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ZO GEVONDEN
MET ERA VAN EYKEN.
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ERA VAN EYKEN
015 62 11 42
vaneyken@era.be
Brusselsesteenweg 176
1980 Zemst
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Hoi beste Zemstenaar,
Op pensioen gaan, dat deden Annemie, Wim, Jenny,
maar ook Fons met veel plezier. Ze hebben nu tijd
voor vakantie, lezen en wandelen met de hond.
Ik moet minstens nog zo lang werken als dat ik leef.
Maar ik ben graag bezig, dus geen probleem. Zolang er
af en toe maar wat ontspanning is. En die ontspanning
die komt eraan, want hier vlak voor m’n deur kan ik het
tweede weekend van juli weer naar de soiree. Dagelijks
zie ik hoe ze de voorbereidingen treffen. En het ziet er
alweer veelbelovend uit.
Dus zeker de moeite waard om eens af te zakken naar ‘t
schrans.
En dan zijn er nog onze Zemstse renners. Jordy, Jens,
Thimo, Seppe, Tim, Benjamin. Het lijstje is lang. En terecht,
want ze zijn super goed bezig. Wat ze bereikt hebben,
dat lees je in deze Zemstenaar.
Foto: Nico Ricour

Geniet van de maand juli, geniet van je vakantie, geniet
van de zon, maar vooral geniet van deze Zemstenaar.
En vergeet niet een mooie dag, maak je zelf.
Liefs,
Sofie

‘Uit de oude doos’
Bij de Zemstenaar zijn we constant op zoek!
De ene keer naar families, de andere keer
naar activiteiten. En deze keer zijn we op
zoek naar jouw foto’s uit de oude doos.
Wil je graag meewerken aan onze rubriek
Zemst zien, vroeger en nu, laat het ons dan
zeker weten.
Heb jij foto’s van vroeger, waarop je de situatie van vandaag nog duidelijk kan herkennen? Stuur ons dan zeker deze foto eventjes
door. Onze fotograaf gaat dan langs voor
de ‘nu’ foto en deze verschijnt dan met jouw
foto in onze volgende editie.
Dankjewel alvast voor je medewerking.

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

Bakkerij Kim
Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem
0475 58 69 49

Openingsuren:
maandag tot zondag: 6u30-18u00
woe: gesloten

BE 0693.846.740
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Nu nog een lokale supportersclub
HOFSTADE – Jordy en Jens Bouts zijn 25 en 24 jaar oud. Misschien kent u als lezer van de Zemstenaar hun namen nog niet, maar beiden zijn getalenteerde wielrenners die hun mannetje in het
peloton staan. Jordy staat net iets hoger genoteerd dan zijn broer, want hij doet de pedalen draaien
bij de Nederlandse ploeg BEAT Cycling, terwijl Jens het, voorlopig althans, doet bij de eliterenners
zonder contract. Hij fietst onder de vlag van Urbano-Vulsteke, een team uit Zemst.

Fietsen langs het jaagpad
Belgische renners die uitkomen voor
een Nederlandse ploeg kom je niet
zo vaak tegen in het peloton. Jordy
Bouts is een uitzondering. Tot eenieders tevredenheid trouwens, want
hij verlengde vorig najaar zijn verbintenis bij het Beat Cycling Team. Een
Nederlandse ploeg dus? “De afstand
is zeker geen hinderpaal, en de open
mentaliteit sprak me meteen aan’,
lezen we in interviews. Maar wie zijn
Jordy en Jens eigenlijk?
Beide broers wonen nog steeds thuis
op de Vaartdijk, enkele meters voor je
via het jaagpad langs het kanaal Mechelen-Leuven de stad Mechelen binnenrijdt. “Daar begint ook vaak onze
training. We knallen dan meestal naar
Leuven via het kanaal, om dan de regio’s van Vlaams-Brabant op te zoeken. Rotselaar, Overijse: het zijn allemaal geschikte trainingsparcoursen.”
“Het is een echte ploegsport geworden”
Jordy fietst bij de eliterenners en hij
komt dus regelmatig de ‘grote namen’
tegen. Zelf zegt hij dat hij zich wil ontwikkelen als allround renner, wat uiteraard heel belangrijk is geworden
in een discipline die zich steeds meer
als ploegsport heeft ontwikkeld. ‘’Je
ziet een hele ontwikkeling tegenover pakweg vijf jaar geleden op dat
vlak”, zegt hij. “En de renners zijn ook
steeds meer van hoog niveau. Ik moet
zowel in de massaspurt als tijdens

de wedstrijd mijn mannetje kunnen
staan, wat niet evident is. Stuurkunst,
snelheid en behendigheid zijn essentiële elementen in het wielrennen.
Met mijn 62 kilogram heb ik het ideale
formaat om het ook als klimmer te
maken. Toen Lucien Van Impe in 1976
de Tour de France won, zat hij zelfs
nog vier kilo lager !”
Broer Jens doet het goed bij de eliterenners zonder contract. Hij was
vorig jaar nog provinciaal kampioen
tijdrijden, en scoorde dit voorjaar al
een zestal top-vijf plaatsen, wat hem
natuurlijk in het vizier van de talentenjagers uit de profwereld brengt.
‘Ik heb zeker de ambitie om het ook
te maken bij de elite-renners. Ik heb
ook heel wat internationale ervaring
opgebouwd. Tweedaagses in Bretagnes zitten er al op, een lentestage in
Altea, …’
Tom Boonen en Alberto Contador
Jordy heeft ook buiten het wielrennen
niet stilgezeten. Hij haalde een BA bewegingswetenschappen, en volgt in
die rol ook de trainingen van zijn broer
op. Deze laatste heeft Marketing &
Sales gestudeerd. Naar wie kijkt hij
op in het wielrennen? Het antwoord
komt er meteen aan: “Tom Boonen
is zeker een van mijn voorbeelden.
Hij heeft van bij het begin van zijn
carrière een mooie loopbaan ontwikkeld, maar wat ik ook interessant vind
is dat hij zich ook na zijn loopbaan met
het wielrennen is blijven bezig houden: onderzoek naar en uittesten van

Jordy en Jens Bouts staan hun mannetje
bij de toprenners

nieuwe materialen, de mechanische
kant van de sport.”
Zelf kijkt Jordy op naar Alberto
Contador. “Ik heb hem nog niet ontmoet, maar zijn fietsstijl en zijn doorzettingsvermogen vind ik de moeite
waard als voorbeeld.”
Jordy en Jens doen het goed in het
peloton. Tot onze verbazing hebben
ze no
g steeds geen plaatselijke supportersvereniging die hen steunt. Wie geïnteresseerd is moet zeker even gaan
kijken op hun Instagram-accounts.
Wie begint eraan?
Je volgt hun prestaties op:
facebook.com/urbanocyclingteam
facebook.com/beatcycling
Tekst: Filip Buekens,
foto: Jean Andries
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Hoe schoon was mijn school
HOFSTADE – Wie kent nog de grote Vlaamse schrijver Johan Daisne, de uitvinder van het magisch
realisme, maar ook leraar aan wat in de jaren vijftig nog een ‘kweekschool’ heette, waar jonge leraressen en leraars werden klaargestoomd voor de school van weleer. Hij schreef er een mooi boek
over met de mooie titel Hoe schoon was mijn school.
Veel mensen in Hofstade zullen met
plezier die woorden in de mond nemen wanneer ze terugdenken aan
hun lagere school, bij meester Wim,
juf Annemie en juf Jenny. Dit illustere
trio gaat dit jaar op pensioen. Hoeveel
kinderen en volwassenen zouden aan
hen geen goede herinneringen hebben? Een mens vergeet veel, maar
nooit de leraressen en leraars uit de
lagere school.

Drie coryfeeën
In deze tijden van onrust in het onderwijs hebben we heel wat meegemaakt: uitgevallen lessen, online
vergaderingen, en iedereen liep op de
tippen van de tenen. Misschien hebben ouders en kinderen wel eens gefoeterd op de leerkrachten die, zoals
dat tegenwoordig heet, ‘snel moesten schakelen’, maar uiteindelijk zijn
zij het toch die ons een kapitaal van
kennis en vaardigheden meegeven
waarvan we voor de rest van ons leven afhankelijk zijn. De roep naar wat
meer respect en begrip voor onze

leerkrachten wordt steeds luider. Als
er drie ‘oude rotten in het vak’ met
pensioen gaan, mag dat gepaste aandacht krijgen. De Kriekelaar uit Hofstade nam deze maand afscheid van
drie van haar coryfeeën, Juf Annemie,
Juf Jenny en Meester Wim. Ze werden
gevierd op 24 juni jl.

