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Hoi beste Zemstenaar,
December is er weer, een tijd van lichtjes, gezelligheid en lekker eten. Ik moet zeggen dat ik zelf niet zo’n grote fan ben van
Kerstmis. Al kijk ik er dit jaar voor 1 keertje wel extra naar uit. Ons
cadeautje onder de boom is een puppy’tje. Een extra wezentje in huis om voor te zorgen en mee te knuffelen aan de open
haard.
Maar niet iedereen heeft het zo warm, daarom organiseren
ze bij IsoGroup een benefiet om daklozen aan een warme
slaapzak te helpen. En ook Ann uit Elewijt is volop bezig met het
inzamelen van centjes voor de projecten Children’s Home
en Young Mothers. Ze trekt in februari naar Kenia om daar ter
plaatse te helpen. Allemaal mooie projecten die voor velen
echt een verschil maken.

Foto: Studio Felix

‘t Is nog vroeg op de maand, maar ik wens jullie alvast een heel
fijn Kerstfeest. Verzamel momenten, mooie mensen en bescheiden wensen.
Tot volgende maand!
Liefs
Sofie

Oudstrijdersvereniging: weten jullie meer?
Op 11 november vond, na een jaar onderbreking, weer de herdenking plaats van de
Wapenstilstand van de eerste Wereldoorlog.
100 jaar geleden werd de eerste vereniging voor oudstrijders in Eppegem opgericht. Dat zal
op zondag 28 augustus 2022 plechtig herdacht worden.
De vereniging is ondertussen de koepel geworden van alle leden van de Nationale
Strijdersbond in Groot- Zemst en van de Vrienden van de Militaire Begraafplaats.
Ze beschikt over vlaggen van Eppegem, Elewijt, Weerde en Zemst. Al een paar jaar zijn ze op
zoek naar de vlag van Hofstade. Wie daar meer over weet, laat zeker iets weten op info@
dezemstenaar.com.
Verder is alle informatie in documenten en foto’s welkom om een overzicht te kunnen maken
over de ontwikkeling en het leven van de lokale “Oudstrijdersverenigingen”.

facebook.com/dezemstenaar

dezemstenaar.com

instagram.com/dezemstenaar

info@dezemstenaar.com
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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

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

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

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

Bart Coopman
Advocaat

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

Sporthal
Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60
gratis vergaderzaal
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Brusselsesteenweg 182 - Zemst
di-woe: 10u tot 22u
do-vrij-za: 10u tot ...
zo: 10u tot 23u - Ma: gesloten

Een zak medailles
WEERDE – Het zijn haar kinderen en vooral zoon Zander die het oneerlijk vonden dat er in de media zoveel aandacht wordt geschonken aan voetbal en wielrennen. Terwijl er niets gezegd wordt
over al de medailles die hun moeder al heeft gewonnen, in verschillende atletiekdisciplines. Bij
de Zemstenaar vinden wij dat Zander gelijk heeft en dus gingen we zijn moeder Greetje De Greef
opzoeken.
Een kleine greep uit het palmares
van Greetje in de Masters categorie
(zowel 50+ als 55+).
Vlaams en Belgisch kampioene op de
400 meter sinds 2017, derde plaats
op het Europees kampioenschap 400
meter in Aarhus, Belgisch indoorrecord op de 400 meter in 2017, Belgisch kampioene vijfkamp in 2020,
Vlaams en Belgisch kampioene op
100 meter en de 200 meter sinds
2019, Belgisch record op de 200 meter en 300 meter in 2021,…

Verborgen talent

Greetje met haar imposante verzameling medailles en bekers.

“Ik ben in 2013 eigenlijk eerder toevallig in de atletiek beland door mijn
dochter Merel die toen wilde gaan
lopen. Zij werd lid van de atletiekclub
RAM in Mechelen en ik bracht haar
daarnaar toe. Omdat ik daar ter plaatse toch de tijd moest doden, besloot
ik te vragen of ik eens mocht mee
lopen. Dat mocht en ik vond het best
leuk in dat groepje met Magda Ilands
als trainster die zelf nog aan de Olympische Spelen had deelgenomen. Tot
mijn verbazing sprak de trainer van
de club me aan en zei hij dat ik over
een goede loopstijl beschikte. Eigenaardig, want behalve turnen en nog
vele andere sporten had ik me nooit
gefocust op lopen.”

werd ik verrassend tweede en de jaren erna ben ik er altijd in geslaagd
om zelfs te winnen. Sinds 2017 blijft
het niet bij de 400 meter want intussen heb ik al deelgenomen aan verspringen, hoogspringen, horden, 300
meter, 200 meter en 100 meter. Met
de club hebben we tevens deelgenomen aan het Europees kampioenschap zevenkamp in Aarhus, Denemarken (zevenkamp = 80 m horden,
hoogspringen, kogelstoten, 200 meter, verspringen, speerwerpen en 800
meter lopen). Ik heb genoten van de
sfeer van die competitie want iedereen moedigde iedereen aan ongeacht
of het rechtstreekse concurrentes
waren of niet.”

Liever sprinten

Blijven lopen

“In de club was er een andere groep
die zich toelegde op de sprintnummers (alles onder de 800 meter). Mijn
trainer raadde mij de 400 meter aan
en na twee maand trainen nam ik deel
aan het Vlaams kampioenschap. Daar

“Sinds 2019 ben ik veranderd van club
omdat ik me meer wilde toeleggen
op meerkamp. In mijn nieuwe club
in Aartselaar wordt namelijk de nadruk gelegd op technische trainingen
en dito oefeningen. Ik train daar elke

week drie à vier keer twee uur en kijk
al erg uit naar de kampioenschappen
meerkamp en individueel van 2022.
Deze winter bouw ik vooral mijn conditie op zodat ik in de zomer puur op
snelheid kan trainen. Die trainingen
zijn overigens voor mij het belangrijkste van allemaal want daar geraak ik
mijn energie in kwijt en bovendien beleef ik er veel plezier aan. Mijn trainer
in Mechelen heeft me ooit verteld dat
ik waarschijnlijk tot de top van België
zou behoord hebben indien ik vroeger zou begonnen zijn met lopen. Ik
heb er wel wat spijt van dat ik dat niet
gedaan heb maar ik wil gewoon heel
graag blijven verder lopen. Tot nu toe
maak ik nog steeds vooruitgang en
dat motiveert mij. Wie weet geraak ik
ooit tot in de categorie 95+.”
We gunnen het Greetje van ganser
harte!
Tekst: Alain Dierckx,
foto’s: Jean Andries
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Lachen en drinken in de Melkerij
ZEMST - Het moet niet altijd kommer en kwel zijn, dachten wij van de Filmerij. Voor de eindejaarsperiode gingen we op zoek naar iets lichtvoetigere films dan u van ons gewoon bent.
21 december:
ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
Op de kortste dag van het jaar serveren we u een pretentieloze Franse
komedie, die doet dromen van een
zonnige vakantie in het zuiden.
Antoinette is leerkracht en hopeloos
verliefd op de vader van een van haar
leerlingen.
Die vader vertrekt bij het begin van de
grote vakantie met vrouw en dochter
naar de Cévennen. In een opwelling
reist Antoinette haar geliefde stiekem
achterna en vertrekt op wandeltocht
van herberg naar herberg met een
ongedurige ezel als bagagedrager.
Op haar tocht in de prachtige natuur
komt Antoinette zichzelf tegen. ‘De
weg is belangrijker dan het de bestemming’ luidt een levenswijsheid

die hier op hilarische wijze
in beeld gebracht wordt.
Wedden dat Antoinette
ook uw hart verovert?
11 januari: DRUNK
Na de feestdagen maakt
u wellicht weer plannen
om wat gezonder te leven.
Deze dramedy over
vriendschap, ouder wordende mannen en over
de vele magische effecten
van drank kan u hierbij
misschien van pas komen.
Martin en drie van zijn vrienden werken op dezelfde middelbare school
als wat uitgebluste leraren.
Op een avond besluiten
ze om een theorie uit te
testen die beweert dat
een lichte bedwelming
door een constant alcoholpromille in het bloed,
de geest verruimt, zorgen
vermindert en de creativiteit vergroot.
De eerste resultaten zijn
positief: hun lessen en hun
resultaten verbeteren en
de groep voelt zich weer
levend! Maar dan worden
er grenzen overschreden.
De regisseur van Festen
en Jagten won met deze
gedurfde dramatische komedie de Oscar voor beste
buitenlandse film.
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Op 7 december staat THE FATHER op
het filmmenu. Daarover kon u lezen in
de vorige editie van de Zemstenaar.
Toch meer info nodig? Surf even naar
www.gcdemelkerij.be

Tickets kosten 5 euro.
De avondkassa die voorheen bestond vervalt voorlopig, maar je kan
de dag zelf nog tot aan het begin
van de voorstelling tickets aankopen op www.gcdemelkerij.be
Wil je als eerste op de hoogte blijven
van het meest recente nieuws uit
Zemst, inclusief het laatste film- en
cultuurnieuws, abonneer je dan
op de wekelijkse H@llo Zemst
nieuwsbrief, via https://www.zemst.
be/nieuwsbrieven/inschrijven
Tekst: Herman Jacquemin
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Winnaars
In de editie van november kon je prijzen winnen. We kregen heel veel reacties binnen.
Super leuk en heel fijn om te zien. De winnaars mogen binnenkort hun boek/prijs in de brievenbus
verwachten.
Voor het boek ‘’Blijven ademen’’ zijn
de 5 winnaars:
• Linde Van Ishoven uit Elewijt
• Bettina De Ridder uit Hofstade
• Tina Jonkers uit Zemst
• Nancy Poortmans uit Elewijt
• Jean Moons uit Eppegem
Voor het boek ‘’HPV, angst en paniek’’ zijn de 5 winnaars:
• Yvan Verhaeghe uit Elewijt
• Sofie Antonis uit Elewijt
• Rita Verschoore uit Hofstade
• An Boonen uit Elewijt
• Mia Buelens uit Zemst

