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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 Zestemaar,
Hier zijn we weer. Kijk jij elke maand ook zo uit naar onze
leuke interviews, toffe filmerij-tips of blader je liever rechtstreeks door naar de ‘’Onder de mensen’’ rubriek?
Wel, ook in september nemen we je graag mee naar wat er
leeft in Zemst. Zo heb je Syl, een toffe madam, die zelf handtassen maakt uit leder. Of kom je graag wat meer te weten
over Emilie? De covermadam die dingt naar het kroontje
van Miss België? Aan jou de keuze.
Helaas is mijn vakantie nu ook voorbij. Maar misschien kan
de opendeurdag van de Ballroom, Fun and Dance me wel
weer in Zuiderse sferen brengen. Met hun assortiment aan
Latin dansen, voel ik me vast weer eventjes op vakantie.

Foto: Nico Ricour

En weet fouten maken mag … ze zijn het bewijs dat je
probeert !!
Liefs
Sofie

Babygeluk
‘’Niets kan ons geluk verstoren
er is een wondertje geboren.
Zo lief, zo mooi en bovendien
Heel erg schattig om te zien.’’
Onze lay-outser Sylvie werd begin augustus
voor de 3de keer mama.
Haar zoontjes kregen er een zusje Romi bij.
De redactie kon dit natuurlijk niet zomaar
voorbij laten gaan en zorgde voor een
koffertje vol plezier.
Veel geluk samen!

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

BE 0693.846.740
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Emilie for Miss²
ELEWIJT - Emilie Vansteenkiste is 20 jaar, woont in de Dynastiestraat en had 3 jaar geleden de
kans om deel te nemen aan een modellenwedstrijd: Top Model International. Zoals onze lezers
toen al konden vernemen in hun favoriete maandblad. Maar dat is niet het einde van het verhaal.
Nu heeft Emilie haar zinnen gezet op de titel van Miss Vlaams-Brabant en, wie weet, Miss België.
Emilie, die alvast ook aardig van de
tongriem gesneden is, geeft wat uitleg bij haar carrière als model, haar
andere tijdsbestedingen en haar beslissing om nog verder deze weg in
te slaan: “Na Top Model International kon ik aan de slag bij een erkend
modellenbureau in België. Hierdoor
heb ik al veel leuke jobs kunnen doen
waaronder covers voor de Flair, vast
model bij Bel&Bo, reclamespots, enz.
Daarnaast studeer ik wel nog ergotherapie en vermaak ik mij in mijn
vrije tijd als koppeldanseres met mijn
vriend Jonas. Mijn vakanties breng ik
door als Kazou-monitrice met kinderen/volwassenen met mentale of
fysieke beperking. Sinds kinds af aan
was ik al geïnteresseerd in het modellenleven en dito wedstrijden, maar
nu is het tijd voor een volgende stap:
Miss België.

Ode aan mama
Waarom dan wel?
“Deels is het een kinderdroom
en deels een ode aan mijn recent
overleden mama (nvdr. Kathleen
Peetermans).

Emilie naast het gedenkplaatje van haar mama

Samen hebben we mij ingeschreven
voor deze missverkiezing nadat ze
vorig jaar haar diagnose van pancreaskanker kreeg. Zij vond dat ik deze
sprong moest wagen en verderzetten
ook na haar overlijden. Het is dan heel
spijtig dat ze dit avontuur niet meer
kan meemaken maar ik geloof dat ze
bij elke stap over mij waakt.”

Voor het goede doel
Na een paar voorrondes en tussen de
danssessies main stage op Tomorrowland door, is Emilie geselecteerd
als kandidate voor Miss België.
Voordat ze definitief in de running is
voor Miss België moet ze nu eerst in
een provinciale verkiezing met 21
kandidaten ofwel Miss Vlaams-Brabant of eerste of tweede eredame
worden. Als Emilie een van deze titels
kan binnenrijven maakt ze kans op
het kroontje van Miss België 2023.

Emilie aan de aftrap op KCVV Elewijt

De provinciale verkiezing vindt plaats
op 18 september 2022 in Plopsa. In
de aanloop daarnaartoe moet ze ook

een aantal events organiseren, voor
haar sponsor (juwelenmerk Victoria)
en voor het goede doel.
Supporters van de voetbalploeg KCVV
Elewijt konden Emilie live aan het
werk zien op de aftrap van de match
tegen Racing Mechelen op woensdag
17 augustus.
Aan de Vlaams-Brabantse voorronde
is er ook een televoting verbonden.
Lezers die Emilie willen steunen in dit
avontuur kunnen een berichtje sturen
naar het nummer 6665 met de volgende vijf tekens:
MVB 17 (Miss Vlaams-Brabant,
nr. 17). Een sms kost één euro.
Flyeren of affiches uithangen kan
ook (meer info: ems.vansteenkiste@
gmail.com ).
Alle steun voor deze knappe en sympathieke Elewijtse kandidate is uiterst
welkom!
Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries
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Opendeurdag voor de liefhebbers
EPPEGEM – Vorig jaar hebben we op deze plek al even aandacht gevraagd voor Zennebridge, de
bridgeclub gehuisvest in Eppegem. U weet niet wat bridge is? U kunt het niet spelen? Een goede
vraag ! Lees dan vooral verder.
Als u van wiezen houdt, zal bridge u
ongetwijfeld aanspreken. Het heeft
immers ruwweg dezelfde structuur: in
een eerste fase gaat het om ‘bieden’
- uitmaken hoeveel slagen je gaat
halen - en in een tweede fase worden de kaarten uitgespeeld. Het is
een echte denksport, en er worden
talloze internationale tornooien georganiseerd. Beroemde bridge-spelers,
vraagt u zich af? Wel de beursgoeroe
Warren Buffett is er een van, maar ook
Microsoft-oprichter Bill Gates en uiteraard de onvergetelijke Omar Sharif.

Leuke denksport
“Naast het spelelement is het sociale
aspect van samen spelen minstens
even belangrijk”, benadrukt Gert
Roosens, die het voorzitterschap van
Zennebridge heeft overgenomen van
Lily Gaudaen die dit 11 jaar succesvol
heeft vervuld. En hij gaat er meteen
invliegen. Op zondag 25 september

kun je van 10 uur ’s ochtends tot 17
uur kennismaken met het spel, leren
wat bridge inhoudt, hoe je eraan begint en, vooral, waarom het zo’n leuke denksport is. Als je geïnteresseerd
bent, kun je daarna deelnemen aan
een nieuwe lessenreeks, gegeven
door Luc Verest, die half oktober begint.

Zennebridge groter maken
Na een tiental weken oefenen,
biedsystemen bekijken en vooral
slagen leren tellen, ga je met plezier
uitkijken naar je volgende bridge-robber. De opendeurdag vindt plaats in
de Sportcube, Waterleestweg 12 te
Eppegem. Wie daarna wil spelen, kan
aan de wekelijkse tornooien deelnemen op dinsdagnamiddag (vanaf
13.30 uur) en donderdagavond (vanaf
19.30 uur).
Zennebridge is trouwens een erkende bridge-club, wat betekent dat ze

aansluit bij de Vlaamse Bridge Liga.
De club zelf telt een 90 tal leden
uit Zemst en omgeving, maar Gert
Roosens streeft ernaar het ledental uit te breiden. “Hiermee sluiten
we aan bij de doelstellingen van de
Vlaamse Bridge Liga, die, zoals je op
hun website kunt lezen, zich als doel
heeft gesteld om Vlaanderen ook internationaal wat beter op de kaart
te zetten. Streefdoel van de liga is:
25.000 leden tegen 2025 bij elkaar
brengen.” Veel succes gewenst !

