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De “grote trek” is
begonnen, dat lees
je in het artikel
van Natuurpunt,
verder
in
dit
nummer.
Nu
iedereen
terug
is van vakantie,
maken de vogels zich klaar om naar het zuiden
te vliegen. Byebye ooievaars! Geweldig interessante reeks over de natuur vind ik dat trouwens,
ik leerde al veel bij.

Strip gezocht!
teke25 jaar geleden kreeg onze cartoonist deze
-strip
ning cadeau. Het plaatje komt uit een Nero
even.
gebl
is
kend
die tot nu toe nog steeds onbe
een
Weet jij uit welke strip dit komt? Stuur dan
mailtje naar info@dezemstenaar.com!

Jullie spotten ook massaal interessante en speciale
dieren. Heel fijn dat jullie die bezorgen voor onze
rubriek ‘gespot’. Zelf zie ik vaak herten in het veld
achter mijn tuin in Eppegem, maar nooit lukt
het me om die prachtige dieren mooi op foto te
krijgen.
Omdat ik samen met twee geweldige dames de
World Cleanup Day trek, sta ik zelf mee op de
cover. “Oeps, is dat niet een beetje raar?”, vroeg
ik aan Ansje, onze lay-outer. Ze antwoordde:
“Seg, da’s iets om fier op te zijn. Als je honderden Zemstenaren kan optrommelen om Zemst
proper te maken, dan mag eender wie op de
cover!” En voila, daarom is het dus toch deze
cover geworden.
Trek je er graag eens op uit met andere pittige
dames, dan kan je je aansluiten bij de nieuwe afdeling van Markant Zemst. De bedoeling is daar om
gezellige momenten te beleven en nieuwe vriendinnen te maken. Het artikel over deze nieuwe
afdeling was te laat klaar om in dit nummer te
verschijnen, maar ik wil jullie graag informeren
dat de eerste activiteit plaatsvindt op 14 september: een blik achter de schermen van Bakkerij
Van Eeckhout. Ik ben alvast helemaal fan van een
pittige vrouwenvereniging in onze gemeente!

Dialextjes va groët Zems...
• Zjang was mee zaine vloo in de beik gesoekkeld en was kloddernat: Jan was met zijn fiets in
de beek beland en was doornat;
• Dee van ons aa allegoar knoebbels oep eure
kop: mijn vrouw had allemaal knobbels op haar
hoofd;
• Wa ne kloefkapper was me da: wat een
nietsnut was hij toch;
• De Pieë was nen echte kaavùs: Pieter was een
echte koukleum;
• Fransin wier me den dag krammikkelaejker:
Francine werd met de dag ziekelijker/raakte
alsmaar meer op de sukkel.
AL

facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar
dezemstenaar.com
info@dezemstenaar.com
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Een proper Zemst
EPPEGEM/ZEMST – Sara, Kristel en Marijke willen op 21 september samen met 1.997 andere Zemstenaren onze gemeente vrij van zwerfvuil maken tijdens de World Cleanup Day.

Mikken op 2.000
Drie Zemstse vrouwen hebben een
droom: een propere wereld, een proper land, een propere gemeente. We
gaan op bezoek in Eppegem bij Sara
Pieters, Kristel Desmedt en Marijke
Pots, de trekkers van ‘World Cleanup
Day Zemst’. Een initiatief dat kadert in
het veel grotere burgerinitiatief World
Cleanup Day. De internationale organisatie engageert 5% van de wereldbevolking om de planeet op één dag vrij
van zwerfvuil te maken.
Sara, Kristel en Marijke slaagden er vorig jaar in om 1.500 Zemstenaren (7,5%)
te laten opruimen, en Zemst was zo de
enige Belgische gemeente die de 5%
haalde. Het trio is ambitieus en mikt
dit jaar op 2.000 deelnemers. Bij het ter
perse gaan van dit nummer stond de
teller al op 1.120 inschrijvingen.

Zelf actie ondernemen
“We vinden het verschrikkelijk dat er
zoveel afval op de weg ligt”, begint
Sara. “Samen met mijn buurvrouw
Marijke kwam ik vorig jaar op het idee
om de World Cleanup Day in Zemst
te trekken. We beseften dat klagen
niet ging helpen, maar dat we op een
of andere manier in actie moesten
schieten. Marijke ontmoette per toeval
iemand van de organisatie van World Cleanup Day Belgium, en zo ging
de bal aan het rollen. We hadden het
idee dat we meer volk zouden kunnen
mobiliseren als het initiatief vanuit de
burgers kwam. 5% Zemstenaren laten
opruimen in september? Dat gingen
we voor mekaar krijgen!”
En of ze dat voor mekaar kregen! “We
behaalden als enige gemeente de

kaap van 5%, en deden zelfs beter.
Deze verdienste bezorgde ons vorige
maand zelfs een plaatsje op de persconferentie van JCI Belgium en World
Cleanup Day Belgium waarbij we onze
knowhow en ons plan mochten presenteren tijdens een workshop voor
andere initiatiefnemers”, gaat Sara
verder.
Dit jaar willen ze met 2.000 Zemstenaren opruimen op 21 september. Kristel
stapte mee in de organisatie. “Toen
Sara en Marijke me vroegen om mee
mijn schouders onder het project te
zetten, aarzelde ik niet. Ik was vorig jaar
“trekker” van een groepje vrijwilligers in
Eppegem tijdens de World Cleanup
Day en vond een zeer nuttige, leuke en
gezellig dag. Ik hem me nadien meteen geregistreerd als zwerfvuilvrijwilliger bij de gemeente. Zo ga ik vaak op
stap met mijn zoontje om zwerfvuil op
te ruimen.”, vertelt Kristel.
Sara vult aan: “Onze kinderen weten intussen hoe ze de planeet proper kunnen houden, maar de vervuilers zijn
moeilijk te bereiken. We hopen dat we
ooit ook deze groep kunnen sensibiliseren.” Kristel vertelt dat het hun doel

is om iedereen correct met afval te leren omgaan. “Dat begint in de school,
dus we zijn heel blij dat alle scholen
ook dit jaar deelnemen. We hopen dat
het daar niet bij blijft, en dat ze ook het
thema gebruiken om de kinderen het
goede voorbeeld te laten geven.”

Wil jij mee opruimen?
Schrijf je in via het inschrijvingsformulier
van ‘World Cleanup Day Zemst’ (link vind
je terug op de Facebookpagina) of via
worldcleanupdayzemst@gmail.com.
Je kan samen met de andere vrijwilligers op pad gaan, maar het kan ook
individueel of met een groepje (vereniging, school, bedrijf). Ook het gebied
dat je graag onder handen wil nemen
kan je kiezen. Afvalzakken en grijpers
worden voorzien.
21 september praktisch
9 uur: startschot (op je eentje of op
een verzamelpunt. Meer info via het inschrijvingsformulier)
12.30 uur: slotmoment op het Plein van
de Verdraagzaamheid. Maak kennis
met gelijkgestemden en geniet van
een versnapering/drankje.
Ik doe mee, jij ook?

Tekst en foto’s: Véronique Baudrez
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Van tapkraan naar hijskraan
ZEMST/WEERDE/ELEWIJT – Steeds meer dorpscafés verdwijnen in Groot Zemst. Café en feestzaal
Alcazar in Weerde ging tegen de vlakte, café Den Druugen Airing in Elewijt sloot definitief de deuren.
Café en feestzaal Alcazar sloot de
laatste keer de deuren in 2012. Bij café
Den Druugen Airing gebeurde dit begin
2019. Beiden waren gezellige dorpscafés waar bier rijkelijk vloeide en tal van
fuiven, evenementen en feesten werden georganiseerd.

Cafe Alcazar
Jeanine Slosse en Iny Knops waren
jaren uitbaatsters van café Alcazar.
Jeanine was ‘bazin’ van 1 oktober 1979
tot 30 juni 1987. Acht jaar baatte ze het
café uit voor de Harmonie van Weerde.
De alom gekende teerfeesten van De
Varkenspoten en de Harmonie blijven
haar altijd bij. “Stamgasten zoals René
(de nieuwe boer), Fonske (overleden
postmeester van Weerde) en Roger
(van de garage) zorgden hier dagelijks
voor de nodige sfeer”, aldus Jeanine.
“Het voelt wel raar aan om nu voorbij
die lege vlakte te rijden. Acht jaar heb
ik er gewoond en nu is het één grote
lege ruimte!”
De laatste uitbaatster was Iny Knops.
Liefst 12 jaar zorgde ze voor haar klanten. In augustus 2012 stopte ook zij en

ging de tapkraan voorgoed dicht. “Na
een lange sluiting was het niet simpel om alles terug op gang te krijgen.
Caféklanten hadden hun nieuwe plek
al gevonden, de feestzaal was ook uit
rotatie”, vertelt Iny. “De maandelijkse
brunchen en oudjaar vieren met half
Weerde blijven wel het meest speciaal.”

