de Zemstenaar
onafhankelijk maandblad | juni 2022 | nr 198 | jaargang 17 |10.600 ex

Stijlvol met pensioen
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Hoi beste Zemstenaar,
We zitten in de helft van het jaar. Juni. Voor mij vroeger
altijd een maand met tegenstrijdigheden. Ik verjaar deze
maand, maar had dus ook altijd toetsen en examens
op en rond m’n verjaardag. Veel feesten zat er dus niet
in toen. Maar net zoals de KWB, vieren we dit jaar wel.
Het is geen 75 jaar, het is niet met keien, maar misschien
wel met pizza. En daarvoor kan ik de meisjes van Chiro
Weerde aanspreken, zij volgden een workshop pizza’s
bakken. Ze zeggen zelf dat ze nog wat oefening kunnen
gebruiken, dus ik ben met veel plezier hun proefkonijn.
Ook Elke en Lore vierden feest. In mei bliezen ze met concept store hELLO één kaarsje uit. Hoe het begon en wat
ze juist doen, kom je allemaal te weten in deze editie.

Foto: Nico Ricour

En dan is er nog het nieuwe concept van ZFL & Zemst
Leeft! Ben jij net zoals mij ook zo razend benieuwd naar
wat ze in petto hebben? Je komt er alles over te weten
op de Pinksterjaarmarkt in Zemst.
Seg en hey jij, die glimlach staat je goed!
Veel liefs,
Sofie

De teerling is geworpen
KCVV Elewijt won de terugwedstrijd
tegen Euro Kraainem en speelt volgend seizoen in eerste provinciale.
Na een heel seizoen stond de ploeg
stevig op de tweede plaats en
zette de club van voorzitter Rudy
Bautmans in de play-off’s de kers op
de taart.
In de Zemstenaar van juli brengen
we een uitgebreide reportage over
het uniek succes van de club.

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
bc@soluz.be

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

BE 0693.846.740
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Derde keer goeie keer voor
‘Juf‘ Viviane
ZEMST-LAAR/MECHELEN – “Weet je, ik ben nooit gaan werken. Ik ben heel mijn leven lang naar
school gegaan”, zet ‘Juf’ Viviane meteen de toon. Viviane Hoppenbrouwers, directrice van Gemeentelijke Basisschool De Pimpernel kon in mei eindelijk ‘echt’ met pensioen na twee eerdere mislukte
pogingen omwille van corona.
Enkele dagen na het feestelijke afscheid in Laar, ontmoetten we Viviane
thuis voor een babbel. Het werd een
monoloog in de zin van: waar het hart
vol van is, loopt de mond van over.

Juf Viviane neemt de vele tekeningen van de kinderen in ontvangst.

Roeping
Viviane stond 27 jaar voor het zesde
leerjaar in De Kriekelaar in Hofstade.
In 2007 werd ze directeur van De Pimpernel in Laar. “En ik stond erop om
altijd als ‘juf’ te worden aangesproken”, beklemtoont ze. Als geboren
en getogen Zemstse (haar moeder
was afkomstig van de Negenbunder
en haar ouderlijk huis stond op de
plek waar nu informaticazaak PPC
Solutions gevestigd is), vertelt Juf
Viviane vol overgave over haar leven
op school. Een leven met een roeping,
zoals zij zelf zegt: “omgaan met kinderen is iets wat in je DNA zit!”

“Na 27 fantastische jaren in Hofstade,
kreeg ik de kans om een stapje hoger te klimmen. In Laar nog wel, waar
mijn echte roots lagen.
De cirkel rond maken, ja dat was het!
Ik kreeg er de kans om deze school
zonder echt gezicht een eigen identiteit te geven.

Met een muzikale man als Wim zal er nooit verveling zijn.

Samen met een geweldig team van
leerkrachten ben ik erin geslaagd om
de Pimpernel te laten uitgroeien tot
een florerende basisschool”.

Van rups tot vlinder
Pimpernel is niet alleen de naam van
een zeldzame geneeskrachtige plant,
het is ook de naam van een prachtige vlinder: het Pimpernelblauwtje.
Viviane: “Toen ik er kwam bestond
de naam al, het logo heb ik zelf bedacht. De groene omgeving bood
ook schitterende mogelijkheden om
mijn visie in de praktijk te brengen.
Kijk maar eens naar onze prachtige
groene speelplaats en tuin waarvan
ik het ontwerp en de inrichting heb
overgelaten aan de fantasie van de
kinderen. Hier kunnen we ieder kind
zich op zijn/haar eigen tempo laten
ontpoppen van een rups in het nest
van de kleuterschool tot een kleurrijke vlinder met sterke vleugels in het
lager onderwijs.”
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Gezond bewegen in een groene omgeving is één van de vier kernwaarden
die bij juf Viviane hoog in het vaandel
stond. De andere kernwaarden van
haar visie waren: zelfgestuurd leren,
levensecht onderwijs en verbindende
communicatie.
Juf Viviane implementeerde ook de
werkvorm ‘teamteaching’ waarbij een
enorme kracht ontstaat doordat leerkrachten samen voor de klas staan.

Vredesbrief
In elk leven zijn er hoogtes en laagtes. Een hoogtepunt in de schoolcarrière van juf Viviane was ongetwijfeld
de ‘Dag te veel’ in het schrikkeljaar
2000: 29 uur lang op school samen
zijn met alle kinderen van het zesde
leerjaar. “We hebben toen een getuigenis geschreven met een groet
naar de kinderen van het jaar 2400.
De ingemetselde steen met 29 namen in de voorgevel van de school
is de stille getuige van deze bood-

schap. Er zijn drie exemplaren van
dit document. Eén ervan wordt op
het gemeentehuis bewaard voor het
nageslacht. De leerlingen hebben
29 brieven in verschillende talen geschreven naar 29 wereldleiders met
een vraag voor aandacht voor het
milieu en de wereldvrede!
Kofi Annan, de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties
en tal van ministers en prominenten hebben een antwoord gestuurd.
De steen is nu een ontmoetingsplek voor de 29 schrikkelgetuigen uit
2000!”

te leren ontwerpen. Taarten bakken
staat ook op haar lijstje. Er is ook haar
echtgenoot Wim met zijn muzikale passie (piano en gitaar), er zijn de
twee kinderen, de drie kleinkinderen,
genoeg om voor te leven.
“En niet vergeten dankbaar te zijn
voor elke dag”, zegt Viviane met overtuiging.

Dieptepunten uit haar loopbaan
houdt ze liever in haar hart, maar “het
verdriet van een kind dat zijn mama,
papa of een andere dierbare verliest,
vergeet je nooit”.

Bij het afscheid had ze nog volgende gouden raad: “Je moet je kunnen
onderdompelen in de magie van
het kind. Je moet oog hebben voor
elk kind en er het mooie in zoeken,
een achtste zintuig hebben voor
kinderen”.

Dankbaar voor elke dag
Stilzitten staat duidelijk niet in het
woordenboek van Viviane. Want ze
wil weer… naar school, om juwelen

Over de opvolging in de Pimpernel
hoeft ze zich geen zorgen te maken.
Vol lof over het schoolteam heeft ze
de sleutel doorgegeven aan Annemie
Debois.