Vlaamse Bridge liga: vbl.be
Website: www.zennebridge.be
Contact: zennebridge@gmail.com

Tekst: Filip Buekens,
foto: Zennebridge

Hoe meer bridgezielen aan de Zenne, hoe meer bridgevreugde.
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INDRUKWEKKEND DRUKWERK
Abeelstraat 102 - 2800 Mechelen I 015 42 32 55
info@drukkerijcoloma.be I www.drukkerijcoloma.be
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Ballroom, fun and dance
ZEMST – Die mooie sierlijke dansparen die we op tv zien, hoeven geen droom meer te blijven.
Je kan het leren in de dansclub ‘Ballroom, Fun and Dance Zemst’. Wil je uitpakken met bepaalde
dance moves en gewoon wekelijks je lichaam bewegen? De dansclub zal je bijstaan. De Zemstenaar ging alvast eens kijken op een oefenavond.
Jean-Pierre wie zijn de krachten achter deze dansclub?
“Met z’n drieën runnen we we dansclub. Mijn naam is Jean-Pierre Debruyne, mijn vrouw, Diana De Smedt
en onze dochter, Nadia Debruyne.
Nadia was als kind Latin & Ballroom
wedstrijddanser, tot de gezondheid
het niet langer toeliet om competitiesport te beoefenen.
Samen met mijn echtgenote zijn we
beginnen dansen als cursist in 2013
bij Vidak te Vilvoorde. Nu nemen wij
enkel nog privélessen bij de beste
leraren van België omdat we onze
danstechniek steeds verder willen optimaliseren.
Afgelopen seizoen hadden we 68 inwoners van Zemst die zich inschreven
voor één of andere cursus en 73 inwoners van andere gemeenten.
In de afgelopen 2 seizoenen, brachten
we ook minstens 8 koppels samen die
een danspartner zochten, dus singles

zijn ook zeker welkom.”
Hoe is Ballroom Fun & Dance ontstaan??
“Sinds 2017 wonen wij in Eppegem en
als gepassioneerde, recreatieve stijldansers zochten we in de regio naar
een dansclub..
De dichtstbijzijnde dansscholen bevonden zich helaas in Vilvoorde en
Mechelen en dus besloten we zelf
een dansclub op te richten in Zemst.
Na de nodige vergaderingen en administratie kregen we het voor elkaar
om de polyvalente zaal van de GBS De
Waterleest, en het Ontmoetingscentrum in Hofstade, te kunnen huren.
Voor de praktische, administratieve
en logistieke kant
ging ik te rade bij een dansclub die 1
jaar eerder opgericht werd.
Op 8/08/2019 kreeg onze dansschool
de huidige benaming (BFDZ) Onze
club staat ten slotte voor Ballroom en
plezier maken.”
Wat is het doel van jullie club?
“Onze doelstelling is om zoveel mogelijk mensen (Zemstenaren en anderen) aan het dansen te krijgen.
Bij voorkeur in het stijldansen. Onze
droom is om vooral de jeugd de passie voor het stijldansen bij te brengen
en uiteindelijk om wedstrijddansers te
creëren.
Drie personen in onze dansclub hebben de opleiding voor kleuterdans bij
“Danssport Vlaanderen” gevolgd. We
zijn er klaar voor om onze jeugd met
open armen te ontvangen. Niet evident....”

Welke dansstijlen leren jullie aan?
“We hebben echt wel een uitgebreid
gamma. Binnen het segment Ballroom heb je Engelse wals, Europese
en niet-Argentijnse Tango, Weense
wals, Slow Foxtrot en Quick step.
Bij Latin heb je dan de Samba, Chacha, Rumba, Paso doble en Jive. Ook
de discoswing wordt hieraan toegevoegd. Buiten Ballroom & Latin bieden we ook het individuele dansen,
zoals Zumba, Power Dance & Latin
Solo.
Bij koppeldansen gaan we voor discoswing, Swing allround, Bachata &
Salsa.”
Zijn er bepaalde criteria nodig om in
te stappen in jullie dansgroep?
“Er zijn geen criteria, of beter gesteld,
de criteria worden door de cursist zelf
bepaald.
Iedere danser dient zelf te bepalen
wat zijn of haar mogelijkheden zijn
zowel op fysiek vlak, capaciteit en
motivatie of welk niveau hij of zij aankan.
Hiertoe staat het iedereen vrij om een
eerste vrijblijvende proefles te volgen,
of een 2-tal weken verschillende niveaus tegelijk te volgen (zonder bijkomende kost) om af te toetsen waar
men zich het best thuis voelt.
Daarenboven is iedereen bij ons welkom los van leeftijd, geaardheid of
afkomst.
Op onze oefenavonden is steeds
minstens 1 leraar aanwezig om bij te
springen als iemand bijsturing nodig
heeft.”
11

Dansen vraagt toch wel wat fysiek,
niet?
“Hier dient men onderscheid te maken tussen recreatieve dansers en
wedstrijddansers.
Wedstrijddansen is zeer intens en
staat gelijk aan topsport. Dit is sowieso niet voor iedereen weggelegd.
Bij ons wordt aan recreatief dansen
gedaan, waardoor ieder op zijn eigen
tempo en inzet zijn hobby kan beleven.
Op de eerste plaats staat vooral het
amusement en sociaal contact. Een
goede en mooie danstechniek komt
pas op de 2e plaats.
Vandaar dat er binnen eenzelfde
groep soms grote verschillen bestaan
in uitvoering en kunde.”
Wat staat er in de steigers voor het
komende jaar?
“In januari 2020 hebben we onze 1e
nieuwjaarsreceptie gehouden met
een drankje, versnaperingen, sandwiches en warme hapjes. Nadien kon
dit niet meer door corona. In januari
2023 plannen we dit opnieuw.
Een jaarlijks weerkerend evenement
zijn de thema-avonden zoals halloween en Kerst, waar we prijzen uitreiken aan de beste of meest creatief
verklede dansers.”

We proberen uitstappen te organiseren. Zo zijn we met 40 personen naar
een wokrestaurant geweest, waarna
een gratis oefenavond volgde met
gratis consumpties voor iedereen.
We nemen deel aan de gemeentelijke
sportdag en in augustus werken we
onder de hoede van gemeente Zemst
mee aan de jeugdsportkampen.”
Hoe kunnen we kennis maken met
jullie club?
“Ik zou zeggen kom op 17 september
naar onze opendeurdag in het ontmoetingscentrum in Hofstade.
De afgelopen jaren hebben we regelmatig allerlei evenementen aangeboden ter promotie van onze dansclub
en het dansen in het algemeen.

Gratis openlucht Zumba, Bachata
& Salsa workshops, Latin solo voor
tieners, gratis oefenavonden, nieuwjaarsreceptie.
Op onze oefenavonden wordt regelmatig gratis een lijndans aangeleerd.
En we gaan dit blijven doen.

Je kan info vinden op onze
website:
www.ballroomfunanddance.be
of op onze facebookpagina:
@ballroomfunanddance.
Hou je het graag persoonlijk
bel ons 0499/77.50.74 of mail
ons gerust via info@bfdz.be.

Tekst: Karin Andries,
foto’s: Ballroom
Fundance
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C A R M I

AGL | ALLAN K | ANTWRP | ADIDAS | AMBIORIX | ARMANI | ATELIER CONTENT | BA&SH | BAUM UND PFERDGARTEN | BRAX
CAROLINE BISS | CLIO GOLDBRENNER | CLOSED | DAME BLANCHE | DIADORA | DL SPORT | DR MARTENS | ELLEN VERBEECK
ESSENTIEL | FLORIS VAN BOMMEL | FURORE | GABOR | GHOUD | GIGUE | GUESS | HACKETT LONDON | HUGO BOSS | JANET & JANET
JULIA JUNE | JUST IN CASE | KAAI | LANCEL | LIES MERTENS | LITTLE DAVID | LIU JO | LONGCHAMP | MARC CAIN | MEPHISTO
MICHAEL KORS | MOMONI | NATHALIE VLEESCHOUWER | NATAN | NATURINO | NERO GIARDINI | NEW BALANCE
PAUL SMITH | PHILIPPE MODEL | PME LEGEND | RALPH LAUREN | PAUL & SHARK | PREMIATA | RIVERWOODS
RONDINELLA | SCAPA | SCOTCH & SODA | SECOND FEMALE | STATE OF ART | STONES & BONES | TERRE BLEUE | HOFF | THIRON
VEJA | VANESSA BRUNO | VOILE BLANCHE | WEEKEND MAX MARA | WRIGHT | XANDRES | ZECCHINO D’ORO | ZILTON | ZINDA | ...

ZEMST Brusselsesteenweg 129 · T 015 627 373 I KORBEEK-LO Tiensesteenweg 8 · T 016 468 468 I WWW.CARMI.BE
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BIJ KROTON MAKEN WE GRAAG TIJD VOOR U.
Onze persoonlijke benadering maakt het verschil. Het team van Kroton
bestaat uit ervaren boekhouders, accountants, fiscalisten en dossierbeheerders. Stuk voor stuk absolute vakmensen die zich vastbijten in
uw dossier. De hele dag door verwerken we cijfers en toch bent u bij
ons geen nummer.

Luk Van Biesen

Geen case is dezelfde. Start-up of multinational, BV of NV, we zoeken
de juiste match tussen dossier en dossierbeheerder. We beseffen als
geen ander dat de vertrouwensband tussen u en ons kantoor heilig is.
Al meer dan dertig jaar werken we aan duurzame relaties. Met succes.
Kroton zoekt oplossingen. We analyseren, optimaliseren en corrigeren.
Zoeken naar de best mogelijke oplossing voor uw specifieke vraag, van
opstart tot overname, zit in onze natuur. Dàt is onze missie.
Zo kunt u zich bezighouden met wat echt telt.

