snel
uitmondde in een nieuwe discipline,
in lijn met de ruimtelijke installaties
32

nood uit aan een veilig nestje, een
gezellige thuis, waar men zich goed
voelt als individu en in samenzijn
met anderen.

Komen tot de essentie
Haar 3D-werkjes zien er broos en
breekbaar uit. Net zoals vrijheid en
veiligheid broze begrippen zijn… Als je

Heb je interesse in Miekes werken?
Contacteer haar voor een afspraak op
0485-766061. Eén tip: hou haar in het
oog, want in maart 2020 staat er iets
groots op stapel…
Tekst en foto: Anja Van Cappellen
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u
Na afspraak

GARAGE

Maurice
VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

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

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64
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Je schoonmaak in goede handen
HOFSTADE – Er is goed nieuws voor wie op zoek is naar een ervaren poetshulp. Want met een nieuwe
uitvalsbasis in Hofstade kunnen Zemstenaars sinds oktober van dit jaar terecht bij Sara Ronsmans,
verantwoordelijke in het dienstenchequekantoor van Plus Home Services.
“De vraag naar huishoudhulp neemt
alsmaar toe”, valt Sara met de deur in
huis. “Plus Home Services is niet alleen
pionier maar ook één van de toonaangevende dienstenchequebedrijven. In
dertien jaar tijd is het uitgegroeid tot
een bedrijf met 4500 medewerkers en
25000 klanten. Met een uitgebreid kantorennetwerk van 58 kantoren, verspreid
over Vlaanderen en Brussel, kunnen wij
heel lokaal te werk gaan.”

Korte wachtlijsten
“Om aan de toenemende vraag tegemoet te komen, werven wij zoveel
mogelijk medewerkers van GrootZemst aan. Wij slagen er nog steeds in
om een goede balans te vinden tussen
vraag en aanbod en onze wachtlijsten
zijn kort.”
“Door te streven naar een juiste match
tussen klant en poetshulp trachten wij
ons te onderscheiden op de markt. Wij
houden rekening met de wensen van
de klant en onze medewerkers worden gescreend en opgeleid. Ons personeel krijgt de nodige ondersteuning
van werkbegeleiders, wat uniek is in
de sector. Het persoonlijk contact en
vlotte samenwerking met onze klanten

De Molensteen
b.v.b.a.

staan
centraal.
Een thuisbezoek
maakt deel uit van
onze persoonlijke
aanpak. Samen
met de klant
overlopen wij het
contract en Plus
Home
Services
begeleidt zijn personeel wanneer er
gestart wordt bij
een nieuw gezin.”

Geen extra
kosten
Steeds
meer
bedrijven uit de
dienstenchequesector
rekenen
bijkomende kosten aan. Bij Plus
Home Services is
het heel gemakkelijk: één uur
poets- of strijkhulp staat gelijk aan één
dienstencheque.
Woon je in Weerde, Eppegem, Zemst
of Hofstade en kan je hulp gebruiken
bij jouw huishoudelijke taken? Of wil je

Kantoorhouder Sara
Ronsmans zorgt voor een
vlekkeloze samenwerking
tussen klant en thuishulp.

graag werken als thuishulp met dienstencheques? Neem dan contact op
met Sara op het nummer 015/14.02.90
of mail haar via zemst@phservices.be.
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

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

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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Nachtvlinders als obsessie
ZEMST - Wie denkt dat een nachtvlinder simpelweg een bruine of grijze mot is die af en toe schade berokkent aan kledij of graanoogsten, heeft het bij het verkeerde eind. Twee natuurliefhebbers, Erwin Lauwers
(65) en Tom Deroover (32), houden zich 7 op 7 bezig met het inventariseren van alle nachtvlinders in Zemst.