De winnaar van het duoticket is
Senta Looverier uit Eppegem. Zij mag
in mei volgend jaar gaan genieten van
een optreden van Alex Agnew.
Winnares Hilde met Ann van Aquarand en
hond des huizes Othis

Winnaars Kommerkwel:
Zo leuk, zoveel jonge lezertjes die het
boek ‘Kommerkwel’ van de Elewijtse
Petra Van San willen lezen. Het juiste
antwoord op de prijsvraag was dat de
ouders van het hoofdpersonage Jasper al 12 jaar op reis zijn. Veel kinderen hadden het juist, en de onschuldige hand van Petra lootte deze drie
winaars:
• Ziva Lemaire (Eppegem)
• Lars en Jana Cammaerts (Elewijt)
• Toon Depreitere

Wedstrijd Aquarand:
In onze vorige editie lieten we jullie
al weten dat Hilde Vanrenterghem de
winnares was van de overnachting in
B&B Aquarand.
De Zemstenaar ging dan ook graag
langs om een foto te maken van Hilde en Ann bij het overhandigen van de
cadeaubon.
Tekst: Sofie De Win,
foto’s: Aquarand en
Katrien Geeraerts

Proficiat, jullie winnen een gesigneerde versie van ‘Kommerkwel’. Veel
leesplezier!
11

Aperitiefconcert Koninklijke
Harmonie Sint-Hubertus
ELEWIJT - Veel van onze grootmoeders volgden op nieuwjaarsdag,met een half oog - of soms met
volle aandacht - het Nieuwjaarsconcert. Vanuit de gouden zaal van de Wiener Musikverein en met
melodieën van de Strauss-familie, en het Weense Staatsballet zagen ze de artiesten steeds weer
schitteren. Ieder jaar gaan er ook veel Zemstenaren naar het Aperitiefconcert van de Elewijtse
harmonie.

33ste editie: 8 en 9 januari
Deze lokale traditie bestaat ondertussen al sinds 1989 en is nu dus toe
aan de 33ste editie in 2022. Vanwege de ons ondertussen voldoende
bekende coronaduivel, wordt deze
editie gespreid over twee dagen zodat er voldoende bezoekers op een
veilige manier het evenement kunnen
bijwonen en hun nieuwjaarswensen
delen. Het aperitiefconcert zal (behoudens tegenbericht) plaatsvinden
op zaterdagavond om 19.30 uur en
zondagvoormiddag om 11 uur. Er
wordt voorzien in een hapje en een
aperitief en een goede streep muziek
van de harmonie.Plaats van de afspraak: polyvalente zaal van GBS De
Regenboog op het Molenveld.

Een nieuwe wind
In augustus van dit jaar hing dirigent
Gerrit Calluy zijn baton of ‘dirigeerstok’
aan de wilgen. (Weetje: deze stokken
zijn nu meestal van koolstofvezel gemaakt en niet langer van haagbeuk).
Zo werd Gerrit na meer dan 20 jaar de
harmonie geleid te hebben flink in de
bloemetjes gezet door de leden. Het
was met een tussenpoos, maar altijd
met veel bezieling en inzet.
‘’In 1992 trok Gerrit met het eerste
Driekoningenorkest op tocht door
Elewijt en zorgde op deze wijze voor
het spijzen van de kas zodat de harmonie onder meer het instrumentarium kon uitbreiden. Hij was de spil
van het orkest maar speelde ook kla12

rinet, euphonium, trombone of slagwerk waar het nodig was.”, zegt Peter
Merckx, de huidige voorzitter van de
harmonie, enthousiast. “Gerrit was
ook de bezieler en slagwerker van het
Ensemble dat jaarlijks de boerenkermissen en de beroepsrennerskoers
van Houtem opluistert.

Internationaal talent
De stok is sinds september in de deskundige handen van het jeugdig talent Martijn Warson uit Maasmechelen. Martijn volgde zijn vrouw Jolien
uit Elewijt - die al spelend lid was van
de harmonie - en hijzelf speelde ook
al bijna twee jaar, alvorens de opdracht te aanvaarden. Net zoals zijn
voorganger wordt er van hem verwacht een nieuw elan te creëren en
jong talent aan te trekken. Met zijn 28
jaar heeft hij al heel veel ervaring op
muzikaal vlak. Zo begon hij zijn saxofoonstudies al in 1993 in de Academie voor Muziek, Theater & Dans in
Maasmechelen en behaalde in 2016
zijn diploma, Master in de Muziek
(saxofoon) en muziekleraar, aan het
Koninklijk Conservatorium te Antwerpen.
Hij concerteerde al in Spanje, Italië,
Frankrijk, China en de Verenigde Staten. En verder deelde hij het podium
met artiesten Christoff en Lindsay,
The Gibson Brothers, Els De Schepper,
Andrei Lugovski, John Terra en Gunter
Neefs.

De nieuwe dirigent, Martijn Warson

Jong en oud talent gezocht
“Tijdens het aperitiefconcert zullen er
enkele verrassingen gespeeld worden, al kunnen we nu al verklappen
dat er populaire deuntjes van de Blues
Brothers en Adèle aan bod zullen komen. Deze hits worden dan mooi gemixt met bekende klassiekers“ zegt
Annelies Heymans als Pers & Jeugdverantwoordelijke. “We zijn voortdurend op zoek naar nieuw talent. Zo
zijn we vorig jaar van start gegaan
met negen totale muziekleken, jong
en oud, maar met veel enthousiasme
om muziek te leren en een instrument
te bespelen. Twee van hen spelen
sinds kort mee tijdens de repetities.”
Deze repetities hebben elke donderdag plaats in GBS De Regenboog, bij
gebrek aan een eigen repetitieruimte,
en worden slechts zelden overgesla-

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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@proximus.be

ADVIES • VERKOOP •
• PLAATSING •
• Machine verhuur •

PROJECTS

Johan Mahieu

SCHILDER&
RENOVATIEWERKEN

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren
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5630 MJ Projects reclame 139x90 15-10-2019 kopie.indd 1

info@msprojects.be

0479 59 51 32 •
• 02 25112 00
16/10/19 12:15
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

Transport De Laet, middelmaat van formaat
maar voor onze klanten steeds paraat!
Tervuursesteenweg 668, 1982 Elewijt
www.transportdelaet.com
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gen, want zelfs op feestdagen gaan
ze met veel enthousiasme door. Afronden doen ze steeds met een verdiend drankje in de cafetaria. Heb je
ook interesse? Neem dan contact op
via khshelewijt@telenet.be of loop
eens binnen op donderdagavond vanaf 20 uur.
Meer info op hun website:
http://www.khshelewijt.be/

Oproep Driekoningentocht
Op 16 januari 2022 gaat de jaarlijkse Driekoningentocht door met een
twintigtal muzikanten van de harmonie.
Traditiegetrouw reizen zij per bus van
deur tot deur, van de ene wijk naar de
andere, van vriendenkring tot café.
Meestal gebeurt dit in de wijde omgeving van Elewijt maar bij sterke interesse worden ook ander locaties in
Zemst overwogen.

Martijn samen met voormalig dirigent Gerrit.

Heb je als buurtcomité of vriendengroep interesse, stuur hen dan zeker
een mailtje.

Tekst: Rudi Van Geel,
foto’s: KH St-Hubertus.

Muziek maakt vrienden!
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Heropening lokale kroegen
ZEMST - Ondanks de coronapandemie (her-)openden onlangs drie cafés opnieuw de deuren in
Groot-Zemst.
Carina Giraud nam op 21 juli café
Belvedère over in Elewijt. In navolging van haar ouders die liefst 24 jaar
café Rotterdam in Mechelen runden,
zet ze nu zelf de stap richting horeca.
De welbespraakte dame, afkomstig
van Het Steppeke in Hofstade, was
vroeger werkzaam als huishoudhulp.
“Ik was het beu om zoveel jaren de
was en plas te doen van anderen.
Ik zocht een nieuwe uitdaging en
die vond ik in café Belvedere.” aldus
Carina.
Voor een lekkere Maes of Cristal kan
je alle dagen van de week bij haar terecht, behalve op maandag.
“Er komt toch duidelijk minder volk
over de vloer door het invoeren van
het Covid Safe Ticket, al die coronaregels maken het toch wat moeilijker”,
vertelt Carina.
Een overdekte, verwarmde wintertent
is geen overbodige luxe in deze barre wintertijden. Hier kunnen klanten
zonder CST alsnog een lekker pintje
komen drinken.