Joris Ceulemans

ONTDEK ONS NIEUWE KANTOOR!
Je vindt ons op Tervuursesteenweg 246 in Hofstade voor
een goede babbel, een kopje koffie en een portie advies.
Tervuursesteenweg 246
1981 Hofstade (Zemst)
info@kroton.be
Luk: 0495 25 10 66

Pieter Stoefs

www.kroton.be

24/03/2022 17:40

Thijs Olympisch… in 2028?
ELEWIJT – Balte Thijs is negentien en studeert politieke wetenschappen aan de VUB. Niets uitzonderlijk, zult u zeggen, maar Balte heeft aan die universiteit ook het statuut van topsporter, waardoor
hij studie en examens kan spreiden. Hij droomt van een plekje op de Olympische spelen.

Specialiteit sprinttriatlon
Iedereen kent wel de beroemde ‘volledige triatlon’, waarin legendarische
atleten aan al even legendarische triatlons deelnemen. Balte Thijs specialiseert zich in de zogenaamde ‘sprinttriatlon’, die bestaat uit 750 meter
zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5
kilometer lopen. “Ik heb altijd al plezier gehad in sport, en dus is de triatlon voor mij de beste keuze. Ik zie
mezelf vooral als all-round atleet.”’
Thijs was twee keer Belgisch kampioen triatlon bij de jeugd en ook al een
keer Belgisch kampioen duatlon (in
2020). Hij werd al vier jaar lang geselecteerd voor het WK triatlon, maar
had nog niet veel geluk: in 2020 werd
het wegens corona afgelast, in 2021
reed hij een slechte race omdat hij
net ervoor het vaccin had gekregen.
In 2022 moet hij wegens een valpartij met de fiets opgeven. En als klap
op de vuurpijl: in 2022 werd het for-

mat omgevormd naar een… duatlon,
wegens het slechte weer. “Door de
aanhoudende regen in het Canadese
Montreal moesten de organisatoren
op zoek naar een alternatief. Er viel
meer dan 40 millimeter regen per
vierkante meter en daarom moest de
stad de poorten tussen de rioolpijpen
naar de St.-Lawrence rivier openen
om overstroming van de stad te voorkomen, maar dat bracht dan weer de
gezondheid en veiligheid van de triatleten in gevaar.
Uiteindelijk werd besloten om van alle
wedstrijden op vrijdag een duatlon te
maken.”, lezen we in het wedstrijdverslag.
Wat zijn de plannen op lange termijn?
Vanaf volgend seizoen komt hij in een
nieuwe leeftijdscategorie, waardoor
hij samen met de elites zal racen,
maar er wordt wel een apart klassement opgemaakt.

“Ik hoop zoveel mogelijk progressie te
maken, zodat ik uiteindelijk mijn mannetje kan staan in het elitecircuit.”
Wat is je ultieme droom?
Er wordt even nagedacht aan de andere kant van de lijn, maar dan komt
het verlossende antwoord: “Parijs
2024 is nog te vroeg, maar vier jaar
later vinden de Olympische Spelen
plaats in Los Angeles, en daar wil ik
zeker van de partij zijn.”
De atleet uit Elewijt heeft nog geen
supportersvereniging, al kan hij natuurlijk wel op de steun van familie
en vrienden rekenen. Wie neemt de
sportieve handschoen op?
Instagram: @balte_thijs
Bekijk ook even de 3thlon.be en
triatlonmechelen.be

Tekst: Filip Buekens,
foto: Jean Andries
Jong zijn en dromen... van de Olympisceh Spelen in 2028.
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Voor een kindvriendelijke
fietsomgeving
ZEMST/WEERDE - De ‘Kidical Mass’ is een plezante fietstocht voor zoveel
mogelijk kinderen met hun ouders. Uiteraard zijn alle andere fietsers ook
meer dan welkom!

Waarom meefietsen?
Met deze actie wil de Fietsersbond in
heel Vlaanderen bij de aanvang van
het nieuwe schooljaar de fietsveiligheid voor kinderen in de spotlights
plaatsen.
In Zemst zijn er al heel wat inspanningen geleverd in de schoolomgevingen. Op deze manier kunnen leerlingen veilig in de scholen toekomen
met een verruimde zone 30.
Onder andere schoolstraat, fietsstraten en andere ingrepen maken dit
mogelijk.

Maar heel wat woonwijken van waaruit kinderen vertrekken hebben nog
de standaard 50km/u regel.
In het actieplan van het Verkeersleefbaarheidplan van Zemst staat:
“Bij een zone 30 kunnen fietsen en
auto’s de weg delen; voor voetgangers is nog steeds een voetpad nodig.
Enkel bij woonerf is ook menging met
voetgangers mogelijk, en is een voetpad dus niet meer nodig.”

Snel actie a.u.b.
Graag wil de Fietsersbond deze stelling onmiddellijk toegepast zien in

de Zemstse bebouwde kom: Zone
30 waar enkel een voetpad is en
woonerf-zone in straten/wijken waar
geen fietspad en geen voetpad is.
Fiets je samen met je kinderen en
vrienden met ons mee voor een kindvriendelijke fietsomgeving?
Fiets je mee van aan je deur tot aan de
school, sportclub en jeugdvereniging?
Dat is dan top!
Daar gaat de Fietserbond voor, samen
met jou!

Praktische info
Wanneer & waar?
Op vrijdagavond 16 september
op het kerkplein van Weerde.
° Vertrek 17u:
Dorpsplein Weerde
° Aansluiten 17u20:
Zenneweg, Chiro Eppegem
° Aansluiten 17u40:
Schoolstraat, plein bib Zemst
° Afsluiten 18u:
Dorpsplein Weerde

Senne en Erwin Vermeir fietsen in de Gildestraat. Een straat in zone 50 zonder
fietspad waarlangs heel wat kinderen naar school rijden.
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Tekst & foto: Fietsersbond Zemst
(Chris De Laet)

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
17

vilvoorde

SINDS 1965 HUIS VOOR VERTROUWEN VOOR DE MAN MET SMAAK

J.B. Nowélei 43 - 1800 Vilvoorde
www.gentlemenvilvoorde.be
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Voetbalseizoen 2022-2023 van start
ZEMST - Zondag 4 september stond de eerste wedstrijd van de competitie op het programma.
Worden de verwachtingen ingelost? De Zemstenaar deed een rondvraag.
1. Wat zijn jullie troeven?
2. Welke ambitie heeft de club?
3. Wat zijn de verwachtingen?
4. Onze visie?

Derde Amateurs A
KFC Eppegem
Sportief manager Pieter De Wit:
“Wilskracht moet onze troef zijn”
1. Vorig jaar was er één met matige resultaten. We hebben
wel als ploeg veel wilskracht getoond. Dat moet ook dit
seizoen een troef zijn. Achteraan stond het vorig seizoen
al vaak goed. Vooraan zijn we ervan overtuigd dat we versterkt zijn, zodat we daar hopelijk meer slagkracht kunnen
tonen. Ons grootste pluspunt moet een sterk collectief zijn.
2. De ambitie van de club blijft een stabiele nationaler te
zijn. We voetballen zes seizoenen in de nationale reeksen
en daar mogen we best fier op zijn. Daarnaast moet het
onze ambitie zijn om met zoveel mogelijk jongens uit de
jeugd en uit de buurt te spelen.
3. We rekenen op een rustiger seizoen dan het voorgaande. Het eerste doel moet zijn om niet in degradatiegevaar
te komen. Daarna moet je er als ploeg en als speler het
maximale willen uithalen en zo hoog mogelijk proberen
te eindigen, zonder ons op een positie vast te pinnen. Dat
heeft vorig jaar ons zeker geleerd. We willen een club zijn
die de kans geeft aan jonge talenten uit de buurt. Naast het
puur sportieve blijft het sociale aspect belangrijk. Iedereen
binnen de club moet de waarden van de club respecteren.
Voetbal blijft ontspanning, dus blijft het uiteindelijk nog altijd een plek waar iedereen zich moet kunnen amuseren.
4. 7de plaats.
KFC Eppegem

Eerste Provinciale
KCVV Elewijt
Trainer Geert Deferm:
“Voetbal waar de club trots kan op zijn”
1. KCVV Elewijt is een stabiele club met een homogeen
en sterk bestuur. De club heeft met Rudy Bautmans een
voorzitter waar iedereen naar opkijkt en gaat prat op vele
onbaatzuchtige medewerkers en trouwe supporters.
2. Met een plaats in de middenmoot ben ik een tevreden
trainer.
3. Ik denk dat er genoeg kwaliteit in de kern zit om ons te
tonen in eerste provinciale. Een zo goed mogelijk seizoen
met goed voetbal, gekoppeld aan de nodige inzet en mentaliteit is ons streefdoel. Ik ben veeleisend en wil voetbal
zien waar de club trots kan op zijn. Ik leg de nadruk op beleving en verwacht van de spelers dat ze hun uiterste best
doen. Na de eerste trainingen kan ik alleen maar fier zijn op
de jongens. De wedstrijden voor de beker van België zijn
een ander verhaal. Duelkracht en voetballen met een hart,
dat heb ik te weinig gezien. Daaraan hebben we hard gewerkt. We zijn klaar voor een goede start.
4. 6de plaats.

