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Elke maand ga ik op
zoek naar een foto voor
bij deze intro. Een zoektocht in de honderden
foto’s op mijn smartphone. Was het vroeger toch niet beter?
Twintig jaar geleden
stak je een filmrolletje
in je fototoestel, ging je selectief
op zoek naar een mooie setting, nam je één foto
van een speciale gelegenheid, en als je pech had
bleek hij bij het afdrukken mislukt. Nu fotograferen we erop los. Ons dochtertje Nova (2) zal later
naar honderden foto’s en filmpjes kunnen kijken.
Ik vind het best wel spijtig dat de smartphone
nog niet bestond in onze kindertijd. Wat had ik
graag geweten hoe ik sprak, hoe ik reageerde, hoe
ik lachte en stapte.
Maar... misschien zal mijn dochter later zeggen
“mama, oh my god, hoeveel foto’s heb jij van mij
gemaakt? Waar moet ik beginnen?” En gelijk zou
ze hebben. Volgende maand, als ons tweede dochtertje er is, zal het aantal foto’s nóg toenemen!
En weet je wat ik dan zo spijtig vind? Uiteindelijk
ontwikkel ik geen foto’s meer om in te kaderen of
in een album te plakken. De kiekjes belanden op
de computer om daar te wachten tot ze ooit nog
eens bekeken worden.
Weet je wat? Morgen zoek ik tien mooie foto’s
uit en laat ze ontwikkelen. De gedachte alleen al
maakt me gelukkig. Misschien een ideetje voor
moederdag of vaderdag? Enkele foto’s uitzoeken
in je duizenden foto’s, en die ouderwets laten
afdrukken. Klinkt toch tof?

facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar
dezemstenaar.com
info@dezemstenaar.com

De beste mama!

We zochten de beste Zemstse mama. Dankjewel voor
jullie reacties! Een onschuldige hand koos mama Rita
als winnaar van ons moederdagboeket, proficiat! We
kregen deze foto en prachtige woorden toegestuurd:

Ons mama Rita is een vrouw met een hart van goud.
Ze staat altijd voor iedereen klaar: de kleinkinderen
zijn er elke dag welkom, ze heeft zowel haar moeder
als haar schoonmoeder in huis genomen om voor te
zorgen, en is actief in Ziekenzorg. Maar het belangrijkst van al, zijn haar glimlach, haar stralende ogen, die
kus en die knuffels, die duidelijk zeggen: “ik hou van
jou!”. Wel, lieve mama, “wij houden ook dolveel van jou!”
Evi, Elke en Marijke
En wie is de beste papa?
In juni vieren we vaderdag, dus zijn we uiteraard ook op
zoek naar de beste Zemstse papa! Stuur ons een mailtje met een foto en een beschrijving waarom jouw papa
de beste is, en wie weet staat hij hier volgende maand te
schitteren! Wat kunnen onze papa’s winnen? Een mand
vol alcoholisch lekkers. Je kan je mailtje tot 20 mei sturen
naar info@dezemstenaar.com met als onderwerp
“vaderdag”.

Dialextjes va groët Zems...
• ‘t Was vriët gelettig in de Moelle: het was zeer
glad in de Leopoldstraat;
• Dane joeng was oëk nogal e pakske gescheten:
die kerel was ook wel een ongewone figuur, een
raar iemand;
• Wa ne gestepee was me da seg: wat een snob/
strekenman was me dat;
• Vruuger pakte den biënaver alles in grààt
papier in: vroeger verpakte de slager alles in
bruin inpakpapier;
• Zatte Zjef kost ni binne want zaï waïf a de
gringel van de deu vast gedaan: dronken Jozef
raakte niet binnen want zijn echtgenote had de
grendel van de deur gesloten.
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Christian Peersman
www.christianpeersman.be
Brusselsesteenweg 33A 1980 Zemst
0471/45.39.15

Brusselsesteenweg 445, 1980 Eppegem
eatandgo_zemst@hotmail.com
0492 53 95 23
www.eatandgo-zemst.be
Maandag t.e.m. vrijdag 9u - 14u

Leveringen vanaf 15 euro. Bestelling vóór 10u doorgeven
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Chiro Tijl, 80 jaar ‘Niet Versagen’
ZEMST- “En vergeet zeker Louisa niet te vermelden, drukt Lies mij op het hart. “En ook
de Peter niet”, vult Jago aan. “Want na de Flore zouden wij zonder deze mensen verloren zijn!” Chiro Tijl Zemst, 80 jaar jong, met respect voor de ouderen! Een terugblik.
Het siert de huidige hoofdleiding Lies
Vanhaecht en Jago Vanden Bloock dat
zij ‘oudgedienden maar immer actieven’ als Louisa Silverans – denk maar
aan de soep en de handdoeken op de
Chiromefeesten! – en Peter Verheyen
– de man die voor alles een vijs en
een oplossing heeft! – terecht weten
te waarderen. “Maar er zijn nog zoveel
meer personen die onze waardering
genieten”, aldus Lies. “Mensen zonder
wie we hier nooit op deze prachtlocatie
voor zovele generaties jongeren hadden gezeten”, vervolledigt Jago. Voor
alle duidelijkheid, we zitten op het zonovergoten terras van De Hemen, sinds
1976 een begrip in Zemst en omstreken.

Geen Chiro zonder lof
Voor de meeste Zemstse jongeren
begint hun Chiroverhaal inderdaad op
deze bijzondere plek tussen de Stationslaan en de Zenne. “Met dank

aan Jean Vanhaecht
(opa van Lies), Miel
Verheyen
(vader
van Peter), Georges
Binst, René Lootens, Flor –de FloreVande Sande en
zovele anderen die
zich
belangeloos
hebben
ingezet”,
weet Lies. Maar dan
zijn we al 37 jaar na
de oprichting van de
Chirojongens door
E.H. Coosemans. Met
toen het patronaat
als thuisbasis. Pas
na de oorlog zag ook een meisjesafdeling het levenslicht, onder impuls
van E.H. Leysen, al is het niet zeker of
dat nu in 1946 of 1947 was. Wat we
wel met zekerheid weten is dat pas
in 1971 meisjes en jongens samen
Chiro hadden. Het eerste gemengd
bivak dateert van 1973 in Mirwart. Een
memorabel moment in de geschiedenis van de jeugdbeweging. Niettemin
bleef de katholieke gedachte steeds
aanwezig. Niet echt meer in de zin van
weleer – geen Chiro zonder lof! – maar
altijd met respect voor het christelijk
gedachtengoed. Zo blijft het feest van
Christus Koning nog steeds een vaste
waarde in het eigentijdse Chirojaar. “Al
is dat nu eerder een feest”, zegt Lies.
“Vroeger was dat echt een moment
van kerkelijke traditie”.