trekken alle busverplaatsingen van
supportersclub ‘Geel en Rood Groot
Zemst’ vanuit De Kroeg.” besluit een
fiere cafébaas.
Chantal en Ronny staan sinds 2 september achter de tapkraan in café
Amadeus in Zemst-Bos.
Door toedoen van Dirk Huysmans,
schoonbroer van Ronny en de nieuwe
eigenaar van het gebouw, verzeilden
Chantal en Ronny in Zemst-Bos.
Op 19 oktober heropenden Dimitri en
Yada De Kroeg in Zemst.
De opening werd een tijdje uitgesteld
vanwege het achterwege blijven van
de verplichte brandweercontrole.
Entertainment en horeca zijn helemaal geen onbekenden voor beiden.
Yada beheerst de Thaise keuken tot in
de puntjes en Dimitri is allround entertainer.
“De Kroeg moet een echt volkscafé
worden, een fusie van alle cafés die er
vroeger waren in Zemst, waar al deze
klanten terug hun weg naartoe kunnen vinden”, vertelt Dimitri.
De inbreng van Yada is ook belangrijk.
Er zijn nu ook Thaise hapjes en Thaise soep te verkrijgen. Thaise schotels
zijn enkel op meeneembasis te verkrijgen. De menukaart vind je op de
Facebook pagina van De Kroeg.
“Het wordt hier zeker geen Thais restaurant”, grapt Yada nog.
“Toekomstgericht komt er ook nog
een tafelvoetbal en een dartsbord.
Voor de supporters van KV Mechelen
is er ook goed nieuws: vanaf nu ver-
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De huisbaas verhuurt de zaal in samenwerking met traiteur KOKOVOKO

en Amacerte (verhuur van springkastelen).
“Ondanks een gebrek aan horeca-ervaring willen we hier een café waar
mensen iets kleins kunnen eten maar
toch nog rustig een lekker pintje kunnen drinken. De menukaart houden
we simpel zodat we af en toe kunnen
variëren. In het het weekend zijn er
telkens suggesties”, vertelt Chantal.
Tekst: Fernand Vander Aerschot,
foto’s: Jean Andries

Christian Peersman
www.christianpeersman.be
Brusselsesteenweg 33A 1980 Zemst
0471/45.39.15

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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Warme winternachten
EPPEGEM – Dat de nachten kouder worden, hoeven we je vast niet te vertellen. Maar wist je ook
dat er wereldwijd meer dan 150 miljoen daklozen zijn? Zij slapen altijd buiten, in weer en wind.
Niels Vincke (36) startte begin dit jaar met het team van IsoGroup een samenwerking met Sheltersuit. Vanuit hun thuisbasis Eppegem willen ze in december 50 jassen schenken aan het Mechelse
daklozencentrum.
Sheltersuit is ontstaan door het overlijden van de vader van een vriend
van Bas Timmer (oprichter). ‘’De man
werd gedwongen om buiten te slapen
tijdens koude nachten. Bas was op dat
moment net begonnen met z’n eigen
kledinglijn en besloot dat hij hieraan
iets wou doen. Hij schuimde festivals
af op zoek naar oude slaapzakken en
tenten.’’ vertelt Niels. Van dit gerecycleerd materiaal maakte hij een prototype van de sheltersuit. ‘’Ondertussen hebben ze drie ateliers verspreid
over de hele wereld, bieden ze werk
aan vluchtelingen, die via hen tegelijk
ook onderdak krijgen, en is hun assortiment uitgebreid met de shelterbag
(draagbaar, beschut bed dat oprolt in
een tas).’’ gaat Niels verder.

QR code
Een shelterjack is een wind- en waterdichte jas met een optionele slaapzakbevestiging om meteen te kunnen
schuilen. Er is ook een ingebouwd
sjaaltje voorzien tegen wind. ‘’Er
worden op regelmatige basis evaluaties gedaan om de jassen te verbeteren. Zo waren de jaszakken vroeger
te klein. Ze zijn nu groter gemaakt.’’
merkt Niels op. ‘’Daarnaast was het
slaapgedeelte vroeger onderaan
gesloten, ook dit is aangepast. Dat
maakt het makkelijker om te wandelen en te vluchten indien nodig’,’ legt
Niels uit. Binnenkort zal er ook een QR
code in de jassen genaaid worden. Zo
kan de dakloze snel hulp inschakelen
in geval van nood.

Niels en Maarten passen alvast even de sheltersuit
als voorbereiding op 10 december.

Het concept

Mechels daklozencentrum
Bij IsoGroup waren ze niet meteen op
zoek naar een goed doel om te steunen, het kwam eerder toevallig op
hun pad. ‘’Ik volg Bas al een tijdje via
LinkedIn, omdat ik vroeger meer met
mode bezig was voor m’n werk. Begin
dit jaar zag ik het concept passeren.
Aangezien wij ook bezig zijn met isoleren leek het me leuk, om het warmte geven eens op een andere manier
te bekijken.’’ De verspreiding kan en
mag enkel gebeuren via erkende centra. ‘’In Zemst is jammer genoeg zo
geen centrum, maar in Mechelen wel.
Het daklozencentrum heeft amper 15
bedden ter beschikking. Ik hoef je niet
te vertellen dat dit weinig is.’’

Fundraising
Per sheltersuit betaal je 300 euro.
‘’We hebben zelf al 30 suits besteld.
Maar als je weet dat er ongeveer 50
à 60 daklozen zijn in Mechelen, willen

we er graag nog 20 extra bijbestellen.’’ Op 10 december slaapt het team
van IsoGroup buiten. Ze laten zich via
een fundraising, met als doel 8.000
euro, sponsoren. ‘’Zelfs vijf euro is al
heel welkom.’’ zegt Niels. De samenwerking is er eentje op lange termijn
met de ambitie om in de volgende
jaren ook op andere plekken actief
te worden. ‘’We hopen te groeien en
over elke jaren een huis of hal te bouwen voor daklozen. Iedereen verdient
warmte, bescherming en waardigheid. Dus ook de mensen zonder dak
boven hun hoofd’’, sluit hij af.
Wil je graag mee sponsoren neem
dan zeker een kijkje op:
https://sheltersuit.com/nl/fundraisers/isogroup-slaapt-buiten/
Tekst en foto: Sofie De Win .
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WTC Tilt steunt Ambroos
HOFSTADE - Woonzorghuis Ambroos werd door Wielertoeristenclub Tilt beloond met een cheque van 750 euro als blijk van waardering voor hun niet aflatende inzet en doorzettingsvermogen
tijdens de moeilijke coronamaanden.
De Mechelse wielertoeristenclub
Tilt, geleid door Mark Uytterhoeven,
telt onder zijn leden ook heel wat
Zemstenaars. Voor het tweede jaar op
rij werd besloten om een deel van de
opbrengst van hun jaarlijkse Uytterhoeven Classic aan een goed doel te
schenken. Dit jaar viel de eer te beurt
aan WZH Ambroos, behorend tot de
Emmaüs-groep. Met de cheque t.w.v.
750 euro (à rato van 1 euro per deelnemer) wilden ze het woonzorghuis
op een bijzondere manier danken
voor hun grote inzet in moelijke tijden.
“Tijdens Corona hebben jullie het
zwaar te verduren gehad. Totaal onverwacht stond er een kwelgeest voor
de deur die de hele organisatie op z’n
kop zette. Het was zwoegen, improviseren en dat soms met weinig middelen.
Maar jullie deden het geweldig. Wie
zou onze steun dan meer verdienen
dan jullie? Chapeau voor jullie inzet
en doorzettingsvermogen, weinigen
zouden het jullie nadoen.
De nieuwe directeur, die net haar rol

WTC Tilt overhandigt de cheque aan directrice Leen Van Olmen

had opgenomen, maar er toch steeds
was om alles in goede banen te leiden
voor haar personeel en bewoners,
excelleerde in empathie en doorzettingsvermogen. We doen met heel
veel bewondering onze hoed af voor
jullie”, oordeelden de leden van WTC
Tilt.
“Het mooie bedrag van 750 euro zal
gebruikt worden voor de aanschaf van
een Qwiek (https://www.qwiek.eu/up).

Sportievelingen met het hart op de juiste plaats.
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De Qwiek is een verplaatsbare projector.
Door beelden te projecteren die aansluiten op de persoonlijke behoeften
en wensen van een patiënt, kan onder- of overprikkeling en daarmee
diverse vormen van onbegrepen
gedrag verminderd worden”, weet
directeur Leen Van Olmen.
Tekst en foto’s: Jean Andries.