Den Druugen Airing
In 1974 opende Jan De Broeck in het
dorpscentrum van Elewijt café Den
Druugen Airing, een bruine kroeg zoals
het in die tijd hoorde. In november 1987
nam Jimmy Ringoir het café over, friste
het interieur op en gaf het een nieuw
imago.
Tina Corremans was 7,5 jaar eigenaar
van Den Druugen Airing. Ze startte haar
zaak op 8 april 2011 waarbij live-optredens en allerlei evenementen gepaard gingen met veel plezier en vertier. Waarom ze ermee stopte? “Geen
goesting meer en de combinatie medisch assistente en café uitbaten werd
me te zwaar. Zonder al die evenementen was het ook niet meer zo plezant!”

Een laatste blik op café Alcazar voor de werken beginnen.
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Ook café Den Druugen Airing
in Elewijt sloot de deuren.

“Het WK Voetbal 2014 in Brazilië met
grote tribune en groot scherm was één
van de topevenementen.”

En nu?
Op de plaats van café en feestzaal
Alcazar zullen appartementen en
woningen gebouwd worden zodra de
nieuwe eigenaars (Marc Lauwers en
Nadine Rózsa) eindelijk definitief groen
licht krijgen om de bouw te starten.
Tina woont nog steeds in Den Druugen
Aring. Wordt die dan ook afgebroken?
“Ik denk het wel, maar nog niet meteen”, knipoogt ze.
Tekst: Fernand VanderAerschot,
foto’s: Jean Andries
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Music Band viert zilveren jubileum
ZEMST – Music Band – het voormalige Ensemble Corti - viert 25 jaar met een optreden op de Grote
Markt van Brussel. De gekende formatie speelt ook twee jubileumconcerten op 22 september en
5 oktober in GC De Melkerij.
Wijlen Frans Cromboom ligt aan de
basis van het Ensemble Corti en in oktober 1993 werden de eerste repetities
gestart met een tiental muzikanten in
de eerste bezetting.

Vuurdoop in Eppegem
“Ensemble Corti was eigenlijk de reïncarnatie van ‘Ensemble Willen is
Kunnen’ uit Houtem, dat einde jaren 80
de pannen van het dak speelde”, zegt
muzikant en secretaris Alex Houthuys.
“Memorabel waren de toen jaarlijkse
concerten in het stadhuis van Vilvoorde. Aan deze muzikale formatie kwam
echter onverwacht een einde door het
overlijden van dirigent Jean Corti. Deze
liet echter een schat aan arrangementen van bekende melodieën na,
bewerkt in zijn typisch herkenbare stijl.
Na een eerste poging tot heroprichting,
ergens rond de jaren 90, was het initiatief van Frans Cromboom het goede.
Als eerbetoon aan de vroegere dirigent
Jean Corti werd het orkest ‘Ensemble
Corti ‘gedoopt.”
De vuurdoop had plaats voor een
stampvolle tent tijdens de jubileumviering van de Koninklijke Fanfare Hoop
in de Toekomst uit Eppegem. Het ijs
was snel gebroken. De formatie ging

Music Band ontstond uit het Ensemble Corti en viert zilver.

geen enkele muziekstijl uit de weg.
Ondertussen kreeg het Ensemble een
modernere sound door toevoeging van
een basgitaar en groeide de groep tot
een twintigtal muzikanten. Wijlen Henri
‘Rikske’ De Haes nam nog vele bewerkingen van bestaande melodieën voor
zijn rekening.

Een nieuwe naam
Door het afhaken van enkele muzikanten werd de groep tot 14 muzikanten
herleid. Johan Guns werd de nieuwe
dirigent en in 2015 kreeg het orkest
haar nieuwe naam en treedt het op als
J. Music Band.
“Bij onze muzikale toppers staat het
jaarlijkse optreden op de Taptoe, op

de Grote Markt van Brussel, mee bovenaan. Ook dit jaar kleuren we ons
zilveren jubileum muzikaal in met een
optreden op 15 september op de Grote Markt van Brussel. Daarna zijn we
nog tweemaal te beluisteren in GC De
Melkerij op 22 september en 5 oktober. Zanger Harry Francis uit Mechelen,
finalist van The Voice Senior op VTM,
kleurt mee het optreden.”
Kaarten voor de concerten kunnen bekomen worden op 0477/74 20 60 en
0475/93 67 41 of via de Facebookpagina van Music Band.
Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto: Music Band

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Walter De Kok

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

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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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Tanzania-team organiseert TD
ELEWIJT - Op 21 september vindt in jeugdhuis De Caravan de Tanzania TD plaats. Deze staat volledig
in het teken van het goede doel voor een project in – uiteraard - Tanzania. de Zemstenaar werd
ontvangen door enkele super enthousiaste leerlingen die weldra naar Tanzania vertrekken om alles
met eigen ogen te kunnen vaststellen. Maar alvorens te kunnen vertrekken, moet er nog heel wat
geld worden ingezameld om te kunnen besteden aan de goede doelen ter plekke.

Vzw Misingi, een schets
De vzw Misingi is een organisatie uit
Bonheiden die zich sedert vele jaren
inzet voor ontwikkelingsprojecten in
Tanzania. Endallah, voor velen van ons
een onbekend dorp, is een dorp zonder elektriciteit en stromend water en
is genoemd naar de meestal droge rivier Endallah die dwars door het dorp
loopt. Misingi, dat letterlijk “fundament”
betekent, zegt dus veel over de bestaansreden van de gelijknamige vzw:
de basisnoden of “fundamenten” tot bij
de lokale bevolking brengen.

Medische hulppost
Vroeger werd er al fors geld ingezameld voor onder andere het bouwen
en uitrusten van een school. Onderwijs
is namelijk ook een “fundament” van
de samenleving. In het verleden heeft

de vzw ook een project gerealiseerd
rond watervoorziening met als resultaat dat er in januari 14 waterputten in
gebruik werden genomen.
Met “Tanzania TD” wil men dit jaar geld
inzamelen voor – opnieuw een belangrijk fundament – namelijk het bouwen
en inrichten van een medische hulppost. Vandaag is de dichtstbijzijnde
hulppost op vele uren rijden van het
dorp Endallah.
De rode draad van de vzw Misingi is
duidelijk: de lokale bevolking zoveel
mogelijk zelfstandig kunnen laten leven door te investeren en te voorzien
in de basisbehoeften die voor ons vanzelfsprekend lijken.

Het Tanzania-Team
In april 2020 vertrekken
tien leerlingen van de
Ursulinen in Mechelen
met vier leerkrachten op
inleefreis naar Endallah.
Zij konden zich het voorbije schooljaar kandidaat
stellen. Tijdens hun “sollicitatie” werd gepeild naar
hun ideeën en motivatie
om het project in de kijker te plaatsen. Tanzania
TD is één van die ideeën.

Tijdens deze inleefreis
zullen ze voornamelijk
met de school in Endallah projecten organiseHet Tanzania-team ziet ren voor de leerlingen, in
het helemaal zitten.
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contact treden met lokale bevolking
om zelf vast te stellen hoe groot de
noden zijn en al eens kijken naar hetgeen reeds gerealiseerd werd.