200 kinderen stil krijgen
Lies en Jago zijn momenteel verantwoordelijk voor een groep van maar
liefst 265 jongeren, waaronder 40 lei-

ders en één VB (volwassen begeleider).
80 Jaar Chiro samenvatten… Niet eenvoudig als u het mij vraagt. Dus vraag
ik het aan Lies en Jago. Lies: “De Chirobeleving is met de jaren flink geëvolueerd. Nu verloopt alles veel meer
gestructureerd. De Flore heeft er één
geheel van gemaakt, met een vaste
kalender. En dat was wel nodig.”
Jago (zijn mama Ingrid was vroeger ook
VB): “Ons jaarlijks hoogtepunt is zonder
meer het bivak. Daar leeft iedereen een
heel jaar naartoe. Lang geleden – althans voor ons – was er een bezoekdag
met een bezinningsmoment. De pastoor kwam dan de mis doen. Toen dat
wegviel kwam er het Flore-moment: hij
kreeg 200 joelende kinderen stil door
zijn verhaal! Wie zijn we, wat doen we
hier, 10 dagen samen? Monden vielen
open, iedereen voelde zich betrokken. “
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roerganger. Zij fietsen, wandelen, koken… geweldig toch!”

ZORO
De jongste jaren is de Zemstse Chiro
exponentieel gegroeid. Zemst, en ook
de deelgemeenten kregen alsmaar
meer inwoners, dus ook meer kinderen en chiroleden. “Alhoewel”, zegt Lies,
“hier bij ons toch nog wel iets meer.
Maar hier is er ook doorgroei. Dankzij
ZORO, de Zemsts Oud Chiro, met den
Jak – Johan Jacquemin – als grote

Jago besluit met een ode aan de
Hemen: “Deze locatie, waar de hele
Zemstse jeugd zich thuis voelt, is echt
een plek van geluk. Het geeft ons een
zekere eenheid, echt iets van Zemst!
Waarbij ‘Niet versagen’, het levensmotto van de Flore, voor altijd ook onze
leuze zal blijven”.
Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Jean Andries

Woord van de leiding
“Als leiding van Chiro Tijl Zemst
willen wij graag iedereen bedanken die het samen met
ons heeft mogelijk gemaakt
om onze Chiro 80 jaar te laten
bestaan. De honderden zondagen en tientallen bivakken zijn
de herinneringen die wij het
meest koesteren. Deze waren
natuurlijk niet mogelijk zonder
alle kinderen, ouders, kookouders, oud-leiding, Chirome
en sympathisanten. Daarom
vonden wij het na 80 jaar nog
eens tijd om jullie allemaal op
onze manier te bedanken. En
dit heeft Chiro Zemst natuurlijk op zijn manier gedaan, met
een groot feest op 30 april. We
hopen dat dit voor alle aanwezigen een gebeurtenis is
geweest om even terug te
denken en stil te staan bij wat
ongetwijfeld de avontuurlijkste
momenten in jullie leven geweest zijn.
Bedankt iedereen. Schol!”

De rakkers op bivak in Chairière 1985.
De coverfoto van het boek '50 jaar Chiro Tijl Zemst'.

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50,
1980 Zemst
Tel: 015/62 14 00
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Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

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

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

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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Snoepjes voor Rhune
ZEMST/WEERDE – Enkele mama’s uit de klas van zieke Rhune startten een solidarteitsactie om de
familie te steunen. Op die manier wordt de dure behandeling van de jongen hopelijk een beetje
draaglijker.
Rhune zit in het tweede leerjaar van
basisschool Tuimeling. Door de levensbedreigende bloedziekte MDS moet hij
de lessen volgen via Bednet. Rhune
verblijft ook heel vaak in het ziekenhuis. Zijn vrienden en vriendinnetjes uit
de klas onderhouden de vriendschap
met Rhune via het scherm van Bednet.
Een ziekenhuisbezoek is immers niet
mogelijk omdat Rhune in isolatie moet
blijven. Daardoor moet ook zijn zusje
Mena de lessen van de derde kleuterklas van thuis uit volgen.

Duur medicijn
Een dikke maand geleden groeide bij
een aantal mama’s uit de klas van
Rhune spontaan het idee om een actie
te organiseren om hun solidariteit met
het gezin te tonen en Rhune, Mena en
hun ouders Esther en Kevin een hart
onder de riem te steken. De behandeling van de ziekte kost in elk geval veel

De snoepjes kunnen de deur uit!

geld. Vorig jaar moest er een stamceldonatie gebeuren en dit jaar is er
overgeschakeld naar een nieuw maar
duur medicijn.
Mama’s Jessie en Lamiae trokken hun
stoute schoenen aan en namen contact op met Lutti, een snoepjesmerk.
Hun opdracht slaagde wonderwel want
Lutti was zo onder de indruk van het
project dat ze onmiddellijk 200 kilo

snoepjes gratis wilden leveren voor de
actie.

Op pinksterjaarmarkt
De promotie die liep via Facebook, de
school, en de basketbalploeg van Rhune, was nog maar net gestart of er waren al meer dan duizend zakjes snoep
de deur uit. De bestellingen waren
nauwelijks te volgen. In de Heidestraat
in Weerde moest het team met man
en macht zakjes vullen.
Wie zelf een of meerdere snoepzakjes
wil bestellen, kan dat nog tot het einde
van de maand via
snoepjes.voor.rhune@gmail.com.
De kostprijs van 5 euro betaal je dan
op BE59743075874626.
De ploeg zal ook met een snoepjeskraam postvatten op de pinksterjaarmarkt.
We wensen de organisatoren van
‘Snoepjes voor Rhune’ alvast heel veel
succes. En onze eigen snoepjes hebben in elk geval al gesmaakt!!
Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jessie Van Den Eynden

Vrijwilligers vullen met veel plezier de snoepzakjes
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ZeRo Skip naar EK!
EPPEGEM – Kennen jullie Jorrit, Jitte, Hanna, Nathan en Jill van ZeRo Skip? Zij vormen samen het
Beloften mixteam A-stroom dat in juli deelneemt aan het Europees kampioenschap ropeskipping
in Oostenrijk.
Ik ontmoet deze talenten met hun fiere mama’s op een zaterdagmiddag
voor ze aan hun training beginnen.
Het mixteam bestaat uit twee jongens
en drie meisjes die vol passie over hun
sport vertellen. Ze trainen ongeveer zeven uur per week. En dat dit loont, bewijst hun ticket voor deelname aan het
EK. Het team kan rekenen op trainster
Sara Knaeps. Zij werd drie jaar geleden
wereldkampioen met haar toenmalig
team.

Wat voorafging
Het team won de provinciale voorronde
en op 16 maart sleepten ze de gouden
medaille in de wacht op het Belgisch
kampioenschap. Een wedstrijd bestaat
steeds uit zes onderdelen die met
twee, drie of vier uitgevoerd worden.
Soms heeft elke springer wel een eigen touw (single rope) of wordt er met
twee grote touwen gesprongen (double
dutch).

Op naar Graz
Het EK vindt plaats in het Oostenrijkse Graz van 18 tot en met 22 juli. Er
zal hard getraind worden door de

Topteam in actie.

ropeskippers, maar ook de ouders steken de handen uit de mouwen. Alle
gezinnen gaan mee naar Graz, maar
het bijhorende kostenplaatje is niet te
onderschatten. Van Gymfed uit worden er verplichte, uiteraard betalende
pakketten opgelegd. Dit houdt in dat
de deelnemers opgelegde Belgische
kledij aantrekken om ons land te vertegenwoordigen. Hotel, eten en training
behoren ook tot het pakket. Om dit te
bekostigen hebben de ouders enkele
acties in het leven geroepen.

Jill, de jongste van het team, blijkt te
jong om te mogen deelnemen aan het

EK. Een bittere pil voor het ganse team,
maar Jill gaat uiteraard mee om haar
team aan te moedigen.

