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Liefste peter, 

Eigenlijk Beste Paul...

Een jaar is weer voorbij. Met een Zemstenaar elke maand 

opnieuw. 156 keer in totaal zowaar. Nooit zonder jou. 

Meer dan een decennium was je hoofdredacteur. 

Inspirerend, motiverend. Hoofd omhoog, borst vooruit. 

Desnoods met je hoofd op het kapblok. Ook de jongste jaren 

toen je Ellen het vertrouwen gaf. Maar als 

mede-eindredacteur steeds de hete kastanjes uit het vuur 

halend. Onbevreesd, onversaagd. Recht voor de raap. 

Medestichter, bezieler. Beheerser ook van een spitse taal. Ook al hoor je qua gestalte niet tot de 

grootsten van je soort, je compenseert het ruimschoots door een hart dat tot de warmsten behoort. 

Je houdt niet van spotlights en veel bling bling en zet nu (even?) een stap opzij. Maar we weten het 

zeker, gedreven als je bent, zal je ook achter de schermen bezig blijven. Want de Zemstenaar laat je 

nooit los. Je zal hem blijven koesteren en steeds een warm hart toedragen. Onvoorwaardelijk.

Enigszins verweesd blijven we achter. Voor het eerst in jaren. Maar je hebt ons getoond hoe het 

moet. En we willen jouw vertrouwen niet beschamen. We voelen nu al hoe je dit nummer (157), 

het eerste van deze na-Paulse periode, met een kritische blik zult bekijken. Om dan, enige tijd 

later, als we samen het glas heffen op dit nieuwe jaar, nuchter op te merken: “die intro was toch 

wel wat lang, dat artikel leek mij een beetje gekleurd, er stond geen bijschrift bij de foto...”.

Gallicismen, germanismen, dt-fouten... Niemand is volmaakt. Een keurige en correcte taal 

maakt elk stuk zoveel mooier. En met een verzorgde lay out des te leesbaarder. Stuk voor stuk 

klussen waar we met een vertimmerde ploeg zullen over waken. Een ploeg waar jij mee de 

architect van bent. Met een verjonging hier en daar, een verschuiving links en rechts.

Liefste peter, eigenlijk Beste Paul...

Op deze dagen vol wensen die nu de ronde doen, vinden wij dit briefje voor jou vol grote zin. 

Met woorden van dank voor wat is geweest, met woorden van hoop voor wat nog komen moet. Wij 

wensen je iets heel gewoon, niets in ’t bijzonder: ’t ga je goed! En tot in den draai!

Nog dikke zoenen, van je grote kapoenen, 

Annemie & Alex (hoofdredacteurs a.i., namens alle medewerkers).

Zemst, 1 januari 2019

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar         
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61 
info@uitvaartzorg-verheyden.be

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.

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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Veerle trekt burgemeesterssjerp aan
WEERDE – Vanaf 1 januari 2019 krijgt Zemst een nieuwe burgemeester. Voor het eerst een vrouw: 

Veerle Geerinckx. Maar wie is deze gedreven dame eigenlijk? 

Wie is Veerle?
“Mijn gezin is mijn hart en ziel” is één 
van de eerste uitspraken die ze doet 
tijdens ons interview. Haar warme 
nest bestaat uit haar levenspartner 
Koen en vier kinderen, drie jongens en 
één meisje. Zelf is ze afkomstig van 
Dendermonde maar woont al 17 jaar 
in Weerde. In dit ‘top-dorp’ – haar eigen 
woorden – geraakte ze zeer snel geïn-
tegreerd dankzij de school en de voet-
balkantine (!).
Wanneer ik haar vraag naar haar pro-
fessionele ervaring, is het moeilijk om 
niet onder de indruk te geraken van de 
weg die ze tot nu toe al heeft afgelegd. 
Afgestudeerd als architecte met bijko-
mende specialisatie in Stedenbouw. 
Lange tijd gewerkt bij de Vlaamse over-
heid als adviseur voor verschillende 
departementen. Eerste schepen in 
Zemst sinds 2013. 