PASFOTO
KIDS - ID
REISPAS
Baby- ID
DOG-ID
CAT-ID

GRATIS digitale pasfoto’s
van uw baby of puppy*

PASFOTO - In de studio of bij u thuis
REISPAS - KIDS-ID voor de kleintjes en
óók de babytjes en pups zijn welkom
voor een pasfoto
PORTRET / FASHION
sociale media of verjaardag
ZWANGERSCHAP - NEWBORN
HUISDIEREN & pubs & kitten

REPORTAGE - actie & feest
HEADSHOT - BEDRIJFSfotografie

*gratis digitale foto bij aanmaak IDfoto -15€

Tervuursestwg 319
1981 HOFSTADE
www.fotolooks.be
0498 25.30.30

Metaal- en inoxbewerking
Industrieterrein
Hoge Buizen 47 - 1980 Eppegem
Tel. 02 758 80 60
info@amsnv.be - www.amsnv.be
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HERFSTACTIES!
T.E.M. 20 DECEMBER

DENK TIJDIG AAN JE WINTERONDERHOUD

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

22

Liever 30!
ZEMST - In steeds meer steden en gemeenten mag je in het centrum
en in woonwijken niet meer dan 30 km/u rijden. Zo heeft Mechelen in
november de 30 km/u snelheidsbeperking in 28 bijkomende straten
ingevoerd, zal Bonheiden in juni 2022 in 22 straten met 30 km/u een
trajectcontrole installeren en is ook Zemst er mee gestart door in alle wijken rond de scholen de zone
30 in te voeren.
Het wordt toegepast op plaatsen waar
er veel gemengd verkeer is, waar je
als autobestuurder de weg deelt met
voetgangers en fietsers. Vaak is een
zone 30 heel sober ingericht met alleen een bord. Op gevaarlijke locaties
of op kruispunten zijn er meestal wel
verkeer remmende maatregelen genomen. Een goed ingerichte zone 30
heeft, in vergelijking met een zone 50
een positief effect op de verkeersveiligheid. Bij 30 km/u is de kans op een
dodelijk ongeval erg klein. Dan denk
je wel eens: 30 km/u is wel heel erg
traag. Misschien wel, maar toch zijn
daar heel goede redenen voor.

Je ziet meer

Bij deze snelheid heb je een veel breder gezichtsveld dan bij hogere snelheden. Je ziet veel beter wat er links
en rechts van je gebeurt en je kan reageren op mogelijke hindernissen. Bij
30 km/u heb je letterlijk en figuurlijk
meer oog voor andere weggebruikers.
Toch vallen er in deze gebieden relatief
gezien nog veel slachtoffers. Dit komt
vermoedelijk doordat gemotoriseerd
verkeer er vaak (veel) sneller rijdt dan
de limiet. Maatregelen om de zone 30

veiliger te maken zullen zich vooral
moeten richten op het terugdringen
van de snelheid en dus minder ‘sober’
in te richten om de 30-limiet geloofwaardiger te maken.

Je staat sneller stil
Met 30 km/u bedraagt de stopafstand
13 meter, bij nat wegdek 15 meter. Bij
50 per uur is dit 27 meter en bij nat
wegdek is dit 32 meter. Bovendien
neemt de snelheid pas af in de laatste
meters van je remmanoeuvre, ook al
gooi je meteen alles dicht. Het grootste deel van de stopafstand gaat verloren in de reactietijd.
De reactietijd is berekend op 1 sec. Bij
30 km/u reageer je na 8 meter, dan begin je pas echt te remmen! Bij 50 km/u
begin je pas echt te remmen
na nog 14 meter te hebben
doorgereden!
Erger nog, bij het moment van
impact is de snelheid nog
steeds 50, de klap kan dodelijk zijn.

Grotere overlevingskans
Bij een aanrijding met 50 km/u loopt
een voetganger of fietser ongeveer
drie keer meer risico op zware verwondingen en zes keer meer risico
om te overlijden dan bij 30 km/u. Dit
komt uiteraard omdat de klap van de
aanrijding veel harder is naarmate de
snelheid stijgt.

Sneller rijden: tijdswinst?
Eén van de grootste misverstanden is
dat je door snel te rijden véél tijd kunt
winnen. Het tegendeel is waar, sneller
rijden levert je eigenlijk maar een heel
beperkte tijdswinst op. Bij een afstand
van 125 meter doe je daar bij 30 km/u
15 seconden over. Bij een snelheid van
50 km/u heb je deze afstand afgelegd
in 9 seconden. Een tijdswinst van 6 seconden die je misschien even verder
terug kwijt bent als je moet stoppen bij
het rode licht!
Tekst en illustraties: de Fietsersbond
Zemst (Luc Van Ingelgom).
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The Sound of Music in Zemst: vijf
gezinsleden in één fanfare
ZEMST-LAAR – De oudere lezers van de Zemstenaar zullen zich zeker nog The Sound of Music herinneren, een zeemzoete Broadwaymusical uit de jaren vijftig die later succesvol verfilmd werd met
Julie Andrews in een onvergetelijke hoofdrol. Hebben we in Zemst, weliswaar op kleinere schaal,
een plaatselijke von Trapp familie gevonden? We gingen op expeditie naar Zemst-Laar, en troffen
daar een koperblazend ensemble aan dat gerust in de voetsporen van de beroemde Oostenrijkse
familie kan wandelen. Jolien Nagels en Günther Lauwers hebben samen met hun drie kinderen een
flinke bijdrage geleverd aan de fanfare.

Jeugdfanfare
Alles begon met de oudste telg in huis.
Anais (16) is ongeveer negen jaar geleden gestart met notenleerlessen in
de plaatselijke fanfare WIK (Koninklijke Fanfare Willen Is Kunnen).
Na anderhalf jaar notenleer mocht
ze een instrument kiezen. Ze dacht
nog eventjes aan piano, maar omdat
er geen piano’s zijn in een fanfare,
werd het toch een saxofoon. Ondertussen speelt ze dat al een zevental
jaren. Eerst de instrumentlessen,
maar ze kon ook al snel starten in

de jeugdfanfare, om zo met andere fanfare-instrumenten samen te
spelen. Sinds een drietal jaar speelt
ze ook mee in het volwassen orkest.
Als u zich afvraagt wat het verschil is
tussen de jeugdfanfare en de fanfare
voor volwassenen: in de eerste spelen
de beginners, maar die kunnen een
stuk ouder zijn dan de jongeren die al
in de volwassen-afdeling spelen. Logisch toch?
De jeugdfanfare telt op dit moment
een vijftigtal leden, evenveel als de
volwassen brigade.

Marimba
Zoon Andes (12) zit in het vierde jaar
slagwerk. Ook hij begon met de notenleerlesjes en instrumentlessen in
de WIK. Maar ondertussen volgt hij
ook nog slagwerkles aan het conservatorium in Mechelen. Op die manier oefent hij zijn muzieknoten en
verkent hij nog meer zijn muzikale
achtergrond. Eerst wilde hij gewoon
drummen. Maar al snel volgden ook
andere slagwerkinstrumenten.
Pauken, marimba, vibrafoon, basdrum, …

Jolien (hoorn), Gunther (bugel), Anais (sax), Hasse (trompet) en Andes (slagwerk)
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Hij speelt al enkele jaren mee in de
jeugdfanfare van de WIK. Wie trommelt, timmert aan de weg.

Muziekkamp
De jongste zoon van Günther en Jolien
is de tienjarige Hasse. Hij startte met
notenleer en koos er voor om trompet
te leren spelen (iets wat hij al van plan
was toen hij nog een kleuter was). Ondertussen speelt hij al meer dan een
jaar trompet en zit hij sinds de zomer
ook in de jeugdfanfare. Daar ging hij
voor het eerst ook mee op een muziekkamp dat door WIK georganiseerd
werd, samen met Andes en Anais. Een
geweldige ervaring, en het is voor hen
nu al uitkijken naar volgend jaar.

Jonge muzikanten
Het verhaal is nog niet gedaan. Papa
Günther Lauwers kende geen noot
muziek, maar vond de studie van
dochter Anais aanstekelijk genoeg
om er op volwassen leeftijd ook aan
te beginnen. Hij volgt samen met Hasse de notenleerlessen. Want ook als
volwassene kan je in de WIK nog star-

ten met muziek. Hij is begonnen met
bugel. En ook hij mag meespelen in
de jeugdfanfare. ‘’In de jeugdfanfare
zitten vooral jonge muzikanten, maar
als je nog niet lang muziek speelt,
speel je als volwassene ook eerst
daarin mee. Daar leer je met andere
instrumenten samen spelen, kijken en
luisteren naar de dirigent.’’ Ook hier
geldt: niemand is te oud om te leren.
De term ‘jeugdfanfare’ krijgt hiermee
een nieuwe betekenis. Oudere jongeren en jongere ouderen vinden er hun
weg.

Samen muziek maken
Bij mama Jolien kriebelde het al een
tijdje om weer zelf muziek te maken.
Zij heeft vroeger al andere instrumenten gespeeld, zoals cello, maar
dat hield ze niet zo heel lang vol. Ze
wachtte tot iedereen in het gezin zijn
of haar instrument gekozen had en
startte dan met F-hoorn (op aanraden van dirigent Nik Goovaerts). Nu
speelt ze met veel plezier mee met
de jeugdfanfare en is ook net gestart
bij het volwassen orkest. ‘’Samen mu-

ziek maken is echt veel leuker dan op
je eentje. Al die verschillende klanken
die samen vloeien tot een mooie harmonie, dat kan je niet op je eentje. Je
hebt ook echt een doel om voor te
oefenen wanneer je naar een concert
toe werkt.’’ Ook achter de schermen
denkt ze al eens mee na over het reilen en zeilen in de WIK.
Als je iedereen eens live aan het werk
wil zien, kan dat op 26 december op
het Kest-Te-Laar gebeuren, in de zaal
van de WIK.
Wist je overigens dat de WIK ook op
Wikipedia te vinden is, maar er nog
steeds geen artikel over geschreven
werd? Wie neemt de pen op?
Misschien voelt u als lezer van de
Zemstenaar het bloed kruipen waar
het niet gaan kan. U kunt altijd contact
opnemen via Nancy Bresseel. Email:
willeniskunnen@telenet.be
Facebook: KF WIK Zemst-Laar
Instagram: Kfwikzemstlaar
Tekst: Filip Buekens,
foto’s: Jean Andries en Christelle
Bogaert,
illustratie: Isabelle Wellekens.