Tekst: Alex Lauwens,
foto’s: Jean Andries

De kleutertjes brengen een serenade voor juf Viviane.
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Een kwestie van niveau(verschil)
ZEMST - Dobber, dobber en door elkaar geschud. Ons zitvlak geteisterd
bij elke bobbel en put in het wegdek. Een trottoirkant of boordsteen die
voor elk fietswiel een aanslag is, een test op de stevigheid van het materiaal. De overgangen van fietspad en rijbaan zorgen niet altijd voor het
meeste comfort. Kunnen we hier eens niet over nadenken en meewerken
aan een ideale fietswereld?
Wie al eens in Nederland fietst of een
buitenlandse stad per fiets verkent
zal al gemerkt hebben dat er tussen
fietspad en rijbaan geen niveauverschil is.

Minpuntjes wegwerken
In onze gemeente is er de laatste
jaren een serieuze inspanning gedaan op het vlak van de fietsinfrastructuur. Onlangs zijn de werken
aan het station in Weerde afgerond.
Ruime fietsstallingen en biljartvlakke
fietspaden. Het oprijden van het fietspad vanaf de kant Vredelaan gebeurt
ook zonder borduur of verhoging. Op
het plein aan het café is het, zeker op
een mooie zomeravond, leuk vertoeven. Langs de zijde van de Damstraat
is het verkeer bovendien veilig geregeld door verkeerslichten.

Geweldige verbeteringen waarvan ons
wielerhart sneller
gaat slaan.
We kunnen aangenaam fietsen op de
verharde jaagpaden vanaf Eppegem,
over de Zennebruggen en zo richting
Mechelen waar we in een nabije toekomst langs de spoorlijn zullen rijden.
Ver weg van de drukke Brusselsesteenweg.
Geweldige verbeteringen waarvan
ons wielerhart sneller gaat slaan en
niet alleen omwille van de snelheid

Zachte overgangen tussen fietspad en rijbaan in een buitenlandse grootstad.

die je er kunt halen. De passages over
de Damstraat en de Stationslaan zijn
echter minpuntjes vanwege de wat
hoge trottoirkanten.

Reizen om te leren
Het zou goed zijn als we er zouden
over nadenken om alle overgangen
tussen fietspad en rijbaan op gelijke hoogte te brengen. Geen aanslag
meer op het materiaal, ook zouden
lijf en leden ons dankbaar zijn. Tot een
tijdje geleden dacht ik dat dit niet kon
en mijn dromen fantasie waren: een
fietswereld zonder al te veel hindernissen te moeten op- en afrijden.
Mark Twain wist het lang geleden al:
“We reizen om te leren!”
Tijdens elke citytrip maken wij het
goede voornemen om de stad ook via
een fietstocht te verkennen. Recent

nog reden wij op een ringweg langs
een stad: een grote boulevard waar
naast auto’s en voetgangers ook fietsers hun plaats krijgen.
Het fietspad had er op verschillende
plaatsen een groene kleur en op iets
gevaarlijke punten een rode kleur.
Deze fietslus kruiste ook verschillende straten en liep veilig langs grote
kruispunten.
Wat daarbij opviel was dat er niet de
minste oneffenheid was bij de oversteekplaatsen.
Geen gehots en gebots, geen trottoir
op en af. Als het in het buitenland kan,
waarom zou het hier dan niet kunnen?

Tekst en foto: Fietsersbond Zemst
(Luc Van Ingelgom)
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Weerdse Blauwvoet vliegt niet meer

WEERDE - De Weerdse Blauwvoet houdt het voor bekeken. De supportersclub van Club Brugge
toonde een laatste keer haar grote blauwzwarte hart en schonk de inhoud van haar schatkist aan
het steunfonds voor Eliya Trenson, muco-patiënte en achternichtje van Clublegende Raoul Lambert.
“De Weerdse Blauwvoet werd opgericht in 1980, toen Club Brugge een
topperiode kende”, blikt oprichter en
oud-voorzitter Rob Debacker terug.
“In die gloriejaren trokken wij met
volle bussen naar onvergetelijke matchen en zaten op de eerste rij toen
Club Belgische titels pakte, de beker
won en Europese successen behaalde. Wij waren in die periode één van
de meest toonaangevende supportersclubs. Dat gaf ons ook een streepje voor om Clubspelers uit te nodigen
op onze sportavonden.”

Gouden schoenen
En die sportavonden groeiden uit tot
heuse sterrenshows. De formule was
eenvoudig: het podium werd ingericht
als gezellige huiskamer, waarin een
presentatrice een babbel had met
bekende Clubspelers en vedetten uit
andere sporttakken. Hoe ze het gefikst kregen blijft tot op de dag van
vandaag een raadsel, maar de Weerd-

se Blauwvoet slaagde er telkens opnieuw in om de grootste namen naar
Weerde te halen. Het lijstje oogt zoveel jaar later nog altijd indrukwekkend. Rob duikt in zijn herinneringen:
“Vijf gouden schoenen zaten bij ons in
de zetel: Jan Ceulemans, Franky Van
der Elst, Lorenzo Staelens, Paul Okon
en Timmy Simons. De peters van de
Blauwvoet waren Birger Jensen, Hugo
Broos, Franky Van der Elst, Philippe
Vande Walle, Philippe Clement en Carl
Hoefkens. Negen wereldkampioenen
uit diverse sportdisciplines waren
bij ons te gast : judoka Ingrid Berghmans, motorcrossers Eric Geboers,
Jacky Martens, Joël Smets en Stefan
Everts, veldrijders Bart Wellens en
Sven Nys, bokswereldkampioene Daniëlla Somers en rolschaatsster Hilde
Goovaerts.”
Als gastvrouw voor al dat schoon volk
werd telkens een bekend gezicht uit
de Vlaamse showbizzwereld gestrikt.

In het Jan Breydelstadion in Brugge overhandigde Rob Debacker het geld van
de Weerdse Blauwvoet aan mucopatiënte Eliya Trenson. Raoul Lambert (tweede
van rechts achteraan) was erbij en zag dat het goed was.
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De sportavond werd gepresenteerd
door - hou u vast aan de takken van
de bomen - Bea Van der Maat, Geena
Lisa, Joyce De Troch, Tanja Dexters,
Lien Van de Kelder en Roos Van Acker.
Hoeft het te verbazen dat de zaal altijd afgeladen vol zat?