KCVV Elewijt

Derde Provinciale A
FC Zemst
Voorzitter / manager Jurgen Deman:
“De toekomst oogt rooskleurig”
1. Onze troeven zijn standvastigheid in het algemeen,
aangevuld met een evenwichtige mix van jongeren en ervaren spelers. Na het missen van de titel hebben we ons
in elke lijn met een extra speler versterkt, voorts bleef de
structuur behouden. Een extra troef voor de toekomst is
uiteraard een goede jeugdwerking. Veel moois zit er aan
te komen en in deze optiek zijn we gestart met een (type)
beloften ploeg, waar onze betere jongeren aangevuld met
enkele A-spelers progressie kunnen blijven maken met het
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oog op een plaats in de eerste ploeg.
2. FC Zemst heeft steeds, wat het eerste elftal betreft, de
ambitie om met gezond verstand en evenwichtig beheer
een prominente rol te spelen in derde provinciale. Als de
kans zich zou aanbieden om eens van een hogere reeks
te kunnen proeven, zouden we hier niet weigerachtig tegenover staan. Maar, dit zonder aan onze waarden en principes te raken. Wat wil zeggen dat we niet zomaar alles
overboord gooien en de jeugdproducten gaan negeren om
te promoveren. Maar… Que sera sera! Een verdere uitwerking van onze ambitie ligt in het behalen van een tweede
Footpass-ster, wat ons de mogelijkheid zou geven provinciaal voetbal aan te bieden, en zo de jeugdwerking nog
meer te stimuleren en verbeteren. Dat Voetbal Vlaanderen
beslist heeft om de jeugdploegen vanaf dit seizoen over de
provinciegrenzen heen te laten voetballen is ook een pluspunt. Wij liggen immers op de provinciegrens waardoor er
heel veel derby’s bij komen met ploegen uit de Mechelse
regio. Dit betekent kortere verplaatsingen en meer publiek.
3. De verwachting is dat ons eerste elftal opnieuw bovenaan zal meedraaien met mooi en attractief voetbal, dankzij een sportieve staf o.l.v. Bart Van Winckel, die al tien jaar
met succes de lijnen uitzet. Een aderlating anderzijds is
het wegvallen van twee sterkhouders: ten eerste van onze
kapitein Miguel Quintana, die zijn spelersschoenen aan de
haak heeft gehangen en zich met veel enthousiasme gaat
toeleggen op het trainen van de allerjongsten (U5/U6);
een tweede verlies heeft te maken met de blessure van
onze rots in de branding achteraan, Pascale Bozonne. Hij
scheurde zijn achillespees maar zal er zeker terug staan
na nieuwjaar. Met de inpassing van enkele gerichte aanwinsten zouden we dit moeten kunnen opvangen zodat
we weer volop kunnen meedoen voor een plaats aan de
top. Met wat er nog zit aan te komen oogt de toekomst
rooskleurig.
4. 1ste plaats.
FC Zemst

Vierde Provinciale
Verbroedering Hofstade
Manager Tom Straetman:
“Zo hoog mogelijk eindigen”
1. We hebben dit seizoen een uitgebalanceerde ploeg met
meer mogelijkheden vooraan. De dragende spelers zijn
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gebleven en die hebben we proberen aan te vullen met
jongere, talentvolle spelers. We hebben de eerste weken
van de voorbereiding gezien dat de groepssfeer goed is en
de honger om er dit jaar er een mooi seizoen van te maken
groot is.
2. De ambitie van de club is al enkele jaren om terug naar
derde provinciale door te stoten, dus willen we zeker zo
hoog mogelijk eindigen. Door de wijzigingen in het competitieformat, met periodetitels en een eindronde met 24
ploegen over vier wedstrijden zou het voor de ploegen in
de kop van het klassement die naast de titel grijpen wel
eens een heel lang seizoen kunnen worden.
3. Er zijn een aantal nieuwe ploegen in de reeks waar veel
van verwacht wordt, zoals Grimbergen B en Kampenhout
B. Een aantal andere ploegen hebben zich ook gevoelig
versterkt, zoals onze buren uit Weerde en ook Elewijt B en
Eppegem B hebben er extra kwaliteit bijgehaald. Dat komt
natuurlijk de spanning en de kwaliteit van de wedstrijden
ten goede. We verwachten zo lang mogelijk mee te draaien aan de kop, maar in vierde provinciale met vele B-ploegen weet je nooit. We kijken in elk geval met veel goede
moed en goesting uit naar het nieuwe seizoen.
4. 4de plaats.

KCVV Elewijt B
Trainer Christophe Alaers:
“De club heeft ambitie op elk niveau”
1. We hebben een team dat sterke automatismen heeft
gekoppeld aan een duidelijk spelsysteem. Daarnaast beschikken we over verschillende profielen die op meerdere
Verbroedering Hofstade
posities uit de voeten kunnen en dus de nodige mogelijkheden bieden voor positieverschuivingen.
2. De club heeft ambitie op elk niveau, zowel bij de jeugdwerking als bij onze teams in de bovenbouw.
Meer specifiek voor KCVV B willen we een sterke ploeg zijn
die het alle andere elftallen op elk vlak moeilijk wil maken.
Ook hier spreken we van een gezonde, maar vooral realistische ambitie, wat niet wil zeggen dat we niet willen meedoen voor de prijzen mocht die kans zich voordoen.
3. Het B-team verwacht een sterk seizoen met enkele uitschieters tegen op papier sterkere ploegen. Een plaats zal
je van mij niet direct vernemen, hoewel dit binnen de groep
wel al duidelijk werd uitgesproken.

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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We weten perfect wat binnen onze mogelijkheden ligt en
waar er nog groei mogelijk is.
4. 8ste plaats

KCVV Elewijt B

KFC EPPEGEM B
Steven Van de Vondel:
“Regelmaat is de sleutel van succes”
1. Uiteraard zijn we ambitieus, anderzijds zijn wij ook realistisch en beseffen we dat we in een loodzware reeks zijn
terechtgekomen. Sportief kunnen we dat alleen maar toejuichen. Iedereen kan van elkaar punten afpakken, regelmaat is de sleutel tot succes.
2. Aanvallend voetbal brengen met een herkenbare identiteit. We hebben een kern met een mooi evenwicht: jeugd
(eigen jeugd van KFC Eppegem) waarin hard gewerkt wordt
aan zowel collectieve als individuele ontwikkeling.
3. Onze grootste kwaliteit is homogeniteit. KFC Eppegem
B is een echte vriendengroep waarvan iedereen onvoorwaardelijk voor elkaar door het vuur gaat. Bovendien hebben we voetballend vermogen in elke lijn, wat de basis zal
vormen van onze manier van voetballen.
4. 5de plaats.

Voetbal Vlaanderen - Recreatief
SK Laar
Thomas Ceulemans:
“Financieel een rustig seizoen doormaken”
1. Het is algemeen bekend dat onze accommodatie een
lust voor het oog is. De drie velden liggen er goed bij en al
het materiaal is in prima staat en/of recent vernieuwd. Dit
alles is mee te danken aan al onze vrijwilligers die in weer
en wind komen helpen; voorbeeld daarvan is de succesvolle ‘kuisdag’ met meer dan 30 aanwezigen. Ook onze sponsors en de gemeente mogen en kunnen we niet vergeten.
Voorts houden wij ons lidgeld zo democratisch mogelijk.
Het feit dat wij spelers niet vergoeden (ook op hun eigen
vraag) helpt mee onze club financieel gezond te houden.
2. Een financieel en sportief rustig seizoen doormaken en
hopelijk kunnen we onze mosselfeesten en restaurant ten
volle laten doorgaan, zonder beperkingen.
3. Met heel wat spelers (7!) die gestopt zijn, belooft het
een moeilijk seizoen te worden. Het is daarom nu het
ideale moment om de aanstormende jeugd mee te integreren met als doel een nieuwe ploeg te bouwen voor de
toekomst. De ambitie is evenwel ons te handhaven in de
op één na hoogste reeks van het recreatieve voetbal in de
provincie Antwerpen.
Onze visie:
- Iedere speler/speelster telt mee en wordt op een positieve manier begeleid.
- Spelers/speelsters leren bij op voetbaltechnisch vlak en
over samenwerken in teamverband.
- Spelers/speelsters hebben plezier in het spel, spelen om
te winnen maar winst is geen doel op zich.
- Iedere speler/speelster heeft respect voor elkaar en alle
betrokkenen.
- We beogen om jeugdspelers te laten doorstromen naar
onze seniorenploegen.