Tanzania TD
De Tanzania TD is een fuif om geld in te
zamelen voor het project van de medische hulppost, maar dit is nog maar
een fractie van alle acties van de leerlingen van de Ursulinen. Zo werden er
wandelingen georganiseerd en watermeloenen verkocht op de speelplaats
tijdens de heetste dagen van het jaar.
In november volgt nog een muziekquiz
en in januari een eetfestijn.
Ben je op die dag verhinderd? Dan
kan je bij de handelaren in Zemst een
steunkaart kopen ter waarde van 4
euro om zo alsnog het goede doel te
steunen.
Het ingezamelde geld gaat integraal
naar het goede doel omdat de inleefreis door de leerlingen zelf wordt
gefinancierd mits sponsoring van het
Zuiderhuis.
De Tanzania TD vindt plaats op zaterdag 21 september in jeugdhuis de
Caravan te Elewijt. Een voorverkoopkaart kost 4 euro en aan de kassa betaal je 6 euro. Je bent er welkom vanaf
21 uur tot in de vroege uurtjes. Neem
een kijkje voor meer info op Instagram
‘tanzania_inleefreis’, op Facebook of
via de website www.misingi.be.
Tekst en foto: Wendy Boone

bvba
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Start najaarsacties
tem december

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

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

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69
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Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

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

Sporthal De Waterleest

Ballroom blitz
ZEMST – Jean-Pierre Debruyne en Diana De Smedt zijn allebei dansgek. Al jaren. Meer dan 35 jaar
zelfs. Nu willen ze die begeestering doorgeven aan zoveel mogelijk mensen van zoveel mogelijk
verschillende leeftijden. Dat doen ze via Ballroom Blitz, een nieuwe dansschool in Zemst. Daar
moesten wij meer over weten.
Wanneer kreeg de dansmicrobe
jullie te pakken?
“Dat is al heel lang geleden, in 1984
toen onze toen achtjarige dochter aan
Latin dansen begon. Ze had het talent
én de volharding om er haar beroep
van te maken want het wedstrijdcircuit
is écht topsport. Tot kanker roet in het
eten gooide. Twee jaar chemo kraakten haar gestel. Het WK van Berlijn in
december 1990 was haar laatste wedstrijd. Daarna wilden we met de hele
sector niets meer te maken hebben.
Tot vijf jaar geleden, tijdens de opendeur in de dansschool van Vilvoorde,
toen het toch weer begon te kriebelen.
We vlogen erin, privéles, oefenen… Na
onze verhuis van Vilvoorde naar Eppegem vonden we geen club om onze
hobby verder te zetten. We besloten

om dan maar zelf een dansschool op
te richten.”
Welke soorten dans bieden jullie
aan?
“Uiteraard het klassieke ballroomdansen, Latin en swing jive. Als je kijkt naar
de populariteit van tv-programma’s
als Sterren op de Dansvloer, Dancing
with the Stars en So You Think You Can
Dance, dan denken we dat er ook in
Zemst zeker mensen zijn die dat zelf
wel eens willen proberen! Verder hebben we zumba, een dansvariant die
meer als conditietraining wordt opgevat. Ons buitenbeentje is Bollywood,
een filmische Indische dansstijl uit
Punjab, waarvoor we een geweldige lerares hebben.

We hadden ook graag kleuterdansen
aangeboden, maar de organisatie
daarvan is best wel moeilijk gebleken.
Je moet eerst en vooral een leerkracht
vinden die nog beschikbaar is op de
schaarse momenten dat kleuters (én
hun ouders natuurlijk) vrij zijn. Dat is
dus op woensdagnamiddag en zaterdag. Daarnaast is het huren van een
zaal in Zemst geen evidentie. Alles
zit nokvol. We hebben ons dus tevreden gesteld met de momenten en
plaatsen die we konden vinden: de
polyvalente zaal van De Waterleest in
Eppegem voor de lessen en het Ontmoetingscentrum in Hofstade voor de
oefenstondes op woensdagavond. Dat
geeft ons wel de kans om geleidelijk
aan te groeien en de danswensen van
de Zemstenaars beter te leren kennen
en er goed op in te spelen. Wij zien het
helemaal zitten!”
Is er een kennismakingsmoment?
“Jazeker! Op zaterdag 14 september
2019 is er in het Ontmoetingscentrum
in Hofstade een Opendeurdag tussen
14 en 19 uur. We geven demonstraties,
telkens gevolgd door een initiatie. Op
die manier kan je zien wat er kan in
een bepaalde dansstijl, en daarna zelf
proberen of het iets voor jou is.
Je kan ons ook terugvinden op Facebook als Dansschool.Ballroom.Blitz.
Zemst. We hopen zoveel mogelijk
mensen aan het dansen te krijgen,
want het is gezond en plezant en een
sociale activiteit.”
Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Diana en Jean-Pierre nodigen ten dans.
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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 roze sprinkhaan heb ik gevonden in mijn tuin,
ter hoogte van de Armstraat, met andere sprinkhanen
in verschillende variëteiten van roze. Het is een
genetische afwijking, erythrisme, zoals albinisme bij
mensen en dieren. Het komt zelden voor."
Katrien Montana, Zemst

"Toevallig zag ik hoe op een lisstengel , een
libel haar larvehuid verliet en haar vleugels
liet drogen in de zon."
Géry Vancoppenolle, Weerde

"Deze koninginnepage werd gespot op
de bloeiende lavendel in de tuin van
mijn zoon."
Piet Stengele, Zemst
Coördinatie: Marijke Pots
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Nightlon, derde editie
ZEMST/HOFSTADE – Sporten ten voordele van muco. Het zit in de lift in Zemst. Na twee succesvolle
edities wordt de lat nog wat hoger gelegd. Met enkele aanpassingen en nieuwigheden. Om nog beter te scoren. Afspraak op zaterdag 19 oktober in het Sport Vlaanderen Domein in Hofstade!
De aandacht voor mucoviscidose mag
niet verslappen. Het is en blijft nog
steeds de meest voorkomende erfelijke ziekte in ons land. Daarom organiseert de vzw Oxevents voor de derde
keer een sportief evenement. Want
zuurstof is van levensbelang!

Gastheer Sportimonium
Bij de start in 2017 zorgden 100 vrijwillige medewerkers met 550 deelnemers voor een opbrengst van 7.500
euro. Vorig jaar kon een bedrag van
maar liefst 11.000 euro geschonken
worden aan de mucovereniging, met
dank aan de 130 vrijwilligers en ruim
700 deelnemers.

hebben nu ook het Sportimonium als
gastheer!”
Verklaar je nader!
“Wij verhuizen van het Strandgebouw
naar het Sportimonium. Zodat wij meer
plaats hebben en beter voorbereid zijn
op het groeiend aantal deelnemers.
Bijkomende nieuwigheid is een Family
Run van ongeveer 3 km, waaraan het
hele gezin vanaf zesjarigen kan meedoen.”

Sfeer gegarandeerd
Lee Yudhira: “Vanaf deze editie gaan
wij ook extra sfeer creëren bij start en

finish, met een dj. Hij moet een muzikale toets geven aan het evenement.
D.w.z. stevige muziek en choreo opwarming bij het vertrek, zodat iedereen
meteen in de juiste stemming zit. Bij
aankomst krijgt elke deelnemer zijn
gloriemoment op het podium, waar we
symbolisch een ballon van de Mucovereniging zullen opblazen en verzamelen in een reuzenkorf”.
Alle Zemstse (en andere) sportievelingen kijken uit naar zaterdag 19 oktober in het Sport Vlaanderen Domein in
Hofstade!
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Op welke cijfers mikken jullie dit
jaar?
Lee Yudhira: “Voor onze derde editie
ambiëren we 800 à 850 deelnemers.
Met uiteraard een overeenkomstige
stijging inzake opbrengst”.
Zijn er dan nieuwigheden tegenover vorig jaar?
Greet De Grave: “Niet alleen is ons
kernteam van vier versterkt met vier
bijkomende leden – Simon Vermeulen, Reinhilde Mullenders, Daniella De
Greeff en Dries Van Den Brande – wij

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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De mensen achter Nightlon: Greet De Grave, Yves Letot, Nancy Goris, Lee Yudhira,
Reinhilde Mullenders, Daniella De Greeff, Dries Van Den Brande en Simon Vermeulen.
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Klaar voor het nieuwe
cultuurseizoen
De Filmerij
De Filmerij opent het nieuwe filmseizoen met twee totaal verschillende
films over hetzelfde thema: racisme.
Green book - 17 September
De film die dit jaar de Oscar voor beste film in de wacht sleepte vertelt het
waargebeurd verhaal uit de golden
sixties over een verfijnde Afro-Amerikaanse jazzpianist die een gestampte
Italiaans-Amerikaanse boer inhuurt
als zijn chauffeur voor een concerttournee in het zuiden van de VS. Een
goed gemaakte, goudeerlijke en opbeurende film, over schandalige racistische situaties die niet eens zo lang
geleden nog doodnormaal waren. Een
Hollywoodfilm die recht naar uw hart
mikt.