Muco patient
Maar de jongste tien jaar raakte de
klad erin. “Eerst kwam de verplichte fankaart”, legt Rob uit. “Nogal wat
mensen haakten daarop af. De meeste staanplaatsen werden vervangen
door zitplaatsen en door het hoge
aantal abonnees werd het moeilijker om aan tickets te komen. Ook de
verjonging van ons bestuur sloeg niet
aan. Vandaar de beslissing om er definitief een punt achter te zetten.”
Het werd een afscheid met een groot
hart. Het geld dat nog in de clubkas zat
werd integraal geschonken aan het
steunfonds voor muco-patiënte Eliya
Trenson. “Wij hadden het ook kunnen
schenken aan de Club Brugge Foundation, maar dat blijft toch onpersoonlijk”, besluit Rob. “Wij kozen voor
de behandeling van Eliya Trenson. Zij
is de kleindochter van mijn ouwe legermakker Patrick Trenson. Dat zij het
achternichtje is van Clubicoon Raoul
Lambert zorgt meteen ook voor een
blauwzwart strikje. Lambert was er
trouwens bij toen wij in het Jan Breydelstadion de cheque van 3.216 € aan
het meisje overhandigden.”
Tekst: Paul Verdoodt,
foto: Weerdse Blauwvoet

Kantoor
Zemst

T 015 618 590
zemst@bnpparibasfortis.com
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
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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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Zemst zien, vroeger en nu
EPPEGEM – Onze fototocht doorheen groot Zemst sluiten we af met een tweede bezoek aan Eppegem. Gelijkenissen en verschillen zijn van alle tijden en van overal. Nu eens herkenbaar, een andere
keer helemaal niet, wegens verdwenen. We stuurden onze onvolprezen huisfotograaf Jean op pad
voor een slotakkoord in Eppegem voor twee beelden die hoewel veranderd, ook nu nog herkenbaar
blijven.

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS – De oude pastorie in de Jagers te-Voetlaan. Deze foto uit het midden van vorige eeuw toont de pastorie waarvan
de gevel nog gecementeerd is. Rechts zien we het zandstenen poortje van de vroegere herberg ‘Het Zonneke’.
RECHTS – Het gebouw van weleer in zijn huidige aanblik. Een geslaagde restauratie tot hedendaagse gezinswoning bewijst dat we respectvol moeten omgaan met ons verleden en niet achteloos moeten overgaan tot sloop en nieuwbouw.
Let ook op het poortje en de nis met Mariabeeld.

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS – De Zennebrug, kort na de eerste wereldoorlog. In de achtergrond ontwaren we de reeds herstelde
Sint-Clemenskerk. Vooraan links zien we al een paal van de eerste openbare verlichting langs de Brusselse steenweg.
RECHTS – Ongeveer een eeuw later ziet de omgeving er helemaal anders uit maar toch herkenbaar, zoals dat op vele
plaatsen het geval is, dankzij de kerktoren. Op de vraag hoelang de Zennebrug nog in deze vorm zal voortbestaan, moeten wij het antwoord schuldig blijven. Zal ze opgehoogd worden om overstroming tegen te gaan bij een eventuele zondvloed? Zal de F1-fietssnelweg er op een doordachte manier in geïntegreerd worden zodat er een conflictvrije dwarsing
met de Brusselse steenweg wordt tot stand gebracht? De tijd zal het uitwijzen.
Samenstelling en tekst: Alex Lauwens
Foto’s: Regionale Beeldbank Mechelen-Zemst (Vroeger); Jean Andries (Nu).
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WTC Zemst-Bos in een nieuw jasje
ZEMST-BOS - In 1977 werd deze wielervereniging opgericht door Jan Lauwers. Het boegbeeld van
de club heeft onder andere de Schaal Sels en drie ritten in de Vuelta op zijn palmares staan. Op zijn
83-jarige leeftijd kan je Jan nog steeds terugvinden in één van de pelotons.
Het 45-jarig bestaan gaat niet alleen
gepaard met een groot feest op het
einde van dit jaar, maar ook met een
aantal nieuwe sponsors waait er een
nieuwe wind door de club. Onder andere Koko-Voko, Amare Certe, Jan De
Greef en Dinorosos Projects zullen
de club steunen. Ook het clublokaal
Amadeus zal als nieuwe sponsor op
de typerende, gele, truitjes pronken.
Mooi en zichtbaar zijn ze in ieder geval.
Van maart tot oktober trekken ze er
elke zondag op uit. Met een 40-tal
ritten op de jaarlijkse teller verkennen
ze de mooiste Vlaamse wielerlandschappen. De ritten worden steeds
op voorhand uitgestippeld en worden
zwaarder naarmate het seizoen vordert. Kwestie van wat conditie op te
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bouwen.
Er is voor elk wat wils: ze rijden in
drie ploegen, met elk een aangepaste snelheid. De A-ploeg rijdt aan het
snelste tempo, de B-ploeg tegen een
iets rustiger tempo en de C-ploeg
doet het kalm aan. Hun doel is om
fietsliefhebbers samen te brengen
en plezier te beleven in het samen
onderweg zijn en te genieten van de
omgeving. Na de rit wordt er nog nagepraat en een pintje gepakt in het
clublokaal Amadeus in de Spiltstraat
in Zemst-Bos. Amadeus is tevens het
vertrekpunt van de wekelijkse ritten.
Voor de echte ‘die-hards’ organiseert
de club in de winterperiode ook elke
zondag een ‘wintertoer’.
Momenteel telt de vereniging een
40-tal leden, vertegenwoordigd door

jong en oud en zowel dames als heren zijn welkom. De gele outfits die ze
dragen zijn een echte blikvanger op
de weg. Uiteraard zijn er afspraken
tijdens het fietsen op de baan. Veiligheid en respect voor elkaar en andere
weggebruikers staan voorop!
Wil je graag kennis maken met deze
leuke fietsclub? Dan ben je van harte
welkom om eens een testrit mee te
rijden. Neem gerust contact op met
de clubverantwoordelijken die steeds
aanwezig zijn na de rit op zondag
rond de middag, in café Amadeus.
Hopelijk tot binnenkort!

Tekst: Karin Andries,
foto: Jean Andries

Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade
Tel & Fax 015 61 79 60
GSM 0476 21 81 60
mvsvloerwerken@telenet.be

bvba
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Metaal- en inoxbewerking
Industrieterrein
Hoge Buizen 47 - 1980 Eppegem
Tel. 02 758 80 60
info@amsnv.be - www.amsnv.be

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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Kerstdorp in de maak
ZEMST - Zemst For Life en Zemst Leeft zullen dit jaar weer de handen in elkaar slaan om een gezellig en warm kerstdorp te bouwen aan de Melkerij in Zemst. Het evenement zal plaats vinden op
15, 16 en 17 december, en de voorbereidingen zijn al volop gestart.

Even voorstellen
Zemst For Life vzw is een groep vrienden die zich sinds 5 jaar inzet om goede doelen te steunen, door evenementen te organiseren, maar vooral
ook door Zemstenaars aan te zetten
om acties op poten te zetten en zo
het goede doel te steunen. In de vorige drie edities culmineerde dat steeds
in een groot driedaags evenement,
waar radio gemaakt werd, waar mensen kwamen vertellen over hun actie
en hun cheque kwamen afgeven. Met
een BV-voetbalmatch, optredens en
familienamiddagen trok het evenement altijd veel volk.
Zemst Leeft is dan weer een groep
van personen die onze gemeente
verbindt door dé gelijknamige facebook-groep te modereren, en heeft

al ettelijke jaren de Kerstmarkt op
hun agenda staan. Het uitbouwen van
events, al dan niet met andere groepen of individuele Zemstenaars, is
iets wat hen drijft. Want aan de basis
willen ze niet liever dan Zemst doen
leven. Rond Kerst, maar ook daarbuiten.