Sponsoracties
De ouders zitten niet stil en zorgden op
27 april voor een carwash ten voordele
van de campagne voor de uitstap van
hun kinderen naar het EK. Op 4 mei
staat er een quiz op het programma.
Iedereen kan nog een steentje bijdragen op volgende evenementen:
– zondag 12 mei: ontbijtactie op
moederdag. Bestel nog snel via
Facebook ZeRo Skip vzw.
– Doorlopend kan je ook cava, bier
en fruitsap kopen om de campagne
te steunen. Je kan dit bestellen via
championskippers@gmail.com of je
kan langsgaan op de stand van ZeRo
Skip op de Weerdse bierfeesten of de
pinkstermarkt in Zemst.
Tekst: Carolien De Cuyper,
foto’s: Carolien De Cuyper en Ivo Chiang

ZeRo Skip vertegenwoordigt onze Belgische kleuren.
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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

KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN

3+1 GRATIS

GARAGE

Maurice
VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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Alles loopt op wieltjes
EPPEGEM - Ons mooie Zemst heeft heel wat te bieden. En wie van wandelen, fietsen en cultuur houdt, komt hier zeker aan zijn trekken. de Zemstenaar ging on the road met Jean-Pierre
Lenaerts, voorzitter van vzw VVV Zemst. Jean-Pierre fietste, ondanks het regenachtige weer, met uw
vliegende reporter de Trésigniesroute af.

Spring maar achterop!
Het vertrekpunt ligt vlak naast
de Schranshoeve in Eppegem.
Jean-Pierre laat ons meteen kennismaken met het grote infobord, dat
een overzicht biedt over het hele traject van de Trésigniesroute. Er zijn twee
lussen die je kan fietsen: de volledige
lus van 29 km en de korte lus van 11
km, richting Verbrande Brug. Dertig bezienswaardigheden worden onderweg
toegelicht. Bovendien vormt deze route
een perfecte schakel tussen de reeds
bestaande “Dijlelinie” van de provincie
Vlaams-Brabant en de Trésigniesroute
Grimbergen.
Als ex-militair lijkt deze route,
genaamd naar korporaal
Trésignies, je wel echt op het lijf
geschreven, Jean-Pierre.
Ja inderdaad, korporaal Léon
Trésignies, de oorlogsheld aan de Verbrande Brug in augustus 1914, verdiende echt wel meer dan een monument plus een graf in Grimbergen
en een straatnaam in Zemst. Ik vond
het een mooi plan van Roger Van
Kerckhoven zaliger om een fietsroute
aan zijn naam te koppelen om hem

De Trésigniesroute, een idee van Roger Van Kerckhoven zaliger.

te eren. Als fervent fietser en exmilitair wou ik deze uitdaging dan ook
ten volle aangaan. Het parcours loopt
daarom langs heel wat interessante
plaatsen die te maken hebben met
deze oorlogsjaren en de latere wederopbouw van Zemst.
Zo’n route uitstippelen vraagt heel
wat opzoekingswerk neem ik aan.
Waar ging je te rade wat betreft
het geschiedkundige aspect?
Ik heb samen met Axel Nees vele uren
doorgebracht in de Heemkundige kring
De Semse. Uitgebreide research bracht
mij bij waardevolle documenten en
uniek beeldmateriaal. Nadat ik alles
in kaart had gebracht, ben ik de pre-

cieze locaties te velde gaan opzoeken.
De meeste monumenten, plaatsen of
gebouwen bestaan gelukkig nog, maar
sommige bezienswaardigheden die ik
terugvond in de archieven zijn helaas
verwoest tijdens WOI of door de tand
des tijds verdwenen. Al deze historische getuigenissen heb ik maximaal
in beeld gebracht met de nodige tekst
en uitleg, zowel ter plaatse door middel van infoborden als op onze website www.vvvtoerismezemst.be. De
Trésigniesroute, een perfecte ‘herdenkingsroute’ was een feit!
Deze route katapulteert je als het ware
terug in de tijd. Halthouden en ter
plaatse rusten is een must.
Lees de infoborden luidop voor als
leider van je welpen, wanneer je de
route gaat verkennen. Of zorg voor een
picknickmand en veldfles, gevuld met
champagne als je op je tandem je
geliefde meeneemt op deze romantische fietstocht.
Je zal zien, alles loopt op wieltjes.

De info op de borden kwam tot stand dankzij heemkring De Semse.
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Tekst en foto’s: Véronique Baudrez
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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'.

"Deze reebok stond op een doordeweekse
avond in onze tuin en durfde zelfs tot voor
het raam op ons terras te komen. Na wat
rustig grazen van onze gazon is hij op zijn
dooie gemak weggewandeld."
Jan Verbist, Elewijt.

"Bij ons is de paashaas bij
onze kippen gepasseerd met
alle gevolgen van dien."
Kato Reynaert, Hofstade
Coördinatie: Marijke Pots
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Auto’s
T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen
18

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

Mooie jongens en jaloerse
dames in de Filmerij
Het filmseizoen van De Filmerij loopt
stilaan ten einde. Afsluiten doen we
met een geflipt kostuumdrama en
twee hartverscheurende films.

Beautiful boy
Oprecht en ontroerend drama over hoe
druggebruik een heel gezin ontwricht.
Timothée Chalamet en Steve Carell
zetten uitzonderlijke acteerprestaties
neer in dit Hollywood-debuut van Felix Van Groeningen, met een wonder-

God’s own country
John is schapenboer op de eindeloze
weidevlaktes van Yorkshire. Hij weet zich
geen raad met zijn emoties want het is
hem nooit geleerd. Tot een Roemeense
seizoenarbeider de juiste snaar weet te
raken om Johns stevige pantser open
te breken. Een prachtig en levensecht
verhaal over de ontluikende liefde tussen twee mannen die totaal anders in
het leven staan, maar meer met elkaar
gemeen hebben dan ze vooraf denken.
Een tedere film die wordt vergeleken
met “Brokeback mountain” maar die
wij een stuk beter vonden.
21 mei om 20u

The Favourite
Twee hofdames strijden om de aandacht van de Britse Queen Anne. Vermakelijke kostuumfilm over manipulatie, macht en misbruik, vol met
slimme cameravondsten en gekruide
dialogen. Olivia Colman won voor haar
acteerprestatie de Oscar voor beste
actrice, maar Emma Stone en Rachel
Weisz moeten niet voor haar onderdoen! 4 juni om 20u
We starten het nieuwe filmseizoen
in september met twee kleppers van
formaat: Green Book en If Beale street
could talk. Meer hierover in de nieuwe
brochure van Cultuurvonken en de
Zemstenaar van september.
Tickets via www.gcdemelkerij.be

mooie soundtrack er bovenop. Een
emotionele rollercoaster waarbij je je
niet moet generen om een traantje
weg te pinken: wedden dat uw buurman of -vrouw het ook niet droog
houdt? 7 mei om 20u

Concert Eriksson Delcroix
Na hun debuut ‘Forever’ uit 2014, de
opvolger ‘Heart Of Its Mind’ uit 2016
en het een jaar later verschenen ‘Magic Marker Love’ voelen Bjorn Eriksson,
Nathalie Delcroix (Eriksson Delcroix) en
hun vijfkoppige orkest de onbedwingbare behoefte om de melancholie, die
de rode draad van deze drie albums
vormde, even op te bergen en een
zwierig dansje te placeren. Want het
was tijdens een uit de hand gelopen
opnamesessie dat de band plots in
een vreemde, aangename en bovenal zéér dansbare groove terechtkwam.