Hamster in de klas
Directeur Greet Van der Weyden:
“Annemie, Jenny en Wim waren uitzonderlijke leerkrachten, die de hele
school en hele generaties leerlingen
een warm hart toedragen. Ze waren
en zijn nog steeds heel actief betrokken bij de school, en wat meer is: in
deze tijden van tekorten op de onderwijsmarkt zijn ze bereid om ook
na hun pensioen nog in te springen
mocht dat nodig zijn.” Jolien zat twintig jaar geleden op de schoolbankjes
in de Kriekelaar. Ze heeft goede herinneringen aan ‘Meester Wim’. “Ik herinner me vooral dat hij overal zijn gitaar
meenam en ons leerde zingen”, zegt
ze.

“Hij leerde ons tientallen liedjes zingen, en met veel humor hield hij de
lessen to the point en maakte hij alles
interessant. Een echte held. Zo had
Meester Wim in de klas ook een hamster, die Luna heette.
De leerlingen mochten die af en toe
meenemen naar huis en ze werd door
de klas verzorgd.”
Juf Jenny deed de opvang. “Streng
maar rechtvaardig,” zegt Jolien. “Ze
had de touwtjes strak in handen,
maar ze was tegelijk een warme en
toegankelijke persoon bij wie we altijd
terecht konden. Ze had een natuurlijk
gezag. Als we gezelschapsspelletjes
gespeeld hadden, mochten we de refter niet uit zonder opgeruimd te hebben. ’s Middags deed ze het toezicht
in de refter en schepte de soep uit.
Ook daar had ze een goed overzicht
en ze kende iedereen. Ik herinner mij
Juf Jenny als een echte spilfiguur in de
Kriekelaar.”
“En turnjuf Annemie was een vat vol
energie, vrolijk, met een aangename
stem, en ongelooflijk creatief met
haar turnlessen.
In het middelbaar herinner ik me
nog een semester met alleen maar
joggen, maar bij Juf annemie was er
variatie en creativiteit, afwisseling, altijd anders. Wat heb ik die turnlessen
gemist!”
Tekst: Veerle Mollekens,
foto: Jean Andries

Meester Wim De Brauwere, Juf Jenny Van Humbeeck en Juf Annemie Tombeur
waren en zijn nog steeds heel betekenisvol voor de Kriekelaar.
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Met z’n allen op de fiets
ZEMST - De vakantieperiode is ingezet en we maken plannen. Een dagje
weg of een weekendje op uitstap wordt met de fiets alleen maar leuker. Je
kan al eens wat grotere afstanden afleggen dan stappend. Je geniet met
volle teugen.
Het is niet echt moeilijk meer om
fietstochten in elkaar te knutselen.
Met fietsknooppunten, Strava of Komoot kan je aan de slag. Mensen die
de digitale wereld een beetje kennen,
vinden hun weg in het land van deze
elektronische kaarten. Er zijn natuurlijk ook tal van mooie aangeduide
fietstochten binnen en buiten onze
gemeente.

Regels respecteren
Het fietsen in vakantie modus wil echter niet zeggen dat het verkeersreglement niet meer geldt. Het zou heel
spijtig zijn mocht een gezellig fietstochtje in mineur eindigen. Zo moet je
nog altijd op het fietspad fietsen als er
een is (uitgezonderd de speedpedelecs in de bebouwde kom). En moet
je op dat fietspad steeds in de juiste
rijrichting fietsen.
Het is heel gezellig om naast elkaar te
rijden. Dat mag je zeker doen in de bebouwde kom. Enkel en alleen als het
kruisen met een ander vervoermiddel
moeilijk wordt moet je achter elkaar
rijden. Buiten de bebouwde kom moet
je ook achter elkaar als er achterop-

komend verkeer nadert. Op een fietspad mag je naast elkaar rijden behalve als er iemand jullie wil inhalen. Als
het tweerichtingsfietspad te smal is
moet je ook achter elkaar blijven. Met
een aanhangwagen of fietskar mag je
nooit met twee naast elkaar fietsen.
Bij het inhalen van een fietser moet
je als autobestuurder minimum
1,5 m en aftand houden buiten de
bebouwde kom, binnen bebouwde
kom is dat minstens 1 meter. Is er niet
genoeg plaats dan moet je achter de
fietser blijven rijden . Zijn er kinderen
bij deze fietsers wees dan op je hoede, ze maken soms onverwachte bewegingen. Bij ouderen moet je dubbel
voorzichtig zijn.
Ben je van plan om met een groep op
fietsuitstap te gaan dien je te weten
dat je pas vanaf 15 op de openbare
weg mag fietsen. Dit moet wel gebeuren in een gesloten groep en maximum met twee naast elkaar. Wees
steeds aandachtig en hoffelijk.

Fietsen in Frankrijk
In België is het fietsen in groep streng
gereglementeerd en duidelijk
omschreven. Dit in tegenstelling tot la douce France
waar geen specifieke regels
bestaan voor het fietsen in
groep. Toch even aandacht
voor volgende punten. Kinderen onder de 12 jaar zijn
verplicht om een fietshelm
te dragen. Daarbij is het ook
verplicht om bij slecht zicht
en in het donker een reflec-

terend hesje te dragen. Je mag enkel
met twee naast elkaar als je het verkeer niet hindert en na zonsondergang is dit zelfs verboden. Het gebruik
van een hoofdtelefoon en oortjes is
eveneens verboden.

Fietsen in Nederland
De algemene gedragsregel hier luidt:
het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg
wordt (of kan worden) veroorzaakt
of dat het verkeer op de weg wordt/
kan worden gehinderd. Dit is een regel die ruim kan worden geïnterpreteerd, dus je gewoon netjes gedragen
in het verkeer is het verstandigst. Je
mag hier met twee naast elkaar fietsen als het verkeer niet wordt gehinderd. De maximale groepsgrootte is
14 personen.

Hou het veilig!
We kunnen niet beter dan het steeds
te herhalen: hou je altijd aan de wegcode! Enkel zo kunnen we het samen
veilig houden en met verschillende
weggebruikers de baan op. Geniet van
jullie vakantie en fietstochtjes.

Tekst en foto’s: Fietsersbond Zemst
(Luc Van Ingelgom, Chris De Laet).
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Vier generaties op Hof ter Loxem
ZEMST-LAAR – De Zemstenaar is honkvast. Dat blijkt uit de reacties die we kregen op onze oproep
over de drie generaties in een dorp. Vorige maand kon je het verhaal lezen van Godelieve, Veerle
& Nette. Deze maand gaan we op bezoek bij de familie Commers. Fernanda, Wim & Carmen staan
er al drie generaties aan het roer van hun ‘Hof Ter Loxem’. De vierde generatie is nog klein, maar ze
zijn ook al aanwezig op de boerderij.

Paardenverzekering
Dat ik heel welkom ben, merk ik
meteen. Een stukje taart staat me al
op te wachten. Carmen (32) en ik kennen elkaar van vroeger, toen we samen monitor waren op het speelplein
Ze begint meteen te vertellen: ‘’Eigenlijk is er hier altijd heel veel leven op
de boerderij, het is hier de zoete inval
en je zal hier wel altijd iemand van de
familie tegenkomen.’’ Papa Wim (60)
vult aan: ‘’Dat is altijd wel het geval
geweest hoor. Moeder was de oudste
van zes en vader de oudste van tien.
Na hun trouw, zijn ze op zoek gegaan
naar hun eigen boerderij.‘’ En ook
bomma Fernanda babbelt vrolijk mee:
‘’In 66 zijn we hier komen wonen. We
huurden dit eerst, omdat ze dit niet
wilden verkopen. Eigenlijk kwam de

hele straat hier werken.’’ Wim legt
me ook nog uit dat ze hier vroeger de
verzekeringen voor de trekpaarden
in orde brachten. ‘’Ik herinner me dat
ze hier 1 x per jaar de keuring deden
voor de paarden. De jury zat dan bij
ons in de living te wachten.’’ En ook
Fernanda is super trots op wat ze
vroeger deden: ‘’Wij waren in onze
tijd de eerste die maïs verbouwden, je
zag de mensen nogal kijken. Niemand
wist wat dat was. We deden vooral in
akkerbouw, maar hadden ook melkkoeien.’’