Groter en
met meer
ambitie dan
ooit!
15-17 december
ZFL en Zemst Leeft zullen die twee
evenementen nu tesamen laten doorgaan, zodat ze combineren tot een gezellig kerstdorp voor en door Zemst.

Coronamaatregelen voor evenementen zorgden vorig jaar nog voor een
afgelasting, maar de plannen werden
wel al gesmeed. Beeld je kersthutjes
in, jenevers, optredens, sfeer, en dat
allemaal op de parking van de Melkerij. Beide evenementen keren dus terug, groter en met meer ambitie dan
ooit. Bovendien komt Zemst For Life
met een speciaal concept dit jaar: ze
zullen niet langer geld inzamelen voor
enkele goede doelen, maar gooien
het eens over een andere boeg. Is dat
nog steeds voor het goede doel? Ja
hoor! Mogen we al meer weten? Nog
niet, ze houden het nieuwe concept
nog even geheim en komen het aan
het grote publiek voorstellen op de
Pinksterjaarmarkt in Zemst. Nog even
afwachten dus!

Jij ook?
Loop je al warm voor dit evenement?
Als je het voelt kriebelen om bij te dragen aan dit Zemstse evenement, als
medewerker, als sponsor of als partner, dan kan je contact opnemen met
de voorzitters. Of zie je een plekje bij
Zemst Leeft wel zitten? Dat kan ook
zeer zeker.
Meer info over dit evenement of de
organisaties? Volg de sociale mediakanalen van Zemst For Life vzw en
Zemst Leeft, of neem een kijkje op
hun website.

Tekst: Laura Schoevaers
& Lennert Vedts,
foto’s: Zemst For Life
Samen sterk, ZFL & Zemst Leeft!
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Bakhuis weer leven ingeblazen
WEERDE - Wie lust er nu niet graag verse pizza uit een echte houtoven? Op woensdag 4 mei leerde
Willem Lauwers van Puur Pizza de Chiromeisjes van Weerde hoe ze hun bakoven naast het chirolokaal aan het Kleinveld, kunnen gebruiken om overheerlijke pizza’s te bakken. De Zemstenaar ging
een kijkje nemen en mocht, samen met Sjarel en Lotje, proeven.
Tien jaar geleden is het al, dat de
Chiromeisjes van Weerde nieuwe lokalen bouwden, met behulp van TSM
Mechelen. Het bijhorend bakhuis dat
terzelfdertijd werd gebouwd, werd de
afgelopen jaren amper gebruikt maar
op woensdag 4 mei kreeg de Chiroleiding een heuse workshop ‘pizza bakken’. Pizza-traiteur Willem van PUUR
PIZZA kwam de leiding de kneepjes
van het vak aanleren. Het doel is om
te leren een pizza in 90 seconden perfect te bakken in een oven van 400°C
heet.
In het verleden hebben de Chiromeisjes al enkele keren zelf geprobeerd
om pizza te bakken in het bakhuis
maar nog nooit zoals ze dat in Napels
doen. Een paar maanden geleden
werkten ze al samen met PUUR PIZZA
en organiseerden ze een grote pizza
take-away om geld in te zamelen voor

het buitenlandse kamp van de Aspi’s.
Daar ontsproot bij Willem spontaan
het idee om het bakhuis nieuw leven
in te blazen en zijn expertise ter beschikking te stellen.
Voor Willem is pizza bakken meer dan
een uit de hand gelopen hobby, het
is een passie! Willem legt uit: “Er zijn
méér dan 4 ingrediënten nodig voor
pizzadeeg want naast water, zout,
gist en bloem heb je ook een heuse
dosis PASSIE nodig! Als traiteur of als
lesgever deel ik graag al mijn geheimen. Als iedereen maar lekkere tijden
beleeft. Weet wel dat de kunst van het
Napolitaans deeg maken (nvdr. Dat is
Unesco-erfgoed!), de stretching van
het deeg met de hand en het bakken
in een echte houtoven, vaardigheden
zijn die je niet meteen onder de knie
hebt. Maar oefening baart kunst.”

Deze pizza werd die avond erg gesmaakt door de leiding.
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Oproep!
Met hun eigen bakhuis hebben de
Chiromeisjes nu de nodige bagage om
in de toekomst zelf pizza’s te bakken
en pizzafeestjes of take-aways te organiseren. Dat kan leuk wat centjes in
het laatje brengen!
Alleen wat materiaal voor het bakken in de bakoven ontbreekt de
meiden nog, zoals een grote lange
spatel. Misschien hebben lezers van
de Zemstenaar op zolder nog iets
bruikbaars liggen?
Een mailtje naar de redactie of naar
evaclaeys_@hotmail.com kan de
Chiro veel plezier doen!

Tekst en foto: Bart Coopman

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

Bakkerij Kim
Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem
0475 58 69 49

Openingsuren:
maandag tot zondag: 6u30-18u00
woe: gesloten
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ADVIES • VERKOOP •
• PLAATSING •
• Machine verhuur •

PROJECTS

Johan Mahieu

SCHILDER&
RENOVATIEWERKEN

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren
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info@msprojects.be

0479 59 51 32 •
• 02 25112 00
16/10/19 12:15

“Vrienden voor het leven”
ZEMST - Op vrijdag 29 april werd in de bibliotheek het boek “Vrienden voor het leven, Zemst –
Spermezeu: van Roemeens adoptiedorp tot jumelage” voorgesteld.
Luc Deheyder schreef het boek op
vraag van de Heemkring de Semse,
die op deze manier een stukje geschiedenis van Zemst voor de toekomst wil bewaren.
Luc Deheyder deed de boekbespreking en toonde de overgang van hulpkonvooien naar gelijkwaardigheid /
jumelage en partnership. Toespraken
waren er van Luc Van den Brande (gewezen minister-president van Vlaanderen), Ambassadrice Pasternac en
Burgemeester Sorin Hognogi.
Waren onder meer aanwezig:
Mariette Lauwers (oudste lid),
Louis Van Roost (ex-burgemeester),
Dominique Van Haesendonck, Mevr.
Luc Dockx, Jozef Goebels (voorzitter
ADR), Luc Van den Brande, Andreea
Pasternac (ambassadeur van Roemenie), Sorin Hognogi (burgemees-

ter Spermezeu), Bart Coopman (exburgemeester), Dan Serban, Louis
Keppens (gewezen schepen en allereerste konvooibegeleider) en Louis
Van Releghem (ere gemeentesecretaris).
Er waren ongeveer 130 aanwezigen.
Els Van Camp deed de eindredactie,
Joris Desaeger verzorgde de lay-out.
Na afloop was er een gezellige receptie met Roemeense tintjes in drank en
hapjes.
Tekst en foto’s: Jean Andries
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U17 FC Zemst winnen beker van
Zemst
ELEWIJT - Het toernooi met U17 ploegen van Groot-Zemst werd meteen een groot succes met boeiende wedstrijden. In de laatste wedstrijd maakte FC Zemst in de laatste minuut met een strafschop
de gelijkmaker. Daardoor was die rood-gele ploeg met twee gewonnen wedstrijden en een gelijkspel
de winnaar en mocht de kapitein Maarten Boon de eerste wisselbeker in ontvangst nemen.