Waarom heb je gekozen voor de 
politiek?
“Daar zijn twee redenen voor” zegt ze. 
“De belangrijkste reden is dat ik de 
mensen wil helpen. Ik wil de maat-
schappij erop vooruit laten gaan. Men 
kan het vergelijken met wat een archi-
tect als taak heeft. Namelijk een huis 
ontwerpen met één allesomvattend 
doel: dat de bewoners er gelukkig zijn. 
Ten tweede wil ik ook bewijzen dat er 
veel deskundigheid aanwezig is in de 
politiek. En zeker ook bij vrouwen!”

Dialoog met de burgers
Om te streven naar dat geluk van ieder-
een, wil Veerle vooral een luisterend 
oor bieden aan de mensen. “Ik wil een 

echte dialoog tot stand laten komen 
en de drempels tussen de politiek en 
de burgers laten verdwijnen”, vertelt ze. 
“De politiek dient aan te geven welke 
mogelijkheden er zijn. En de inwoners 
van de gemeente kunnen daar vervol-
gens hun mening over geven want zij 
weten het tenslotte het beste.”

Welke zijn de belangrijkste uitda-
gingen voor Zemst?
Voor de allereerste vrouwelijke burge-
meester van Zemst zijn die uitdagingen 
heel duidelijk. “Voorop staat de nood 
aan een warme gemeenschap. Die 
bestaat al in bepaalde kernen maar er 
zijn jammer genoeg mensen die tus-

sen de mazen van het net vallen. Dit 
probleem willen wij aanpakken door 
een doordacht sociaal beleid te voeren, 
bijvoorbeeld door de buurtwerking nog 
meer te stimuleren.” 

Een ander belangrijk element is vol-
gens haar innovatie, het durven vooruit 
te denken op lange termijn. “Voor de 
uitdagingen zoals verkeersdrukte, ver-
keersveiligheid en het behoud van al dat 
prachtige groen, moeten we vandaag al 
proactief naar antwoorden zoeken” zegt 
ze. “We mogen niet wachten tot we voor 
voldongen feiten gesteld worden. Ook 
het parkeerbeleid en de fietsuitdaging 
moeten op deze lange termijn bekeken 

De eerste vrouwelijke 
burgemeester van 
Zemst staat te 
popelen om aan de 
slag te gaan.
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worden. Het is evident dat we die lange 
termijn visie gaan combineren met 
concrete acties op korte termijn.”
Ten slotte wil onze ‘burgermoeder’ 
zeker onze ondernemers niet verge-
ten te vermelden. “In Zemst zijn er 
heel veel ondernemers actief, geluk-
kig maar. Omdat zij de motor en de 
zuurstof zijn van onze gemeenschap, 
verdienen zij een prominente plaats in 
ons beleid.”

En het zwembad?
“Dat is inderdaad een heikel punt”, geeft 
ze toe. “Nu een studie heeft uitgewezen 
dat een renovatie van het huidige zwem-
bad onmogelijk is, moet er een andere 
locatie gevonden worden. Het oude 
(beschermde) zwembad in het domein 
van Sport Vlaanderen behoort alvast tot 
de mogelijkheden. De bal ligt vandaag in 
het kamp van de Vlaamse overheid die 
met de nodige middelen over de brug 

dient te komen. In afwachting daarvan 
engageren wij ons in Zemst om voor toffe 
en interessante tijdelijke oplossingen te 
zorgen. Daarover binnenkort meer!”
De burgemeester in spe besluit het 
interview door te zeggen dat ze niet kan 
wachten om met haar enthousiaste 
ploeg aan de slag te gaan onder het 
motto ‘stilstaan is achteruit gaan’. We 
zijn benieuwd!

Tekst: Alain Dierckx, foto: Jean Andries

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532  Fax: 015/617959

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88



9



10



11

IT-er nieuwe bioboer van Vlinderveld
ZEMST - Davy Agten, een 36-jarige IT-er uit Mechelen wordt de nieuwe bioboer in zelfoogsttuin 

Vlinderveld in Zemst. Hij neemt het over van Steven Desmet die het project in 2016 opstartte.