Het spelplezier spatte van de snaren,
de zon verdreef de schaduw en een
driest plan was geboren.

Vrijdag 17 mei om 20u30
Tickets via www.gcdemelkerij.be
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Foto’s: Jean Andries
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ijzer” Weerde
organiseerde voor de vie
rde keer
een bingonamiddag en
dat was
andermaal een groot su
cces. Voor
alle leerlingen van de ee
rste kleuterklas tot het zesde lee
rjaar was het
genieten van de talrijke
prijzen en de
ambiance. Het ouder- en
feestcomité
wilde graag poseren voor
de talrijke
prijzen, geschonken door
sympathieke sponsors uit Groo
t-Zemst. “Met
dank daarvoor”, zegden
ze in koor.

Jef Vandermeiren is ee
n feestneus (’t zit in de familie
) en
maakte samen met zij
n vrienden
een echte lounge in ee
n veld in
het centrum van Eppe
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materialen werden ge
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werven. Na
maanden noeste arbe
id kunnen
de Eppegemse jongeren
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De paasstage van KFC Ep
pegem was opnieuw een
groot
succes. Een veertigtal de
elnemers van Groot-Zem
st en
omstreken konden gedu
rende
vijf dagen spelenderwijz
e
genieten en iets bijleren
van
geroutineerde trainers en
begeleiders. Na afloop kre
eg
iedere deelnemer een dip
loma
en herinnering aan het
geslaagde initiatief van de
club.

Voor de provinciale jeugdkampioenschappen
Vlaams-Brabant in Tienen kwamen twintig renners
van Reko Zemst in aanmerking.
De Zemstse renners sleepten met Staf (miniemen
jongens), Louise (pupillen meisjes), Merel (scholieren
meisjes) en Jens (jeugd heren) vier provinciale titels
in de wacht. Daarnaast behaalde Reko Zemst nog
vijfmaal een zilveren medaille: Klaas (miniemen
jongens), Noor (pupillen meisjes), Fons (pupillen
jongens), Marie (scholieren meisjes), Fran (cadetten meisjes) en Jens (jeugd heren). Lotte (pupillen
meisjes), Larisse (scholieren meisjes) en Klara
(kadetten meisjes) behaalden een bronzen medaille.
In het speedcriterium van Reko Zemst (punten van
vier koersen tijdens de tweedaagse samengesteld)
pronkte Zemstenaar Gino met een gouden medaille.

Op de foto v.l.n.r. Louise Malu, Merel Haemels,
Jens Janssens en Staf Trekels.

Muziekliefhebbers van
Elewijt en omstreken
vertrokken zaterdag 6
april in hun “aangepaste
outfit” met de bus aan
het café ’t Steen naar het
Schlagerfestival in Hasselt.
“De leute zit er al in bij
het vertrek en dit is nog
maar een begin hé”, zei de
sympathieke Nancy van
“banabjaro”
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st-KCVV
De derby FC Zem
de supElewijt werd bij
e ploeporters van beid
wedgen lang voor de
derlijnd.
strijd met stift on
nkten
De bezoekers lo
, en dat
nog naar de titel
s moest
het iets speciaal
enthousiworden was de
het eens.
aste harde kern
en deden
Met een bierwag
ng en dat
ze de verplaatsi
bewijst
het plezant was
de foto.

24

Foto’s: Jean Andries

Het waren emotionele
dagen voor de familie
Merckx uit Elewijt midd
2018 haar activiteiten
en april. De bakkerij
na negentig jaar stop
zette eind
en op 12 april ging he
grond. Het maakt plaa
t
gebouw definitief tege
ts voor Residentie He
n de
t
Ba
kk
ten. De familie kijkt m
ershof Merckx met ze
et veel enthousiasm
s kwalitatieve apparte
e
menuit naar het nieuwe ve
steenlegging is voorzie
rhaal op deze locatie.
n in het najaar van 20
De eerste
19. Meer info en beeld
en: www.briljantimm
o.com

mer twee
n Overijse, num
va
2
1et
m
n
oe
iz
elpunstrijd van het se
is met twaalf do
s
ed
w
an
e
st
km
at
Ic
k
la
ic
de
nn
or eervol
de plaats. Ya
ters verkozen
FC Borneo verlo
nwezige suppor
ndigde op een 12
aa
ei
e
eo
jk
lri
rn
ta
Bo
g.
de
in
or
ssche werd do
in de rangschikk
ar.
than Vandendrie
na
Jo
r.
te
speler van het ja
ut
t
ch
to
an
em
ten tops
or
Co
de match. Diego
tot de man van
25

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

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN
CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
info@verbestel.be

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

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen
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Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60
gratis vergaderzaal

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

Sporthal De Waterleest

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten

f
e
e
Sch
bekeken

Foto: Jean Andries

Sporthal Zemst-centrum

Lieselot en Xander, een tweeling, hadden voor hun plechtige communie
beiden een nieuwe, ‘grote’ fiets gekregen van hun peter. Klassieker kon
haast niet. Dat was nu twee jaar geleden. Maar de afspraak was dat ze
pas na de paasvakantie van het derde middelbaar ermee naar school in
Mechelen mochten fietsen, hoe hard ze ook gezaagd hadden om eerder te
mogen. “Al onze vrienden mogen al en wij moeten altijd met die stomme,
stinkende bus rijden.” Het had niet mogen baten, papa Armand was onvermurwbaar gebleken. Bovendien hadden ze moeten leren om zelf een
lekke band te herstellen. Want dat was een voorwaarde. Armand had al te
vaak kinderen naast hun fiets zien stappen. De kwaliteit van de fietspaden
liet dan ook danig te wensen over. Scheuren, barsten, putten en andere
oneffenheden hadden al menig fietsenmaker overuren aan herstelwerk
verschaft. Lieselot en Xander konden het als volleerde mecaniciens. Reservebinnenband en plakgerief waren vaste prik in hun rugzak. Fluohesje en
helm behoorden tot de verplichte uitrusting. “Wel niet cool”, hadden ze betoogd. “Zodra er voldoende grote, veilig van het autoverkeer afgeschermde
en goed onderhouden fietspaden zijn, kan het zonder”, had hij gerepliceerd.
Maar op hun vraag wanneer dat zou zijn, was hij het antwoord schuldig
gebleven, hoe hard bruggenbouwers en geëngageerde mama’s zich ook
hadden ingezet voor simpele, structurele veiligheidsingrepen. Een ware
calvarietocht tegen tergend traag draaiende politieke molens.
Lieselot en Xander genoten van hun fietstochten naar school. Nooit alleen,
maar in steeds groeiende groepen. Zo vielen ze des te meer op voor immer
gehaaste chauffeurs. Hun voorbeeldig gedrag bleef op school niet onopgemerkt. Ze hielden spreekbeurten over veilig en verantwoord fietsen, over
onderhoud en herstelling van de fiets, praktijksessies aan toe. Ook hun
mama Kristina kreeg kans om te komen praten over het weldadig effect
van de fiets op mens en milieu. Lieselot, Xander, Kristina en Armand werden voortrekkers en fietsten op kop van zelf georganiseerde klimaattochten. Korte tijd nadien reden er nog amper auto’s tussen Zemst, Weerde,
Hofstade, Elewijt en Eppegem of Laar naar Mechelen of Vilvoorde. Trouwens,
in alle dorpscentra van groot Zemst werd 30 km/uur de norm, hele stukken
Brusselse en Tervuurse steenweg werden verboden voor +3,5 ton… ‘Zuiver
Zemst’ werd een begrip. Synoniem van leefbaarheid. Het werd dé gemeente
bij uitstek waar milieubewustzijn het had gehaald op snelheid, vervuiling en
onverantwoord rijgedrag. Een handvol hardleerse en ver-SUV-te snelheidsduivels niet te na gesproken.
Alex Lauwens
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Feest in het landschap!
ZEMST – Samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en talrijke andere partners,
organiseert onze gemeente Feest in het Landschap.
Op zondag 12 mei wordt de Schranshoeve in Eppegem tussen 13.30 en 18
uur omgetoverd tot een heus feestterrein met een landschapsbar, eetkraampjes, infostandjes, ...