FC Zemst

“Een ploeg met toekomst”, zegt trainer Serge Verhaegen.
“Het is een leuke groep die van jongs af samen voetbalt.
Mooi voetbal werpt z’n vruchten af. Vier à vijf spelers trainen reeds mee met de eerste ploeg en zijn een waarborg
voor de toekomst. Volgend seizoen verder bouwen aan de
toekomst is ons doel.”

KCVV Elewijt

KCVV Elewijt eindigde met twee gewonnen wedstrijden en
de meeste doelpunten eervol tweede. “Een goede mentaliteit en een homogeen goed geheel is de sterkte van de
ploeg”, zegt Maarten Boon.

KFC Eppegem

KFC Eppegem werd met een gewonnen wedstrijd en een
gelijkspel verdienstelijk derde. De helft van de ploeg speelt
volgend seizoen bij de U21. Enkelen hebben zeker toekomstmogelijkheden”, vindt Stefan Verbist.

SK Laar

SK Laar kreeg vooral bewondering voor de sfeer en gezelligheid. “Het is fysiek een sterke ploeg en er zit zeker potentieel in voor de eerste ploeg. Volgend seizoen houden
we onze blik op de U21. We kijken er naar uit’, zegt trainer
Jurgen Daelemans.

Tekst en foto’s: Jean Andries
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MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
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Zwaluwen aan huis
ZEMST - Scherend door de lucht, vrolijk kwetterend naar elkaar. Zwaluwen zijn echte luchtacrobaten. In Vlaanderen broeden drie zwaluwsoorten: boerenzwaluw, huiszwaluw en oeverzwaluw. Als
Zemstenaar mag je van geluk spreken want ze zijn allemaal te bewonderen in onze gemeente.
Zwaluwen kan je vrij makkelijk herkennen aan hun puntige vleugels,
bleke onderzijde en donkere bovenzijde. Alle drie de soorten hebben een
gevorkte staart. Dit valt het meest op
bij de boerenzwaluw. De buitenste
staartveren zijn bij deze zwaluw zeer
lang. Bij de huiszwaluw is de vork wat
minder diep maar nog goed te zien.
De oeverzwaluw heeft de minst diepe
vork.
Er zijn nog andere verschillen tussen
deze drie luchtacrobaten. De huis- en
boerenzwaluw zijn bovenaan zwart
en onderaan wit. De boerenzwaluw
heeft een roestkleurige keel en de
huiszwaluw een witte stuit. De stuit
van een vogel vind je bovenaan tussen de rug en de staart. Daar zie je
bij de huiszwaluw een witte vlek. De
oeverzwaluw is bovenaan niet zwart
maar grijsbruin en heeft een borstband. Deze borstband onderbreekt
het wit van de buik met het wit op de
keel.
Vanaf maart kan je soms al een zwaluw zien maar de meeste zwaluwen
zie je vanaf april en mei. Ah ja, want

één zwaluw maakt de lente niet. In
april passeren nog vele zwaluwen
die noordelijker gaan broeden. In mei
kan je de vrolijke kwetteraars het best
waarnemen op de locaties waar ze
broeden. Voor het maken van hun typische komvormige nesten hebben de
huis- en boerenzwaluw modder nodig. Het is belangrijk dat die aanwezig
is in de buurt. De huiszwaluw maakt
zijn kommetje vast tegen de ‘corniche’
zoals we in ’t schoon Vlaams zeggen.
De boerenzwaluw doet dit meestal
binnen in een schuur of stal. Oeverzwaluwen maken geen komvormige
nesten maar graven een nestpijp in
een steile zandwand (n.v.d.r. zoals in
Bos van Aa).
Boerenzwaluwen vind je hier en daar
nog in het Zemstse landbouwlandschap. Huiszwaluwen kan je het makkelijkst waarnemen in Eppegem. Hier
broeden nog verschillende koppels
tegen de gevels van huizen. De oeverzwaluw kan je waarnemen in de
omgeving van het Bos van Aa. In dit
afgesloten gebied is er nog een steile zandwand waar de zwaluwen hun
nestgangen kunnen graven.

Een zwaluw, knus in haar zelfgebouwd nestje.

Vroeger waren zwaluwen zeer algemene vogels in ons landschap. Scherend door de lucht met hun bek open
vingen zij heel wat insecten. Maar
door de zeer intensieve landbouw,
het gebruik van insecticiden en de
overbemesting is een groot deel van
hun voedsel verdwenen. Uit onderzoek komt naar voren dat de hoeveelheid insecten in ons landschap is
afgenomen met maar liefst 70 %. Ook
het aantal zwaluwen is sinds de jaren
1960 met 50 tot 70 % afgenomen.
Laat het duidelijk zijn.. zwaluwen
hebben het niet zo makkelijk de laatste tijd. Ze trekken ook elk jaar over
de Sahara naar het zuiden van Afrika.
Laat ons hopen dat de klimaatverandering hun trektocht niet nog veel
zwaarder maakt.
Heb je zelf huis- of boerenzwaluwen
in of rond je huis, geniet dan van deze
vrolijke kwetteraars en geef je waarneming door op www.waarnemingen.
be . Zo krijgen we een goed beeld van
waar er nog zwaluwen zijn in Zemst.
Wanneer je last hebt van hun uitwerpselen, kan je een plankje onder het
nest hangen. Verwijder de nesten niet
want het kost de zwaluwen heel wat
energie om een nest te maken. Woon
je in de buurt waar huiszwaluwen
broeden dan kan je een kunstnest kopen om de zwaluwen te helpen. Maar
het belangrijkste voor onze zwaluwen
is een landschap waar opnieuw meer
insecten kunnen leven. Gebruik dus
nooit gifstoffen in je tuin en werk mee
aan het herstel van ons landschap.

Tekst en foto: Natuurpunt
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KWB Weerde viert verjaardag
met 75 zwerfkeien
WEERDE - Vorige maand vierde KWB Weerde haar 75ste verjaardag. Wat de hoge leeftijd niet laat
vermoeden is dat de vereniging kei-actief en springlevend is.

Een vleugje historiek
Na de oorlog was de nood aan ontspanning en vereniging acuut. Enkele vrienden sloegen de hand aan de
ploeg en op paasmaandag 1947 werd
kwb Weerde geboren in de toenmalige herberg “In den Hert” (bij Mette)
aan de Damstraat. De nieuwe vereniging kende een bliksemstart en groeide als kool.
Al snel werd de nood aan een eigen
lokaal nijpend. Dat kwam er met veel
Weerds zweet en gezwoeg en gulle sponsors. Zo ontstond “Ons Huis”,
een zaal die ondertussen in Weerde
haar meerwaarde niet meer moet
bewijzen. Een eigen zaal vergt onderhoud en af te toe een modernisering.
Daarom werden Vlaamse kermissen
in het leven geroepen, de voorlopers
van de huidige “Weerdse zomerfeesten”, al 51 jaar een vaste waarde.
De affiche voor dit jaar kunnen we

hierbij al onthullen. Een vleugje promotie na twee jaar stilstand moet
kunnen.
Intussen is kwb geëvolueerd van een
mannenclub naar een moderne gezinsbeweging. De bijna 400 leden genieten van een uiterst divers aanbod
aan activiteiten. Voor niet-leden worden vele activiteiten ook aangeboden
via www.kwbweerde.be en op Facebook.