27

Kerstdorp… tot in 2022
ZEMST - Ze hebben met zijn allen gehoopt op een groots feest zonder coronamaatregelen, misschien zelfs een editie met meer volk dan ooit, een soort bevrijdingsfeest. In de plaats daarvan
worden ze geconfronteerd met maatregelen die hun evenement onmogelijk maken. De organisatoren van het Kerstdorp in Zemst trokken de stekker uit de editie van 2021, vóórdat er onoverkomelijke kosten bij kwamen kijken.
Dat is een grote domper voor het evenementenleven in Zemst, maar ook
voor iedereen die zich achter de goede doelen van Zemst For Life 2021
schaart.
“De Zemstenaars moeten al megatrots zijn op wat ze tot nu toe ingezameld hebben voor de acht goede
doelen,” klinkt het daar. “Het evenement moet dan wel worden uitgesteld, maar ZFL gaat wel verder: wij
zullen er alles aan doen de komende maanden om nog flink wat extra
centjes in de pot te krijgen voor de

acht goede doelen.
We willen dit ZFL-jaar ook in stijl afsluiten.”
Intussen hebben superveel mensen
zich belangeloos ingezet voor de acht
goede doelen van Zemst For Life.

Het evenement
bleek onmogelijk,
maar de inzet voor
de goede doelen
gaat onverminderd
voort.

Zo zijn er bijvoorbeeld de dames van
Zemsteneir, die met hun succesvolle
actie truien verkochten voor trotse
Zemstenaars.
We zullen ons er extra aan verwarmen, nu Zemst door het gemis van
het kerstdorp iets minder zal fonkelen
in december.

Door dit topteam zijn er meer dan 500 trotse bezitters van een ZMSTNR-trui.
28

Tekst: Laura Schoevaers,
foto: Zemsteneir.

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50,
1980 Zemst
Tel: 015/61 40 45

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
40 jaar ervaring in eigen streek

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

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren
Aanplanten • frezen

info@gijser.be
04 70 597 023
www.gijser.be
BE 0645.929.235
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
29

On d e r d e m e n
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“De U10 van KCVV Elewijt scheert nog steeds hoge toppen in het
voetbalwereldje. Het geheim achter hun succes is de legendarische
supertrainer Anthony Lagae, die ook dit jaar van deze ploeg een hecht
team maakt”, weet Kim Nees. Op de foto bovenaan Anthony en Koen.
Midden: v.l.n.r. Benjamin, Delano, Victor, Mathia, Jonas, Mathis, Senna
en Hendrik. Zittend: Babs, Luca, Fons, Yaro en Rayaan. Liggend: Thor.

De Buurderij-proeverij op dinsdag 9 november in de
Schranshoeve in Eppegem was andermaal een groot succes. De talrijk aanwezige lokale producenten zorgden voor
lekkere proevertjes voor de buren (klanten) en vzw Hof van
Beieren voor een gratis drankje.
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Broers Bart (met jongdementie) en Koen Dehullu
vertrokken op woensdag 13 oktober in WortegemPetegem op tiendaagse wandeltocht. Bart is 55 jaar
en de diagnose werd vier jaar geleden vastgesteld.
Jongdementie betekent dat de symptomen voor de
leeftijd van 65 jaar zijn vastgesteld. Die jongens wandelden elke dag kilometers en zochten een slaapplaats bij vrijwilligers op hun route. Op woensdag 22
oktober was dat bij Sonja Van Schel in de Rekelstraat
17 in Eppegem, met 180 km in de benen en nog een
60-tal km voor de boeg. “Ik ken hen niet, ik vond het
mijn plicht om hiermee te helpen”, zegt Sonja.

Wapenstilstand in een nieuw kleedje gestoken. Dit jaar vond de plechtigheid plaats op
het Plein van de Verdraagzaamheid. Weet jij meer over de ontbrekende vlag? Lees zeker
op pagina 3 hoe je ons daarover kan vertellen!
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Neos Zemst nodigde op 2 november Connie Neefs uit voor
een spetterende namiddagshow in de Melkerij onder het
thema ‘65 jaar TV’. De populaire en sympathieke zangeres was bijzonder opgetogen over de organisatie en het
enthousiaste publiek. Na afloop poseerde Connie graag met
tevreden aanwezigen in de cafetaria voor een foto.

De Koninklijke Fanfare ‘Willen is Kunnen’ uit Zemst-Laar zorgde voor
ambiance in café De Kroeg tijdens hun jaarlijkse kroegentocht.
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In de Zemstse Seniorenweek van 10 tot en met 19 november viel er traditioneel veel te beleven. De Focusgroep Senioren en de Zemstse seniorenverenigingen zorgden voor allerlei activiteiten die senioren vrijblijvend konden
uitproberen. De feestelijke opening had plaats in de raadszaal van het
gemeentehuis en de talrijke aanwezigen hadden er duidelijk veel zin in.

De A-ploeg van KFC Eppegem organiseerde met veel succes hun eerste ‘Voetbalquiz’ (links). De damesploeg van de
rood-groene club won overtuigend de ‘Zuipbeker’. (rechts)

VIP-lunch van KCVV Elewijt. De vrouwen maakten er een gezellig samenzijn van.
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BE 0693.846.740
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Débardeurkes

Foto: Jean Andries
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Amalia had het niet breed in haar jonge jaren. Als jonge, alleenstaande moeder met een tweeling woonde ze in een
nogal afgelegen bouwvallig hoevetje. Een stuk of wat kippen, geiten, schapen en enkele koebeesten hielden haar
gezelschap. Voorts hield ze van zwoegen in haar grote groententuin en oogsten in een rijk gevulde boomgaard. De
rook door de schoorsteen was zowat het enige dat er buiten ging.
Aanvankelijk had het er allemaal idyllisch uitgezien. De verkering met Romain, hun trouw, de eigen woonst. Amalia,
moeder aan de haard, Romain, arbeider in ploegendienst in de Cockeries (Forges de Clabecq) in Vilvoorde, zodat hij
voor en na wat boerenwerk thuis kon verrichten. Amalia werd zwanger en de tweeling André en Désiré zagen het
levenslicht. Amalia was perfect gelukkig en Romain in het begin ook. Maar na een tijdje begonnen de twee huilbaby’s
Romain te irriteren. Amalia had alleen oog voor André en Désiré. Romain voelde dat hij van niet veel tel meer was en
bezocht al eens een drankgelegenheid. Een braaf volkscafé na de ochtendshift en een bruine kroeg met gedempt
licht na ‘de late’. Tot op de dag… dat Romain niet meer thuis verscheen. Zoekacties langs het kanaal – Romain fietste
altijd langs de vaart tussen Verbrande Brug en Humbeek – leverden niets op. Maar in de kroeg op het Groeneveld,
waar hij laatst gesignaleerd was, bleven sindsdien de gordijnen dicht. Dagen, weken, maanden verstreken. Van Romain geen spoor. Ook niet van Rachelle, de bazin van het bewuste café.
Amalia bleef achter met twee opgroeiende kleuters en zonder inkomen. Geen geld voor kleren, dus besloot zij om
de truien van Romain ‘af te trekken’ en er pulletjes voor de kindjes van te breien. Geen hele pulls, maar débardeurs.
Een V-hals en geen mouwen. Zo slaagde zij erin om uit één grote trui twee kleine te breien, débardeurs die zomer en
winter konden dienen. Ze breide ze in veelvoud. In de kleuterklas – bij de nonnekes - vond men het nog schattig, maar
later werden Dréke en Désiréke ermee gepest. Hun klasgenootjes noemden hen smalend ‘de débardùrêkês’. Mijnheer
pastoor vond het zijn plicht om Amalia hiervan in te lichten en ging maar wat graag op bezoek om haar noden te lenigen. Zowat als een herder die waakt over zijn kudde, vooral over de ooi. Vaak iets meer dan nodig was. Amalia vond
het maar normaal dat zij hem dankbaar was. Ook Cyriel, ‘de meuttensleiper’ (ook wel beestenkoopman - handelaar in
grootvee – genoemd) kwam met overdreven ijver de beesten keuren… niet zonder de nodige aandacht voor Amalia,
die hij liet proeven van zijn zelfgestookte jenever. De prijsonderhandelingen namen soms nachten in beslag. Dréke
en Désiréke groeiden uit hun débardeurkes… en toen Amalia opnieuw zwanger werd zegde ze haar hoevetje vaarwel.
Slechts weinig mensen zijn op de hoogte van het nieuwe leven dat zij nadien opbouwde in de Vlaamse Ardennen…
met Cyriel en haar drie kinderen, tot grote spijt van ‘mijnheer’ pastoor.
André en Désiré staan nu, zovele jaren later, aan het hoofd van een succesvolle keten van kledingwinkels, gespecialiseerd in breigoed. Adèle, hun jonge zus, verzorgt de public relations en marketing. Van Romain werd nooit nog iets
gehoord.
Alex – Térieur - Lauwens
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Elewijtenaars maken verschil in
Keniaans kinderproject
ELEWIJT - Moeder Ann De Bruyn, 48 jaar, sinds 2011 inwoner van Elewijt, en dochter Julie Stryckers, 23, beide wonend in de Sweynbeerstraat, delen sinds kort dezelfde passie: vrijwilligerswerk
voor de Keniaanse projecten Children’s Home en Young Mothers.
Dochter Julie Stryckers is kleuterleidster van opleiding en kreeg de microbe het eerst te pakken. Julie is in juni
reeds afgereisd naar Ukunda in Kenia
en heeft er vijf weken als vrijwilliger
gewerkt bij Kebene Childrens’Home
(https://kebene.com).
Julie vertelt enthousiast: “Ik had dit
project via een oproep op Facebook
leren kennen. Kebene is een kleinschalig project, in 2007 opgestart
door een Belg, dat straat- en weeskinderen opvangt. De kinderen zijn
tussen de 0 en 22 jaar oud. Er is ook
een Young Mothers project met opvang van jonge tienermama’s rond 13
à 14 jaar die – meestal ongewenst en
door verkrachting - zwanger zijn geworden. Op dit ogenblik verblijven er
ongeveer 100 kinderen. Het tehuis
vangt ze op, begeleidt hen en zorgt
dat ze naar school kunnen. Het verleden van die kinderen, zo kon ik vaststellen, is meestal hartverscheurend,
en bij Kebene bieden ze de kinderen
een warm en liefdevol onderkomen
aan: ze krijgen een jeugd waar ze
recht op hebben. Die vijf weken in juni
heb ik enorm verrijkende contacten
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en ervaringen gehad. Ik hielp er met
poetsen, koken, boodschappen doen,
huiswerkbegeleiding – gelukkig is de
onderwijstaal in Kenia het Engels - en
zoveel meer…”