KFC Eppegem B

VK WEERDE
Gunter Pepermans:
“Beter doen dan vorig seizoen”
1. In alle linies zijn we versterkt en niemand is vertrokken.
2. De ambitie is beter doen dan vorig seizoen.
3. Meedoen in de top drie
4. 7 de plaats

SK Laar

Tekst en foto’s: Jean Andries

VK Weerde
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Houden van… handtassen
ELEWIJT – Buitenleder, voeringleder, verfpen, magneten, geweerknoopjes... Ik hoor het tot ver voorbij Zemst donderen als Syl mij zowat murw slaat met haar handtassenterminologie. ‘Sacochen’, niet
echt mijn ding, evenmin als schoenen, maar wie ben ik om neen te zeggen tegen een leerrijk gesprek
met een fijne dame en haar passie voor lederen handtassen?
Sylviane Hoedemaekers – Syl voor de
intimi – is een echte Vilvoordse (Peutie), maar is sinds halverwege de jaren
80 een Elewijtse. Modestudies leidden
haar naar een job bij Het Modepaleis
en zo maar eventjes 23 jaar lingerieverkoop bij Marylou in de Leuvensestraat in Vilvoorde. De tanende fysieke
handel mondde uit in een stopzetting
van de zaak, mede door de leeftijd van
de zaakvoerders. Syl bleef niet bij de
pakken zitten, deed nog wat andere
jobs in de modeverkoop tot tram zes
in aantocht was. In 2019 wenkte het
pensioen.

Handtassenvirus
Syl: “Toen de dochter van een vriendin
avondles ging geven in handtassen
maken - eerst in stof, daarna in lederbegon er bij mij een belletje rinkelen.
Dat wou ik doen! Helaas stak een bekend virus stokken in de wielen. Maar
ikzelf werd aangestoken door een ander, veel gezonder virus: dat van lederen handtassen maken!”
Je maakt me nieuwsgiering, vertel
voort!
“Door corona verliepen de avondlessen uiteraard niet volgens plan, maar
met de kennis die ik al had wou ik verder werken aan mijn eerste projectjes.
In de garage heb ik dan mijn naaiatelier
geïnstalleerd met een lederstikmachine, een schalmmachine en een filteermachine.”
Waarvoor dienen deze twee laatste
machines precies?
“Een schalmmachine dient om het leder aan de kanten dunner te maken,
wat handig en mooier is om te stik24

Syl heeft zich op korte tijd bekwaamd in het
maken van lederen handtassen in diverse maten en vormen.

ken. Een filteermachine dient om de
zijkanten van het leder te branden om
zo min mogelijk vezeltjes te hebben en
zodoende een mooi randje in het leder
te branden.”
Syl toont fier een hele reeks van haar
creaties: grote, kleine, ronde, vierkante, stevige, soepele, met of zonder
ritssluiting, schouderriem, handvat,
binnen- of buitenzak, enz. “Eens je
een keuze gemaakt hebt, kan je beginnen met het patroon te tekenen op
soepel karton en daarna op het leder
te leggen om uit te snijden. Je kan het
patroon ook eerst in elkaar steken om
beter te visualiseren hoe je handtas er
gaat uitzien.”

Soufflet
Syl vervolgt haar technische uitleg:
“Een handtas bestaat uit body, rabat, sous-rabat, face en soufflet. Met
soufflet wordt de zijkant van de tas
bedoeld. Er bestaan verschillende
soorten zijkanten: zijwaartse soufflet
met aangesneden bies, zwevende of
doorlopende soufflet, domino-techniek, enz. Maar alle technieken hier
uitleggen zou ons te ver leiden”.

Syl is graag creatief in haar ontwerpen.
Meestal vertrekt ze vanuit projecten
van op school waar ze dan een persoonlijke toets aan toevoegt. Gewoonlijk werkt ze met rundsleder, maar ook
geiten- en hertenleer kan gebruikt
worden. Niet zelden benut ze ook recupmaterialen, bv. voor gespen. Alle
handtassen die Syl maakt zijn in feite
uniek. Sinds kort prijkt ook haar logo –
SH – discreet op de tassen.
“Het is niet mijn bedoeling om op grote
schaal handtassen te gaan maken. Het
is een passie die hobby moet blijven.
Familie, vriendinnen en goede kennissen doe ik er graag een plezier mee”,
besluit Syl.
Mochten er lezers van de Zemstenaar
het werk van Syl graag beter leren
kennen, dan mogen zij altijd een mailtje sturen naar alex.lauwens@telenet.
be . Ondergetekende zorgt er dan voor
dat het bij haar terecht komt.
Tekst: Alex Lauwens,
foto’s: Jean Andries

Nieuw: Biodanza voor 50+
Bewegen op leuke muziek
Volgens je eigen mogelijkheden
Gemakkelijk, plezierig en ontspannend
Krijg meer energie!
Kennismakingslessen op dinsdag 6 en 13 september
van 10u15 - 11u45
Bib Zemst, Schoolstraat 23
Bel me voor meer info of schrijf je in: Willi Lichtert (arts)
0476/93 67 88, willi.lichtert@skynet.be, www.willilichtert.be

Organisatie: Sunny Side Up vzw

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
25

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

Special Olympics in galop naar
manege Verbrande Brug
EPPEGEM – Groot nieuws! De Special Olympics komen in mei 2023 naar manege Verbrande Brug.
Maar er is ondertussen nog veel meer moois te beleven daar. Op een drafje nemen we jou mee hoe
het allemaal begon en wat je die grote dag mag verwachten. Onze gids heet Ann Verreth.
Ann, kan je ons uitleggen hoe de Special Olympics terechtgekomen zijn in
Eppegem. Alles is toch gestart met
‘Horse Fun’?
“Wij zijn daar ingerold met de grootste
overtuiging dat contact met paarden
een positief effect heeft op mensen
met een beperking. Gaandeweg zijn
we geëvolueerd naar lessen waarin
de kinderen eenvoudige oefeningen
uitvoeren op en rondom het paard
(basis van hypotherapie). Het contact
en de bewegingen van het paardenlichaam heeft een helend effect. Dat is
kleinschalig begonnen, maar ondertussen vindt elke zaterdag om 14.00
uur ‘Horse Fun’ plaats. Enkele ouders
staan nu in voor de organisatie van
het wekelijks gebeuren en dit onder
begeleiding van Pascale Massez.”
Pascale, even terug naar de basis,
wat kunnen mensen verwachten van
Horse Fun?
“We doen een korte kennismaking,
voeling met het paard, het op- en afzadelen, het paard strelen, bepaalde
bewegingen, kleine toertjes stappen
en in functie van wat de ruiters al
kunnen, gaan we soms iets verder.
Dit allemaal onder begeleiding van
bij voorkeur een vaste begeleider die
de ruiter moet voorzien. Het mooie is
dat de manege Verbrande Brug zelf
de paarden ter beschikking stelt en de
ruiter dient enkel een verzekering te
nemen voor zichzelf en diens begeleider. Ann helpt ook om het juiste paard

te kiezen en toe te wijzen aan de ruiter. We houden het echt laagdrempelig en iedereen met een beperking is
welkom! Hoe meer mensen we kunnen bereiken, des te beter.”

Pascale, hoe maken we dan het bruggetje van Horse Fun naar de Special
Olympics die jullie gaan verwelkomen in het Hemelvaartweekend in
mei 2023?

Wat een prachtig initiatief! Niet alleen tijdens de Horse Fun, maar ook
nadien blijven jullie mensen inspireren en verenigen.

“Onze zoon Jochem zit zelf in een
voorziening in Tienen en is al meer
dan 25 jaar actief bezig met paardrijden en nam zelf reeds met succes
deel aan de Special Olympics. Jammer
genoeg vernamen we dat voor de editie van de Special Olympics te Mechelen het paardrijden werd geschrapt
als discipline omwille van budgettaire
redenen. Dit konden wij niet zomaar
toelaten aangezien wij beschikken
over de kennis, de infrastructuur maar
vooral de passie en gedrevenheid om
deze discipline in de kijker te zetten.”