Hoe wordt dat gevierd?
Keitof …
De 75e verjaardag van kwb Weerde
werd gevierd op zaterdag 30 april.
Maar het bestuur wil ook graag alle
Zemstenaars bij haar verjaardag betrekken. In de paasvakantie werden
daarom 75 zwerfkeien geschilderd
o.l.v. atelier Blend uit Zemst. De 10
“mooiste” keien werden per opbod
verkocht op het verjaardagsfeest.

De onverwacht hoge opbrengst ging
naar slachtoffers van de overstromingen in de Ardennen.

Zwervende keien voor de eerlijke vinder ...
De overige 65 keien zijn bezig aan
hun zwerftocht. Ze werden gedropt
in Weerde, maar zijn al stevig uitgezwermd. Mocht je er eentje vinden,
neem dan zeker deel aan de wedstrijd
door een foto te posten op de FB-site
Keiactiefweerde.
Er zijn prijzen voorzien voor de vinder die het meest verschillende keien
post, een vinder die wordt uitgeloot
en de auteur van de kei die het meest
Zemstse posts krijgt.
Geef toe: het 76ste werkjaar van KWB
Weerde werd kei-origineel ingezet.
We wensen deze sympathieke vereniging een vlotte vaart naar de 80 toe.

Tekst: Bart Coopman,
foto’s: KWB Weerde
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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

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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On d e r d e m e n
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Foto’s: Jean An
dries

Davidsfonds Elewijt had een ontmoeting met Philip
e Lens, eerste solist
ballet van Vlaanderen en tweede hoogste in rang
bij de mannelijke
dansers. Philippe is afkomstig van Elewijt en een
foto in de Zemstenaar
mocht uiteraard niet ontbreken (foto Clara Smou
t).
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Het kantoor Zemst van BNP Paribas Fortis deed eind april mee met de
‘Positive Impact Day’ n.a.v. het 200-jarig bestaan van de bank. Het
zwerfvuil in de omgeving van de Weerdse visvijver werd netjes opgeruimd.

Samana Eppegem deed op dinsdag 26 april hun eerste uitstapje en dit naar het
museum Sportimonium in Hofstade. Achteraf was het samen met Magda, Greet,
Josiane, Rita en Elke nog wat gezellig napraten op het terras van café ’t Steen met
een drankje.
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WZC Zonnesteen organiseerde op 4 mei een fietsevenement met de bewoners op de parking van
Grand Café met hometrainers en een Sappen met blendertrapper. Een activiteit om geld in te zamelen voor ‘de 1000 km Kom tegen Kanker’. De bewoners van Zonnesteen konden al fietsend zelfgemaakte smoothies creêren en er nadien van genieten, omringd door de eigen verpleegkundige
Peter Luppens, operationele directeur van Anima Erwin Lips, het kiné team Animatie en Ergo team.
Foto boven: Mary, Lily en Marie-Louise in actie.
Onder: Louis op de Sappentrapper met blender.
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Na de meer winnende krasloten dan oorspronkelijk besteld, werd op woensdag 27
april de prijsuitreiking en lottrekking gedaan van de actie. Aurélie Werner, Familie
Caudron, Agneta Ceulemans, Anne De Meyer, Kristel Deblieve, Bart Dirickx, Harwig
Meel, Martine Roekens, Anne-Marie Van de Ven en Stefanie Verlinden winnen een elektrische fiets. Anne Bové, Nicky Moureau, Hendrik Speleman winnen een stadsfiets. Willy
Verresen, Amai Labrouzi en Louisa El Hehaoui een reischeque.

Hubert Bakelants van de Sint-Sebastiaansgilde van Weerde
behaalde op 24 april in Wespelaar voor de tweede keer op rij de
koning der koningen op de liggende wip. Geschoten wordt vanop
een afstand van 17 meter. Reeds in de eerste ronde, bij zijn eerste scheut, gaf Hubert de zeven andere koningen het nakijken. In
tegenstelling tot zijn concurrenten gebruikte Hubert hiervoor een
oude boog uit “grootvaders tijd”. Op de foto Hubert omringd met
de andere kandidaten.
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Bestuurswijziging ‘Honger en Dorst’ - Na het overlijden van voorzitter Albert Janssens nam
Danny Wenseleir ‘tijdelijk’ het voorzitterschap over van “Honger en Dorst”. Deze interim
job is hij vele jaren blijven volhouden. Na meermaals te kennen te hebben gegeven dat
die taak hem te zwaar werd, staken enkele mannen de koppen bij elkaar. Op de laatste
samenkomst op 28 april werd de nieuwe voorzitter aangesteld in de persoon van Marc
Muyldermans (vroegere secretaris). Als secretaris werd Etienne Impens aangeduid. Werner
Janssens blijft ondervoorzitter. Danny Wenseleir werd benoemd tot ere-voorzitter.

Zaalvoetbalclub Tramalant Zemst is een mix van jong en oud met spelers die houden van
plezier maken op en naast het veld. Kapitein en bezieler Tom Verdoodt kan iedere wedstrijd rekenen op een gemotiveerde ploeg met goede voetballers. Remy, Jaric, Jan, Jonas,
Sander, Ward, Mitch, Jonas,
Mathieu, Vic en Sander.
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Kampioenenviering 2019, 2020 en 2021. Tijdens het sportgala werden 85 kampioenen in de
bloemetjes gezet en werden drie speciale sporttitels uitgedeeld: Sportverdienste: 1. Juliaan De
Leebeeck (45 jaar lang initiatiefnemer van de Elewijtse Halve Marathon zonder onderbreking en
verdienstelijke sportieve loopbaan.) 2. Colin Freeling (skeletonracer, meervoudig Belgisch kampioen in 2019). 3. Zeger Versteven (schermen, behaalde brons op Belgisch kampioenschap in 2020).
4. Rudy Bogaerts, verdienste in de G-sport-inzet en promotie G-sport in 2021. 5. Bas Vandenboer
(veldrijden, provinciaal kampioen in Vlaams Brabant). 6. Arthur Vandenboer (veldrijden, 21 zeges,
kampioen in VBR, Vlaanderen en Belgie bij de 1e jaars U17).
Voormalig topturnster Aagje Vanwalleghem gaf tijdens het gala een motivational en demo acro.
Turnkring Excelsior gaf een prachtige demonstratie.