Zo dochter, zo moeder
Ann volgde dochter Julie tijdens haar
Keniaans avontuur op haar dagelijkse
blog en de vonk sloeg direct over. Ann
is qua vrijwilligerswerk trouwens niet
aan haar proefstuk toe. Ze is ook al
acht jaar vrijwilliger bij Make-A-Wish
Vlaanderen, als kernverantwoordelijke voor Vlaams-Brabant zelfs. Ann is
in juli 2021 direct in het Kebene-verhaal getuimeld.
Ann: “Het begon met het sponsoren,
samen met mijn dochter, van elk een
tienermama met baby voor 25 euro
per maand, maar ik voelde dat ik echt
nog meer kon en vooral wilde doen.
Van het een kwam het ander. Op 2
februari volgend jaar vertrek ik op
mijn beurt, samen met een collega
uit Kampenhout, ook een Ann (Devroe), voor 17 dagen als vrijwilliger
naar Kenia. Om daar concrete hulp
te kunnen financieren startte ik eind
september een klassieke wafel- en
truffelverkoop. Ondertussen bieden
we ook Keniaanse draagtassen en
sleutelhangers aan die in het lokale
naaiatelier van Kebene gemaakt worden. Met de opbrengst van onze acties (doelstelling is 1.500 euro winst),
kunnen we bijdragen aan de aankoop
van bedden, matrassen en schoenen.
Als we genoeg fondsen verzamelen
kunnen we nog allerhande aankopen

doen van broodnodige producten als
fruitsla (om het vitaminetekort van de
kinderen aan te vullen), tandpasta en
zoveel meer. ”

Interesse?
Voor de lezers van ‘de Zemstenaar’
die willen helpen of een steentje bijdragen of voor wie meer van de verhalen van Ann en Julie wil volgen:
boeiend zijn de blog die dochter Julie
heeft bijgehouden tijdens haar reis
https://julieinkebene.webnode.be/.
Op de verkooppagina vind je ook de
blog van Ann: annekesinkenia.webnode.nl. Goed om weten is dat het
Kebene-project ook met een volledig
transparante boekhouding werkt die
te volgen is op de website.

Tekst: Bart Coopman,
foto’s :Julie Stryckers

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

schoonheidssalon

SHINZO
Marijke De Wit-Saman

Stationslaan 27 | 1980 Zemst
015 62 00 65
shinzo.handelsgids.be

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

De ultieme behandelingen voor
huidverbetering
NANNIC - Radiofrequentie
KLAPP - Micro mesotherapie en
dermabrazie
Permanente make-up
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Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade
Tel & Fax 015 61 79 60
GSM 0476 21 81 60
mvsvloerwerken@telenet.be
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Alexe en Aaron,
cracks in crosstriatlon
ZEMST – Alexe zegevierde in juli op de X-Terra in Frankrijk en stond eind september op de tweede
podiumtrap bij de jongeren in het Italiaanse Lago di Molveno. Aaron werd in juli Belgisch jeugdkampioen in Namen en streed voor het eerst mee met de elites op het EK in datzelfde Molveno.
Beide jongeren sporten zich liefst het snot voor de ogen en zijn niet vies van wat modder. Na een
frisse douche maakten beide multisporters graag tijd voor een dubbelinterview.
Alexe De Raedemaeker (15) en Aaron
Coppens (19) delen samen één grote
passie: crosstriatlon. ‘Gewone’ triatlon mag dan al een zware discipline
zijn, crosstriatlon voegt daar nog de
dimensie ‘off road’ aan toe voor het
fietsen en het lopen (trailrunning).

De laatste kuist de fietsen
Voor Aaron was het als U23 (19 – 23
jaar) in Italië de eerste keer dat hij de
volledige afstand (1500 m zwemmen/30 tot 40 km fietsen/10 km lopen) met op het eind een glibberig en
pittig hellend parcours met een zeer
verdienstelijke negende plaats bij de
beloften afwerkte. De winnaar in de
leeftijdsgroep 30 – 34 jaar was niemand minder dan Joeri Deleebeeck,
neef van onze collega redacteur Juliaan ( n.v.d.r.). Alexe dient zich nog te
houden aan de jeugdafstanden: 500
m zwemmen/20 km fietsen/5 km lopen.

Alexe (links), terecht fier als tweede op het podium in Italië.

Ook al niet min voor een 15-jarig
meisje.
Waar komt die liefde voor extreem
duursporten vandaan?
Alexe (die school loopt bij de Ursulinen in Mechelen, richting Sociaal
Technische Wetenschappen): “De liefde voor de fiets heb ik meegekregen
van mijn papa (Koenraad), die na het

Aaron gaat tot het uiterste in zijn eerste
wedstrijd over de volledige afstand.

niet onverdienstelijk koersen is overgeschakeld op het multisporten, op
triatlon zeg maar. Toen ik samen met
hem begon te sporten – nu ook al
weer zo’n negen jaar geleden – heb ik
een voorliefde voor modder ontdekt.
Hoe vettiger, hoe prettiger!, is zowat
mijn motto. Een leuke drijfveer daarbij
was: wie laatste eindigt, mag de fietsen kuisen!”
Een gelijkaardig verhaal horen we
bij Aaron (die in december 20 wordt
en Medische Wetenschappen Bio ingenieur studeert aan de V.U.B.):
“Via toertochten met mijn papa (Steven) verliep alles eerst gewoon leuk
en gemoedelijk.
Maar na een tijdje groeide de competitiegeest en vond ik meer plezier
in de modder, waar je technisch behendig moet voor zijn. Voeg daarbij
mijn liefde voor zwemmen en atletiek (met dank aan mijn papa alweer),
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wat maakte dat ik gestart ben met
recreatieve triatlon, zo rond mijn 13,
14 jaar.”

Dagelijks trainen
Voor niets gaat de zon op, zoveel is
duidelijk. Voor Alexe en Aaron betekent dat dagelijks super veel sporten. En wedstrijdritme opdoen in het
weekend. Zo crosst Alexe ook competitief in de winter bij de opleidingsploeg van Sven Nys (AA Drinks Young
Lions) en rijdt zij in de zomer ook nog
wegwedstrijden. Hoewel ik het ongeveer weet – ik volg beiden op de Strava-app – stel ik toch maar een volgende vraag.
Hoe ziet een doorsnee dag er voor
jullie uit?
Alexe: “Twee keer per week vertoef ik
al om kwart voor zeven ’s ochtends in
het zwembad. Dat is met SP&O Mechelen, de club die ook de jaarlijkse
triatlon in Hofstade organiseert. En
’s avonds na de schooldag nog enkele uurtjes knallen – lopen en/of fietsen – met papa.” (Ter info: senior De
Raedemaeker werd in Italië 18de in de
categorie M45).
Aaron: “Ik geniet gelukkig van een Top
Sport-statuut en kan makkelijk 15 tot
20 uur per week trainen.

Alexe wint met de glimlach de X-Terra in Frankrijk.

Een combinatie van job met sport
zie ik wel zitten. Alexe trouwens ook,
denk ik”.

Sport en vrienden
Hoewel beide aankomende atleten
hoge ogen willen gooien in hun sportdiscipline, blijven ze realistisch.
Wat zijn jullie ambities?
Alexe (die haar bewondering voor
triatleet Marten Van Riel niet onder
stoelen of banken steekt): “Ik studeer

graag, maar weet nog niet welke job
ik later ga uitoefenen. Eén ding weet
ik zeker: het moet iets in combinatie
zijn met sport. Extreem hoeft niet,
maar plezier hebben in de sport die je
doet, samen met je vrienden, dat is de
max. Daar wil ik naartoe. En als vrouw
in de voetsporen treden van Aaron,
dat zou leuk zijn.”
Aaron (die zich graag spiegelt aan een
topper als Yeray Luxem) koestert de
ambitie om nogmaals Belgisch Kampioen te worden en droomt ook van
een EK- en eventueel zelfs een WKselectie. “Sport is, zoals bij Alexe, mijn
passie. Het hoeft niet extreem te zijn.
Het belangrijkste is samen sportief
zijn met vrienden. Goed samen trainen en plezier scheppen in wat je
graag doet”.
Mooie, wijze woorden om een boeiende babbel mee af te sluiten. Succes
gasten!