Hoe het begon
Erwin en Tom waren als kind al gefascineerd door dagvlinders. Over nachtvlinders was heel weinig bekend. In
1963 kreeg Erwin een klein boekje over
nachtvlinders in zijn handen en toen
ontdekte hij dat nachtvlinders ook mooi
en kleurrijk zijn. Bovendien bleek dat ze
een interessante levenswijze genoten.
Hij hield zich in zijn jeugd bezig met
het grootbrengen van rupsen tot ze
uiteindelijk nachtvlinders werden. Ook
voor Tom begon alles met een fascinerend boek en een excursie in Frankrijk.
De vader van Tom was altijd bezig met
natuur en gaf die microbe door aan zijn
zoon.
In 2008 werd de nachtvlinder gepromoot
bij de opstart van www.waarnemingen.
be. Natuurliefhebbers waagden zich aan
het vangen en op naam brengen van
nachtvlinders. Dat werd een groot succes en zorgde voor de grote doorbraak.

Nachtvlinders in Zemst
In heel België zijn er momenteel ongeveer 2.300 soorten geregistreerd. Velen
daarvan zijn streekgebonden. Bij ons in
Zemst werden toch al zo’n 850 soorten

Tom en Erwin bij hun
vlinderval.

waargenomen.
Erwin en Tom doden geen nachtvlinders. Ze plaatsen ’s nachts speciale
lampen
op
een vlinderval.
Bij
zonsopgang worden
de exemplaren geteld en
geregistreerd op naam. Ook met smeer
of feromonen worden vlinders gelokt.
Wanneer er een zeldzame soort aangetroffen wordt, worden foto’s in detail
genomen als bewijsmateriaal. Op één
warme zomernacht worden algauw
een honderdtal soorten
waargenomen.

"Alles begon met een
fascinerend boek"

Silence of the
lambs
In de film Silence of the
lambs komt de doodshoofdvlinder voor. Dit
is een van de grootste
nachtvlinders die in
De doodshoofdvlinder
gespot ten huize Lauwers. België voorkomt. Vorig
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jaar had Erwin de eer om deze prachtige vlinder aan te treffen in zijn tuin.
Uiteraard werd deze vondst vol euforie op beeld
vastgelegd. De
vlinder maakt
een piepend
geluid als je
hem aanraakt.

Interesse?
Erwin en Tom hopen om mensen te
kunnen motiveren om nachtvlinders te
bekijken. In de zomer kan je met hen
begeleide zoektochten naar nachtvlinders in reservaten doen.
Of ben je benieuwd naar de nachtvlinders in jouw tuin? Erwin plaatst graag zijn
vlinderval eens in jouw tuin. Contacteer
Erwin via erwin.lauwers@telenet.be.
Bekijk ook de agenda van www.natuurpuntzemst.be en van www.natuurpunt.
be/afdelingen/natuurpunt-kanaalregio-bos-van-aa.
Tekst en foto: Carolien De Cuyper,
foto doodshoofdvlinder: Erwin Lauwers
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Laatste warme bakker van Elewijt
ELEWIJT- Bakker William Merckx en zijn zus Denise beleefden eind september hun laatste werkdag
in de bakkerij en de winkel. Daarmee sloot de laatste warme bakker van Elewijt de deuren. Ze vonden
geen opvolgers meer. Het gebouw gaat plat voor appartementen.
René Merckx, hun grootvader, startte
in 1928 een bakkerij in buurgemeente
Perk. In 1940, kort voor de Tweede
Wereldoorlog, verhuisde hij de activiteiten naar het Molenveld in Elewijt. Achttien
jaar later nam Jaak Merckx de bakkerij
van zijn vader over. Gust, René, Raymond
en André verdienden ook hun ‘brood’ in
het familiebedrijf.

quality time. ”Het huis op orde brengen, actief deelnemen aan het verenigingsleven, de KVLV en er zijn voor
opvang van de jongsten: Fauke, Lore,
Lola en Billy.”
William had al eerder zijn grenzen verlegd met een project in Gambia. ”We
hebben daar een B&B die door lokale
mensen gerund
wordt. We gaan
daar zelf nu ook
meer
genieten
van de zon en het
leven.”
De installaties van
bakkerij
Merckx
gaan niet naar
de
schroothoop.
Een dynamische
jonge vrouw heeft
ze overgenomen
en wil elders een
hoevebakkerij,
William en zus Denise, de laatste
met granen van
warme bakkers van Elewijt.
eigen teelt, starten.
Denise en William
wijzen haar de weg.
De bakkerij is verkocht aan een
bouwpromotor om er appartementen te bouwen.