Groene zorgboerderij
In de jaren 90 toen z’n ouders met
pensioen gingen, nam Wim het bedrijf dan over, samen met z’n vrouw.
‘’We hadden eerst ergens anders 10

jaar een Aveve open gehouden. Bij
het pensioen hebben we dan hier
gebouwd en de zaak overgenomen.’’
En ook Carmen is een echte boerendochter: ‘’Ik was 10 toen ik met de
tractor over het land reed om het hooi
op te halen’’. Voor haar was de keuze
om het bedrijf in de familie te houden
dan ook snel gemaakt. Ze haalde haar
landbouwdiploma en leidt nu samen
met Wim het bedrijf. ‘’Ik studeerde
maatschappelijk werk en wou dit ook
graag integreren, dus daarom zijn we
nu ook een groene zorgboerderij. Een
plek waar mensen met een burn-out
en beperkingen mee komen zorgen
voor de dieren.’’ Daarnaast heeft Carmen ook de passie voor het paardrijden geërfd van haar grootvader. En
dat het daar in de Vennestraat vrucht-

De allereerste tractor is nu 52 jaar oud en werd destijds aangekocht door vader Commers.
Vlnr. Guy, Wim, Lucas, Carmen, Fernanda, Amber & Koen
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bare grond is, is ook al bewezen.
‘’We hebben elk jaar een nestje van
onze zwanen, dit jaar zijn er zelfs 7
kleintjes. Er zijn hier ook al een paar
veulentjes geboren.’’ legt Carmen uit.
Zij is zelf ook mama van 2 kindjes,
Amber (2,5) en Lucas (5 maanden). De
4de generatie is dus ook klaar om te
groeien op de boerderij. ‘’Ik zou het fijn
vinden mochten ze de zaak overnemen, maar ze mogen uiteraard doen
wat ze graag doen. Hoewel Amber al
wel grote fan is van het buitenleven.‘’

Mesthoop
De familie Commers zijn bezige bijen.
Stilzitten is niets voor hen. Wim legt
uit dat zij voor de kippen van de gemeente zorgden. ‘’Je kon dan bij ons
3 kippen voor 10 euro bestellen.’’ En
broer Guy (62) weet dit nog heel goed:
‘’Hier zaten dan gigantisch veel kippen, te wachten op hun nieuwe baas.’’
Ook de openluchtfilms werden al een
paar keer georganiseerd op hun binnenkoer. De binnenkoer die vroeger
de mesthoop was. Carmen moet altijd
lachen als ze hier aan denkt. ‘’In de
zomer was dat een diepe put, waar
water in bleef staan. M’n neef Steven
is eens met z’n nieuwe fiets in die
mesthoop gereden.’’ Fernanda vult

aan: ‘’Ik heb hem toen helemaal moeten afspuiten. Zo stinken dat hij deed.’’
Wim vertelt me ook lachend het verhaal van de 150 konijnen. ‘’We hadden
eens een jaar zoveel kleine konijntjes,
dat we, om wat bij te verdienen, met
onze fiets naar de markt van Vilvoorde en Mechelen reden.’’ Guy draagt er
nog steeds de gevolgen van: ‘’ Ik heb
er toen zelfs zoveel bijgezeten, dat ik
nu allergisch ben. Enkel voor konijnen
hé.’’ Hier zit de boerenstiel en het familieleven duidelijk in de familie. Wekelijks komen ze op zaterdag samen
om met z’n allen een hapje te eten.
En helpen doet de hele familie waar
nodig is. ‘’Vader Clement heeft zelf tot
z’n 83 op de boerderij gewerkt.’’ Vertelt Wim. ‘’Ik ga dus ook nog wel eventjes door hoor.’’
Bedankt voor de babbel en nog veel
succes.
Wist je trouwens ook dat Hof ter
Loxem een facebookpagina heeft die
je kan volgen? Je komt er alles te weten over het leven op de boerderij. Carmen wil dit vooral doen om het mooie
aspect van de boerenstiel in de kijker
te zetten. ‘’Ik wil iedereen ook doen
beseffen dat landbouw eigenlijk wel
noodzakelijk is.’’ Neem zeker een kijkje op hun pagina voor meer nieuws.

Hof Ter loxem
Ver verwijderd van het gewoel der grote steden
In het hartje van ons zonnig boerenleven
Ligt een dorp dat mij laat leven in het heden
Het is een parel op het platte land
Het is niet bekend voor wonderschone plekjes
Het heeft een oude molen, kappellekens en een kerk
Groene hagen en gekleurde hekken, maken van ons
dorp een kunstenaarswerk
Vele buitenmensen trekken naar de steden
Het Platteland wordt altijd niet geteld
Op den buiten daar alleen voel
ik mij tevreden, in de paardestallen, in het vrije veld
Waar de mensen nog vasthouden aan de goede zeden.
Waar mensen soms nog ter Kerken gaan Waar in de huiskring
’s avonds TV wordt gekeken
Als het torenklokje het Angelus slaat
O heerlijk dorp waar ik nu leven mag
Ge zijt het schoonste op aarde wat er wezen mag
En wat de toekomst mij mag bieden
Mijn dorp Zemst, het gehucht Zemst Laar
De boerderij het Hof Van
Loxem vergeet ik niet!
Geschreven door Clement Commers; 1ste generatie die actief was
op de boerderij ‘Hof ter Loxem’

Tekst en foto’s : Sofie De Win
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Fons Put neemt afscheid
ZEMST - De afkorting ‘BZ’ heeft u waarschijnlijk nog nooit gebruikt. Ze staat voor ‘Bekende Zemstenaar’, en deze keer komt de titel toe aan Fons Put, die twaalf jaar lang de cafetaria van de sporthal
in het centrum van Zemst openhield. Op 18 juni nam hij afscheid van het sport- en bierminnend
publiek. 63 is hij, en nu gaat hij écht met pensioen.

Van drukkerswereld naar drukke cafataria
“Ik kom eigenlijk uit de drukkerswereld,” vertelt Fons, “maar twaalf jaar
geleden kreeg ik de kans om de cafetaria van de sporthal te runnen. Ik
heb het met veel plezier gedaan.”.
Die twaalf jaar als zelfstandig uitbater hebben hem tot een bekend figuur
gemaakt. Hij was altijd beschikbaar,
alles was pico bello in orde, en menig
sporter heeft er na de wedstrijd aan
de toog gehangen. “Vooral de zaalvoetballers konden er wat van. Na
zo’n wedstrijd werd daar bij een pintje
nog wat nagepraat, maar bij gelegenheid werd er ook al eens overgescha-

keld op Jägermeister, wat er meteen
de stemming in bracht.” Er werd soms
wat gefeest in de cafetaria…
Fons heeft trouwens zelf nog gevoetbald bij FC Zemst, maar dat is natuurlijk lang geleden. Af en toe kwamen er
bekende spelers opdagen. Een zaalvoetbalploeg uit het Mechelse kwam
aanzetten met Dries Mertens (toen
die nog bij PSV speelde) en Steven
Defour. “Maar die dronken wel maar
een watertje na hun wedstrijd.” Ook
Jean-Pierre van Rossem zaliger kwam
er al eens over de vloer om voor zijn
zoon te supporteren. “Een cola zero
en een suikerwafel moest hij hebben.
Een vreemde combinatie…”.

Fons Put, 12 jaar met plezier achter de tapkraan

De jongste twee jaar ging het natuurlijk allemaal wat minder snel, want
ook bij Fons kwam de corona hard
binnen. “Veel stamgasten die vroeger
kwamen, hebben we toen wat uit het
oog verloren. Toch mag ik zeggen dat
de gemeente Zemst mij voortreffelijk
ondersteund heeft.”
En wat gaat hij na zijn pensioen doen?
“Met de hond gaan wandelen. En eens
goed op reis gaan. De eerste bestemming is Montenegro.” We wensen
hem nog vele jaren toe!
Tekst: Filip Buekens,
foto’s: Jean Andries

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@proximus.be
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KCVV Elewijt naar 1ste provinciale
ELEWIJT - Het seizoen 2021-2022 werd een boeiende strijd tussen KCVV Elewijt en Hoeilaart voor
de begeerde tweede plaats. Uiteindelijk moesten barragewedstrijden het verschil uitmaken voor
de promotie naar eerste provinciale. Het werd een ware thriller. De club van voorzitter Rudy Bautmans was in een boeiende en zenuwslopende terugwedstrijd de betere ploeg.
“Dit succes is uniek” zegt de nieuwe
sportief directeur Mark Talbut. “KCVV
Elewijt had een stevige selectie voor
tweede provinciale, met enkele sterkhouders die voor mij geen onbekenden waren. Dat was het geheim op
weg naar het succes.
Van bij mijn komst half seizoen had ik
wel een vermoeden dat een prijs niet
over een leien dakje zou lopen. De titel was nog moeilijk haalbaar ondanks
de schitterende winstpartij bij Herent,
de terechte kampioen. We hebben vrij
snel onze focus kunnen verleggen op
het verzekeren van de tweede plaats.
Ik kende de reeks. Het gevaar was dat
we onze concentratie zouden verliezen en dat de kopjes naar beneden
zouden gaan, met als gevolg dat we
naast alles hadden kunnen pakken.
Gelukkig is dit niet gebeurd. De spelers hebben zich steeds tot de laatste minuut honderd procent ingezet.
Chapeau!”