Uitzonderlijk tonen we een voorfilmpje over Villa Maria, een van de mooiste huizen van Zemst met bovendien
een bijzondere geschiedenis. Flor Van
de Sande, bezieler van Chiro Tijl en
Jeugdclub Tramalant, woonde er heel
zijn leven tot hij in 2016 overleed.

Filmstudent Casper De Coninck
maakte een korte documentaire over
de statige villa. Het huis is privé-eigendom, maar Casper mocht uitzonderlijk
binnenin de villa beelden maken. Deze
“short docu” over Villa Maria is volgens
ons een klein meesterwerk van misschien wel een toekomstige bekende
regisseur uit onze regio.
Op internet te bekijken via
www.casperdeconinck.webnode.be
If Bealestreet could talk - 1 Oktober

Een magistrale film over de onvoorwaardelijke, grenzeloze liefde tussen
twee Afro-Amerikaanse jongeren: Tish,
een 19-jarige winkelbediende en Fonny, een 22-jarige beeldhouwer. Net
wanneer zij zwanger is, wordt hij ten
onrechte beschuldigd van verkrachting. Tish en haar familie beginnen
een moedig gevecht tegen het hen
aangedane en op racisme gebaseerd
onrecht.

Magnifieke acteerprestaties, wondermooie muziek en oogverblindend
mooie fotografie in een melancholisch
liefdesverhaal dat nog lang blijft nazinderen.

Nieuwe formules
Een nieuw seizoen brengt dit keer ook
nieuwe formules mee. Eén keer per
maand worden alle 55-plussers op
dinsdagnamiddag om 14 uur in de
Melkerij verwelkomd. Voor 6 euro per
persoon krijg je toegang tot de film met
nadien een koffie of theetje in de foyer.
Openen doen we op 15 oktober met
At Eternity’s gate. Een biopick over
Vincent van Gogh, vertolkt door Willem
Dafoe. Eentje om met stip in je agenda
aan te duiden!
Ook voor de kinderen hebben we
het aanbod uitgebreid. Een keer per
maand organiseren we een kinderfilm op zaterdagvoormiddag om
10 uur. Op 19 oktober kan je met je kleine spruit naar de ge-wel-dige animatiefilm Asterix: het geheim van de
toverdrank komen kijken. Ook in de
schoolvakanties blijven we kinderfilms
programmeren voor de allerkleinsten, allerstoersten en de iets oudere
kinderen!
Bekijk het volledige aanbod op
www.gcdemelkerij.be

De Molensteen
b.v.b.a.

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

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177

info@printwinkel.com

1980 Zemst-Laar
015 610 138
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Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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Foto’s: Jean
Andries

De 13de Zomerstage va
n FC Zemst was ande
rmaal een groot succ
tigtal jongeren tussen
es. Een vijf6 en 12 jaar hadden vie
r dagen voetbalplezier
Tibo De Fraeye, Davy Du
. Trainers
verger, Chiel Van Horen
beeck, Bart Francis, Je
Sven Osier, Jan Delaet,
ns Wijns,
Peter en Robbe Cordem
ans leerden hen op ee
manier de eerste voetb
n leuke
alstappen. Voor de oude
ren was het een ideale
voorbereiding voor het nieuw
e seizoen.

Marc Roufflaer (‘de Zoef‘,
algemeen coordinator FC
Eppegem) werd 54 lentes
jong en dat werd gevierd
onder vrienden in het
supporterslokaal
Rubenshof bij Lieve.
En het was een gezellig
samenzijn.

De jeugd van KFC Eppe
gem en omstreken kwam op de 15
de zomerstage
andermaal aan haar tre
kken. Van 5 tot
9 augustus hadden de
U5 tot U15 op
een speelse manier vo
etbalplezier. De
jeugdtrainers en spele
rs van de club
leerden hen de basis
van het spelletje
aan. Na afloop kregen
de spelertjes
een aandenken van he
t bezoek bij RC
Genk, een diploma en
een medaille.
De receptie maakte de
geslaagde
zomerstage compleet.
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Foto’s: Jean An
dries

De zevende Krol-Cup va
n SK Laar was met 37
deelnemende ploegen
maal een groot succes
ander. Bij de U16 meisjes be
haalde SK Laar de eerst
e plaats.
De meisjes van FC Zem
st werden tweede.

Sportsminded zorgde
voor
een hele week kinderp
ret
op en rond het voetbalv
eld
van FC Zemst. 76 meis
jes waren op danskam
p
en wilden graag op he
t
springkasteel voor een
foto
(boven).
45 jonge voetballertjes
amuseerden zich met
de bal op het schitteren
d
synthetisch veld en de
begeleiders en trainers wa
ren
fier op hun inspanning
en
(onder).
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Voor de derde keer wo
n KCVV
Elewijt de Beker Van Gr
oot Zemst.
De nieuwe tweede prov
incialer
won met 6-0 cijfers teg
en
VK Weerde. Meteen bli
jft de beker
definitief voor de ploeg
van voorzitter Rudy Bautmans.
Verbr. Hofstade hield ge
lijke
stand tegen FC Zemst
(3-3).
De vierde provincialer
won met
strafschoppen. FC Eppe
gem B
was te sterk voor SK La
ar en won
met 4-0 cijfers.
Gelukkige KCVV Elewijtspelers
met de begeerde beke
r. (foto
boven)
VK Weerde gaf tijdens
de Beker
van Groot Zemst zijn vis
itekaartje
af en behaalde een ee
rvolle
tweede plaats. (foto on
der)

Op het jaarlijkse teerfe
est van de Koninklijke
harmonie Sint Hubertu
bestuursleden en gewo
s werden heel wat muz
ne leden in de schijnw
ikanten,
erpers geplaatst voor
vereniging. Marcel Van
hu
n jarenlange trouw aa
Loock spant de kroon
n
de
muzieken
is
al 80 jaar muzikant en
presteerde al 70 jaar en
eremuzikant. André Va
Frans en Karel Bautm
n Loock
ans 65 jaar. Bij de gewo
Jeanne Van Loo en Pa
ne leden scoren Cois
ula Cnops. Zij zijn al 70
Bautmans,
jaar lid. Niet alle gevie
rden staan op het pla
Foto: Harmonieuws. (JD
atje.
)
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Ria De Mooy uit Eppege
m
is in Mechelen, Oude
Brusselsestraat 6, begonnen met een nieuw
e
boetiek Amazone, dit m
et
mooie Italiaanse merken zoals Etro, Tabiana,
Filiuppi, Brunello, Cucinelli, Moschino, Herno
en
Hemisphere. “Mijn droo
m
is uitgekomen”, zegt ee
n
gelukkige Ria. “Iederee
n
is welkom om de moo
ie
collectie te komen be
kijken en een glaasje
te
komen drinken.”

pegem
De 44ste editie van Ep
rwachtingen.
Bruist overtrof alle ve
een massa
Mooi weer en er was
in en rond café
volk in het centrum,
en omliggende
Rubenshof “bij Lieve”
odium zorgde
straten. Op het hoofdp
e Hoop in de
de Koninklijke Fanfar
ikale toets.
Toekomst voor de muz
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PESS MEN’S FASHION
Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