Ontdek de natuur
Voor de actievelingen staan er leuke
uitjes op het programma, al dan niet
gegidst. Zo kan je al wandelend mooie
plekjes in Eppegem ontdekken. Langs
de Trésigniesroute of de “korte keten”-route fiets je tot in Grimbergen.
Pasar begeleidt je dan weer per fiets
richting Kampenhout.
Neem alvast je jonge spruit(en) mee
en combineer een wandeling met
een ritje op de paardentram langs het
prachtige gebied Dorent-Nelebroek. Of
jog je longen vol gezonde lucht doorheen onze natuurgebieden en mooie

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Een dagje feesten in de natuur aan de Schranshoeve.Semse.

landschappen.

Kinderanimatie
Er is voor elk wat wils. Terwijl de grote mensen genieten van de muzikale
animatie, leven de kinderen zich uit.
Tijdens een race verzamelen ze stuifmeel en bouwen ze hun eigen bijenhotel. Geen fan van Maya de Bij? Geen
nood. Ook vuur maken als een echte

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:
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015/611532

Fax:

015/617959

Robinson Crusoë of groentjes zaaien
zoals boer Boris wordt er aangeleerd.
Verder kunnen kids hun circustalent
ontdekken of zich uitleven met de
koesterburenkermis.
Meer informatie op www.rlgc.be/
evenement/feest-in-het-landschap/.
Tekst & foto’s: Anja Van Cappellen,
foto: Lies Borgers

Lenteacties tot 30 juni
ook op maairobots

Openingsuren
Maandag, dinsdag en
zaterdagmiddag gesloten
Woensdag, donderdag en vrijdag:
keuken open van 12 u tot 14 u en
van 18u tot 21u
Zaterdag open van 18u tot 21u
Zondag open van 12u tot 21u
Brusselsesteenweg 3a
1980 Zemst
015.80.03.01
www.gcdemelkerij.be
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De Muddy Angel Run komt eraan
HOFSTADE – Op zaterdag 11 mei komt de Muddy Angel Run naar het domein Sport Vlaanderen. Dit
is een modderige hindernissenloop. Het concept van Muddy Angel is uniek in Europa, omdat enkel
vrouwen mogen deelnemen. Muddy Angel heeft bovendien een speciale band met Think Pink.

Muddy Angels
De Muddy Angel organisatie kende
haar roots in Duitsland, maar groeide
al snel uit tot een gekend concept binnen Europa. Hun succesformule? Een
obstakelrun van vijf kilometer met vijftien leuke en modderige team-hindernissen, enkel en alleen voor vrouwen.
Goede sfeer, modder en hindernissen
staan voorop, volgens de organisatie. Daarom is de modderloop er voor
vrouwen van elke leeftijd en elk fitnessniveau. Er wordt geen tijd opgenomen, je legt het parcours af op je eigen
tempo en iedereen is al vanaf de start
een Muddy Angel, een modderengel.
Wie deelneemt aan de Muddy Angel
Run beleeft een ongelofelijke dag vol
plezier.

Teams
Muddy Angels – of ‘modderengelen’ –
lopen dit obstakelparcours niet alleen.
De Muddy Angel Run is gemaakt voor
teams van kennissen, familie, collega’s of vrienden. Velen lopen gewoon
om samen een onvergetelijke dag te
beleven en daarbij heel erg smerig
te worden. Sommigen lopen ook voor
een vriendin of kennis, die tegen borstkanker moet vechten of heeft moeten
vechten, om ze moreel te steunen.

Plezier en modder staan voorop in de Muddy Angel Run, ook in de editie in Keulen.

Goed doen
De organisatie Muddy Angel ziet de
evenementen niet alleen als een
sportief gebeuren, maar ook als een
mogelijkheid om bewustzijn te creëren over het onderwerp borstkanker. In
Nederland en België krijgen ieder jaar
meer dan 25 000 vrouwen borstkanker. Bijna één op de acht vrouwen uit
onze omgeving zal in haar leven aan
deze ziekte lijden. De beste preventie
is een mix van voorlichting, regelmatig onderzoek als voorzorg en sport.
Het sportgedeelte biedt de Muddy
Angel Run zeker aan, zo stellen ze bijvoorbeeld enkele gratis plaatsen ter
beschikking voor deelneemsters die
lijden aan borstkanker of het net achter
de rug hebben. Op die manier willen ze
deze vrouwen kracht geven. De deel-

neemsters aan de Muddy Angel Run
steunen ook Think Pink in haar strijd
tegen borstkanker. Per deelneemster
gaat 1 euro naar de nationale borstkankercampagne, maar deelneemsters kunnen ook een vrije bijdrage
storten. Tot nu toe kon de organisatie
reeds 385.000 euro doneren aan haar
borstkanker-partners in zes Europese
landen.

Wij doen mee!
Ook in ons redactieteam staan enkele
meisjes te popelen om deel te nemen.
Je kan ons dus komen aanmoedigen.
Heb je zelf zin gekregen in dit modderige avontuur? Dan kan je je inschrijven op www.nl.muddyangelrun.com.
Tekst: Laura Schoevaers,
foto: Muddy Angel Run

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138
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Floordam Brothers, ziel op de tong
ELEWIJT – Elewijtenaars Clem en Danny stappen geregeld met hun gitaar de plaatselijke rust- en
verzorgingstehuizen (RVT’s) van Zemst, en iets ruimere regio, binnen voor een gesmaakt optreden.
‘De Floordam Brothers’ zijn troubadours van het hart, kan je stellen. Ze animeren de bewoners met
tijdloze liedjes en meezingers en het genieten is wederzijds.
In RVT Releghem zit het ontspanningszaaltje eivol. Als de eerste herkenbare noten van ‘Que Sera Sera’ van Jo
Leemans - naar het origineel van Doris
Day – weerklinken, is er spontaan applaus. Met een licht aangepaste tekst
en het refrein als meezinger zit het
meteen goed.
Nummers van Will Tura en andere
Vlaamse schlagers staan ook op de
shortlist en worden afgewisseld met
oude volksliedjes. Tijdens de pauze doen Danny en Clem in Bobbejaan-outfit hun verhaal.

Vrijwilligerswerk
“Mijn moeder verbleef vier jaar in RVT
Floordam in Melsbroek”, vertelt Clem.