De grondcoöperatie De Landgenoten 
zochten een kandidaat overnemer. Ze 
vonden er vijf maar het is Davy Agten 
die het Vlinderveld aan de Hoogstraat 
zal verderzetten. Voor de Mechelaar is 
dit wel een carrièreswitch van formaat 
maar toch weer niet ongewoon. ”Ik heb 
altijd een eigen moestuin onderhouden. 
Het was een uitstekende tegenpool voor 
mijn stresserend professioneel werk en 
ook het tijdverlies in de files naar Brussel 
was ik beu. Het is een gedurfde maar 
weloverwogen stap die ik helemaal zie 
zitten en ik ben er ook goed op voorbereid.”

Gemeenschap betrekken
Zijn interesse voor permacultuur en 
passie voor kleinschalige, duurzame 
landbouw, zette Davy er toe aan 
om in 2017 een landbouwcursus te 
volgen bij het Nationaal Agrarisch 
Centrum (NAC). Hij liep stage bij 
een aantal bioboeren en hielp een 
medestudent bij de opstart van een 
biobedrijf in Meise. Toen hij de oproep 
zag voor de grond van Vlinderveld 
heeft hij niet getwijfeld: “Ik was 
klaar om een eigen tuinbouwbedrijf 
op te starten. Dat het vrijgekomen veld 
van De Landgenoten op fietsafstand 
van mijn thuis ligt, heeft de doorslag 
gegeven om mij kandidaat te stellen.” 
Davy wil van het Vlinderveld opnieuw 
een levendig tuinbouwbedrijf maken 
dat de gemeenschap betrekt en zorg 
draagt voor de natuur. “Als basis wil ik 
het CSA-model (Community Supported 
Agriculture) met zelfoogst verderzetten. 
In 2019 wil ik op het veld opnieuw 100 
verschillende soorten groenten, klein 
fruit, kruiden en doorlevende planten 

hebben staan.” Ambitieuze plannen? 
“Ik voel me enorm gesteund door mijn 

vrouw Nicky, zij zal me helpen bij de 
praktische organisatie van dit alles.”

Ook educatieve functie
Het perceel van 1,3 hectaren is nu ingezaaid 
met grasklaver, een groenbemester 
om de bodem te verrijken. De twee 
tunnelserres zijn opgeruimd en worden 
klaar gemaakt voor de teelt van vroege 
lentegroenten. Voor de grondbewerking 
kiest Davy voor kleine en lichte machines 
die de bodem niet verdichten. Daarmee 
legt hij smalle groentebedden aan die 
gemakkelijker te oogsten zijn. Onkruid 

bestrijdt hij met een vlammenwerper. 
Voor de afzet van de bioproducten mikt 

hij op zelfoogst door de klant, een 
afhaalpunt voor groentepakketten en 
verkoop op markten.
Het project wil ook een educatieve 
functie invullen met mee-
tuinieren, geleide wandelingen , 

een ‘probeertuintje’ voor kinderen, een 
oogstfeest, een picknick… 

Dank aan grondcoöperatie 
Dat de grond eigendom is en blijft van 
coöperatie De Landgenoten is voor 
Davy een groot voordeel. “Zonder De 
Landgenoten was het financieel niet 
haalbaar om zo’n stuk land te beheren 
of te kopen. Bovendien is het fijn om 
weten dat de hele gemeenschap 
heeft bijgedragen om deze grond ter 
beschikking te stellen aan een bioboer.”

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck 

Davy kijkt uit naar de lente om 
bioboer te worden op het Vlinderveld.

"Het is een gedurfde maar 
weloverwogen stap"
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30 jaar Diependael
ELEWIJT - Kasteel Diependael, waarvan het oorspronkelijk gebouw dateert uit 1740, ligt verzonken in 

een niet zo diep maar toch mini dal in Elewijt, een aantal meters onder de zeespiegel. Rondom het 

landhuis liggen waterpartijen en een grote tuin van bijna twee hectare. Dit jaar is wel wat bijzonder 

want Noël Neckebroeck werkt inmiddels veertig jaar als chef waarvan dertig jaar als chef-eigenaar in 

het kasteel dat hij ook bewoont. Reden om te vieren….