ten in de winkel, hielp in de bakkerij,
droeg brood uit, deed het onderhoud,
werkte de koffiekoeken af en garnierde de taarten. Mijn hart wil dit nog
tien jaar verder doen.”
Het werd een emotioneel afscheid die
herfstige septemberzondag. De klanten konden de oude bakkerij nog eens

De laatsten
Sinds 1988 vormen
William en Denise
er het laatste bakkersduo. 90 jaar
Merckx bakkersdynastie behoort nu
tot de economische
historiek van Elewijt.
”De speurtocht naar
opvolgers leverde
niets op. De jonge
mensen zien de
vele werkuren niet
zitten en de stiel is
een serieuze fysieke
belasting. Als bakker stond ik van 11u
‘s avonds tot 6u ‘s morgens aan de
oven”, zegt William, “Dan enkele uurtjes pitten en de baan op om de 200
klanten van mijn broodronde aan
huis te bedienen. Vooral die contacten zal
ik sterk missen. Voor sommige mensen
was ik hun enige bezoeker in de week en
dat schept een band.”

“Voor sommige mensen
was ik het enige contact”

Mijn hart wil verder doen
Denise vulde al die tijd de taken
in waar dat nodig was. “Ik was het
manusje van al. Ik bediende de klan38

bezoeken en ook een fototentoonstelling over hoe het vroeger was. Bakkerij
Merckx bedankte het trouwe cliënteel
met een hapje en een drankje en
daarna werd de sleutel omgedraaid.

Quality time
Denise en William vinden dat het
goed geweest is. Ze kiezen nu voor

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

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
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www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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Reko, coolste sportclub
ZEMST - En de winnaar is…. “Reko Zemst”. Is de skeelerclub dan niet de állercoolste sportclub van
heel Vlaanderen, dan toch alvast die van de provincie Vlaams-Brabant. En daar zijn de rolschaatsers
terecht heel trots op!

Louise en Lotte
tonen trots
hun brevet van
‘coolste sportclub'.

September was de maand van de sportclub. Sport Vlaanderen en radiozender
MNM sloegen de handen in mekaar en
gingen op zoek naar de coolste sportclub van Vlaanderen. Die trofee werd
weggekaapt door Rhinos Rugby uit OostVlaanderen. Maar ach, dat is een detail.
Veel belangrijker is dat een Zemstse
sportclub de coolste blijkt te zijn van heel
de provincie Vlaams-Brabant. Skeelerclub
Reko Zemst ging met die eer lopen.

Cool filmpje
Hoe moest je dat ‘cool zijn’ aantonen? We vragen het aan Anja Decoster,
trainster van de competitieafdeling. Anja:
“Met sportieve prestaties had het alvast
niets te maken, al doen onze renners
het heel goed. We moesten een filmpje
indienen waarin we onze club in beeld
brachten. Het mocht maar één minuut
duren, waarbij zowel aandacht moest
gaan naar de sport zelf als naar de
sfeer, de trainers, supporters en vrijwilligers. En uiteraard kwam je best origineel
uit de hoek. Eén van onze ouders, Marc
Bisschops, is daar goed in geslaagd!
Je kan ons filmpje bekijken op www.youtube.com/
watch?v=uj2jbX1hDtI).”

Veel stemmen

den mee en die gaven de doorslag. Die
jury vond onze club dus duidelijk cool…
Daar waren we heel blij mee, want de
concurrentie was groot.”

(een soort simulatieoefeningen) en
dankzij die spiegels kunnen ze zichzelf
zien en hun techniek verbeteren.”

1000 euro

In het filmpje zie je het plezier dat de
jonge sleeleraars aan hun trainingen
beleven. Maar is er ook een groepsgevoel bij de wedstrijden? “De meeste
wedstrijden verlopen inderdaad individueel, maar ook dan proberen
de renners elkaar te helpen,
al is het maar door mekaar
tussen te laten in het peloton”,
verduidelijkt Anja. “Er zijn ook
aflossingswedstrijden waar je
met drie rijdt en elkaar dus nodig hebt
om te winnen. En er zijn ook wedstrijden van 6 of zelfs 24 uur, waarbij je met
5 of 10 renners in een ploeg rijdt en je
moet proberen met je ploeg een zo
groot mogelijke afstand te skeeleren.”