Een geconcentreerde Aaron tijdens het
mountainbiken.
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Alex Lauwens,
foto’s: Alexe De Raedemaeker,
Aaron Coppens en
European Triathlon Cross
Championship
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Broers zijn Vlaams-Brabants
kampioen veldrijden
ZEMST-BOS/ELEWIJT- De Hofstraat in Elewijt ligt er proper bij zonder modder. Niet meteen een
oefenparcours voor veldrijders dus. Net daar wonen drie sportieve broers die zich graag in de cross
uitleven. Voor Bas (11), Arthur (14) en Seppe (16) Van den Boer is dat hun favoriete weekend ontspanning en met succes. Op het Vlaams-Brabantse kampioenschap in Hever stonden ze alle drie
met de kampioenentrui op het hoogste podium. Wielerclub ‘Sport en Steun’ juicht met de jonge
talenten.
“WC Sport en Steun is vooral actief
als organisator van wedstrijden om
jonge renners startkansen te geven
op de weg”, zegt voorzitter Eddy Buelens. ”Als jonge renners van Zemst
ook deelnemen aan onze activiteiten
geven we hen een aanmoedigingspremie en wie als nieuweling of junior
een officiële wegwedstrijd (geen veldrit) wint, mag nog eens langs de kassa
passeren.”
Zo kon een afvaardiging van de wielerclub aanbellen bij de familie Van
den Boer waar de 16-jarige Seppe
een eerste cheque kreeg voor zijn
zege in een wegkoers in Bogaerden.
De broers leven zich uit in het veld en
veel minder op de weg maar dat kan
in de toekomst nog veranderen. In het
veld zijn ze alvast een winnaarstrio.
Seppe won dit seizoen al zes keer en
Arthur 12 keer. Het palmares van Bas
is wat vertekend, ‘slechts’ twee zeges
maar een pak podiumplaatsen. De
broers weten ook wanneer ze moeten pieken.
Op het Vlaams-Brabants kampioenschap op 20 en 21 november in ‘De
Ravestein’ in Hever pakten ze alle drie
de provinciale titel. Ten huize Van den
Boer bepaalt het veldrijden dan ook
de weekendkalender. Mama Sofie en
papa Robert waren zelf actief als triatleet en steunen het jonge geweld
voluit.

Harry Vertongen, koersdirecteur - Danny Vleminckx, bestuurslid - Eddy
Buelens, voorzitter en Gisella Rheinhard secretaris, met Seppe,
Arthur en Bas.

Bijna 45 jaar wielerclub
“Sport en steun werd opgericht in
1977 en is aangesloten bij Belgian Cycling. Wij hebben zelf geen renners in
de club maar geven hen wel startkansen in onze wedstrijden”, legt secretaris Gisella Rheinhard uit. ”Na twee
jaar corona kijken we enorm uit naar
een normaal wielerseizoen, waarin
we weer twee koersen op de affiche
plaatsen. De voorbereidingen voor
de kermiskoers voor junioren op 16
juli 2022 en de 24ste editie van de
Vlaams-Brabant Classic op 12 september 2022 zijn reeds gestart en de
helft van de startplaatsen zijn al ingevuld.”
De Vlaams-Brabant Classic is een
internationale Interclubwielerwed-

strijd IC 1.14 voor heren junioren
- met deelname van 25 teams van
zes renners. De belangstelling van
buitenlandse clubs is steeds groot en
aangezien er maar zes buitenlandse
teams toegelaten worden, zijn er vaak
teleurgestelden.
Sport en Steun hoopt dat het veldrijden voor de crossende broers Van
den Boer het ideale opstapje is naar
latere successen als wegrenners en
wil hen in de toekomst ook graag in
Zemst aan de start zien. De premies
liggen al klaar.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck
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Supportersclub Malinwa wordt
Geel-Rood Groot Zemst
HOFSTADE - KV Mechelen mocht juichen met winst in de bekermatch tegen competitieleider Union. Veel supporters uit de regio beleefden dat live. Die beleving wil de supportersclub nog meer
aanbieden door haar werking in heel Zemst duidelijker in de verf te zetten.
De supportersclub wijzigt haar naam
in Geel-Rood Groot Zemst en ook het
bestuur werd aangepast. Sem Juliens
is de nieuwe voorzitter en Dirk Van
Roey ondervoorzitter. Andere bestuursleden zijn Ilse Buelens secretaris, Brenda Van Loock penningmeester en Greta de Grave.

Daarmee zijn we de tweede grootste
supportersclub van Malinwa.’’

“We willen de vele KV Mechelen aanhangers in heel de gemeente bereiken en hebben daarom onze naam
aangepast”, zegt voorzitter Sem Juliens. ’’We zijn de enige supportersclub van Malinwa in Zemst.

Voor die verplaatsingen spreekt de
club af aan café De Kroeg aan de
Brusselsesteenweg in Zemst.

We hebben dit seizoen al 160 leden,
wat een record is in de geschiedenis
van onze club.

Lid worden kan al voor het minieme
bedrag van 10 euro voor een gans
seizoen en wie een lidkaart heeft mag
mee op verplaatsing met de bus voor
slechts 10 euro.”

Opstappen kan ook nog aan het Ontmoetingscentrum in Hofstade, als er
zich daar voldoende supporters aanbieden.

Op het programma voor de volgende
maanden staat een bingoavond, een
peteravond met spelers van KV en
een bbq om het seizoen af te sluiten.

Contactpersoon voor
lidmaatschap en
busverplaatsing is
Ilse Buelens 0485/83 99 53

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Het nieuw samengestelde bestuur van Geel-RoodGroot Zemst
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Veul geluk veu ‘t noêste jaar!

Vriendinnen (en buurvrouwen) Sara Pieters en Marijke Pots lanceerden vorig jaar kerstkaarten in
Zemsts dialect. “Toen waren we wat laat, want omdat de druk op zich liet wachten, hadden veel
Zemstenaren hun kaartjes al gekocht. Dit jaar zijn we er op tijd bij”, lacht Marijke.
Sara is innovatie experte, maar ook visual harvester. Zij maakte de illustraties zorgvuldig, aangevuld met leuke
Zemstse uitspraken. “Als je origineel
uit de hoek moet komen, zijn dit echt
de perfecte kaartjes”, vindt Sara.
Marijke neemt dan weer de marketing
voor haar rekening. “Voor mijn zwangerschapsboetiek MILD ben ik veel
bezig met marketing en social media.
Zo kwamen we tot een perfecte combinatie: Sara de creatieve kant, en ik
alles wat erbij komt kijken. Een heerlijke samenwerking.”

Groeten uit Zemst
De dames doopten hun project tot
“Groeten uit Zemst”.
Je kan twee soorten pakketten bemachtigen. Het “Kerstige groeten uit
Zemst” bevat 12 kaartjes met zes
verschillende ontwerpen.
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Wie vorig jaar al kaarten kocht, kan dit
jaar voor het nieuwste ontwerp kiezen “Kerstgroeten 2021”: 12 nieuwe
kaartjes. Een pakket van 12 kaarten is
van jou voor 10 euro.

Sara en Marijke lanceren deze kaartenreeks ook met een goed doel voor
ogen. “We geven een deel van onze
opbrengst aan Zemst for Life, en kiezen voor Villa Clementina.

De verdeelpunten vind je op www.
groetenuitzemst.be.

We zijn vol van hun concept en wensen hun heel veel moois toe”, besluiten ze.

Op diezelfde website kan je ze ook
online bestellen.

Tekst en foto’s: Marijke Pots
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België op het WK Jumping
EPPEGEM - Ondertussen is Bert niet alleen een BZ (bekende Zemstenaar), maar ook een topper in
de paardensport, meer bepaald in de jumpingwereld. Bert heeft ons België-land op de kaart gezet
op het wereldkampioenschap. De Zemstenaar ging alvast eens horen hoe hij zulke prestaties blijft
neerzetten.
Het wereldkampioenschap is een
topprestatie. Hoe geraak je op dat
niveau? Moet je testen afleggen?
‘’Ja hoor, gedurende het outdoor seizoen zijn er nationale wedstrijden geweest voor jonge paarden (verdeeld
per leeftijd van de paarden) en door
hierin te presteren kan men vooraan
komen in het algemeen klassement
over al deze wedstrijden.
Enkel de drie beste Belgische paarden
mochten via dit klassement deelnemen aan het WK.’’
Jouw paard heeft goede genen in de
benen?
“Mijn paard heet Ogina van de Bisschop, het is een merrie van 7 jaar.
Ze is een dochter van de voormalige
wereldkampioen Vigo D’Arsouilles (in
2010 Wereldkampioen met Philippe
Lejeune in Kentucky). Ze is geboren in
Wetteren bij familie De Craene van Stal
De Bisschop (een gerenommeerde
paardenfokker). Wij hebben haar gekocht in Kasterlee toen ze 5 jaar was.
We vormen nu iets meer dan 2 jaar
een ambitieus team.”
Wanneer wist je dat je geselecteerd
was? Voel je dan geen grote druk op
je schouders?
“Ergens eind juli was de laatste wedstrijd van de Nationale Cyclus jonge
paarden, waarin ik tweede werd. Als
derde Belgisch paard in het eindklassement waren we zeker van de selectie.
Ja, toch wel wat extra druk op je
schouders. Al je trainingen en wedstrijden in de tussentijd worden hierop
afgestemd. Het was voor ons de eer48