Die 30 jaar zijn voorbij gevlogen, en 
Noël Neckebroeck heeft verschillende 
culinaire tendensen zien passeren, 
maar toch is hij trouw gebleven aan de 
culinaire topgastronomie. 

No waste en culinair kunnen hand 
in hand …
Het trendy ‘no waste’ principe ligt Noël 
heel nauw aan het hart en past hij al een 
carrière lang toe. In het jachtseizoen bij-
voorbeeld, wil de chef wat de natuur aan 
geschoten wild biedt, optimaal gebrui-
ken. “Hier komen geen vacuümgetrokken 
filets van haas of fazant binnen”, aldus 
de chef. ”Dat interesseert me niet. Wel 
de uitdaging om zo’n volledige haas zo 
goed mogelijk te verwerken.” De hazenrug 
is een evidentie in de keuken. Met de bil-
len maakt hij een civet, van de parures 
kroketjes en met lever, hart en niertjes 
een terrine. De karkas dient met zijn fond 
als basis voor de saus. Met het no waste 
principe dat past in de duurzaamheids-
gedachte kan de chef als ambachtsman 
zijn expertise, engagement en betrok-
kenheid tonen… en zich extra uitleven. 
Noël legt uit: “Goed dat daaraan vandaag 
meer aandacht wordt besteed. Ik heb die 
ideeën in mijn opleiding meegekregen 
en altijd toegepast. Culinaire ambachte-
lijkheid krijgt na het moleculaire tijdperk 
gelukkig terug de aandacht die ze ver-
dient. Een aantal nieuwe technieken heb-
ben bijgedragen tot betere kooktijden, dat 
zeker, maar de basis van mijn seizoens-
gebonden keuken zijn al dertig jaar klas-

sieke ambachtelijke principes.” 

Noël, je sprak mij over een aantal 
specialia om het 30-jarig bestaan 
te vieren? Is er een feestje? Komt er 
een feestmenu?
“Voorlopig is dit nog een verrassing, 
maar begin maart zal dit zeker bekend 
gemaakt worden op onze website. Wat 
ik wel al kan vertellen is dat het een 
‘Culinaire symfonie’ zal zijn waar onze 
topgerechten, die onze gasten bekoor-
den uit de voorbije 30 jaar naar voor 
zullen komen…”

Wat weten de lezers niet over 
Kasteel Diependael? 
“Wat vele Zemstenaren niet weten, 
is dat er hier al heel wat bekende 
personen gepasseerd zijn. Van 
kardinalen over topsporters tot Bv’s. Zelfs 

ex-presidentskandidaten van de VS! De 
enige die ontbreekt, is onze koning!
Samen met mijn echtgenote, Rita, en 
een trouw zaal- en keukenteam (Dirk en 
Nicolas zijn vaste waarden in de zaal en 
de keuken) zijn we erin geslaagd een 
informele sfeer te creëren, waarin iedereen 
zich op zijn gemak voelt. Ook financieel ligt 
de drempel een stuk lager dan de allure 
van het domein doet vermoeden, want voor 
50 euro heb je al een driegangenlunch, die 
dagelijks wisselt.

Wat zijn de toekomstplannen?
“Koken is mijn passie! Zolang mijn 
fysiek en mijn knieën het uithouden, 
doe ik verder!”
Wie meer info wil of benieuwd is naar de 
komende gastronomische hoogstandjes: 
www.kasteeldiependael.be

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Voor Noël Neckebroeck is 
koken al 30 jaar een passie.
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Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

Brusselsesteenweg 471
1980 Eppegem-Zemst

02/251 22 33
info@hechi.be

Dinsdag - zaterdag 11:30 - 14:30
Dinsdag - donderdag 17:30 - 22:30

Vrijdag 17:30 - 23:00
Zaterdag 17:00 - 23:00

Zon- en feestdagen 11:30 - 23:00
Maandag gesloten

Brusselsesteenweg 445, 1980 Eppegem
eatandgo_zemst@hotmail.com

0492 53 95 23
www.eatandgo-zemst.be

Maandag t.e.m. vrijdag 9u - 14u

Leveringen vanaf 15 euro. Bestelling vóór 10u doorgeven aub
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Centrum voor gezond 
afslanken, spierversteviging 

en conditietraining 

 

Boek NU jouw GRATIS 
Proefbeurt ! 