Groen-Wit bloed
Voorzitter Rudy Bautmans is de gro-

te bezieler van de bruisende club.
Hij heeft al de fundamenten voor dit
succes gelegd, iedereen gunt hem dit
succes. Hij is terecht een zeer fiere
voorzitter. Iedereen met ‘groen-wit
bloed’ is tevreden dat hij zijn doel bereikt heeft.
De promotie is de verdienste van een
hardwerkend bestuur, een goede kern,
trainer Wim Dhondt, trouwe supporters en vele spontane medewerkers.
Onderschat vooral de verdienste van

de hoofdcoach niet, hij heeft gedurende vijf seizoenen schitterend werk
geleverd en vertrekt door de grote
poort. Tevens chapeau voor wat de
sponsors, bestuursleden, vrijwilligers,
kuisploegen, tappers, catering en afgevaardigden doen voor KCVV Elewijt.
“Of we klaar zijn voor eerste provinciale? Het is een stap in het onbekende. We willen de spelerskern,
met de nieuwe trainer Geert Deferm
bij elkaar houden en versterken met
gerichte transfers. Onze doelstelling
is een volwaardige en stabiele eerste
provincialer te worden”, besluit Mark
Talbut.
Geert Deferm was tijdens de barragewedstrijd tegen Hoeilaart voor het
eerst aanwezig bij KCVV Elewijt en
aandachtig toeschouwer. “Een club
met een mooie toekomst. Hard werken is een noodzaak om de mogelijkheden uit te bouwen”, waren de eerste indrukken van de nieuwe trainer.

De broers Glenn en Maxim Breugelmans kregen na afloop verdiende gelukwensen van
familieleden en sympathisanten
16

Tekst en foto’s: Jean Andries

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

bvba
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Duizenden op jaarmarkt
ZEMST - Na Covid-19 was het met Sinksen opnieuw heuglijk wandelen in en rond het dorp. Duizenden mensen brachten op maandag 6 juni een bezoek aan de 43e jaarmarkt. Ook dit jaar viel de
jaarmarkt op door de enorme variatie. Met 330 standjes werd een record gehaald.

Tekst en foto’s: Jean Andries
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Sinksenkermis brengt het dorp
samen

ELEWIJT - Twee jaar kon het niet maar nu laaide de feeststemming weer hoog op. Elewijtenaars
plaatsten een uitnodigende stoel om de processie, de koers en Den Elewijtse Halve langs de zijlijn
te volgen. Traditie werd hersteld en gesmaakt!
De Sint-Hubertusprocessie kon dit jaar weer uitgaan en
eert de patroonheilige van de parochie. Een traditie sinds
1603.

De gasten van Windkracht verzorgden een verfrissingspost voor de lopers in de Vinnestraat.

Sinksenmaandag is in Elewijt een sporthoogdag met
de joggings , ‘Den Elewijtse Halve’ en een wielerkoers.
Elewijtenaars wonnen zowel de wielerkoers met Seppe
Van den Boer als de halve marathon met Lucas Moray. De
kleinsten lieten zich ook gelden in de kinderloop.

Tekst: Juliaan Deleebeeck.
foto’s: Juliaan Deleebeeck en Ingrid Peeters
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Metaal- en inoxbewerking
Industrieterrein
Hoge Buizen 47 - 1980 Eppegem
Tel. 02 758 80 60
info@amsnv.be - www.amsnv.be
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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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Denis, Pinkstermarktbezieler
ZEMST – Na een gedwongen onderbreking van twee jaar kon de Pinksterjaarmarkt eindelijk weer
plaatsvinden. Ondanks het ontbreken van echt zomerweer was het toch weer een succes door de
vele kraampjes en de grote opkomst van kijk- en kooplustigen. We vroegen aan Denis Van Boxem
hoe hij er samen met het organisatiecomité in slaagt om dat huzarenstukje al 43 jaar voor elkaar
te brengen.

Vroeger en nu
‘‘Het is allemaal begonnen 45 jaar
geleden. In de Hoogstraat organiseerden we toen met kleinveevereniging Het Neerhof Zemst een jaarlijkse kleinvee tentoonstelling, op
een weide rechtover café Van Noyen.
Toen er kerstbomen op de wei geplant werden, lukte dat vanzelfsprekend niet meer, en zijn we begonnen
met een handelsbeurs in een tent,
gecombineerd met een kleinveetentoonstelling.”
“Dat deden we op het terrein De Griet
waar nu het gemeentehuis staat. Na
wat zoeken en bedelen vonden we
uiteindelijk een sponsor die ons alles
wou voorschieten, apotheker Paul
Schockaert, en konden we daarnaast
ook rekenen op twee drankspecialisten Rik Goutfriend toen biersteker in
Laar, en Jef Van Der Elst (Tito) toen
vertegenwoordiger bij Belle Vue. Om
centen te verdienen, deden we alles
zelf op die handelsbeurs, zelfs friet
met biefstuk of stoofvlees bakken, en
de gratis geschonken vaten Maes en
Kriek tappen.”

Verhuizen troef
“De handelsbeurs en de kleinveetentoonstelling vulden we later aan
met een restaurant en geleidelijk aan
groeide het aantal standen tot zestig,
wat een waar succes was in die tijd.
Toen moesten we echter een tweede
keer verhuizen want op De Griet ging
het gemeentehuis gebouwd worden.”
“We kregen de parking van het kerk-

hof van Zemst toegewezen, een beslissing die ik niet begreep, en nooit
achter stond, maar daar is de handelsbeurs maar één keer doorgegaan. Onze derde verhuis was naar de
parking van het voetbalveld. De tent
werd al gauw vervangen door paviljoenen en mede daardoor werd de
organisatie voor ons te duur. We hebben ons toen noodgedwongen toegelegd op de tentoonstelling van dieren,
maar door het succes kwamen er al
snel groentenkramen, kippenkramen,
hamburgerstanden enz. bij en Frans
Van Roost en zijne maat Fik zorgden
voor de dieren, zoals paarden, geiten,
schapen, pony’s, enz.”

De groei
“Het waren gouden tijden voor de
marktkramers want de markt groeide
als kool. Ik schat dat er toen al zo’n
100 a 150 kramen stonden. Dat liep
soms niet van een leien dakje want ik
heb een paar keer ’s nachts de toenmalige rijkswacht aan de deur gehad omdat er marktkramers aan het
vechten waren voor een goede standplaats op de markt. Dat probleem
hebben we opgelost door het systeem van voorinschrijvingen en toewijzing van plaatsen. Door de verhuring van de standplaatsen kregen we
genoeg centen binnen en moesten we
zelf geen activiteiten meer voorzien
op de markt. Gedaan dus met frieten
bakken. Later kwamen er drankstanden bij en die werden heel populair.
De eerste drankstanden op de markt
waren de standen van de VU, en het
toen nog Vlaams Blok. Ondertussen

staat elke politieke partij van Zemst
op de markt met een drankstand, dat
bestaat nergens.”

Definitieve vorm
“De jaarmarkt in haar huidige, en hopelijk definitieve vorm is er gekomen
toen er werken uitgevoerd werden
in de Stationslaan en we daar geen
kramen konden plaatsen. De burgemeester heeft toen voor de eerste
keer beslist om de Brusselse steenweg af te sluiten en dat heeft nog een
bijkomende boost gegeven aan onze
markt. Bovendien werd de veiligheid
verhoogd door de bredere doorgangen en ook de aanwezigheid van het
Rode Kruis was positief, alhoewel er
eigenlijk nooit iets ernstig is gebeurd.”

Een record
“Dit jaar hebben we dank zij hard werken het recordaantal van 330 kramen
kunnen plaatsen, waarvan een groot
deel lokale standhouders. We zijn
markten gaan bezoeken tot in Aalst,
Hasselt, Geel en Gent en we hadden
dit jaar zelfs een twintigtal standhouders uit Nederland en enkelen uit
23

Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. In
totaal hebben we vierduizend folders
verdeeld aan een selectie van marktkramers. Waarom een selectie? Omdat we steeds een verscheidenheid
nastreven tussen de kraampjes, zeker
niet teveel van hetzelfde, want dat is
niet interessant voor de bezoekers. Ik
ben tevreden hoe de markt is verlopen
en ik kijk al uit naar de volgend editie.
In november begin ik er weer met volle
moed aan.”