ste maal en je weet ook niet helemaal
wat je moet verwachten. Vaak spookte door mijn hoofd: Ben ik wel zwaar
genoeg aan het trainen (zonder mijn
paard te forceren), is mijn paard wel
goed genoeg voorbereid voor parcours van een hoogte die ze nog niet
gelopen zal hebben, ben ik als ruiter
wel goed genoeg voor dat niveau, ....
Toch wat onzekerheden die deel uitmaken van deze weg naar de top.”
Zijn er bepaalde extra richtlijnen die
je moet volgen voor een WK?
”Er zijn verschillende richtlijnen. Zo
moeten alle paarden gedurende de
hele wedstrijd aanwezig blijven in stallen ter plaatse. Alle paarden ondergingen een medische controle (= Vet-check) door veeartsen de dag voor
de eerste manche en de finalisten nog
een VET-check de dag voor de finale.
De vaccinaties moeten in orde zijn,
tweemaal per dag moest men de temperatuur van de paarden controleren,
...Toch heel wat om in orde te zijn.”

Wat gaat er door je heen als je de WK
piste binnen rijdt?
“Ik had me voorgenomen dat het al
een enorme overwinning op zich was
om hieraan te mogen deelnemen,
maar je wilt toch steeds zo goed mogelijk presteren. Er was ook wel serieus wat stress. Maar eens ik moest
beginnen aan mijn parcours zakte de
stress wel en heb ik me goed kunnen
concentreren en volgens mijn plan
kunnen rijden.”
Meedoen aan het WK is al een grote
overwinning. Zou je nu na de eerste ervaring bepaalde zaken anders
aanpakken?
“Ik denk niet dat ik echt zaken anders
zou aanpakken, er zijn altijd wel enkele kleine dingen waarvan je achteraf denkt, hier had ik anders moeten
rijden, maar ik denk niet dat ik echt iets
beter kon doen.
Half augustus reden we het BK, wat
zeer goed verliep en waar we ook
finalist werden.

Ik was hier al zeer tevreden dat ik in
de finale tussen de besten van België
zat.
Maar in de finale reed ik veel te stressvol en pushte ik m’n paard te hard
om over de hoge brede sprongen te
geraken., Dit was het zwaarste parcours dat zowel m’n paard als ik ooit
gesprongen hadden. Hierdoor maakte we enkele fouten. Door mijn video
achteraf te bestuderen en mijn fouten
in te zien, heb ik in de finale van het
WK veel beter gereden. Ook door er
meer op te vertrouwen dat m’n paard
het niveau aankan met de ervaring
van het BK in ons achterhoofd.”
Na de jump heb je toch gevierd?
‘’Ja zeker en vast, na de finale zijn
we eerst iets gaan drinken met mijn
supporters en daarna ben ik met m’n
vrienden in de buurt nog iets gaan
eten.’’
Zijn er anekdotes geweest tijdens
je voorbereiding of voor en na het
parcours?
‘’Een echte anekdote zou ik het misschien niet noemen, maar tussen mijn
selectie voor het WK en het WK zelf
heb ik er aan gedacht om mijn paard
door een goede professionele ruiter
te laten rijden. (Dit kan omdat het op
de naam van het paard is dat de se-

lectie gebeurt).
Ik wou mijn paard alle kansen geven
op een goed resultaat. Er waren ook
al enkele subtiele en minder subtiele
sollicitaties van goede professionals
om haar te rijden.
Maar mijn vader en enkele andere
mensen van in de paardenwereld zeiden: je gaat niet vaak de kans krijgen
om het WK zevenjarigen te kunnen
rijden, dus gewoon rijden en ervan
genieten.
Nu ben ik achteraf zeer blij en fier dat
we het toch allemaal zelf hebben gedaan.’’
Mogen we jou nog verwachten op
een volgend WK?
‘’Ik hoop het, maar het is niet makke-

lijk om geselecteerd te geraken.
En met hetzelfde paard zal het alleszins niet zijn want Ogina liep in de zevenjarigen, wat de hoogste reeks (de
koninginnenrit) is op dit WK.
Maar je weet maar nooit, want vorig
jaar selecteerde ik me met Ogina ook.
Toen voor het WK zesjarigen na drie
overwinningen en een derde plaats in
de eindstand van de Nationale Cyclus
jonge paarden.
Maar toen is het WK niet doorgegaan
door COVID.
Wat ik toen zo spijtig vond, want ik
dacht het nooit meer mee te maken.
Dus zeg nooit nooit, we kunnen alleen
maar proberen zo goed mogelijk te
blijven presteren door veel te trainen
en wie weet krijgen we ooit nog eens
de kans.’’
Bert, wij wensen jou alvast nog veel
succes en wij zijn er alvast van overtuigd dat we jou gaan terug zien op
het BK en WK.

Tekst: Karen Andries,
foto’s: Bert Panneels
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Dansers op zoek naar jou!

HOFSTADE - Elke maandagavond word je in het parochiecentrum van Hofstade terug gekatapulteerd in de tijd. Dan houden de Missouri Victorian Dancers er hun wekelijkse dansles. Twaalf jaar
geleden kregen Marc en Linda Van Loock de smaak te pakken en richtten ze hun eigen dansgroep
op.
De Missouri Victorian Dancers zijn immers de enigen in de streek bij wie je
Victoriaanse dansen kan leren. Enkel
bij een paar andere dansgroepen in
West-Vlaanderen of in Wallonië kunnen geïnteresseerden terecht. Zoals
de naam het al zegt, repeteren ze
de dansen uit de Victoriaanse tijd tweede helft van de 19de eeuw - zoals polka, wals en mazurka.

Als je tot acht kan tellen, kan je dansen.
Marc: “Of zelfs tot drie, als het over de
wals gaat. Vaak hoor ik reacties als:
“Ik kan niet dansen. Dan ontbreekt er
maar een woordje: ‘nog’. Ik kan nóg
niet dansen. Maar Victoriaanse dansen zijn helemaal niet zo ingewikkeld.
Het zijn figuurdansen. Samen met
je partner beweeg je volgens verschillende dansfiguren. Ze zijn fysiek
alvast niet belastend, iedereen kan
meedoen. Je hoeft enkel de figuren te
onthouden.”
Linda: “Nieuwelingen kunnen ook
onmiddellijk meedansen. Ideaal voor
jong en oud, voor mensen die gewoon
graag dansen. In Frankrijk houden

ze zelfs competities in Victoriaanse
dans, maar voor ons hoeft dat niet.
Dit is echt pure ontspanning.”

Etiquette en elegantie
Marc: “Een zekere interesse in etiquette en elegantie hoort er natuurlijk ook bij. Het dansen vraagt wel
inlevingsvermogen, maar dat komt
automatisch.”
Inderdaad. Op hun bals waan je je helemaal in het Oostenrijk van keizerin
Sissi of in het Engeland van Koningin
Victoria. Of ze steken zelfs het water
over naar het Amerika ten tijde van de
burgeroorlog. Tijdens de wekelijkse
les dansen ze gewoon in hedendaagse kledij, maar op hun jaarlijks galabal
wordt hun speciale kledij uit de kast
gehaald.
Marc: “De mannen dragen een habijt,
in de volksmond beter gekend als ne
pitteleer, een wit vest (gilet) met strik
of een uniform zoals het de gentlemen uit die tijd betaamt.”
Linda: ”Wij vrouwen dragen een hoepelrok met daarover een lang kleed

met een hele rits knoopjes of vetersluiting op de rug. Daaronder dragen
we een witte onderrok afgezet met
kant. Ons haar wordt ook opgestoken
met netjes, bloemetjes of strikken.
Begrijpelijk dat de vrouwen in die tijd
een kamermeisje nodig hadden om
hen te helpen met aankleden.”

Uitstel maar geen afstel
Marc: “De danslessen zijn nog maar
onlangs hervat. Dus proberen we het
veilig te houden om zo lang mogelijk
te kunnen doorgaan. Het CovidSafeTicket wordt bij binnenkomst gecontroleerd, want door het figuurdansen
wissel je regelmatig van danspartner.”
Linda: “Ook dit jaar moesten we, net
als in 2020, ons galabal uitstellen.
Heel jammer, want we zouden net ons
tienjarig jubileum vieren. Daarom proberen we het opnieuw op 2 oktober
2022, Jubilee 10 + 2 dan maar. Derde
keer, goede keer!”
Wil jij ook graag over de dansvloer leren zweven zoals Scarlett O’Hara en
Rhett Butler?
Ga dan gerust maandagavond eens
langs in het parochiecentrum. Je mag
2 keer testen of de Victoriaanse dansen iets voor jou zijn.
Meer info vind je op https://missouripartisanrangers.wordpress.com/
victorian-dance/.
Bekijk zeker de filmpjes op YouTube
of contacteer Marc via mail: marc_
vanloock@skynet.be.”

De Missouri Victorian Dancers zijn klaar voor hun galabal.
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