Maak een afspraak via 
een telefoontje of 

mail.. 

 

Meer Info? 

 www.infra-moov.be 

 

Zemstsesteenweg 1, 

 1981 Hofstade 

015/77.02.87 

info@infra-moov.be 
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Boek NU jouw GRATIS 
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Meer Info? 

 www.infra-moov.be 

 

Zemstsesteenweg 1, 

 1981 Hofstade 

015/77.02.87 

info@infra-moov.be 

 

 

 

Openingsuren
Maandag, dinsdag en  

zaterdagmiddag gesloten
Woensdag, donderdag en vrijdag: 
keuken open van 12 u tot 14 u en 

van 18u tot 21u
Zaterdag open van 18u tot 21u
Zondag open van 12u tot 21u

Brusselsesteenweg 3a
1980 Zemst

015.80.03.01
www.gcdemelkerij.be
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Help, ik ben mama! 
HOFSTADE – Katelijne Duron coacht mama’s die het moeilijk hebben met de verandering die nieuw le-

ven teweeg brengt. Alle prille mama’s kunnen bij Katelijne terecht: mama’s die worstelen met zichzelf, 

mama’s die het moeilijk hebben met de zwangerschap, mama’s die niet meteen op een roze wolk zit-

ten of mama’s die het moeilijk hebben om de juiste balans tussen werk en gezin te vinden. 

Katelijne is zelf mama van vier jongens 
en was jarenlang coach in de bedrijfs-
wereld. In 2018 startte ze als zelfstan-
dige coach. Als mama van vier jonge 
kereltjes voelde ze dat er nood was 
aan extra begeleiding voor jonge moe-
ders. Haar derde zwangerschap was er 
eentje van een tweeling en dat voelde 
toch aan als een ‘life changing event’. 
Ze schoolde zich bij tot Postpartum 
Consulente.

Inspirerende hefboom
Wie kan er allemaal bij Mamaboost 
terecht? Alle mama’s die een pro-
bleem hebben waar ze ondersteuning 
bij willen. De ene mama heeft last van 
huilbuien, neerslachtigheid, gemengde 
gevoelens, de andere heeft het moei-
lijk met haar nieuwe rol als mama en 
weer iemand anders vindt het moeilijk 
om een evenwicht te vinden tussen alle 
ballen die ze probeert in de lucht hou-
den.

Op haar website lees ik de baseline van 
Mamaboost: inspirerende hefboom voor 
mama’s. Want dankzij een hefboom 
kan je met een klein beetje kracht 
heel wat in beweging zetten, met een 
beetje energie maak je een wereld van 
verschil. Katelijne gaat na waar je per-
soonlijk tegenaan loopt en samen ga 
je er mee aan de slag waardoor je weer 
stevig op je pootjes terechtkomt.

Ook workshops
Naast persoonlijke begeleiding organi-

seert Katelijne ook maandelijks inspi-
rerende workshops. De eerstvolgende 
zijn gepland op 18 januari en 15 febru-
ari. Op dinsdagavond 2 april is er een 
lezing en er volgen ook nog workshops 
in samenwerking met het Huis van het 
Kind. 

Meer weten daarover? Volg Katelijne op 
Facebook, Instagram en haar website 
waar je op de hoogte blijft van alle 
nieuwtjes en data. Via www.mama-
boost.be kan je ook intekenen om 
inspiratie & nieuws in je inbox te ont-
vangen.

Tekst: Ellen Van de Wijgaert,  

foto: Katelijne Duron

MamaBoost – Katelijne Duron
Europalaan 5, Hofstade
0473/65.47.77
www.mamaboost.be
Je kan haar ook vinden op Facebook, 
zoek op @mamaboost.