Volleybalclub HZ’93 sloot op 23 april de competitie af met een gemakkelijke 3-0 overwinning tegen
Charleroi en werd zo kampioen in derde nationale. Niet alleen speelden Heren 1 kampioen, op 7 mei
mochten de coaches Luc Mees en Geert Bautmans samen met hun team naar het Euro Volley Center in
Vilvoorde trekken om daar de bekerfinale te spelen tegen Hemiksem-Schelle. Vanaf de derde set begon
het tij te keren en uiteindelijk werd het na een spannende wedstrijd 3-2 en nam HZ’93 de beker mee
naar huis.
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Brasserie Oud Sempst
Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
0475/33.17.59
www.oudsempst.be

LENTEPROMOTIES VAN 21 MAART TEM 21 JUNI 2022

Jouw advertentie hier?
Neem telefonisch contact op met
Jean Andries 0475/42.02.76 of mail naar
adverteren@dezemstenaar.com
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Take me to the river
Anicka kreunde zacht en pinkte een traan weg. Niet zozeer van lichamelijk lijden – dat ook wel - maar
veeleer van geestespijn, van een treurend hart. Ze had wel vaker last van de blues in deze periode van het
jaar. Het begin van de vakantie. De eerste festivals. Na twee jaar niets kon het weer, maar nu kon zij niet
meer… naar Werchter. Net nu ze had verlangd naar een mega bangelijk weekend met haar vriendinnen:
allemaal waren ze geboren in 1961, dus allemaal waren ze 61 nu. En in 1979 hadden ze samen hun 18de
verjaardag gevierd op één van de eerste – toen nog – Torhout/Werchters. Hoe cool was dat! En had het nu
ook moeten zijn…
Ze koesterde haar oude vinylplaten zoals ze haar even oude vriendinnen koesterde. Vooral Talking Heads.
Na Raymond van het Groenewoud & de Centimeters die toen als eerste op zondagmiddag de (enige) festivaldag hadden ingespeeld. Nu wentelde ze zich in haar weemoed en haar knusse fleecedekentje. Met haar
oude platenspeler binnen handbereik. More songs about buildings and food galmde uit het pick up-deksel
dat dienst deed als luidspreker. Beetje krakend zoals zijzelf ’s ochtends. Op de eerste rij stond ze toen, tegen
de nadar, om vol te kunnen genieten van een weergaloze David Byrne en Tina Weymouth, het kleine meisje
met de grote basgitaar. Aan de rand van het podium kruiste haar blik die van Jef P, een kennis en chef layout bij Humo. Jef liep naar haar toe, schoof een lint met backstage-pasje over haar hoofd en hees haar over
de nadar. Daar stond ze nu, backstage intens te genieten. Ademloos en haast extatisch toen Take me to the
river van het podium rolde. Na het optreden moest ze zowaar zelf naar adem happen: ze kon gewoon mee
aanschuiven als een VIP, een praatje maken met David himself en met hem een pintje drinken.
Het backstage-gebeuren zinde haar zeer. Ook Mark Knopfler en Rory – Bullfrog Blues – Gallagher (zaliger
ondertussen) maakten haar natte droom compleet. Een ander hoogtepunt was de vrijpartij met dorpsgenoot Johnny aan de samenvloeiing van Demer en Dijle. Take me to the river, niet naar de geest maar naar
de letter van de tekst.
Inmiddels, 43 jaar later. Een leven was voorbijgevlogen. Een huwelijk was ter ziele gegaan. Kinderen hadden
het nest verlaten. Die zaterdag 14 mei, haar eenzame verjaardag en ook de dag waarop David Byrne 70
werd, ging de bel. Anicka sleepte zich met tegenzin naar de voordeur. Daar stonden haar hartsvriendinnen
Irene, Chantal, Ria en Odette. Met een magnumfles bubbels… en een enveloppe met een superverrassing:
5 dagen New York met hun vijven en tickets voor American Utopia, de magistrale show van David Byrne in
het St. James Theatre.
Anicka deed het bijna in haar broek van zoveel emotie en warme liefde. De kurk knalde tegen het plafond,
More songs about buildings and food galmde op maximum volume door het luidsprekerdeksel. Anicka vergat al haar kwalen en pijnen. Take me to the river, van de Dijle naar de Hudson in 43 jaar. Let it Byrne!
Alex - Térieur - Lauwens
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Drie generaties trouw aan Weerde
WEERDE - We gaan eventjes terug in de tijd. Zo’n 78 jaar, Godelieve Scholiers wordt geboren in
de Vredelaan. En nu, al die tijd later woont ze er nog steeds. Net zoals haar dochter Veerle Marquebreucq (53) en kleindochter Nette Crombé (28), hebben ze hun plekje en thuis gevonden in
Weerde. Met telkens een leeftijdsverschil van 25 jaar, zijn dit 3 generaties in en rond de Vredelaan.
Godelieve: ‘’Veel mensen van onze
leeftijd wonen nog in hun geboortedorp hoor. Dat was in die tijd ook zo.
Je ging niet ver weg. Dat maakt dat ik
hier dus nog steeds met veel plezier
woon.’’
Ook dochter Veerle is helemaal verknocht aan haar Weerde. ‘’M’n man
komt uit Lebbeke, en we zouden ergens een plekje zoeken in het midden.
Maar eigenlijk zag ik dat helemaal niet
zitten. We vonden een huurhuisje, en
een paar jaar later kochten we onze
bouwgrond. Ook in Weerde.
Over de Zenne heen gaan? Dat zie ik
helemaal niet zitten. Alles is dichtbij
hier, het is klein, je kent de huizen en
hun bewoners.’’
En ook voor Nette die een tijdje in

Mechelen woonde, was de keuze snel
gemaakt: ‘’M’n vriend en ik vonden de
stad heel tof, maar ik miste het dorpsgevoel. Ik kan hier aan iedereen dag
zeggen en iedereen zegt dag terug.
Ons huis was een buitenkansje, de
dag zelf deden we het bod en werd
het van ons.’’

“Over de Zenne
heen gaan? Dat zie
ik helemaal niet
zitten.”
De drie dames verloren hun hart aan
Weerde, ondanks de grapjes over ’t
eiland.
Nette: ‘’Andere Zemstenaars lachen
soms om ons, we zitten helemaal
omringd door De Zenne. En als er iets
zou gebeuren, dan kunnen we geen

kant meer op. Toch hebben we best
wel wat bezienswaardigheden hoor.’’
Mama Veerle vult aan: ‘’Er is de put,
de bierfeesten waar we al jaren trouw
op post zijn en natuurlijk onze Sinte
Mette. Een feest waar ik elk jaar heel
hard naar uitkijk. Ik zit al om 8u ’s ochtends klaar om de deur open te doen.
En kindjes die bij ons het ‘echte Sinte
Mette liedje’* zingen, die krijgen sowieso meer snoep.’’
Ook moemoe Godelieve trok tot voor
kort mee naar de weide voor de Bierfeesten. ‘’Het echte feest laat ik al
eventjes aan mij voorbijgaan, maar
ne lekkere spaghetti dat smaakt me
altijd.’’
Wist je trouwens dat er in Weerde
een jongens- en meisjes Chiro is.