”Ik kleurde er
haar verjaardagen
met
zang en gitaarspel
en
leerde er Danny kennen. Die
had net een
actieve loopbaan als zelfstandige afgesloten maar
stelde zich wel
open voor vrijwilligerswerk in het rusthuis. Het klikte
meteen. We hebben onze muziekkennis en zangkwaliteiten gebundeld om
er mensen mee te vermaken onder de
artiestennaam ‘De Floordam Brothers’.”

Danny en Clem in Bobbejaan outfit.

Intussen is het duo gekend en wordt
het vaak gevraagd. ”We beperken ons
tot één optreden per maand”, zegt
Danny. ”Het mag geen sleur worden.
Onze doelgroep is de RVT’s en patiëntenverenigingen in Zemst en soms ook
daarbuiten. Ons optreden is gratis. Een
drankje om de keel te smeren is voor
ons genoeg. De mensen zien genieten,
laten meezingen, en een stukje ‘vroeger’ laten herbeleven zijn de momenten waarvoor we dit doen en waar we
ons zelf heel goed bij voelen.”
Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

De bewoners van RVT Releghem dromen weg bij de tijdloze liedjes.

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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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
Maandag gesloten
33

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

SofAlert in testperiode
HOFSTADE – Naar aanleiding van het dodehoekongeval van Sofie, ontwikkelden haar vriendinnen
twee jaar geleden een dodehoekverklikker voor fietsers. Ze wonnen toen de prijs voor “Gat in de
Markt” van Solar Olympics. Els Dauwe en Peter Reynaert, de ouders van één van de meisjes, ontwikkelden het project verder en willen het op de markt brengen. Het product gaat nu een testfase in.

SofAlert

Detectin Traffic

Het idee voor SofAlert is twee jaar geleden ontstaan, toen Jente Claes,
Eline Angillis en Kato Reynaert deelnamen aan de Solar Olympics 2017. Ze
noemden hun idee naar de 12-jarige
Sofie De Ridder, die drie jaar geleden
in Zemst om het leven kwam bij een
dodehoekongeval. De meisjes wilden
dat zoiets nooit meer zou gebeuren en
ontwikkelden een apparaat dat fietsers helpt bij het detecteren van verkeersgevaar.

Els Dauwe en Peter Reynaert, de ouders van Kato, hebben zich geëngageerd om het product verder te proberen ontwikkelen en op de markt te
brengen. Ze richtten het bedrijf Detectin
Traffic op, dat SofAlert verder heeft verfijnd met de hulp en medewerking van
Vergo Transport uit Zemst. Het vernieuwde SofAlert ziet er vandaag uit als
een slimme fietsbel en een bakje dat
je aan het stuur van je fiets bevestigt.
Het systeem werkt met afstands- en
geluidssensoren. Wanneer die het geluid van een draaiende motor detecteren op anderhalve meter afstand, hoor
je als fietser een pieptoon en signaleert een rood lichtje op de fietsbel dat
je je in een gevaarlijke situatie bevindt.

“We wilden dat er nooit nog
een dodehoekongeval zou
gebeuren.”
Ze wonnen toen de prijs voor “Gat in
de Markt” met hun ontwerp voor een
dodehoekverklikker voor fietsers. Dat
had het einde van het verhaal kunnen
zijn, ware het niet dat enkele ouders
de waarde van dit systeem inzagen.
Ze maakten er hun missie van om
SofAlert op de markt te brengen. Zoals
Ann, de mama van Sofie, zei: “Als we
ook maar één leven kunnen redden, is
onze missie geslaagd.”

“Als we ook maar een leven
kunnen redden, is onze
missie geslaagd.”
Indien de vrachtwagen het systeem
ook heeft, ontvangt de bestuurder ook
een licht- en geluidssignaal waardoor
hij weet dat er een fietser naast hem
rijdt. Zowel de fietsbestuurder als de

De 'slimme' fietsbel.

chauffeur van het voertuig weten dan
dat de fietser zich in de dode hoek van
de wagen bevindt en dat ze moeten
opletten.

Een nieuw idee
Wat het systeem uniek maakt, is dat
het er vooral op gericht is om fietsers
te verwittigen. Bestaande waarschuwingssystemen voor dodehoekongevallen gaan altijd uit van de vrachtwagenbestuurder en signaleren niet aan
de fietser wanneer de situatie gevaarlijk wordt. Anders dan bestaande systemen, zou SofAlert ook in alle weersomstandigheden moeten werken.

Testperiode
De ontwerpfase is nu afgelopen, de
volgende stappen worden gezet. Els
Dauwe: “Het systeem moet nu getest
worden. We willen weten hoe het systeem werkt in reële omstandigheden.
We hebben in totaal honderd testpersonen nodig. 25 leerlingen van het
Maria-Boodschaplyceum in Brussel en
de vrachtwagens van Leefmilieu Brussel zullen het systeem al testen.”
Tekst: Laura Schoevaers,
foto: Detectin Traffic

Het bakje detecteert en de bel waarschuwt.
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Binnenkijken bij een Zemstenaar
ZEMST - Nieuwsgierig naar hoe andere mensen wonen? Dan hebben we goed
nieuws! In de rubriek ‘Binnenkijken bij een Zemstenaar’ kijkt interieurstyliste Katrien binnen bij iemand die in gemeente woont. Deze maand kijken we binnen in
dit huis uit de jaren 60 in Zemst.

De bewoners

Renovatie

WIE? Lennert (36, design director bij
Leo Burnett), dochter Coco (6).
WAT? Gerenoveerde jaren 60-woning
(Huize Zennedal), sinds 2012.
WAAR? Damstraat, Zemst.

Bijzonder

Oude architectenwoning
In de Damstraat staan twee bijna identieke huizen. In de jaren 60 bouwde een
architect deze huizen voor zichzelf en
zijn broer. De tuinen zijn nog steeds
verbonden met een poortje. Handig
wanneer Coco met het buurmeisje wil

met respect voor de authentieke
elementen
“We kochten dit huis van de vrouw van
de intussen overleden architect. Het
was best emotioneel. Ze zou naar het
rusthuis gaan en had moeite om afscheid te nemen van dit huis dat nog
door haar man was ontworpen. Wij
beloofden om zoveel mogelijk authentieke elementen te behouden en
dat hebben we ook gedaan. We deden
amper breekwerken. Na vier lagen behang verwijderd te hebben, ontdekten
we dat het stucwerk nog uit paardenhaar bestond. Dus dat hebben we wel
opnieuw laten doen.”

Inkomhal met authentieke marmeren trap.