Enkele anekdotes
“Op 43 jaar maak je natuurlijk wel iets
mee. Ik herinner me dat het eerste
jaar van de handelsbeurs, op het terrein van De Griet, het zo hard regende
dat er een ware rivier door onze tent
stroomde. Een ander jaar was het zo
warm dat er jammer genoeg een paar
konijnen zijn gesneuveld door de hitte,
ondanks onze inzet om de tenten nat
te spuiten en thuis snel ventilatoren te
gaan halen.”
“Het was allemaal nog zo primitief in
die tijd waardoor we wel verplicht waren om creatief te zijn. Bijvoorbeeld
toen we op de parking van het voet-

balveld stonden, hadden we een brug
nodig om over een beek te leggen om
de verbinding met de markt te maken.
Geloof het of niet, maar toen heeft de
firma Verhaeren daar een container
over gelegd en zo hadden we onze
brug, en verbinding tussen de parking
en de Kloosterstraat, waar toen voornamelijk de dieren stonden.”
“Een originele stand op de markt vond
ik die van een vissersclub. Zij hadden
een container gevuld met water en
daarin forellen op de markt gezet. De
mensen konden dan tegen betaling
proberen een forel te vangen. “
“Een andere, minder plezierige, anekdote gaat over de nummers van de
standen die we op de straat moeten
spuiten om de plaatsen aan te duiden. Dat doen we met een soort krijt
en als het regent, verdwijnen die nummers vanzelf. Eén ganse maand wilde
het echter maar niet regenen en zijn
we zo onze toen 30.000 BEF subsidie
voor de dieren kwijt geraakt. Dit na een
klacht van iemand die de markt liever
zag verdwijnen.”

“Om geld te verdienen zijn we ook
steeds creatief geweest. Zo hebben
we ooit een os aan het spit gehad, zijn
er bekende personen komen optreden zoals o.a. John Massis, hebben we
showavonden opgezet met Luc Caals,
Joe Harris en Chrissy, een Miss Zemst
verkiezing, modeshows en een mannequinwedstrijd.”
“We hadden zelfs moddercatch voor
vrouwen op de agenda gezet. Dat
laatste werd echter geweigerd door
de toenmalige burgemeester. Met als
reden : “Geen moddercatch op mijn
Griet” Daar hebben we jaren erna nog
goed mee gelachen.”
Op naar de nieuwe editie!

“Zo hadden we
ook Dina met
haar mattentaarten, die steeds
terug op de brug
van de toen nog
stinkende Zenne
wou staan, ze
sprak er dit jaar
nog over “Dit
waren gouden
tijden hé Denis.”
“Zo konden we
ook
bekomen
dat Zemst kermis verschoof
naar het Pinksterweekend, wat
de
kermiskra24

mers zeer apprecieerden. Spijtig genoeg valt dit niet onder de organisatie
van de markt, want dan zou de kermis
nog groter worden. Zo zouden we ook
extra volk naar de kermis kunnen trekken door bvb. een soort klokkenwerpen, of waarom geen pensenwerpen,
in samenwerking met de foorkramers
te organiseren, om misschien zo een
bijkomende “goeie” dag te hebben.”

Contact en inlichtingen:
info@jaarmarktzemst.be
www.jaarmarktzemst.be

Tekst: Alain Dierckx,
foto’s: Jean Andries

ADVIES • VERKOOP •
• PLAATSING •
• Machine verhuur •

PROJECTS

Johan Mahieu

SCHILDER&
RENOVATIEWERKEN

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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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Het Schom herleeft
ZEMST – Koeien, kippen, groenten, schooltuintjes, een avonturenpad, een reuzenboom met later
ook nog een speeltuin errond, binnenkort ook een heuse beleefboerderij (Hof van Beieren) met
plaats voor de Buurderij en een horecazaak... kortom: er is weer leven aan het Schom!
De vele fietsers en wandelaars die
er de laatste tijd passeerden hebben
kunnen vaststellen dat er van alles
op til is aan het Schom. Niet alleen de
gebouwen staan er gerenoveerd te
glimmen, zo grazen er ook weer koeien! Niet de dikbillen van wijlen boer
Prost, maar Jersey koeien van opstartende bio boerin Freija (36; dochter
van onze medewerker Alex).

Jersey koeien
Freija: “Jersey koeien zijn echte melkkoeien. Ze zijn eerder klein, hebben
een lichtbruine vacht en zijn heel
nieuwsgierig van karakter. Dat maakt
ze ook zo leuk om mee te werken. Dit
jaar zullen er vier jonge vaarzen grazen aan het Schom. De hele zomer en
nog een stuk van het najaar kunnen
ze genieten van het lekker malse gras
en de schaduw onder de wilgenbomen. Je gaat ze nogal zien groeien!
Hun oudere halfzussen krijgen deze
zomer hun eerste kalf en blijven bij
mij op de boerderij in Hombeek om
gemolken te worden”.
Kan je ons iets meer vertellen over je
boerderij?
“Ik ben zelf niet van boerenafkomst,
maar heb wel altijd een grote liefde
gehad voor de boerenstiel. Zowel in
binnen- als buitenland heb ik op verschillende melkveebedrijven gewerkt
en in 2019 ben ik begonnen aan een
opleiding biologische landbouw. En
nu start ik mijn eigen klein melkveebedrijf, Rumina genaamd. Vorig jaar
kocht ik mijn eerste koeien en de komende jaren zal ik stilaan uitbreiden.
Ik kies er bewust voor om op kleine
schaal te blijven werken omdat het

Wederzijdse liefde tussen bio boerin Freija en Jersey koe Caline.

de bedoeling is om alle melk zelf te
verwerken. In mijn eigen verwerkingsruimte zal ik kaas en yoghurt maken
en die zal ik in de korte keten verkopen. Ik hoop via mijn producten ook
een stukje liefde en bewustwording
voor de natuur en de dieren te kunnen meegeven. No grass, no cheese!
(lacht)”.

Vlinderveld
De legkippen van Davy Agten van het
Vlinderveld (een CSA of Community
Supported Agriculture) zullen samen
met de koeien op de wei roteren. Zo
herstellen en bemesten ze mee de

weide. Een echte win/win dus: mals
gras voor de koeien en lekkere eitjes
van de kippen.
Naast de schooltuintjes liggen nog
een paar bedden met kolen van Het
Vlinderveld. Ook teelten zoals pompoenen, courgettes en andere groenten die wat meer plaats en tijd nodig
hebben om te groeien, zullen daar
geplant worden.
Davy: “Als Vlinderveld trachten we samen met de natuur te ‘boeren’, met
respect voor het bodemleven; het
spreekt dan ook voor zich dat we bio27

logisch telen zonder chemische meststoffen en verdelgers”.

Schooltuinen
Op het veld achter de vijver liggen ook
de moestuinen van negen klassen uit
Zemst en Mechelen. De kinderen zaaien en planten er groenten en fruit, en
komen ook geregeld wieden en uiteraard proeven, vers van het veld.
Leen Teugels, drijvende kracht achter
vzw Hof van Beieren: “Zo ontdekken
ze niet alleen hoe het groeit, maar
leren ook nieuwe smaken kennen en
weetjes over (bodem)diertjes en planten. Als er nog tijd over is, verkennen
ze graag nog het avonturenpad dat in
opbouw is.”

Een avonturenpad, daar willen we
meer over weten!
“Dit pad loopt over de velden, door
het bos en over de beken. Het is te
herkennen aan de palen met een gele
markering. Maar er is nog meer. Sinds
kort ligt er ook een reuzenboom in de
toekomstige speeltuin. De mooie notelaar werd door de recente storm geveld in de tuin van een van de buren en
zij stelden voor om de boom aan het
Hof van Beieren te schenken. Met een
grote kraan van de firma Eeckeleers
werd de boom voorzichtig over negenmeter hoge populieren uit de tuin
van de buren getild. Vervolgens heeft
boer Ivo Binst de boom over de velden
tot op de speelplek gebracht. Dankzij
deze vrijwillige hulp van beiden, krijgt
de boom nu een tweede leven als
speeltuig voor de kinderen”.
Jong geweld op een oude
notelaar: een perfecte match!

Groene vingers welkom
De opening van de beleefboerderij (en
horeca) wordt verwacht in het najaar.
Vanaf dan is iedereen welkom en zal
ook de Buurderij Zemst verhuizen van
de Schranshoeve naar het Hof van
Beieren. Omdat veel handen het werk
licht maken, richt Leen ook nog graag
een oproep aan al wie groene vingers,
wat vrije tijd en zin heeft om mee te
helpen in de moestuinen. Contact via:
info@hofvanbeieren.be.

Rumina
Rumina verwijst naar het Franse en Engelse woord ruminants,
wat herkauwers betekent. Rumina is ook de Romeinse godin
van de zogende moeders.
De naam Rumina met
grasgroen logo zal vanaf nu ook
prijken op Freija’s producten.

Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Hans De Kempeneer,
Bart Coopman

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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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
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On d e r d e m e n
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g (tekst en foto’s
):
Jean Andries

Reko Zemst kwam eind mei met 26 renners aan
de start van het BK in
Tienen en Zandvoorde. De club behaalde 41 meda
illes (13 x goud, 14 x
zilver en 14 x brons). De medailles werden maar
liefst door 14 verschillende
renners behaald over de verschillende categorieë
n heen. Linde De Roeck
en Anke Moens (pupillen meisjes), Klaas Vermont
(jongens), Roos Vermont
en Nans Devoogdt, Maarten Lamberts en Staf Treke
ls (scholieren jongens),
Maité Vermeir, Louise Malu en Noor Leyers (cade
tten meisjes), Fons Trekels
(cadetten jongens), Merel Haemels (jeugd dame
s), Sietse Troost (jeugd
heren) en Jorun Geerts (senioren dames). Maarten
Lamberts, Fons Trekels en
Sietse Troost werden bovendien ‘algemeen Belgi
sche kampioen’ omdat zij
in hun categorie het overall klassement gewonnen
hadden. Op de foto alle
medaillewinnaars.
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Ter gelegenheid van de opening van de Expo ‘Royals & Trains’
in Train World (nationaal spoorwegmuseum van de NMBS) in
Schaarbeek had Danny De Ghein uit Eppegem de eer Koning Filip
te mogen gidsen door de pas gerestaureerde rijtuigen, samen met
Sophie Dutordoir CEO van de NMBS. (Foto David Plas NMBS)

Vrijdag 20 mei werden bij Biljartclub Centrum Hofstade de finales afgewerkt van het
seizoen 2019-2020. De kampioen in het ‘bandstoten’ werd Francis Vandersmissen, hij
kreeg de ‘beker Alex Heyvaert’, de verliezende finalist was Marc Loozen. De kampioen in
het ‘vrij spel’ was eveneens Francis Vandersmissen, hij werd hierdoor ook uitgeroepen tot
algemeen clubkampioen 2019-2020. De verliezende finalist was Luc Severs. Er was ook
de ‘beker Ereschepen Monika Einfalt’ voor de discipline ‘op rood’, deze werd gewonnen
door Luc Straetman. Ook de beker ‘vrij spel’ en algemeen clubkampioen 2021-2022 werd
gewonnen door Francis Vandersmissen. Voor het seizoen 2020-2021 was er geen competitie. De bekeruitreiking werd gevolgd door een receptie ter ere van de kampioenen.
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Op donderdag 26 mei organiseerde KK Streven uit Eppegem haar 23ste fietsrally. De fietstocht van 20-25 km lang was langs kalme en landelijke wegen. Onderweg dienden vragen
opgelost te worden en foto’s opgemerkt te worden. Iedere deelnemer kreeg een prijs. Op
de foto enkele deelnemers aan de start op de Schranshoeve. (boven). Ook sympathisanten namen deel aan de sterrit 2022 van de Zennetrappers (foto’s JB)
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Supportersclub Rood-Groen KFC Eppegem verwendde haar leden met een lekker etentje en amusement. De spelers van de eerste ploeg werden letterlijk en
figuurlijk in de bloemetjes gezet en verzamelden graag voor een foto. Voor de
derde keer op rij werd Kenneth Leemans verkozen tot de beste spelers van het
seizoen voor Jannes Van Remoortel en Sacha Fontaine. Jean Berckmans werd in
de ‘’bloemekes’’ gezet voor de trouwste bussupporter.

Kantoor Van Praet gaat richting derde generatie! En dat mocht gevierd
worden op zaterdag 4 juni. De grootvader van Kristel, Gustaf De Keyser
begon midden jaren ’50 met de uitbouw van een verzekeringsportefeuille
als onafhankelijke makelaar. Later namen André en Jenny de fakkel van de
schoonvader/vader over. Vanaf 2022 zetten Kristel en Birgit zich verder in
voor jullie verzekeringsbehoeften. ‘Van Praet & Partner’ is een familiezaak
en niet zomaar een verzekeringsmakelaar waar je een nummer bent.
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Brasserie Oud Sempst
Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
0475/33.17.59
www.oudsempst.be

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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De bokshandschoenen

Hieronder beschrijf ik hoe een ritje met een elektrische auto er binnen enkele jaren
zou kunnen uitzien als er niet snel ingegrepen wordt…

Foto: Jean Andries
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“Heb je je bokshandschoenen bij?”, vraagt Laura terwijl ze de auto instapt.
“Ja hoor, ze liggen in de koffer”, antwoordt haar man Nick. Met hun twee zonen veilig op de achterbank, duwt hij op een
knop en de auto start in alle stilte. “De buren hebben deze nacht weer hun auto opgeladen via ons buitenstopcontact”,
fluistert Nick. “Ze geraken daar niet ver mee maar we moeten er toch met hen eens over praten.”
Laura knikt en wendt zich tot hun kroost. “Welk geluid willen jullie op deze eerste schooldag?” Het antwoord komt in koor
en met veel decibels: “Het Ferrari geluid natuurlijk!”
Laura glimlacht en haalt haar schouders op. Eigenlijk moeten ze het hen niet vragen, het antwoord is toch altijd hetzelfde.
Nick activeert het diepe gebrom en dat doet hij ook omdat oude Frans, die in hun straat woont, echt niet meer goed
hoort. Al twee keer stak hij zomaar de straat over toen zij er geluidloos aan kwamen zoeven.
Na enkele minuten rijden ze de snelweg op, zetten het geluid af, en draaien hun zetels naar de kinderen. Automatisch
vervoegen ze de constante stroom van zelfrijdende elektrische wagens. Op de pechstrook is weer geen meter vrij door
een hele rij stilstaande auto’s en bestelwagens.
“Papa, waarom staan al die auto’s stil en waarom zwaaien al die mensen naar ons?”, vraagt de jongste.
“Wel, die bestuurders hebben hun auto niet genoeg opgeladen ofwel hebben ze hun verbruik onderschat”, antwoordt
Nick, en hij heeft oprecht medelijden met die sukkels.
Na een tijdje voelen ze dat hun snelheid afneemt en Nick draait zich terug om. Net wat hij dacht, een wegversmalling door
werken. Ook hier zijn ze alle geluidsmuren aan het afbreken, wegens compleet nutteloos geworden.
Een discrete biep waarschuwt hem dat hij het stuur moet overnemen want ze naderen hun afrit. Nick zet het sportieve
geluid weer op en zo rijden ze verder naar school. “Kijk daar!”, roept Laura als ze daar aankomen.
Aan de Kiss & Ride zone van de school staat een auto langs de kant en het is duidelijk te zien dat die nog een uitlaat heeft.
Er kringelt zelfs rook uit die ouderwetse buis, dat wil zeggen dat de motor draait.
De politie werd blijkbaar al verwittigd want in de verte horen ze een sirene. “Niet te geloven dat die chauffeur de omgeving van de school komt verpesten”, moppert Laura.
Als Laura en de kinderen uitgestapt zijn, hoort Nick op de radio de nieuwslezer waarschuwen voor een mogelijk stroomtekort in de komende winter. Niets nieuws onder de zon.
Wanneer ze even later bij Laura’s werk aankomen, neemt het koppel met een vluchtige zoen afscheid van elkaar. Nick
rijdt alleen verder en tracht zich op te laden voor wat komen gaat.
Van op grote afstand merkt hij dat het weer van patat is. Van alle kanten schuiven auto’s aan, het is één grote chaos.
Sommigen voelen zich niet te benard om over voortuinen te rijden om toch maar bij die eenzame en belegerde laadpaal
te geraken.
Nick houdt het beschaafd en sluit netjes aan achteraan de rij. Zuchtend opent hij zijn koffer en neemt er zijn rode bokshandschoenen uit.
Hij zal weer een aardig robbertje moeten vechten om zijn deel van de Ampères te bemachtigen.
Alain - Térieur - Dierckx
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Onze renners pakken prijzen
ZEMST/ELEWIJT – ‘De koers is van ons’, we horen het maar al te graag. Zeker als er renners uit de
eigen gemeente op het podium staan. Thimo Willems bij de profs en Seppe Van Den Boer bij de
junioren deden met hun recente overwinningen ons wielerhart sneller slaan.
Thimo Willems (26) uit Zemst komt
dit jaar uit voor Minerva Cycling, het
Continentale team waar Preben Van
Hecke en Johan Museuw de lijnen uitzetten. Met succes voor Thimo: een
derde plaats in de Grote Prijs Criquielion en winst met voorsprong in de GP
Vermarc in Rotselaar.
In de Brussels Cycling Classic moest
hij in de spurt slechts op het allerlaatste moment Taco Van der Hoorn
laten voorgaan. Deze prestatie is
ook de Sporza-commentatoren Karl
Vannieuwkerke en Bert De Backer
niet ontgaan. Tijdens de tv-uitzending
lieten zij zich in lyrische bewoordingen uit over Thimo: “…een kerel waar
muziek in zit… iemand waar in de toekomst rekening mee zal moeten worden gehouden…”.
Thimo heeft ook nog een jongere broer Jago (20) die dit jaar bij de
beloften (Bingoal WB Development

Een geconcentreerde Seppe Van Den Boer zegevierde in thuisgemeente Elewijt.

Team) ook al een reeks puike prestaties heeft laten optekenen, laatst
nog in de Baby Giro (Ronde van Italië
voor U23) met een 21ste plaats in het
eindklassement.