“De trofee bracht ons 1000 euro op”, vertelt Anja. “Die gaan we gebruiken voor
de inrichting van ons clublokaal. Dat
kreeg dit jaar een extra verdieping, die

Groepsgevoel

Rohan (11 jaar): “We amuseren
ons op elke training”

“Eén vierde van de stemmen
kwam van het publiek. Die hebben ons
heel royaal gesteund, want op een week
tijd hadden we er 1365 bij elkaar”, glundert Anja. “Daarmee werden we tweede.
Maar de stemmen van de jury (onder
andere de Vlaamse Sportfederatie en
Sport Vlaanderen) telden voor drie vier-

als fitnessruimte zal worden ingericht.
Zo kunnen onze renners hun krachttrainingen op de club in betere omstandigheden uitvoeren. De 1000 euro zal vooral
opgaan aan spiegels die op de muur
bevestigd zullen worden. Onze renners
trainen hun techniek ook op schoenen

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Peter Haemels
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Zennepenning voor Ger De Broeck
ZEMST - In Gemeenschapscentrum De Melkerij werd de tweejaarlijkse cultuurprijs ‘De Zennepenning
van Zemst’ uitgereikt. Die bestaat uit een beeldje en een cheque van 500 euro. Laureaat werd Ger De
Broeck van de Elewijtse toneelkring Labyrint.
Buiten de toneelkring is Ger ook inspirerend lid voor de evenementen van de
cultuurraad, ‘de Madammen’, de
Kunstenaarsroute, de boekenkastjes en veel meer. Kunstenaar Axel
Nees gaf de trofee vorm in een
beeldje met veel lokale symboliek.
De twee vorige laureaten Jan De
Broeck (+) en Marc De Proost kregen
daar nu ook een exemplaar van.

secretaris. Clement Van Hoof is liefst 65
jaar actief lid van de Koninklijke Fanfare
Ger De Broeck winnaar
van De Zennepenning.

Acht genomineerden
Voor de gegeerde trofee werden
nog zeven andere kandidaten
voorgedragen die in de hulde
betrokken werden. Jean Juliens
is sinds 1991 bestuurslid van de
Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde
en zorgde mee voor de heropstanding. Karel Bautmans is een pijler
van de Koninklijke Harmonie SintHubertus Elewijt en was er 56 jaar

Hoop in de Toekomst, die volgend jaar
130 jaar wordt. Het Elewijts Bachkoor
zette Mit Cabus en Rita Ceenaeme
in de spots voor hun 20 jaar inzet.
Didier Rombout deelt met vereniging Open Oog boeiende ervaringen en is tevens bestuurslid van
Toerisme Zemst, de cultuurraad
en bezieler van oorlogsherdenkingen. De vzw AZIZ werd in 2001
opgericht door José Goethals en
ondersteunt vluchtelingen en
asielzoekers tijdens hun opvang in
Zemst. Voor een beter begrip van
migratie en diversiteit brengt ze
mensen samen in gesprek.
De huldiging in De Melkerij werd
muzikaal omlijst met een optreden van een Klezmerensemble
en een monoloog ‘Vroeger was
het beter’ door Sonja Loddewijckx.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

info@printwinkel.com

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

Walter De Kok

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

Buitenschrijnwerk
Verdeler Solero parasols - www.parasols.nl
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gratis vergaderzaal