Woonstijl

Huize Zennedal

gaan spelen.
Lennert: “Ik wilde weg uit Antwerpen,
zodat onze dochter kon opgroeien in
een rustige omgeving en naar een
goede school kon. Dit huis uit de sixties
viel mij op Immoweb meteen op. Toen
ik het bezocht, was ik meteen verkocht:
de lange oprit (weg met de parkeerprobemen!), de materialen en de stijl
van het huis spraken mij enorm aan.”
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Retro met design-elementen
Het huis is helemaal in retrostijl ingericht. Met hier en daar zelfs een heuse
vintage-design-klassieker.
Hiervoor
snuistert Lennert graag rond op vintagewebsites.
• Mix van vintagemeubels in houtfineer
en nieuwe meubels
• Retrolampen
• De muren zijn voornamelijk wit, met
één accentmuur in het zwart
• De zeteltjes zijn in het frisgroen om
toch nog wat kleur te injecteren
• Veel planten om het geheel fris en
luchtig te houden
Het radiatorrooster werd behouden, maar
door Lennert in het zwart gespoten zodat
het mee zou opgaan in de zwarte muur.
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Schoonheidssalon

SHINZO
Onze specialiteiten zijn:
•
gevelisolatie en afwerking met geplastificeerde crepi
(meer dan 300 kleuren)
•
stukadoorwerken
•
opritten en terrassen
•
chapewerken
•
gyproc wand & vals plafond
Vraag gratis uw offerte aan
di. t/m zat. vanaf 9 uur
liefst na afspraak
ook ‘s avonds na 18 uur
zaterdagnamiddag gesloten

Stationslaan 27 - 1980 Zemst

015 62 00 65

info@cvm-renovatie.be - 0477 26 29 77 - 0495 38 22 16 - www.cvm-renovaties.be

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

bvba
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Leefruimte vóór de renovatie

Toegang naar leefruimte

De leefruimte voelt zonnig, dankzij de grote raampartijen, de witte muren, groene
zeteltjes en vele planten.

In de eetkamer staan een vintagedressoir
en vintage booglamp. De eettafel en
stoelen zijn dan weer nieuw.

De grote zithoek voelt toch knus dankzij de zwarte accentmuur en het vloerkleed. De
salontafel en het tv-meubel zijn vintage. De groene design-zeteltjes kon Lennert op de
kop tikken bij een uitverkoop van Bulo. Deze zeteltjes bakenen de zone mooi af.

Geef je huis op als
binnenkijker

Achter de zetel zit Coco’s speelhoek
verstopt. Het poppenhuis maakte
Lennert als eindwerk voor een cursus
houtbewerking. De schouw bleef
authentiek.

Ben jij trots op je huis en wil jij in de
Zemstenaar staan? Of ken jij iemand
met een leuk interieur die in Zemst
woont? Stuur het adres/contactgegevens (en eventueel een fotootje) door
naar info@dezemstenaar.com.

Lennert opteerde voor een strakke keuken,
met houten frontjes (om het toch warm te
houden) en een retrolamp.

De zithoek heeft ook een doorgang naar
de keuken.

Meer foto’s van de voor & na van
Lennerts huis?
Kijk op www.huisjethuisje.be.

En wie weet komt Katrien langs en
geeft ze ineens enkele tips om je interieur nog mooier te maken!
Tekst en foto’s: Katrien Souffriau
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TC De Wehzel: 40 jaar tennisplezier
ELEWIJT - TennisClub (TC) De Wehzel bestaat dit jaar 40 jaar. In 1979 startte deze ondertussen 600 (!)
actieve leden tellende vereniging als een vriendenclubje in een chalet in de Diependaalstraat met
een tennisplein langs. De jongste veertig jaar is de club serieus geëvolueerd.
Qua infrastructuur is de club in elk
geval niet blijven stilstaan. De club
beschikt over drie verlichte buitentennispleinen, twee verlichte overdekte
tennispleinen in de eigen tennishal
met kunstgravel, en drie verlichte
padelpleinen. Met dank aan het gemeentebestuur van Zemst.
De sfeer zit ook altijd goed: het bestuur
van de club wil te allen prijze dat het
familiaal en amicaal karakter niet
verloren gaan. Typisch zijn dan ook
allerhande evenementen die jaarlijks
op het programma staan, zoals paaseierenraap, pastaweekend, invitatietornooien, quizavond, sinterklaasfeest,
oudejaarsfeest, enz. En de leuke brasserie met zonneterras met zicht op de
pleinen zorgt natuurlijk ook voor de
nodige ambiance en gezelligheid.
Sportief wil TC De Wehzel natuurlijk
ook sterk uit de hoek komen. En dat
ontbreekt er niet aan. De club beschikt
over meer dan twintig interclubploegen tennis en zeven interclubploegen
padel. In de loop van het jaar worden op
de eigen terreinen ook drie tornooien
georganiseerd. De jeugd wordt evenmin vergeten; daarvoor zijn er initiaties
en tennis- en omnisportkampen. Kort-

40

om, De Wehzel bruist ook sportief van
dynamiek.
De tennisschool binnen De Wehzel bestaat ondertussen ook 25 jaar. Met een
zelfstandig team van gediplomeerde
leraars staat die garant voor kwalitatieve tennis- en padeltrainingen,
op elk niveau, individueel of in groep,
zowel voor competitiespelers als voor
recreanten.
Of dat allemaal betaalbaar is? Jawel
hoor. Een jaarabonnement met onbeperkt tennis- en padelplezier heb je als
volwassene voor 145 eur of 220 euro
(gecombineerd of niet). Kindertarieven
zijn nog goedkoper en voor studenten

en gezinnen zijn er speciale kortingen.
En de consumptieprijzen in de cafetaria zijn even democratisch. Daarvoor
moet je het niet laten.
Wie meer informatie wil kan surfen naar www.tcdewehzel.be of naar
www.denis.be, de website van de tennisschool. Vragen kan je mailen naar
tcdewehzel@telenet.be of bel naar
015/61.00.33.
De lezers van de Zemstenaar kunnen
alvast genieten van twee leuke gratis
of kortingbonnen die je bij dit artikel
vindt.
Tekst: Bart Coopman,
foto: Jean Andries

De Molensteen
b.v.b.a.

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

info@printwinkel.com

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

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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Roofvogels in ons luchtruim
ZEMST - Een paar jaar geleden bracht dit magazine een reportagereeks over de natuurgebieden in
de gemeente. De natuur in Zemst is en blijft natuurlijk ook voor elk van ons een wonderlijk verhaal.
Natuurpunt Zemst is bereid gevonden om een extra reportagereeks te brengen over de plaatselijke
natuurwonderen. Deze maand leest u in het eerste stuk van een reeks over de roofvogels.

Imposante buizerds
Wandelend door Wormelaar horen we
plots een geluid als het miauwen van
een kat boven het Dalemansbos. Een
beetje verder weerklinkt een antwoord.
Naar boven kijkend zien we twee grote
vogels met brede vleugels. De bruine en witte banden zijn goed te zien.
Ze roepen nog een paar keer en een
derde zwever komt erbij, niet veel later
een vierde. Vier buizerds zwevend op
hun vleugels met een spanwijdte van
meer dan een meter, het is een prachtig schouwspel.
Vier buizerds die geen ruzie maken

Buizerd

voor een territorium. Wat is hier aan de
hand? Ze zijn op trek naar het noorden
en zoeken samen naar een goede
thermiekbel, dat is een opstijgende
warme luchtstroom, waarop ze zich
naar boven laten voeren. Zo winnen
ze hoogte, om dan langzaam naar
beneden te glijden richting noorden.
Roofvogels kunnen zo grote afstanden
afleggen zonder met hun vleugels te
slaan, wat hen heel wat energie bespaart.