“Na de lessen voorzien wij ‘Napaardcafé’ en kan iedereen iets drinken,
napraten en ervaringen uitwisselen om ouders en mensen
met een beperking te verenigen.
Het is een hechte groep en we kunnen
heel open bepaalde zaken waarmee
we geconfronteerd worden in het dagelijkse leven op een vlotte manier
bespreekbaar maken.”
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En dus hebben jullie tesamen met
Ann en André en nog een heleboel
andere vrijwilligers de koppen bij
elkaar gestoken. Jullie trokken jullie
stoute ‘botten’ aan, vertel?
“We hebben de organisatie van de
Special Olympics uitgenodigd hier ter
plekke. Los van enkele financiële aspecten was meteen duidelijk dat de
manege Verbrande Brug een prachtige locatie is om alsnog het paardrijden mee op te nemen als discipline
en is iedereen overtuigd dat hier alle
troeven aanwezig zijn om er een fantastische dag van te maken.”
Ann, wat staat er te gebeuren in het
Hemelvaartweekend 2023 (18 tot en
met 21 mei 2023)?
“We gaan er tezamen met Special
Olympics een onvergetelijk weekend
van maken met een fandorp, animatie, leuke sfeer met uiteraard paardrijden dat centraal staat. Vanuit de
manege Verbrande Brug doet Jochem
mee en we proberen nog een andere

ruiter mee aan boord te krijgen. We
hopen zoveel mogelijk mensen te
kunnen bereiken die komen supporteren, want voor de ruiters is het een
fantastische ervaring als er veel mensen zijn om hen aan te moedigen. We

hopen op veel volk en het wordt een
onvergetelijke dag. We hebben nog
wel wat werk qua voorbereidingen,
organisatie en het comité van Special
Olympics maar wij kijken er ontzettend naar uit.”
Lezers van De Zemstenaar, blokkeer
het Hemelvaartweekend mei 2023
in jullie agenda’s! Wie kan er uiteindelijk zeggen dat ze naar dé Special
Olympics kunnen gaan in de eigen gemeente? Te mooi om niet te gaan en
de ruiters aan te moedigen!
Hou zeker Facebook en de website
van manege Verbrande Brug in het
oog!
Wil u eerder al eens kennismaken met
Horse Fun? Welkom op zaterdag om
14.00 uur in manege Verbrande Brug.

Tekst: Wendy Boone,
foto’s: Ann Verreth
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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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On d e r d e m e n

sen

Foto’s: Jean An
dries

De jeugd van KFC Eppegem en omstreken kwam
op de 18de zomerstage
aan haar trekken. Spelers van 5 tot 14 jaar trotse
erden de warmte en hadden op een speelse manier voetbalplezier. De traine
rs, onder leiding van
Steven Van de Vondel, leerden de basis van het
spelletje. Warm middagmaal,
leuke verrassingen en activiteiten stonden op het
programma.
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K.A.C.E.Z organiseerde op de laatste zaterdag van juni haar
clubkampioenschap. In groep één werd Sandra Van Loo met
haar Hetcor de laureate. Billie van Bart Ongena kroonde
zich tot kampioen in groep twee. In groep drie werd Jade
Mortelmans met Dexter de primus. Bram Van der Elst zegevierde met Lota in groep vier. Niet Lienn Boone, die de voorbije tien jaar telkens clubkampioene werd, maar wel Jimmy
Bertens met Rex werd clubkampioen in de hoogste reeks.
Op de foto: alle clubkampioenen, al moest de afvaardiging
van het schepencollege het wel zonder trofeeën doen.
“Verkeerde levering” was de uitleg. Foto 2: Jimmy Bertens
won de trofee Alex Heyvaert.
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Aan de Crolcup in Zemst-Laar op 20 augustus namen 44 jeugdploegen deel. De trofee
voor de U8-competitie was voor KFC Eppegem!

De Weitse Gans en KCVV Elewijt B speelden op woensdag 3 augustus
een vriendschappelijke wedstrijd. Meteen een pittig prestigeduel tussen de broers Robbe en Bjarne Imbrechts. De Weitse Gans met Robbe
(staande) was de betere ploeg en won met overtuigende cijfers (foto
boven). Moeder Nancy was fier op de prestaties van haar zonen en
wilde na afloop graag samen op de foto (onder).
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Alweer een prachtige start van de 16de jaarlijkse FC Zemst-stage.
75 jeugdspelers, vier dames in de keuken, een tiental enthousiaste jonge en ervaren jeugdtrainers en vele helpende handen.

In een boeiende finale, gekleurd met veel en mooi volk, won FC Zemst de Beker van
Zemst tegen eerste provincialer KCVV Elewijt met 4-2 cijfers. Verbr. Hofstade won
tegen VK Weerde (3-2) voor de derde plaats en KFC Eppegem was de betere van SK
Laar (4-3). FC Zemst won de eerste editie van de Beker van Zemst. KCVV Elewijt was
drie keer op rij winnaar en heeft definitief een wisselbeker in zijn bezit. FC Zemst,
met acht Zemstenaren op het plein, was fier op hun prestatie. Voorzitter-manager
Jurgen Deman mocht de nieuwe wisselbeker in ontvangst nemen en samen met trainer Bart Van Winckel, kapitein en spelers werd dat met veel enthousiasme gevierd.
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E: info@verlinden-interieurbouw.be
T: 0496993027
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Ontdek Biodanza op
dinsdagavond
Bewegen en dansen op fijne muziek
volgens je eigen mogelijkheden.
Stress en spanning loslaten.
Meer plezier, energie en verbondenheid!
Maak kennis op dinsdag 6 of 13 september, 19u30 in de bib te Zemst
Eerste les: 10 €, tweede les gratis.
Bel me voor meer info of schrijf je in: 015/62 06 35
greet.selderslaghs@skynet.be, www.itworkstomove.eu
Organisatie: Sunny Side Up vzw

Brasserie Oud Sempst
Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
0475/33.17.59
www.oudsempst.be
+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn
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Pierre en Annemie schieten raak
WEERDE - De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Weerde beleefde een schuttershoogdag. De
leden schoten er voor de titels van koning en prinses en dat lukte Pierre De Ron en Annemie
Bakelants.
Pierre De Ron is 67 en al lange tijd
actief als handboogschutter. Hij nam
ook geregeld deel aan de traditionele koningsschieting van zijn gilde.
Pas nu lukte het hem voor het eerst
om de hoofdvogel af te schieten en
zich tot gildekoning te kronen. Daarvoor had hij achttien beurten nodig.
Pierre schiet met een katrollenboog
maar zal nu moeten oefenen met een
gewone lattenboog, om deel te nemen aan de koningsschieting van het
gewest in Hakendover. Daar is een
authentieke handboog zonder technische snufjes verplicht. De nieuwe
koning kreeg ‘de breuk’ omgehangen
door de uittredende koning Hubert
Bakelants en felicitaties van burgemeester Veerle Geerinckx die ook aan
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Koning, prinses en jeugdkampioen vierden met andere gildeleden op de wipweide.

de schieting deelnam.
Naar oud gebruik schieten de gildezusters hun wedstrijd op de liggende
wip voor de titel van prinses. In die
competitie was Annemie Bakelants de
beste met een raak schot in de veertiende ronde, in een kamp met Ilse
Verhoeven.