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

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

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Foto: Jean Andries

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

f
e
e
Sch
bekeken

You can’t always get what you want… Iris draaide de volumeknop van haar
kosmosblauwe Oldsmobile Toronado open tot het maximum. Met de Stones als luide bondgenoten gleed ze gezapig over de highways. Ze brulde
de woorden van Keith Richards en Mick Jagger foutloos mee en voelde zich
erdoor aangesproken. Begenadigd met een hoog IQ en verpakt in een perfect koetswerk, zou het leven haar wel toelachen in de States. Daar waren
familie en vrienden rotsvast van overtuigd toen ze Vlaanderen achter zich
liet. Even wat IT studeren aan de statige Stanford University, dan een amazing job versieren in een hightech toestand in Silicon Valley. Apple, Google,
Facebook… heel Palo Alto en omgeving zou haar kansen bieden. De sjieke
villa met zwembad, husband en kids zouden de kers op de taart zijn. Deel
één, de studies, was volledig volgens scenario verlopen. Jobaanbiedingen
en opportunities volgden. Maar eigenwijze Iris wou eerst een sabbatical
year nemen en gewoon stressless genieten. De States verkennen, fun hebben met vrienden en af en toe een leuk baantje versieren om weer voort te
kunnen. Aan vrienden geen gebrek, aan foute vrienden nog minder. Ze ging
skiën in de Rocky Mountains, druiven plukken in Mendocino, en belandde
uiteindelijk In Daytona Beach, Florida. Waar ze onmiddellijk een baantje
vond als dienster bij Hooters. Met dank aan haar niet IQ-gebonden natuurtalenten. Superkort rokje, extreem spannend en diep uitgesneden oranje
T-shirt en dan maar liters bier serveren aan kwijlende venten. En na het
werk nog uitgenodigd worden op een yacht. Voor een afterparty met speciale sigaretjes en andere roes-tige toestanden. Preuts Amerika op zijn best!
Gelukkig geen shotguns.
Iris zag de kaap van de 30 dichterbij komen en besefte zelfs nog na een
half dozijn frozen Margaritas dat het zo niet verder kon. Maar ze had helemaal geen zin meer in een job voor een scherm en tussen vier muren. Het
hele IT-gedoe kon haar gestolen worden. Ze wou buiten zijn, buiten leven.
Ze vond een baan als red cap op Atlanta airport: Hartsfield-Jackson Atlanta,
decennia lang met stip ‘s werelds grootste. Twee jaar hield ze het vol. Met
nacht- en weekend shifts. Tot ze Jack, de love of her life ontmoette, een
alleenstaande farmer uit Texas… waarmee ze emigreerde naar Vancouver
Island, Canada. Iris en Jack runnen er nu een voormalig bosbouwbedrijf,
waarvan ze een natuurpark willen maken. Ter grootte van half Vlaams-Brabant. Na Ida en Josh verwachten ze een derde kindje… Hope!
Alex Lauwens
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TEN VELDE
ZEMST - Niet alleen de natuurliefhebbers van Zemst krijgen dit jaar, bij monde van Natuurpunt,
een hoekje in de Zemstenaar om de prachtige natuur van onze mooie gemeente te beschrijven.
Ook landbouwer Stef Apers kruipt dit jaar vier keer, elk seizoen dus, in de pen om het Zemstse
landbouwleven te verhalen en met foto’s te illustreren. Hier lees je zijn stukje bij afloop van het
zomerseizoen.
‘t Is weer voorbij die mooie zomer, zong
Gerard Cox in 1973 en inderdaad de
herfst staat voor de deur. Maar herinner
u mijn artikel over de lente waarin ik
schreef dat er dringend regen moest
vallen.
Wel, die broodnodige regen kwam er
begin juni. De weken erna werden dan
de hooilanden gemaaid en met goede kwaliteit als resultaat. Het moet
ook gezegd worden dat, terwijl men
aan het maaien is, het opvalt hoeveel
wild er is, zowel fazanten en in mindere mate patrijzen. Ook roofvogels ziet
men steeds in grotere aantallen zweven boven de pasgemaaide graslanden; hopelijk vangen zij genoeg muizen en ratten!
Persoonlijk, en ik ben zeker niet de
enige, stop ik steeds met maaien als
ik wildkuikens zie en tracht ze dan
steeds naar een veilige houtkant te

loodsen. Dus het hooi stak nog maar
net veilig in de schuur of de wintergerst
diende al geoogst te worden.
De omstandigheden waren ideaal:
warmte, oostenwind en geen regen.
Ook bleven we dit jaar in onze gemeente gespaard van zware onweders
en hagelstormen. De opbrengsten
waren dan ook goed. Terloops even
opmerken dat, niettegenstaande de
weergoden ons gunstig gezind waren,
de landbouwers steeds meer hinder
ondervinden van vraatschade door
houtduiven en immense zwermen
kauwen. Ook loslopende honden in de
rijpe graanvelden zorgen voor problemen, want daar waar zij het rijpe graan
platlopen zien de duiven dan hun kans
schoon om op hun beurt het graan op
te eten.
Ondertussen kregen we dan ook de
nuchtere mededeling dat het Mestactieplan 6 goedgekeurd was en
dit met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari. Ondertussen
waren de velden echter reeds
bemest volgens de minder
strenge normen van Mestactieplan 5. Dit absurde gegeven bezorgt de landbouwers
kopzorgen vooral omdat er
voor de minste overtreding
gedreigd word met boetes
van honderden, ja zelfs duizenden euro’s.

"Het graan was rijp en binnen...
de boer zijn hoogste wens..."
(Wim De Craene)
30

Veel tijd om stil te zitten was er
echter niet want door de hitte-

"Het binnenhalen van de oogst...
het weer was droog en heet..."
(Wim De Craene)

golf van half juli rijpte de wintertarwe in
snel tempo af zodat ook deze geoogst
werd in onmenselijke omstandigheden. Eind juli kregen we dan twee dagen met veel regen, en die kwam niets
te vroeg voor de aardappelen, maïs en
de weiden. Ook mens en dier genoten
van de welkome afkoeling.
Dit wat betreft de veldvruchten, en
dan nu nog een woordje over het
Mercosur-akkoord tussen de Europese
Unie en een aantal Zuid-Amerikaanse
landen. Waar is de logica en het korteketen ideaal wanneer we bijvoorbeeld
kip uit Brazilië naar hier importeren
terwijl we in België voor 110% zelfvoorzienend zijn wat betreft kip?!
Zo beste lezers, geniet van hopelijk een
mooie septembermaand en gedenk:
‘Den oogst geschoren den winter geboren’.
Tekst en foto’s: Stef Apers

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

GEREGISTREERD
AANNEMER

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)
Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

www.betonvandijck.be

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren
Aanplanten • frezen

info@gijser.be
04 70 597 023
www.gijser.be
BE 0645.929.235

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

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

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

Leveringen vanaf 15 euro. Bestelling vóór 10u doorgeven

31

Advertentie Verbinnen

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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Peter, een halve eeuw op bivak
ZEMST - Andler, Mirwart, Marienthal, Orval, Our, Opont… Op meer dan dertig memorabele plaatsen
in vijftig opeenvolgende jaren is Peter Verheyen met Chiro Tijl op bivak geweest. Vanaf wat toen
speelclub heette tot de aspi’s, als leider, als kookouder, als logistieke duizendpoot, als onvermoeid
zoeker en vinder van bivakplaatsen. Peter, 57 jaar en eeuwig jong, ademt gewoon Chiro.
Wie Peter wil bereiken via gsm
of e-mail, is eraan voor de moeite. Gewoon naar de Hemen aan de
Stationslaan gaan en gegarandeerd
succes! Elke avond, ieder weekend, is
hij er aan de slag. Met van alles en nog
wat. Hooguit twee weken op een jaar is
hij er niet, want dan is hij op bivak!

17 jaar leider

Afgelopen zomer zowaar voor de
50ste keer op bivak, Peter. Wat
doet dat met een mens?
“Je staat er niet bij stil. Het is me gewoon overkomen. Als klein manneke
beleef je er de mooiste tijd van je leven. Zorgeloos spelen en ravotten in
de bossen. Slapen in tenten, dammen
bouwen in de rivier, zingen rond het
kampvuur. Leuke leiders leren kennen.
Mensen naar wie je opkijkt. En dan
word je 18 en stap je zelf in de leiding.
Je denkt voor enkele jaren, zoals de
meesten. Maar bij mij werden het er 17!
Min één week, want ik ben ooit eens
een week uit de Chiro geweest. Tijdens
een bivak ben ik eens opgestapt, als
leider nog wel.”
Namen van leiders passeren de revue.
Te veel om op te noemen. Maar als er
één leider is aan wie Peter de beste
herinneringen heeft, dan is het zeker
Patrick Torfs. ‘’Ere wie ere toekomt”, aldus Peter.
En dan word je leider en is het
gedaan met zorgeloos genieten?
“Het is pas toen ik zag wat Flor Van de
Sande allemaal deed, dat mijn ogen
open gingen. Je houdt het niet voor
mogelijk wat er allemaal komt kijken
bij de organisatie van een bivak. Geluk-

kig ben ik iemand die zeer technisch is
aangelegd en kon ik het goed vinden
met de Flore die meer sociaal was
ingesteld. Niet bepaald mijn sterkste
kant. Ik ben erin getuimeld met alle
praktische zaken zoals materiaal, wc,
keuken. We hebben ook dikwijls gebotst hoor en veel ‘ruzie’ gemaakt over
het laden van de camion of de container. Maar alles kwam altijd goed. Ik
ben ook steeds kind aan huis geweest
bij Flor.”