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

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

Sporthal De Waterleest
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Verdwijning aan de Zenne
EPPEGEM - Misdaadauteur Alain Dierckx stelde op 30 oktober in de bibliotheek van Zemst zijn tweede boek
voor, met een interview, een voorleesmoment, een signeersessie én uiteraard een hapje en een tapje.
Alain Dierckx komt uit Vilvoorde, maar
streek 22 jaar geleden in Eppegem
neer. “Ik ben van jongs af aan altijd al
een groot lezer geweest. Op school was
het schrijven van opstellen een uitdaging en tijdens mijn legerdienst schreef
ik talrijke liefdesbrieven. Schrijver worden was een jongensdroom en eigenlijk heb ik een beetje spijt dat ik er niet
vroeger mee begonnen ben.”
Beroepshalve had Alain een leidinggevende functie in het callcentrum
van een bedrijf maar rond zijn vijftigste
besloot hij dat de tijd rijp was voor iets
anders. Na het opstarten van blog2616.
wordpress.com vond hij uiteindelijk de
weg naar het schrijven van een echt
boek. Ondertussen, bij de voorstelling
van zijn tweede, is de opvolger reeds in
de maak. Om het nog wat spannender
te maken waagt Alain vanaf half januari
volgend jaar zijn kans als zelfstandig
copywriter.
Alhoewel hij zichzelf een beginnend
auteur noemt, is Alain niet aan zijn
proefstuk toe. Het huis aan de Zenne is
na Dubbel Bedrog uit 2017 zijn tweede
boek in het thrillergenre. Hij woont op
200 meter van de Zenne en de rivier,
waarlangs het heerlijk wandelen is,
dient als locatie voor de misdaad in

het verhaal. Op het personage uit het
eerste boek, inspecteur Lucas Daels
van de federale politie, wordt ook in Het
huis aan de Zenne een beroep gedaan
Schrijven, de nieuwe
passie van Alain.

om de misdaad, namelijk de verdwijning van twee jongens die na een dag
ravotten langsheen de Zenne niet meer
thuiskomen, op te lossen. Over het eerste boek waren
de recensies
heel
lovend:
spannend en
meeslepend,
om in één ruk
uit te lezen.
Benieuwd of
het
nieuwe
boek de verwachtingen zal
inlossen. En
aangezien de
auteur uitkijkt
naar nieuwe
dingen krijgen
we misschien
nog
meer
van hem te
lezen in…. de
Ze m s t e n a a r !
Wordt waarschijnlijk vervolgd.
Tekst: Katia De
Vreese, foto:
Jean Andries

Gulderij 9 - 1980 Weerde
Tel. 015/62 16 18 Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163
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Hondenweer
Elke maand nemen enkele lezers trouw
deel aan de queeste naar de leeshond. Zo
ook de vrolijke Ann-Françoise uit Zemst,
die al enkele keren de hond zocht en
vond, maar nog nooit won. Onze winnares van deze maand woont al sinds 2006
in Zemst, en leest de Zemstenaar omdat
ze geïnteresseerd is in
wat er in onze gemeente
gebeurt, maar ook om
nog beter Nederlands
te leren. Ze stuurde al
enkele keren een antwoord in, zomaar, zonder
te denken dat ze echt
zou winnen. De laatste
keer was het prijs!
Ann-Françoise is een
vrolijke noot in haar buurt: ze komt goed
overeen met haar buren, geeft muziekles,
is zelf gitariste en ze werkt als vrijwilliger
in WZC Zonnesteen, waar ze een muziekactiviteit met piano begeleidt. Ze voelt zich
erg goed in onze gemeente. Verder is ze

de fiere mama van een tweeling
van achttien jaar, Emmanuelle en
Donatien. Zij zijn met muziek opgevoed, ze spelen al sinds hun vierde
respectievelijk viool en cello.
Ann-Françoise vond twee leeshonden in de zemstenaar van
vorige maand. De
eerste stond op
bladzijde 8, midden in het raam
van de lunch- en
koffiebar Octavie.
De tweede leeshond zat verstopt
op p44 bij de
ZFL-radiopresentatoren
Elise, Wout en Dautzen.
Wij wensen Ann-Françoise veel plezier met haar prijs en willen haar nog
bedanken voor de lekkere wafeltjes die
we meekregen na het interview.
Wil jij ook winnen? Stuur dan je antwoord
met de pagina(‘s) waarop onze leeshond

deze maand te zien is, naar leeshond@
dezemstenaar.com of geef een geschreven antwoord af op het gemeentehuis,
in een bibfiliaal of in het Hof van Laar.
Vermeld ook je naam en je telefoonnummer zodat we je snel kunnen bereiken
voor een foto. Inzenden vóór 10 december.
Tekst en foto: LS

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

NAJAARSPROMOTIES
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