De jongeren gingen hun kans op de
liggende wip op de verkorte afstand
van 12 meter. Robin Massant won het
van Ella Souffriau.
Tekst & foto: Juliaan Deleebeeck
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ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

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

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
40 jaar ervaring in eigen streek

Foto: Jean Andries

n
i
a
l
A
&
x
Ale

De kringwinkel

In de kringwinkel in Vilvoorde, niet ver van Zemst, is het een drukte van jewelste. En niet alleen tijdens de openingsuren.
Elke nacht komt alles wat daar te koop is even tot leven.
Boeken, dik en dun, vliegen half geopend en dartel als vleermuizen door de duisternis, blij dat ze voor even bevrijd
zijn uit de omknelling van de boekenkast.
Ze scheren laag over de kinderbuggy’s die het gekronkel van de roze kinderarmpjes en -beentjes missen. Ze vliegen
voorbij de grote spiegels aan de muur die treurig zijn omdat ze niets moois te weerspiegelen hebben.
Koffietassen in alle formaten en kleuren rinkelen intussen op hun bordjes en verlangen zuchtend naar de ochtenden
waarop ze uit de kast gehaald worden om hun nieuwe slaperige bewoners hun eerste dampende koffie te schenken,
want daar halen ze het grootste geluk uit.
Naast hen pochen de opgerolde deurmatten tegen elkaar wie er allemaal bij hen ooit over de vloer geweest is. Dat
gaat van minnaars tot minnaressen, tot verloren zonen en bekende politiekers, waarbij ze het niet nalaten om uit de
biecht te klappen over wie daarvan steevast vieze voeten had.
Een paar meter hoger, aan het plafond, zijn de verhalen te horen van de drie luchters die al lang te koop zijn.
De eerste vertelt vol weemoed over de talloze leuke familiefeesten die hij heeft mogen verlichten. De tweede klaagt
over al de pijnlijke ruzies van een ouder koppel waar hij noodgedwongen jarenlang op moest neerkijken en jammer
genoeg niets aan kon verhelpen.
De derde luchter, die luistert alleen maar. Hij doet er het zwijgen toe, want hij hing heel zijn leven aan het plafond van
een slaapkamer en bedgeheimen worden nu eenmaal niet doorverteld.
In een andere hoek van de winkel is een ouderwetse en versleten steelstofzuiger eenzame rondjes aan het rijden,
om te bewijzen dat hij nog kranig genoeg is om op zijn eentje het huis van een gezin stofvrij te maken, zo lang het
huis maar niet te groot is.
Op een dressoir tegen de muur hebben borden van een servies stiekem aan de viltstiften gevraagd om de prijs op het
etiketje aan hun onderkant te wijzigen in een lagere prijs, zodat ze snel weer in iemands huishouden en kast zouden
opgenomen worden.
Even verderop, netjes op een rij, liggen dan weer oude poppen. Bij sommige daarvan biggelt duidelijk een traan in
hun ooghoek. Zij missen het gevoel van onder de arm genomen te worden door kleine prinsesjes. Dat ze daarbij
soms ook met de haren over de grond gaan gesleept worden, nemen ze er met plezier bij.
Dicht bij de uitgang staan tientallen bierglazen fris gewassen te blinken. Zij denken met veel plezier terug aan hoe ze
de vele dorstige hebben gelaafd tijdens fuiven en barbecues. Tegelijkertijd gaan hun gedachten uit naar hun gevallen
of gebarsten broeders die onverbiddelijk weggevoerd werden naar de glasbol.
Als het stilaan buiten weer licht wordt, en de naderende voetstappen van de bediende te horen zijn die de kringwinkel
gaat openen, komt alles en iedereen haastig in beweging. De boeken vliegen snel terug naar de boekenkast, klappen
dicht en gaan netjes op hun plek in de rij gaan staan.
De luchters knipperen nog een keer als test, de poppen schikken hun kapsel en de stofzuiger steekt trots zijn borst
vooruit. Nog eenmaal is er gerinkel van glazen en borden te horen en dan wordt het stil. Even later, als de kringwinkel
geopend is, en de eerste bezoekers binnenkomen, is het alsof er niets gebeurd is. Maar als je je oren spitst, hoor je
overal rondom jou zachtjes fluisteren “neem mij mee, neem mij mee”.
Alain - Térieur - Dierckx
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Vier feest, geniet & koester
ELEWIJT - Plan je een verjaardag, een trouwfeest of wil je van jouw tuinfeest een onvergetelijke
dag maken? Ga dan eens langs bij Cherry on the cake op 18 september in the Ruby in Elewijt. Drie
Zemstse vriendinnen, elk actief in de ‘party business’, sloegen de handen in elkaar en brengen lokale ondernemers samen met als doel van jouw feest een onvergetelijke ervaring te maken.
Je vindt er die namiddag alles wat je
nodig hebt om van je feestje een knaller van formaat te maken. Ondernemers uit de streek tonen er hun producten en diensten, allemaal met één
doel: jouw feest onvergetelijk maken.

Wie kan je er vinden?
Vanessa Stevens Photography
Vanessa zorgt met haar camera voor
mooie herinneringen om duizend
maal opnieuw te bekijken en voor altijd te koesteren.
www.vanessastevens.be
Kidsbonus verzorgt de kinderbegeleiding tijdens elke gelegenheid met
leuke activiteiten op jouw feestlocatie.
www.kidsbonus.be
StellaConcepts
Maak je feestje extra bijzonder met
gepersonaliseerde feestdecoratie van
StellaConcepts.
www.stellaconcepts.be
Pastel By Ellen
Ellen maakt zoetigheden, cakes en
cupcakes met veel liefde en naar jouw
wensen.
@pastel_byellen
Le Jardin Secret
Sarah zorgt voor unieke ceremonies
op maat. Zowel voor huwelijken als
afscheidsceremonies.
www.lejardinsecret.studio
I DO Weddings & Events
Bij I DO kan je terecht voor de volledige organisatie, aankleding en/of begeleiding van jullie mooiste dag.
www.ido-weddings-events.be
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Bloom and Blossom
Véronique zorgt voor bloemen voor al
die speciale momenten, telkens met
heel veel liefde gemaakt.
www.bloomandblossom.be
Carumbola
Carumbola is een Belgisch merk van
dranken op basis van rum. Je kan er
gemakkelijk cocktails mee maken, als
aperitief of after-dinner cocktail of
anders geniet je ervan met ijs.
Je kan er rondkuieren en wat ideetjes
opdoen. Op de Barok – Zomerbar geniet je van een frisse cocktail of wat
lekkers van de lokale foodtruck. Ook
de live band NotheBobs zal die namiddag het beste van zichzelf geven.
Vergeet zeker niet om een leuke
goodiebag mee naar huis te nemen!
Meer info op: https://www.vanessastevens.be/cherryonthecake
Praktisch:
Zondag 18/09/2022 van 13.00 u tot
18.00 u in The Ruby (Rubenskasteel
Elewijt).
Contactpersonen:
Kristel Vanden Breeden
T. 0496 03 16 30
Vanessa Stevens
T. 0486 84 49 36

Tekst: Sofie De Win,
foto: Vanessa Stevens

WEDSTRIJD
Speciaal voor de Zemstenaar, heeft
Cherry on the Cake ook een wedstrijd.
Je maakt kans op
• een minishoot
• een gepersonaliseerde vlaggenlijn
• een groot boeket aan huis geleverd
• een taart voor zes personen
• een tafelstyling voor kerst
voor zes personen
Stuur voor 20 september ‘22
een mailtje naar info@dezemstenaar.com met een antwoord
op de volgende twee vragen.
1. Hoeveel ballonnen hangen
er in de ballonnenboog aan
de ingang van de beurs?
2. Hoeveel mensen zullen er
meedoen met de wedstrijd?
De winnaars maken we
bekend in onze volgende editie.
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Pop-up zomerbar met ambitie
ZEMST - Jan Janssens heeft met de hulp van Miguel Polido Pilo in juli zijn kandidatuur ingediend
voor de pop-up bar van de Melkerij. Ze kregen een tijdelijke concessie tot einde december 2022.
De ambitie is om het zomerterras op volle toeren te laten draaien, wat tot bij het ter perse gaan
alvast heel aardig lukt.
Jan en Pilo hebben besloten dat Jan
de volledige uitbating van de Melkerij
op zich neemt! Pilo concentreert zich
op de zomerbar ‘Barok’ gelegen aan
het Rubenskasteel.
De Zemstenaar was wel nieuwsgierig hoe Jan de nabije en verdere toekomst ziet.

In de loop van september zullen we
zien hoe dat allemaal praktisch te
doen is. In het najaar gaan we ook bekijken wat we eventueel op de menukaart kunnen zetten. Nu is het terras
een aantrekkingspool, in de koudere daaropvolgende maanden zal de
mooie binnenruimte van de Melkerij
die rol moeten overnemen.”

Jan, die tot voor kort nog bij de politie
werkte, maar al jaren droomt van een
horeca-ervaring, legt uit: “Onze tijdelijke concessie is beperkt tot het horecagedeelte. Vanaf september begint
het cultureel seizoen opnieuw met de
programmatie van de gemeente.

Jan heeft ondertussen, met de hulp
van zijn drie kinderen, ook de uitbating van de sporthalkantine van
Zemst voor zijn rekening genomen.
Met een uitgebreid netwerk van familie, kameraden en flexi-jobbers denkt
hij alles gecombineerd te krijgen.

Er zijn al heel wat voorstellingen volzet trouwens. Aan ons is het om daarop in te spelen. Het is zeker onze bedoeling om de cultuurgangers gastvrij
te ontvangen.

In het najaar wordt de concessie van
het volledige cultuurcomplex De Melkerij terug opengesteld.

Uitbater Jan Janssens.