Thimo wist in Rotselaar net uit de greep van zijn medevluchters te blijven en kon
zijn sterke prestatie met een overwinning bekronen.

In Elewijt was het op Pinksteren eindelijk nog eens een wielerhoogdag,
tot grote tevredenheid van organisator Luu Merckx, de supporters van
Seppe Van Den Boer en uiteraard de
16-jarige Seppe zelf. De regen kon
hem niet deren en de kennis van het
bochtenrijke parcours was een troef
voor hem. Zo wist hij zich van de groep
van 10 koplopers net voor het ingaan
van de laatste bocht in eerste positie
te plaatsen en als winnaar te finishen.
Een deugddoende zege en een stevige opsteker voor Seppe, die ook nog
twee koersende broers heeft: Bas en
Arthur. Arthur werd in januari nog Belgisch kampioen veldrijden bij de eerstejaars nieuwelingen in Middelkerke
en op 19 juni behaalde hij in Bierbeek
zijn derde zege van het seizoen op de
weg.
Tekst: Alex Lauwens,
foto’s: Thimo Willems en
Jean Andries
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+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn

E: info@verlinden-interieurbouw.be
T: 0496993027
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Soiree Tropicale keert terug met
spetterende driedaagse
EPPEGEM - Na twee coronajaren keert Soiree Tropicale terug naar ‘t Schrans in Eppegem. Vorig
najaar was er nog een alternatieve editie met ‘Back To The Roots’ aan jeugdhuis ‘De Jeppe’, maar dit
jaar keert het jeugdhuis terug naar de aloude formule: drie dagen tropische beats, cocktails, sfeer,
en vooral veel feest!
Afgelopen twee jaar stak corona heel
wat stokken in de wielen voor de vele
Zemstse evenementen, zo ook voor
Soiree Tropicale, het zomerfestival
van Jeugdhuis De Jeppe. Nu iedereen
gevaccineerd is en het leven weer terug keert naar vanouds, kan er weer
gefeest worden. Soiree Tropicale
mag hierbij ook niet ontbreken met
haar 35ste editie, op 7, 8 & 9 juli, in ‘t
Schrans te Eppegem.

Kriebels bij organisatie
“Na de teleurstellingen van afgelopen
twee jaar zijn we met de werkgroep
eindelijk klaar voor alweer een topeditie”, aldus Cedric Mollard, voorzitter
van de werkgroep.. “Sinds eind vorige
zomer zijn we met ons team achter
de schermen volop bezig om er een
geweldig feestweekend van te maken. Soiree Tropicale leeft echt in Eppegem, iedereen kijkt enorm uit naar
het tweede weekend van juli (lacht).”
“Natuurlijk is er geen Soiree zonder
onze werkgroep, vrijwilligers, vele
sympathisanten en onze sponsors.
Met deze fantastische cocktail hopen
we er een echte knaller van te maken. Iedereen draagt met plezier zijn
steentje bij.”

Vertrouwde formule
“We blijven bij ons vertrouwde concept van drie dagen feest”, zegt Cedric, “donderdag trappen we af met

Soiree After Work, intussen een gevestigde waarde bij de bedrijven in
en rondom Zemst. Bezoekers kunnen
genieten van lekkere drankjes, tapas
en een fijne sfeer.
Vrijdag kan jong en oud komen genieten van een heerlijke barbeque en wat
swingende beats op onze Soiree Café.
het gezelligste buurtfeest van Zemst!
De inkom is gratis, maar wie wil smullen van de BBQ vragen we om aan de
hand van een ticket te reserveren, de
plaatsen zijn namelijk beperkt en gegeerd.”
“Zaterdag is dan de grote dag”, gaat
Cedric verder, “vanaf ‘s middags bruist
de festivalweide met onze kindernamiddag, ondertussen alom bekend in Zemst en ver daarbuiten! Dit
wordt in handen genomen door Chiro
Eppegem. Zo kunnen de ouders rustig
wat genieten van een drankje of hapje
op onze foodtruck markt zonder zich
zorgen te maken.
‘s Avonds breekt de dansvloer echt

open en kunnen de feestvierders losgaan op onze main- & beachstage.”

Groot geschut
Met heel wat klinkende namen hoopt
Soiree Tropicale vrijdag & zaterdag
een talrijk publiek naar de terreinen
rond de Schranshoeve te brengen:
La Chiva Gantiva, Ronny Retro, Radio
Botanique, Turbo Pascals, El Camino,
Eigen Kweek … Het zijn maar enkele
namen die dat weekend mee het tropische weer maken.
Soirée Tropicale vindt plaats op
donderdag 7, vrijdag 8 & zaterdag 9
juli op ‘t Schrans in Eppegem. Voor
info en tickets, surf je naar http://soireetropicale.com/.

Tekst en foto: Soiree Tropical
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80 jaar Chiro in Hofstade
HOFSTADE - Enkele maanden geleden vierde Chiro Hofstade haar tachtigste verjaardag met een
groot feest. Maar er werd achter de schermen nog meer gedaan om dat heuglijke feit in ons geheugen te prenten. Onder de redactie van Johanna Coopman werd een boekje samengesteld met
herinneringen en foto’s van ‘de tijd van toen’.
Iedereen die ooit mee op kamp was
en zich uitgeleefd heeft, zal daar goede herinneringen aan hebben. Het
boekje staat bol met fotos en anekdotes. Chiro is een plek waar je niet de
snelste, de beste of de slimste moet
zijn, maar waar je kan lachen en spelen en leren zonder het te weten, en
waar je je kunt uitleven met anderen
uit de buurt.

Iedereen hoort erbij
Het boekje dat Johanna en haar team
hebben samengesteld, bestrijkt vooral de jongste veertig jaar en bevat heel
wat fotomateriaal waarin jong en oud
zich zal herkennen. Toch was het niet
het eerste boekje over de Hofstaadse Chiro-geschiedenis. Precies veertig
jaar geleden legde Hofstadenaar Pat
Donnez, nu VRT-radiomaker, samen
met de toenmalige leiding, al een
eerste keer de geschiedenis vast. We
vroegen hem om een kleine terugblik.
“Waar je in de jaren vijftig nog streng
op het uniform werd beoordeeld en
het er bijna militaristisch aan toeging,
hebben we in de jaren zestig en zeventig een hele omwenteling meegemaakt. Nu zegt het uniform ‘dat
je erbij hoort’ en het maakt iedereen
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De leidingsploeg tijdens het 80 jaar Chiro evenement.

gelijk,” stelt hij. “Maar ook toen al was
het Chiromoment op zondagnammidag de plek om vriendschappen
voor het leven te sluiten, om nieuwe
spelletjes te leren, en vooral: om ook
buiten de schoolcontext met elkaar
te leren omgaan. Je leerde niets bij,
maar je leerde wel léven. In die zin
is er eigenlijk weinig of niets veranderd.” Misschien leuk om weten: Chiro
Vlaanderen werd in 1934 opgericht
door pater Jos Cleymans, en de naam
verwijst naar de eerste twee Griekse
letters van Christus. Tijdens de Duitse
bezetting ging de hele beweging trouwens ondergronds.
Scherp oog voor nieuwe tijden
Net zoals de Scouts heeft ook Chiro
hoogtes en laagtes gekend. Zeker
in de jaren tachtig en negentig werd
soms wat meewarig neergekeken op
de jeugdbewegingen en hun ‘ouderwetse tradities en uniformpjes. Maar
nu zijn ze weer helemaal ‘in’ en zijn er
zelfs wachtlijsten om je in te schrijven.
Ouders die zelf in de Chiro zaten beseffen heel goed dat in deze digitale

tijden, waarin kinderen zeer veel – en
zelfs teveel -- tijd voor een schermpje
doorbrengen, dat écht samen spelen een belangrijke bijdrage levert tot
de zelfontplooiing. Het wat oubollig
imago dat de Chiro toen kreeg opgekleefd, is nu helemaal uitgeveegd.
En leiding geven bij de Chiro is nog
altijd een mooie ervaring. De huidige
Chiro-generatie heeft ook een scherp
oog voor de nieuwe tijden. Diversiteit
erkennen staat hoog op de agenda,
en voor kansarme jongeren blijft de
Chiro-ervaring de kans bij uitstek om
verder te kijken dan de eigen straat.
Wie meer informatie wil over het
boekje kan terecht op info@chirohofstade.be. Het boekje is ook verkrijgbaar op alle evenementen die Chiro
Hofstade deze zomer organiseert.
Een reden te meer om er eens langs
te gaan!
Kijk verder op: chirohofstade.be
Tekst: Filip Buekens,
foto’s: Johanna Coopman,
Ellen Wevers
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Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69
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Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