Veerle, Godelieve en Nette vinden het niet erg dat ze soms lachen met het eiland Weerde.
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Voor Nette helemaal geen probleem:
‘’We hebben altijd ons plan kunnen
trekken.
Er waren nooit veel mannen mee, dus
we moesten het wel zelf doen.
En ik denk dat dat mij ook gevormd
heeft tot wie ik nu ben.’’
Veerle haalt met plezier herinneringen op aan haar jonge tijd: ‘’Ik weet
nog goed dat we vroeger altijd afspraken ‘in den Borsalino’.
Het dorpscafé waar je wist dat er wel
iemand zou zijn die je kent. Nu heeft
de Rut die rol een beetje overgenomen. Maar aan den bors heb ik echt
wel heel fijne herinneringen.’’
Dat deze familie in Weerde blijft, dat
staat al vast. Veerle: ‘’Onze zoon die
zegt nu al, dat wij maar moeten verhuizen, zodat hij in ons huis kan komen wonen.’’ Het is natuurlijk wel ge-

makkelijk hé, om je familie dichtbij te
hebben.
Dat kan Nette ook bevestigen.
‘’We zijn ook terug gekomen voor de
babysit, nu zijn er nog geen kindjes,
maar eens die er zijn, is dat wel super
makkelijk.’’
Ook voor Godelieve is het fijn dat haar
familie zo dichtbij is. Nette: ‘’Moemoe
maakt regelmatig taart of wafeltjes
en die brengt ze dan rond. Zijn we niet
thuis, dan stuurt ze een berichtje dat
ze het aan de deur gehangen heeft.
Natuurlijk met hoe meer we zijn, hoe
kleiner de stukken.’’
We wensen jullie nog veel mooie jaren!

*het echte Sint Maarten liedje voor op 11 november.
We kommen alom ne nieve
Den ouwe is verteerd
We zou zo geiren e vureke stoke
We weten ni wie da hee
Stookt vier, mokt vier
Sinte metten is ier
Sinte mette korfke
Hie weunt a goeie vraa
Die ons geire geve zaa
Geef wat en haaft wa
Tot te neuste jaar nog wa
’t lieken is gezonge
Mè hiele frisse moed
Koffie met souiker is heel heel goed

Tekst & foto’s: Sofie De Win
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Homemade by ELke & LOre
STEENOKKERZEEL - Het is zaterdagmorgen, bijna middag. Ik parkeer mijn wagen en loop de grote parking over richting een gezellig terrasje in de zon. Daarachter staat de deur van hELLO Food
Concept Store (een mondvol) wagenwijd open . Ik hoor dat er binnen fel gelachen wordt en vraag
aan beide dames wat er zo plezant is. Lore Claeys, een Eppegemse uit de Eetveldstraat, ontvangt
me hartelijk. Na een Powerball (meer kan ik niet verklappen, deze moet je zelf gaan ontdekken) en
een lekkere ‘koffie van de dag’, vers gemaakt door Elke, vraag ik Lore hoe het allemaal begonnen is.

Hoe het begon...
Samen met haar vriendin Elke Beyls
startte Lore deze zaak op, nu een
jaar geleden. Sommigen zullen Lore
wellicht kennen van de Eppegemse
toneelkring Streven of als ex - voorzitster van het oudercomité GBS De
Waterleest. Elke baatte de ondertussen gesloten B&B Landing Point
te Melsbroek uit, een gezellig plekje
dichtbij de luchthaven, prima uitvalbasis voor de vertrekkende of toekomende reiziger. Toen de ons welbekende pandemie uitbrak, viel hier
alles stil. Lore, na haar recent ontslag,
en Elke, zonder inkomen, sloegen de

handen in elkaar en begonnen met
het aan huis leveren van op maat gemaakte ontbijten. Dit resulteerde in
een zodanig succes dat ze besloten dit
op een grotere schaal aan te pakken.
Na een vruchteloze zoektocht naar
een geschikt pand in de grote omgeving van o.a. Zemst werd er gekozen
voor Steenokkerzeel. Een ruime parking, de vele scholen in de buurt, de
wekelijkse markt, enz. maakten deze
plaats tot een uitstekende locatie
voor hun idee.

Concept Store
De winkel of concept store werd erg

mooi ingericht, heeft een licht interieur en bevindt zich in een recent gebouw.
‘De beleving en het ervaren staan er
centraal. Een concept store is meestal een winkel die is gebaseerd op een
bepaalde levensstijl. Niet alleen op de
levensstijl van de doelgroep, maar ook
van de eigenaar. Het productassortiment is dan vaak niet meer gebonden aan één segment. Vaak zie je in
concept stores een mix van branchevervagende producten die aansluiten bij het thema van de winkel. Maar
wat een conceptstore in mijn ogen zo

Lore en Elke kiezen bewust voor lokale producten.
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Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

bijzonder maakt, is dat het concept is
ontstaan vanuit de passie en een visie
van de eigenaar achter de winkel.’

Eco-logisch toch
Bij Elke en Lore is de insteek zeker
het ecologische om zo een steentje bij te dragen aan de natuur. Ze
hebben daarom een voorkeur voor
de korte keten en deze staat garant
voor lokale en Belgische producten.
Producten met een mooi verhaal, die
ook echt lekker en authentiek zijn. Ik
vond er gebak, glutenvrije producten,
chocolade, plantjes, tafeldecoratie,
leuke hebbedingen, keramiek, lokale
bieren en ook Belgische gin. En wellicht vandaag vind je er nog meer. Zo
gebeuren ook de leveringen aan huis
van de op maat gemaakte ontbijten
en lunches met een elektrische wagen. Breng je zelf je beker mee, kan
je die vullen uit een grote keuze van

Op het knusse terrasje kan je ook ter plaatse iets consumeren.

verschillende koffies en thee, fruitsappen, limonades e.d. en dan krijg je
er 30 cent korting bovenop. Alles is zo
ecologisch mogelijk verpakt en dankzij het leuke terrasje kan je het ook ter
plaatse consumeren.

Bezoek je de zondagse markt van
Steenokkerzeel, of ben je toevallig in
de buurt (elke werkdag vanaf 7.30 uur
met uitzondering van maandag), aarzel dan niet eens binnen te springen
om spontaan een glimlach op je gezicht te laten toveren door alles wat je
ziet en er kan proeven.
Er lopen ook steeds wisselende acties tijdens feestdagen of speciale
gelegenheden zoals nu binnenkort
op Vaderdag 12 juni . Dan kan je er
een BMW experience winnen. Voor de
details kan je terecht op Facebook en
Instagram of https://www.hellofoodconceptstore.be/ .
hELLO Food Concept Store - Nice to
feed you!

Tekst: Rudi Van Geel,
foto’s: Jean Andries

1 jaar hELLO! Elke en Lore delen hun visie en passie.
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Bezoek onze nieuwe website! www.imperiavastgoed.be
Meer info? Volg ons op FB en Instagram.
Brusselsesteenweg 31 - 1980 Zemst
Frans Reyniersstraat 10A - 2811 Hombeek
015 68 26 08 • info@imperiavastgoed.be
47

Made in
Austria

evileye.com
,  /evileye.eyewear

www.stefoptiekzemst.be
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