De huidige uitbater zal alvast meedingen om ook vanaf januari leven in de
brouwerij te brengen. Met de opgedane ervaring hoopt Jan een stap voor
te hebben op mogelijke andere kandidaten.
“Als die nog durven”, zegt Jan met een
brede glimlach.
We wensen deze sympathieke man
alvast veel succes en veel tevreden
klanten!

Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries

Het team van De Melkerij bij de opening.
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Weldra weer naar de Filmerij
ZEMST - Vanaf 11 oktober kan je opnieuw om de twee weken op dinsdagavond terecht in De Melkerij voor een recente film die de medewerkers van de Filmerij voor jullie zorgvuldig selecteren.
Ter gelegenheid van het ‘Zemst Feest’- weekend geven we het startschot van het nieuwe seizoen
uitzonderlijk op een vrijdagavond, op 30 september.
VRIJDAG (!) 30 september:
NOWHERE
Nowhere is een
Vlaamse
film
waarin Koen De
Bouw schittert
als nooit tevoren.
Hij vertolkt de rol
van André, een
voormalig truckchauffeur die zijn dagen vult met het opknappen van een
afgelegen baancafé.
Als hij er een dakloze tiener betrapt
op een poging tot inbraak neemt hij
hem onder zijn hoede en gaat hij met
hem op zoek naar een spoor van zijn
familie.
Een eenvoudige en waarachtige film
die aantoont dat verbondenheid sterker is dan blinde haat. We zijn er zeker
van dat deze film een plekje in uw hart
zal weten te veroveren.

Dinsdag 1 oktober :
MADRES PARALELAS
Madres Paralelas is de recentste film
van Pedro Almodovar.
Deze prent gaat
over twee vrouwen die ongewenst zwanger
zijn. Janis (Penélope Cruz) is een
professionele fotografe, die van een
relatie met een getrouwde antropoloog zwanger raakte. Op de kraamafdeling treft ze toevallig de veel jongere alleenstaande Ana aan. Ze bevallen
beiden van een meisje en ontwikkelen
een sterke band. Maar een schokkende ontdekking, die verweven is met
het trauma van de Spaanse burgeroorlog, zal hun vriendschap zwaar op
de proef stellen.

Een meeslepend en heerlijk onverbloemd melodrama. Zoals altijd bij
Almodovar, is de vormgeving een lust
voor het oog.
Huiscomponist Alberto Iglesias zorgt
weer voor sprookjesachtige muziek.
Mis deze mooie film niet!
Tekst: Herman Jacquemin

Praktisch
Tickets (à 5 euro) kunnen tot bij
aanvang van de voorstelling worden
aangekocht op
www.gcdemelkerij.be
Het aanvangstijdstip blijft
onveranderd: 20 uur

Fietsen en wandelen op Den Elewijtse Pijl
ELEWIJT - Den Elewijtse Pijl is een jaarlijks evenement dat Scouts Elewijt op zondag 11 september
organiseert voor wandelaars en fietsers, met vertrek aan het scoutslokaal in de Diependaalstraat.
Er is een kindvriendelijke wandeling van 6 km, met een fotozoektocht. Fietsers hebben de keuze uit
vier routes van 20km, 45 km, 65 km en 85 km in en buiten Zemst.
Op het scoutsterrein worden hapjes
en dranken geserveerd.
Wie wil wandelen of fietsen kan zich
vanaf 8u melden aan de inschrijftafel
op het scoutsterrein. Op Den Elewijtse
Pijl wordt er ook voor kinderanimatie
gezorgd.
In de namiddag starten de scouts een
nieuw werkjaar met de voorstelling
van de leidingsploegen en de overgang van leden naar een oudere tak.
Die worden via ‘de levende brug’ overgegooid.
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Tekst: Juliaan Deleebeeck,
Illustratie: Scouts Elewijt

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

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

Bakkerij Kim
Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem
0475 58 69 49

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

Openingsuren:
maandag tot zondag: 6u30-18u00
woe: gesloten
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Familiehuis in de Vredelaan
WEERDE – We gingen met onze rubriek ’Vier generaties in een dorp’ al eens langs in de Vredelaan.
De Vredelaan is lang, dus deze keer gaan we er weer langs. Bij Leontine (89), Edwin (66) en Leen
(37). Het huis is al sinds 1958 in de familie.

7 kleinkinderen
Oma Maria, of Leontine zoals ze haar
nu noemen, verhuisde samen met
haar man Theo op Pinksterdag ’58.
‘’Ons vader werkte aan het spoor en in
die tijd mocht je dan maximum in een
straal van 25km van je werk wonen.
De keuze voor Weerde was dan ook
snel gemaakt’’,vertelt Edwin. Hij is de
oudste zoon van Leontine. Leontine
zelf vertelt met veel plezier over haar
tijd in hun huis in Weerde: ‘’We hadden
hier goeie buren. En ook de kleinkinderen hebben hier veel tijd gespendeerd.’’ Leen vult met een glimlach op
haar gezicht aan: ‘’Oma heeft zeven
kleinkinderen en heeft ze bijna allemaal bijgehouden. We hebben hier
heel veel in de tuin gespeeld. Gingen
samen op vakantie. De band met oma
is heel erg goed. Ik ga nu wekelijks
op bezoek in het woonzorgcentrum.’’
Ook voor oma waren dit heel fijne jaren: ‘’We speelden heel vaak gezelschapsspelletjes. Zelfs zo veel dat ik
dat nu niet meer doe.’’

Koppige rabarber
Toen Leen het huis kon betrekken,
kon ze haar geluk niet op. ‘’Toen oma
en peter verhuisden naar het WZC
moest er iets gebeuren met het huis.
Eerst was er interesse van de dochter
van de achterburen maar door corona
ging dat niet door. ‘’Wij waren toen op
zoek en hebben dan ook niet te lang
getwijfeld,’’zegt Leen. Voor Kevin die
uit Sint-Katelijne-Waver komt, was
het wat lastiger om zijn dorp te verlaten. “Maar voor de liefde doe je veel
hé!” In hun verbouwingen stootten
Kevin en Leen op wat ‘probleempjes’.
Zo stond er geen enkele muur recht
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Leontine, Leen, Jilke en Edwin zijn super trots op hun ‘familiehuis’ in Weerde.

en Kevin legt ook uit hoe stevig alles
in hun huis vasthangt: ‘’Als Theo iets
vasthing, dan hing het ook vast. Het
moest stevig zijn. We hadden hier in
de tuin een wasdraad en kregen hem
niet los. Nog steeds steekt er een stuk
in de grond, omdat het er gewoon niet
uit wil. En dan is er nog de koppige rabarber die elk jaar blijft terugkomen.’’
Leen vult aan : ‘’Al vinden we dat niet
erg hoor. Dat is wat nostalgie naar
oma.’’ Edwin weet nog dat z’n vader veel zelf deed: ‘’Er staat hier een
stenen garage die m’n vader zelf gebouwd heeft. Voor de bouwvergunning moest hij naar het akkerland van
de toenmalige burgemeester. Dus
Theo ernaartoe met z’n fiets en het
enige wat hij toen moest zeggen was
z’n naam en de straat. De burgemeester gaf nog mee dat het een rood dak
moest zijn en het was in orde.’’

Steak met frietjes
De familie heeft over de generaties
heen dezelfde interesses. Ze zijn of
waren allemaal actief in de parochie
en de parochiale verenigingen, gaan
regelmatig wandelen en speelden

volleybal. En ook de tradities zetten
ze met veel plezier voort. Leen : ‘’Ik
heb het wafelijzer van oma gekregen en maak met hetzelfde recept
dan wafels voor de hele familie.’’ Zo
gaan ze ook elke keer met de verjaardag van Leontine eten in het wokrestaurant en rapen ze paaseitjes. Maar
ook nieuwe gewoontes werden geboren toen Kevin en Leen in de Vredelaan gingen wonen. ‘’Kevin maakt
als de beste steak met frietjes. Dan
zit de hele familie klaar om te komen
eten.’’ En zoals bij vele families wordt
de voordeur hier niet gebruikt. ‘’Toen
we vroeger op bezoek kwamen, werd
de voordeur nooit opengedaan. Toen
wij hier net woonden belde de familie mooi aan. Ondertussen weten ze
dat ze terug langs de achterdeur binnen mogen.’’ Leen hoopt dat ze even
gelukkig worden als oma vroeger en
hoopt dat het huis nog lang in de familie blijft.
We wensen het jullie alvast toe.
Tekst en foto: Sofie De Win
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www.stefoptiekzemst.be
48

tel. 015/61.65.80

Brusselsesteenweg 108