Praten met een tent
Lid, leider, leider van de leiding, maar
ook kookouder. Want ze hadden nog
iemand nodig met een auto. En de Citroëns van de Flore konden best wat
aflossing gebruiken. Zeker ook om bij
droppings als ophaaldienst voor verdwaalde leden te fungeren. Dat daarbij
al eens een everzwijn sneuvelde na
een onzachte aanraking met de stevige voorsteven van Peters terreinwagen,
zoals in Andler, was onvermijdelijk.
Velen kennen jou als de man die
altijd in de weer is met tenten.
“Klopt. Het materiaal moet altijd in
perfecte staat zijn. Of het nu stoelen,
tafels of tenten zijn. Op dat vlak ben ik
zeer veeleisend voor mezelf
en alle helpers. Ik kan beter
praten met een tent dan met
een mens, wordt al eens lachend gezegd.”

al vijftig jaar daarvan een groot stuk
van mijn leven. Wat zeg ik? Neen, het
is gewoon mijn leven. Zeker de jongste jaren sinds Flore is weggevallen.
Ook hier in en rond de Hemen wil ik,
wat betreft de Chiro (want de Hemen
worden ook gedeeld met jeugdhuis
Tramalant, n.v.d.r.), dat alles in orde is.
Tot en met de speelweide, waarop ik
gedurende een aantal maanden per
jaar schapen laat grazen.”
Hou jij je ook bezig met het zoeken van een bivakweide?
“Vroeger deed de Flore dat samen met
Marc Cordemans. Dat betekende soms
dagen rondrijden in de Ardennen en
zoeken. En met de betrokken boeren
gaan praten. Nu is er internet en kunnen we het aanbod aan bivakweiden
vooraf bestuderen. Weet je dat ik momenteel al bezig ben met het vastleggen van een weide voor 2028? M.a.w.
ik werk bijna tien jaar vooruit. Volgend
jaar wordt het Wanlin.”
Chiro Tijl zit gebeiteld. Tenminste voor
de komende dertig jaar, als het van Peter Verheyen afhangt!
Tekst: Alex Lauwens,
foto: Katrien Van de Put.

10 jaar vooruit
De liefde voor Chiro Tijl gaat
door de handen van Peter.
Zoveel is zeker. Peter: “Ik ben
nu 57 jaar en de Chiro bepaalt
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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

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

Wil jij graag jouw logo hier?
Of reclame voor je evenement?
Stuur een mailtje naar
adverteren@dezemstenaar.com
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On(t)roerend erfgoed in Zemst
Zemst – In het kader van de Open Monumentendag op 8 september, sprak ik met professor Linda
Van Santvoort over de status van het erfgoed in onze gemeente. Het was me meteen duidelijk: voor
haar is dit een echte passie, en blijkbaar niet voor haar alleen.
U bent geboren in Weerde?
“Inderdaad, en ik heb er gewoond tot ik
vier jaar werd. Vervolgens heb ik twintig
jaar in Schaarbeek gewoond om dan
in de jaren tachtig terug te keren naar
het ouderlijke huis. Daar heb ik tot 2016
gewoond en nu ben ik verhuisd naar
Mechelen.”
U was professor kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Gent,
waarom hebt u voor die specifieke
studierichting gekozen?
“Ondanks het feit dat ik opgegroeid
ben in een arbeidersgezin, heb ik al
van heel jong een passie gekregen
voor kunst en architectuur. Ik moet
mijn ouders daarvoor bedanken want
zij hebben het inzicht gehad om hun
kinderen iets te leren waar ze niet
zelf mee bezig waren. Ze hadden zich
bijvoorbeeld geabonneerd op het tijdschrift ‘Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen’ dat zich richtte op een breed
jong publiek, met prentjes en veel uitleg, en dat trok mijn aandacht. Als we
op vakantie waren, stapten ze ook met
ons altijd een kerk of museum binnen.
Zo ben ik geïnteresseerd geraakt in
erfgoed in de brede zin van het woord.”

Wat wordt in feite
gerekend tot erfgoed?
“Er bestaan drie categorieën van erfgoed. Ten eerste het
onroerend erfgoed,
dat beslaat de landschappen, alles dat
op de grond staat en
alles wat onder de
De gerenoveerde OSB hoeve naast de kerk in Weerde.
grond zit. Ten tweede
Suisse Belge (OSB) waarvan nu nog
is er het roerend erfgoed: dat is alles
verschillende voorbeelden in Zemst te
wat je kan verplaatsen (bijvoorbeeld
vinden zijn. Die gebouwen zijn te herkunstwerken, archieven). Tenslotte is
kennen aan de kleine plakkaatjes met
er nog het immateriële erfgoed, onder
de vermelding OSB. Naast de kerk van
andere muziek, smaak (bijvoorbeeld
Weerde staat er bijvoorbeeld een geMattentaarten, bier), enzovoort.”
renoveerde OSB hoeve. In die periode
werden ook tijdelijke woningen opgeVertel eens meer over het artikel
richt, de zogenaamde noodwoningen
dat u gepubliceerd hebt over het
of barakken, bestemd voor de inwoerfgoed in Zemst?
“Mijn publicatie heeft als onderwerp de ners wiens huis onbewoonbaar was
wederopbouw van gebouwen in Zemst geworden. Daarvan zijn er nog altijd te
na WOI. Ik vond dat er in de herden- zien in Eppegem.”
king van de oorlog teveel aandacht
ging naar de Westhoek. Ik wilde meer Hoe staat het met de interesse
aandacht geven aan de impact op voor erfgoed in Zemst?
kleine boerendorpen zoals Zemst. De “Meer dan u denkt! Ik heb twee lezinZemstse regio werd overigens in de gen gegeven in Weerde en telkens
eerste Wereldoorlog heel snel en heel was de zaal overvol. De aanwezigen
fel getroffen. Grote aantallen gebou- waren oprecht geïnteresseerd en ook
wen werden beschadigd of helemaal aangenaam verrast toen ik hen wees
kapotgeschoten. Na de oorlog was er op de waarde van bepaalde gebouwen
dus een grote nood aan wederopbouw.” waar ze elke dag onwetend voorbij
wandelden. Na de lezingen ontving ik
meerdere e-mails van Zemstenaars
En wie deed dan die wederopmet in bijlage foto’s van hun familie bij
bouw?
“Ons land zelf natuurlijk, maar er was een noodwoning of barak, iets waar ze
ook een Duitse wederopbouw. Daar nooit bij hadden stilgestaan. Verder is
staan vandaag nog steeds huizen van er vanzelfsprekend het succes van de
in Zemst, vooral in Eppegem. Daar- Open Monumentendag en de Erfgoednaast werd ook een Zwitserse weder- dag, waarin heemkring De Semse een
opbouw gelanceerd door de Oeuvre actieve rol speelt.”
35

36

U weet ook veel over grafmonumenten, vallen die ook onder de
noemer erfgoed?
“Ja hoor, de verzamelnaam daarvoor is
Funerair Erfgoed. Het belang van een
graf kan wel nogal verschillen en hangt
af van diverse factoren. De esthetiek
en het materiaal, het ontwerp (soms
door een architect), maar ook door wie
er onder de grond ligt, meer bepaald
wat die persoon betekend heeft voor
de gemeente. Met de heemkring De
Semse zijn we bezig een inventaris
te maken van het funerair erfgoed in
Zemst.”

Kerkhoven behoren dus eveneens
tot uw passie?
“Zeker! Er bestaan
echt hele mooie
kerkhoven en begraafplaatsen in de
wereld. Denk maar
aan dat van Parijs (Père Lachaise)
waar verscheidene
beroemde mensen begraven liggen, of
dat van Praag. Het mooiste van België
vind ik persoonlijk dat van de Brusselse gemeente Laken.

Professor Van Santvoort steekt
zelf de handen uit de mouwen.

Een bezoek meer dan waard!”
www.openmonumentendag.be
Tekst: Alain Dierckx,
foto’s: Jean Andries en Linda Van Santvoort

Villa Clementina exposeert
EPPEGEM - Villa Clementina organiseert opnieuw Villa Expo 4.0 op haar terrein aan de
Brusselsesteenweg.