ZeRo Skip Zemst kampioen
HOFSTADE - In de sporthal van Hofstade trainen de leden van ZeRo Skip zich een weg naar titels.
In het zwembadgedeelte van het
gebouw aan de Tervuursesteenweg
in Hofstade huist nu een skatepark.
Het sporthalgedeelte aan de andere
kant bruiste al langer van de energie.
In één van de zalen zijn de jongeren
van ZeRo Skip Zemst aan het trainen.
Luide beats denderen door de zaal.
Aan het woord zijn Jente Meulemans
en Jools Desmet, trotse trainers die
samen met Kaat Van Herck (er vandaag niet bij) de groep naar uitmuntende prestaties brengen. “Trainen
doen we drie keer per week,” stellen
ze.” De sporthal in Hofstade is slechts
één van de locaties, want er wordt
ook nog getraind in de SportCube
in Eppegem en in de Regenboog in
Elewijt.”
Bij ZeRo Skip worden trainingen aangeboden voor kinderen vanaf de kleuterklas en volwassenen. Momenteel
zijn er meer meisjes dan jongens
actief. Het trainersduo laat aldus het
volgende weten. “ Ropeskipping is zéker ook voor jongens, zij zijn zeer welkom en bij deze een warme oproep.
Meisjes scoren beter in coördinatie

maar als het op springen aankomt
halen jongens grotere hoogtes!”
Sinds november is de groep zeer intensief aan het trainen om te kunnen
deelnemen aan het EK in Bratislava
van 24 tot 31 juli. Beter doen dan de
behaalde resultaten op de provinciale
voorrondes die plaatsvonden in februari en die tevens als selectiewedstrijd voor het BK van 28 mei in Gent
en het EK dienden, is de ambitie.
“De motivatie onder de kinderen is
top. Ze zijn allen zeer goed bevriend
met elkaar, wat maakt dat de sfeer
goed zit en er onderling voor elkaar
gesupporterd wordt. Het is moeilijk
om in te schatten hoe hoog het niveau
zal zijn wat de andere landen betreft
aangezien er de laatste twee jaar
geen wedstrijden geweest zijn. Maar
we zijn als Belgen een sterke ropeskipping natie, dus we hopen zo hoog
mogelijk te eindigen.”
Succesvolle Beloften maken het
waar op het BK
De Beloftengroep Lyna werden provinciaal kampioen en haalden zo hun

selectie voor het BK en EK. De Beloften Jenna werden vice-provinciaal
kampioen en haalden deze selectie
ook. In de Mixed categorie werden de
Beloften mixed eveneens vice-provinciaal kampioen met een selectie voor
het BK. Individueel kon Jill Lombaerts
zich selecteren voor het EK en werd
provinciaal kampioen. Het BK in Gent
bracht wat verwacht werd: Beloften
Lyna werd vierde en Jenna kreeg verdienstelijk een derde plaats, met als
kers op de taart een tweede plaats
voor de Beloften Mixed die zich vice
Belgisch kampioen mogen noemen.
Noem ropeskipping niet gewoon
touwtjespringen, het is zo veel meer.
Wedstrijden bestaan uit acht onderdelen: vier Speedproeven en vier Freestyles. Bij de Speedproeven worden
zo veel mogelijk sprongen gehaald
binnen een tijdspanne, de Freestyle
is een choreografie van 75 seconden
op muziek. Moeilijkheidsgraad, creativiteit en uitvoering worden hierbij
beoordeeld. Verder is er de 2 single
rope freestyle, waarbij iedereen in zijn
eigen touw springt en bij de 2 double
dutch freestyles zijn er twee draaiers
die met twee touwen draaien waarin
één of twee springers de oefeningen
uitvoeren. Om alsnog niet in de knoop
te geraken!
Volgend jaar bestaat ZeRo Skip tien
jaar en dit zal ongetwijfeld gevierd
worden. Nu is het vooral genieten van
de reeds behaalde titels en duimen
voor een succesvol EK in juli.
Tekst en foto’s : Katia De Vreese
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45 jaar wielerkoersen in Bos
ZEMST-BOS - Wielerclub Sport & Steun VZW bestaat 45 jaar en vierde dat met een avondbuffet,
taart en een optreden van wielercabaretier Karel Declercq, dat is de papa van koersende zonen
Tim, in het peloton ‘El Tractor’ genoemd, en Benjamin.
“Na twee vervelende covidjaren laten we het niet aan ons hart komen
en gaan we de feesttoer op voor de
45ste verjaardag van onze club”, zegt
secretaris Gisella Rheinhard.

Gestart voor Patrick

“We zijn als organiserende wielerclub
een gevestigde waarde in het Belgische wielercircuit met twee organisaties: we geven renners startkansen in
de kermiskoers in de maand juli en in
de ‘Stera-Gas Vlaams-Brabant Classic’ in de maand september, waar
zelfs buitenlandse deelnemers voor
staan te drummen. Vandaag laten we
de beslommeringen voor die organisaties even achter ons om te smullen
van het buffet en de humoristische
kijk van Karel Declercq op de koers.”

Een stuurgroep van acht clubleden
onder voorzitter Eddy Buelens leidt
nu de organisaties in goede banen.
Mia Slachmuylders beheert het geld,
Gisella Rheinhard doet het secretariaat, Benny Vleminckx is de iT-er van
de club en zijn tweelingbroer Danny
veiligheidscoördinator en aanspreekpunt voor de seingevers. Harry Vertongen neemt de functie van koersdirecteur waar en Benjamin De Donder
verzorgt mee de wedstrijdorganisatie
met André Ceulemans.

Moderator Benjamin De Donder weet
nog dat de club in 1977 opgericht
werd voor zijn broer Patrick bij zijn
aantreden als nieuweling.

Hun gedreven en jarenlange inzet
werd op applaus onthaald.
Tot slot werd 45 jaar Sport & Steun
gekruid met een optreden van cabaretier Karel Declerq die een eigenzinnige en komische kijk bracht op de
koers.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Pater Theobald, een eeuw rond
WEERDE – Zondag 5 juni werd Pater Theobald gevierd in de Sint-Martinuskerk. Samen met Fientje
Pateet werd hij in de bloemetjes gezet.
Op 13.01.1922 werd Pater Theobald onder de naam Hendrik Stouten
geboren in het Limburgse Rekem.
Hij trad als pater toe bij de Minderbroeders en was ook actief bij de sociale werken van het Volksbelang in
Mechelen.

Eeuweling Pater Theobald.
44

Sinds 1953 werd hij zondagsonderpastoor te Weerde en versleet er
gedurende 70 jaar verschillende pastoors (vertelt hijzelf).
Tot zijn 98ste verjaardag pendelde hij
vanuit zijn woonst (oa. Leuven - Vaalbeek – Wilrijk) naar Weerde. Bovendien was hij zeer goed bevriend met
Kardinaal Danneels.
Zijn taak was ook het bezoeken van
oudere en zieke collega’s (in totaal
ongeveer 150 priesters werden bezocht).
Ieder jaar trok hij ook met heel veel

plezier mee naar de Moezel met de
reis van de Zemstse senioren. Na de
viering, die normaal in januari gepland
was, werd hem een feestmaal aangeboden.
Pater Theobald was en is een priester
onder de mensen en heeft nooit met
iemand ruzie gehad.

Tekst: Bart Coopman,
foto: Alex Heyvaert
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Heidejoggers doen het opnieuw
HOFSTADE - Ondanks de gietende regen mochten de deelnemers van de start-to-run 2022 hun
diploma ontvangen.
Heidejoggers Zemst is een joggingclub waarbij de leden uit alle leeftijdscategorieën samen lopen en iedereen
toch zijn eigen tempo kan behouden.
De loopsessies worden gehouden
in het sportdomein in Hofstade op
woensdag en op zondag. Soms wordt
eens een alternatieve locatie uitgekozen, voor wie dat wil.
Van 20 maart tot en met 29 mei van
dit jaar werd een nieuwe editie van
loop-je-fit georganiseerd, de laatste
dateerde van 2019. En opnieuw werd
een groep mensen aan het lopen gezet met een begin van één minuutje lopen en één minuutje wandelen
tot een heuse vijf kilometer zonder
oponthoud en dit in tien weken. En
opnieuw blije gezichten na afloop, zowel bij het bestuur als bij de deelnemers.
Stuk voor stuk verschillende mensen
met verschillende redenen om het te
doen. En het te volbrengen.

Een erehaag bij aankomst.

Met een lach en een traan
Na afloop werd een glaasje aangeboden, maar de weergoden waren
blijkbaar niet goedgezind. Het kon de
vreugde op een geslaagde missie niet
temperen.
Nu is het enkel een kwestie van volhouden.

Niets dan blije gezichten.
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Afspraak op de parking aan de
sporthal op woensdag om 19 u of
20.15u of zondag om 10 u.

Tekst: Katia De Vreese,
foto’s: Heidejoggers

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
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Made in
Austria

evileye.com
,  /evileye.eyewear

www.stefoptiekzemst.be
48

tel. 015/61.65.80

Brusselsesteenweg 108