Statige haviken
Een beetje later horen we kjee kjee
kjee weergalmen door het bos. Francis,
die zowat elk vogelgeluidje op naam
kan brengen, herkent het als een havik.

op een paaltje. Elk jaar broeden er wel
torenvalken in de Dorent in Eppegem.
Ook op andere plaatsen zijn er nestbakken waarin torenvalken broeden.
Vaak zie je deze soort jagen langs bermen, biddend in de lucht en dan plots
duikend naar een muis.
Havik

Maar deze roofvogel krijgen we niet te
zien. Haviken zijn even groot als buizerds, hun vleugels zijn iets minder
lang maar ze hebben een langere
staart. De lange staart en wat kortere
vleugels zijn nodig om andere vogels
te achtervolgen tussen bomen en
struiken. Haviken gedragen zich veel
minder opvallend dan buizerds. Je
krijgt ze dan ook zelden te zien. Ze zijn
krachtiger en zwaarder dan buizerds,
het zijn de sterkste roofvogels die voorkomen in Zemst. Het is eind maart in
het natuurgebied Wormelaar. We zijn
op stap om lentebloeiers zoals bosanemonen te bekijken. Maar het bleek
ook een ideale voormiddag te zijn om
roofvogels te bewonderen.

Buizerds en torenvalken zijn de roofvogels die je het meest ziet in Zemst
en omgeving. Beide soorten broeden
op verschillende locaties in onze gemeente. Buizerds maken hun nest in
hoge bomen, vaak in populieren. Torenvalken bouwen, net zoals de andere
soorten valken, geen nest. Ze gebruiken oude kraaiennesten of nestkasten.
Ze zitten in bomen langs graslanden
en akkers.

Trotse torenvalken

Trek er op een zonnige dag op uit en
met wat geluk kom je ze tegen. Vroeg
opstaan moet je niet doen, roofvogels
worden pas actief iets voor de middag.
De ideale vogels dus om in het weekend naar op zoek te gaan.

Een andere roofvogel die je in de omgeving van Zemst geregeld kan zien is
de torenvalk. Deze kleinere jager met
vrij smalle spitse vleugels zagen we
die dag niet. Torenvalken zijn niet gemaakt om te zweven, hoewel ze dit af
en toe wel doen. Het zijn echte muizenjagers, die ter plaatse blijven hangen in
de lucht door snel met hun vleugels te
slaan. Zo kunnen ze zien waar zich beneden een mogelijke prooi bevindt. Dit
‘bidden’ is zeer vermoeiend en daarom jagen torenvalken ook zittend van-

Een paar torenvalken.

Surf voor info over de activiteiten van natuurpunt Zemst naar:
www.natuurpuntzemst.be/activiteiten.
Tekst: Wim Massant/Natuurpunt Zemst,
foto’s: Saxifraga © Martin Mollet
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Dokter Roelands op bedevaart
ZEMST – Op Pasen stond er geen familiefeest op het programma ten huize Roelands. Wel verzamelden veel vrienden en familieleden zich aan het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven. De reden?
Patrick, dokter Roelands, vertrok op bedevaart. Een heuse tocht van 2300 kilometer richting Compostela.

Een vrolijk Pasen
Drie jaar geleden raakte Marian, de
schoondochter van Patrick, betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Er
kwamen verschillende complicaties
bij kijken en de toestand raakte stilaan uitzichtloos. Patrick besloot toen
om zich spiritueel te engageren om
de Compestelatocht te maken als zij
goed zou herstellen.
Exact op Goede Vrijdag kreeg de familie van Marian wonderbaarlijk nieuws.
Na drie weken coma begon ze terug te
praten en kon de revalidatie beginnen.
Pasen 2016 was voor Patrick de gelukkigste Pasen ooit, één die bewees dat
geloof en hoop zeer krachtig zijn. En

Patrick en Marian beginnen aan
hun eerste etappe.

44

beloofd is beloofd. De voorbereidingen
voor de tocht naar Compostela konden
beginnen.

Een lange tocht
Patrick werd uitgezwaaid door vrienden
en familie en de lange trektocht kon
beginnen. Dit niet alleen, maar in het
gezelschap van schoondochter Marian
die de eerste week mee stapte. Met de
schelp op de rugzak, het teken van de
bedevaart naar Santiago de Compostela, begon de eerste etappe al direct
met een stevige wandeling van Leuven
naar Ottignies. Een jogster herkende
de schelp en wenste hen een ‘buen
camino’, een ‘goede weg’.
Het wordt een vol en zwaar schema.
Elke dag staat er een etappe van ongeveer 30 km ingepland. De laatste loodjes stapt Patrick gelukkig niet alleen.
Zoon Raf, de man van Marian, sluit aan
om de laatste week mee te wandelen.
Marian, vrouw Chantal en stiefdochter
Ellen wachten hen op bij de aankomst.

Marian stapt de eerste
week met Patrick mee.

De weg
Je kan de bedevaart van Patrick
volgen en hem aanmoedigen op
www.patroelands.blogspot.com waar
hij een dagboek bijhoudt en mooie foto’s post. We wensen Patrick, die ondertussen al met twee kleine blaartjes
te kampen heeft, in ieder geval veel
succes. Dat zijn voeten mogen standhouden en zijn doorzettingsvermogen
beloond wordt!
Tekst: Ansje Brassine, foto’s: Chantal Delelie
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Hondje op bezoek
De tocht van de leeshond bracht me
deze maand bij Mieke Cieters uit Weerde. Zij zoekt elke maand met haar
dochter naar de leeshond en besloot
nu voor de tweede maal om haar antwoord in te sturen. We verrasten haar
met haar prijs: z-cheques met een
waarde van 25 euro. Heel toepasselijk
voor deze rubriek: Mieke had net op het
moment van mijn bezoek een hondje,
Mimi, te logeren.
Mieke woont sinds een jaar in Weerde
met haar zoon Jef (13) en dochter Lara
(10). Daarvoor woonde ze in Hofstade. Ze
vinden Weerde een hele fijne plek om
te wonen, vooral door het goede contact met de buren en buurkinderen.
Binnenkort gaat Mieke voor het eerst

naar de Weerdse Bierfeesten, nu die zo
dicht bij haar deur zijn. Mieke zwemt en
fietst graag, maar brengt vooral graag
tijd door met haar kinderen. Zij spelen
allebei hockey, en Lara danst ook.
Lara en Mieke vonden twee honden in
het 160ste nummer van de Zemstenaar. De eerste was te zien op pagina
8, waar hij kwam piepen op het computerscherm van Laure Jacquemin in het
artikel ‘De tuut van tegenwoordig’. De
tweede hond zat verstopt in de Zenne
op pagina 33.
Ook in dit magazine kan je weer één
of meer leeshonden vinden. Onze
leeshond verstopt zich elke maand
op foto’s in de Zemstenaar. De foto’s

van de rubriek ‘Onder de Mensen’ tellen niet mee, ook de cartoons niet. Als
je ook mee wil zoeken en wil winnen,
stuur dan je antwoord met de pagina(‘s) waarop onze leeshond deze
maand te zien is, naar ons mailadres
(leeshond@dezemstenaar.com) of geef
een geschreven antwoord af in een bibfiliaal of in het Hof van Laar. Vermeld
ook steeds je naam en telefoonnummer zodat we je snel kunnen bereiken
voor een foto in onze volgende editie.
Inzenden vóór 12 mei.
Tekst en foto: LS

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be
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boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren
Aanplanten • frezen

info@gijser.be
04 70 597 023
www.gijser.be
BE 0645.929.235
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Brusselsesteenweg 108
tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be
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