Villa Expo 4.0
Al voor de vierde keer organiseert Villa Clementina een grote kunsttentoonstelling op het domein aan de
villa, waar de inclusieve kinderopvang
plaatsvindt. “Dit grote evenement is
zeer belangrijk en het succes ervan
kan zorgen voor de broodnodige financiële steun voor de uitbating en werking van Villa Clementina”, stelt Katia
Verhaeren, mede bezielster van het
hele gebeuren. Op dit moment hebben
al een dertigtal professionele kunstenaars uit België, Nederland, Duitsland

en Frankrijk hun medewerking toegezegd. Hun werken zullen traditiegetrouw worden tentoongesteld op het
grote domein langsheen en op de vijver, in de feesttent, de paardenstallen
en de rest van de locatie. Op vrijdag 30
augustus wordt Villa Expo 4.0 officieel
geopend met aansluitend een receptie. Als afsluiter op zondag 8 september is er een foodtruckfestival.

Een ideale partner
Uniek dit jaar is dat het kunstfestival
georganiseerd wordt in samenwer-

king met vzw Sjarabang. Dat is een
inclusief creatief atelier uit Mechelen
waar kunst- en cultuurparticipatie
van mensen met een verstandelijke
of meervoudige beperking bevorderd
wordt. “Een ideale partner om een extra
toets te geven aan ons festival”, vertelt
Katia nog. “Allebei werken we volgens
een inclusief systeem van mensen
waar prachtige dingen uit voortkomen.”
Deze samenwerking was al te bewonderen op 31 augustus en 1 september.
Op zaterdag 7 en zondag 8 september
is de expositie nog vrij toegankelijk voor
publiek van 12 tot 20 uur. Tezelfdertijd
zullen er optredens zijn van onder
meer Tim Welkenhuysen Trio, Lounge
Jazz, het Sjarazang koor en Ronny
Mosuse. Workshops, huifkartochten en
drank- en eetstanden maken het gebeuren meer dan een bezoek waard.
Tekst: Katia De Vreese, foto: Joke Van Sever

De inclusieve kinderopvang van Villa Clementina
kan best wat financiële middelen gebruiken.
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De grote trek is begonnen
ZEMST - September! Het einde van de zomer is in zicht en het broedseizoen is ten einde. Heel wat
jonge vogels kunnen nu op eigen vleugels vliegen. Tijd om te beginnen aan de grote trek!
Veel soorten hebben een lange weg
af te leggen over de Sahara naar de
Sahel of nog verder naar het zuiden
van Afrika. Andere overwinteren dichter
bij huis in Zuid-Frankrijk of Spanje.

Richting zuiden
Hoe minder ver vogels moeten vliegen hoe later ze vertrekken. De
Afrikatrekkers moeten al in augustus
of september hun valies pakken. De
bekendste onder hen zijn waarschijnlijk de zwaluwen en de ooievaars.
Vinken en lijsters trekken minder ver
en beginnen pas in oktober aan hun
reis. De watervogels die in het Hoge
Noorden hebben gebroed, komen bij
ons toe in november en december om
hier de winter door te brengen.
De hele vogelwereld staat een paar
maanden op stelten. Sommige soorten moeten wel 10.000 km afleggen,

andere hebben “maar” een paar duizend kilometers voor de boeg. Zwaluwen en leeuweriken vliegen overdag.
Vele andere trekken ’s nachts, zoals
de zwartkop die misschien in je tuin
heeft gebroed. Of de koperwiek, een
lijsterachtige, die je op een heldere
oktobernacht soms kan horen. Zoek
zijn trekroep maar eens op.

zenden kilometers in een paar dagen.
Het record staat op naam van de rosse
grutto’s die in Alaska broeden. Zij vliegen 8 dagen non-stop aan 63 km per
uur om maar liefst 10,400 km verder
aan te komen in Nieuw-Zeeland. Een
goede vermageringskuur is dat: ze verliezen de helft van hun gewicht!

Vermageringskuur

Dat zijn allemaal uitzonderlijke prestaties zonder GPS of wegenkaart. Vogels
navigeren enkel met de zon, de sterren
en wat magnetische cellen in hun kop.
Bovendien is het een reis vol gevaren.
De uitbreiding van de Sahara door de
klimaatverandering maakt het er niet
makkelijker op. De brandstof voor deze
vlucht wordt geleverd door insecten.
Maar ook hiervan zijn er steeds minder. Een beheer van ons landschap dat
terug meer insecten toelaat zal nodig
zijn. Anders zullen steeds minder vogels in de lente terugkomen.

De meeste vogels halen een snelheid
van 30 tot 40 km per uur. Indien ze de
wind mee hebben kan dit nog sneller.
Een paar uur vliegen per dag is voldoende. De rest van de tijd gebruiken ze
om te rusten en te eten. Voor trekkers
naar Afrika kan de tocht wel 12 weken
duren. De bosrietzanger, die bij ons in
het riet broedt, doet er wel 5 maanden
over. Hij vertrekt in augustus en komt
in Zuid-Afrika aan in december. Andere
soorten vliegen non-stop en doen dui-

Zonder GPS

Kijk vanaf september op mooie dagen
eens naar de lucht. De kans is groot
dat je trekvogels ziet. Cirkelen de vogels op thermiek, zoals roofvogels en
ooievaars, dan zijn ze makkelijk te
spotten. En als je er oog voor hebt, zal
je ook de kleinere soorten zien vliegen,
allemaal mooi in zuidelijke richting,
naar hun winterverblijf.
De zwaluwen maken zich op voor hun trek naar Afrika.
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Tekst en foto: Natuurpunt
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Voetbalseizoen gaat van start
ZEMST – De eerste wedstrijd van de competitie is al voorbij. Wat zijn de verwachtingen? De Zemstenaar deed een korte rondvraag

1. Wat zijn jullie troeven?
2. Welke ambitie heeft de club?
3. Wat zijn de verwachtingen?
4. Onze visie

Derde amateurklasse
KFC EPPEGEM
Sportief Directeur Mark Talbut
1. Sterke kern en een goede mix, met
enerzijds ervaren spelers zoals Jorn

Tweede Provinciale A
KCVV ELEWIJT
Voorzitter Rudy Bautmans
1. We vonden het heel belangrijk om de
kampioenenploeg van vorig seizoen
bij mekaar te houden, wat ons op één
speler na gelukt is.

Rijmenams, Kenny Christiaens, Pashaj,
Bart Vereecke en Glenn Breugelmans.
Anderzijds hebben we ook veel jeugdig
talent. Maar liefst elf spelers van de
kern zijn jonger dan 21 jaar.
2. We willen heel graag onze verloren
plaats in tweede amateurs zo snel
mogelijk opnieuw innemen. In voetbal
moet je echter rekening houden met
de tegenstrevers en daar heb ik momenteel geen zicht op.

3. Ik verwacht wel dat de ploegen die
vorig jaar degradeerden bovenaan
zullen meespelen, in dat rijtje horen
we zeker thuis. Ik wil ook dat we onze
trouwe supporters iets tonen. Vooral
thuis moeten we aanvallend verzorgd
voetbal brengen. Een bezoek aan het
Frans Vercammen stadion mag geen
plezierreisje worden voor onze tegenstrevers.
4. 5de plaats.

2. De ploeg werd nog op enkele plaatsen versterkt met het aantrekken
van een aantal gerichte spelers. Elke
plaats is dubbel bezet.

provinciale. Ons zo vlug mogelijk veilig
stellen is de opdracht.
4. 7de plaats.

3. De ambitie van de club is een goede middenmoter worden in tweede
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Derde provinciale C
FC ZEMST
Alg. Sportief Manager en Voorzitter
Jurgen Deman
1. Een voetbalploeg heeft zoals een
kaartspel meerdere troefkaarten. Bij
FC Zemst is dat niet anders. Om er
toch enkele op te sommen: een sportief en financieel stabiele club, een
gezonde mix van jeugdig talent met
enkele ervaren spelers, top technische
staf, vlotte doorstroming, 31 ploegen
in competitie, trouwe sponsors, enz.
Troeven van ons A-elftal (dat voor meer
dan 80% uit Zemstenaars bestaat) zijn
vooral het stabiele, zowel qua spelers
als technische staf. De automatismen
zijn er en de nieuwe spelers zijn het
dan ook snel gewoon. Ook mogen we
onze perfecte accommodatie niet vergeten.
2. De ambitie is niet anders dan de vorige jaren: een gezonde club die werk

maakt van het sportieve, het plezante,
maar ook het onderhouden en uitbreiden van de infrastructuur. Wij kunnen
terugvallen op vrijwilligers, verdienstelijke en gedreven trainers en hun
afgevaardigden, die het sportieve van
de allerkleinsten tot de elite in goede
banen leiden, een bestuur waar alle
neuzen in dezelfde richting staan én
waar het vooral “tof sjotten” is.
3. De verwachtingen zijn hetzelfde als
vorig seizoen. Ik schat de ploeg minstens even sterk in. Een viertal spelers
zijn, na vele trouwe jaren, gestopt en

deze hebben we waardig vervangen.
Vorig seizoen eindigden we op een verdiende derde plaats. We gaan resoluut
voor een top vijf plaats. Misschien kunnen we wel één van de outsiders naast
enkele titelkandidaten worden (lacht).
Hopelijk blijven we gespaard van blessures, schorsingen en dergelijke, maar
ik maak me sterk dat ons eigen jeugdig talent dit wel kan opvangen.
4. Met al die mooie woorden van de
manager/voorzitter hebben we maar
één conclusie: 1ste plaats.

KFC EPPEGEM B
Manager Patrick Deswarte
1. De troeven van KFC Eppegem B liggen in het feit dat het overgrote deel
van de spelers ex-jeugdspelers zijn
die met overgave willen bewijzen dat
zij het niveau van derde provinciale
aankunnen.
2. De ambitie is om op termijn een
stabiele derde provincialer te worden.

3. We beseffen dat het eerste seizoen
in de derde reeks loodzwaar wordt voor
de jonge onervaren ploeg. Een twaalf-

de plaats in een reeks van drie zakkers
zou een mooi resultaat zijn.
4. 11de plaats.

Vierde provinciale D

ploeg en werken aan een stapje hoger.
De nieuwkomers, vooral van FC Eppegem, laten een goede indruk. We hebben een grote groep met jongeren met
kwaliteit en veel spelers van Elewijt die

lang samen speelden.
2. We weten niet wat we kunnen verwachten in vierde provinciale D. Met
veel kwetsuren hebben we nog een
grote kern, elke positie kunnen we
dubbel invullen.
3. In de top vijf moet kunnen.
4. 7de plaats.

KCVV ELEWIJT B
Trainer Jens Steenackers
1. Enkelen staan dicht bij de eerste

1. Wat zijn jullie troeven?
2. Welke ambitie heeft de club?
3. Wat zijn de verwachtingen?
4. Onze visie
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KFC Eppegem (feestzaal het Assebroek)

MOSSELFESTIJN

Vrijdag 11 oktober
Zaterdag 12 oktober
Zondag 13 oktober

Advertentie Iveco Verstraeten
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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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VERBROEDERING HOFSTADE
Manager Tom Straetman
1. Grote kern met een mix van jong
en oud met verschillende kwaliteiten.
Nieuwe trainersstaf met ervaring op
provinciaal niveau, die hopelijk zorgt
voor een nieuwe dynamiek binnen de
club en spelersgroep.
2. Stijgen naar een hogere provinciale
reeks.
3. Na een goede voorbereiding hopen
op een stabiele ploeg, met als doel zo
hoog mogelijk te eindigen en eventueel te promoveren. De laatste jaren
hebben we gewerkt aan de uitbouw van

onze infrastructuur: nieuwe ledverlichting op het oefenveld, verbeteren van
de toegang tot de terreinen met nieuwe afscherming ervan, en de grasmatten. De jeugdwerking werd het voorbije
jaar verder uitgebreid en ook
daar hopen we
de komende
jaren nog verder te groeien,
zodat we op
termijn
ook
oudere jeugdploegen in de

competitie kunnen brengen. Door het
harde werk van zowel bestuur, staf
als medewerkers ziet de toekomst er
rooskleurig uit.
4. 3de plaats

VK WEERDE
Manager Johan Schellemans
1. Kleine club waar toch met veel enthousiasme gewerkt wordt. Dankzij de
heroprichting van de supportersclub

door enkele ex-spelers waait er opnieuw een frisse wind. De trainersstaf
Deck, Verhaegen en Deron wordt dit
jaar uitgebreid met Gunter Pepermans.
Daar zal het dus weer aan liggen. De
nieuwkomers
in de spelerskern zijn echt
wel een meerwaarde.
2. We willen op
termijn uit vierde provinciale
geraken, deze
reeks
bevat

vele B-ploegen die heel weinig supporters meebrengen. Aangezien vorig
seizoen (door omstandigheden) helemaal niet gelopen is zoals verwacht,
kunnen we nu moeilijk eisen dat het
dit jaar per definitie zal gebeuren. Toch
geloven we in deze spelerskern en
trainersstaf.
3. Als we gespaard blijven van blessures en we maken een goede start,
moeten we kunnen meedoen met de
eerste vijf.
4. 5de plaats

Sportverbond Antwerpen

grote vriendengroep. Niemand verdient
één euro aan het voetbal. Iedereen gelijk voor de wet. Met twee nieuwkomers
is de kern relatief ongewijzigd. Een
reeks hoger moeten we een zorgeloos
seizoen tegemoet gaan. Mijns inziens
en ook dat van het bestuur is top vijf de
ambitie. Met de kwaliteit van de kern
moet dat haalbaar zijn.”

bant. Dit levert enkele mooie derby’s
op. Als club willen we de jeugd van
Zemst-Laar de kans geven om dat te
doen in een vertrouwde omgeving en
ongeacht het niveau. We hebben intussen ook een U13- en U16-ploeg in de
meisjescompetitie. Hopelijk kunnen we
in de komende jaren regelmatig spelers en speelsters laten doorstromen
naar onze eerste- en damesploeg.”

SK LAAR
Coach Wouter Verhoeven
“De eerste ploeg heeft een goed uitgebalanceerde kern met een twintigtal
spelers. Elke positie is dubbel bezet. Er
staan ook een tweetal jongeren klaar
voor het grotere werk. De ploeg is één

Jeugdvoorzitter
Bart De Turck.
“We
starten
met onze jeugd
voor het tweede seizoen in
Vlaams-Bra-

Tekst en foto’s: Jean Andries

1. Wat zijn jullie troeven?
2. Welke ambitie heeft de club?
3. Wat zijn de verwachtingen?
4. Onze visie
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Proficiat François!
Elke maand kan je op zoek naar de
leeshond: een getekend beestje dat
zich verstopt op de foto’s in de Zemstenaar. Als je hem vindt, kan je je
antwoord insturen. Uit alle juiste inzendingen wordt dan een winnaar getrokken, die Z-cheques ter waarde van €25
krijgt. Deze maand was onze winnaar
François Huygens uit Eppegem.
François woont al 62 jaar in Eppegem. Eerst met zijn ouders, daarna
met zijn echtgenote en twee zonen, nu
nog alleen met zijn hond Alex. Hoewel
François niet in Eppegem is geboren, is
hij wel gefascineerd door het dorp en
door alle deelgemeenten van de fusie.
Hij verzamelt oude postkaarten, schilderijen, boeken en al wat hij maar kan
vinden over Groot Zemst.

Sinds enkele jaren maakt François
graag reisjes met zijn mobilhome. Hij
volgt elk jaar de Tour de France, maar
trekt ook naar meer exotische bestemmingen. Zo reisde hij dit jaar nog vijf
weken door Marokko. Verder probeert
François gewoon van het leven te genieten: kaarten, weggaan, wandelen, tijd
doorbrengen in de natuur, genieten van
de tijd die hij heeft. We wensen François
veel plezier met zijn prijs.
In de Zemstenaar van vorige maand
zaten drie leeshonden verstopt: op pagina 12, 30 en 35. François vond ze allemaal. Wil jij deze maand ook graag
mee zoeken? Dat kan zeker: zoek op
al onze foto’s waar de leeshond zich
heeft verstopt. De foto’s van Onder de
Mensen tellen niet mee, net zoals de

advertenties. Soms verstopt hij zich één
keer, soms twee, drie of wel vier keer.
Dat weet je niet op voorhand.
Als je alle leeshonden gevonden hebt,
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 bib-filiaal of in het Hof van Laar. Vermeld ook
steeds je naam, deelgemeente en
je telefoonnummer, zodat we je snel
kunnen bereiken voor een foto in onze
volgende editie. Inzenden moet vóór 16
september 2019.
Tekst en foto: LS

Accountancy Koekoekx

GARAGE

accountant – belastingconsulent

Maurice

boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA
Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93
raoul.koekoekx@skynet.be
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015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Brusselsesteenweg 108
tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be
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