“Met een beetje energie maak je een 
wereld van verschil”

De komst van Jakob, 
Kamiel, Korneel 
en Servaas zette 
Katelijne aan tot een 
carrièreswitch.
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Een juweel van een atelier
WEERDE – In de Gildestraat 41 vind je Atelier Martine. Het is de ‘Women’s cave’ van Martine Ceulers. 

Een plek waar zij jouw juweel maakt of jou helpt om dat zelf te doen. 

Het regent pijpenstelen als ik vlug door 
Martines tuin loop naar haar atelier. Geen 
weer om een hond door te jagen, maar 
eenmaal binnen vergeet je dat meteen. 
Want daar overvalt je een sfeer van 
‘gezellige creativiteit’. Grote tafel, kasten vol 
zelf gemaakte sieraden, een bakoventje 
en een hartelijke, gepassioneerde 
gastvrouw. Passie is een woord dat meer 
dan eens zal vallen. En positiviteit. Hoe het 
ene je helpt om een iets mindere periode 
om te buigen naar het andere. 
Maar eerst hoe het begon. Martine vertelt: 
“Toen mijn dochter een jaar of elf was nam 
ik haar eens mee naar een hobbysalon. 
We kwamen thuis met een berg plastic 
pareltjes en gingen samen aan de slag. 
Mijn dochter werd er wat zenuwachtig van, 
terwijl ik merkte dat het me enorm ont-
spande. Dus ik deed verder, tot ik mezelf 
op een dag toesprak: “Nu ben je nog altijd 
met die plastic parels bezig, tijd voor het 
betere werk”. Ik zocht naar kwalitatievere 
parels, de juiste draad, betere sluitingen,  
Zo rolde het voort, maar het bleef bij een 
hobby. Ik durfde wel eens te dromen 
van een klein winkeltje, maar ik had een 
drukke job, dus het zou wel een droom 
blijven, dacht ik. Tot er een fusie plaats-
had in mijn bedrijf en ik op een zijspoor 
belandde. Wat leidde tot een burn-out, 
waardoor ik een tijdje thuis was. Toen ik 
dan ook nog eens op een onrespectvolle 
manier mijn C4 kreeg aangeboden (door 
een koerier), was dat een enorme slag.” 

Een eigen zaak
“Maar stilaan rijpte het idee om nu eens 
echt voor mijn droom te gaan”, vervolgt 
Martine. Met mijn verbrekingsvergoeding 
kon ik onze garage ombouwen tot een 

atelier (met dank aan mijn man die de 
auto nu buiten laat staan). Ik volgde twee 
instructeursopleidingen waarbij je de 
technieken aanleert om met zilverklei 
te werken en je beoordeeld wordt op 10 
verplichte projecten. Toen dat gelukt was, 
mocht ik mezelf instructrice noemen en 
was ik klaar om een btw-nummer aan 
te vragen. Het startschot voor mijn eigen 
zaak was gegeven! Jammer genoeg kan 
ik mijn passie nog niet in hoofdberoep 
uitoefenen. Momenteel werk ik halftijds 
in loondienst, en verder vind je me in 
mijn atelier of op beurzen en markten. 
Het geeft me een enorme energie. Ik ben 
dan ook heel gelukkig dat ik een minder 
leuke ervaring heb kunnen omzetten in 
iets positiefs. “

Bijleren
“Het leuke is dat ik het ambacht in mijn 
zilverklei-workshops aan anderen kan 
leren en dat ik tegelijk zelf nog voort-
durend bijleer”, klinkt het enthousiast. 
“In maart 2019 volg ik in Nederland een 
certificatieopleiding ‘origami met zilver’. 
Waar ik me in de toekomst ook zeker op 

wil toeleggen, zijn herinneringssieraden. 
Je kan daar heel mooie dingen mee 
maken, met een grote betekenis. Je ziet, 
de mogelijkheden zijn eindeloos.”
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

Praktisch
Heb je zin om een zilverklei-work-
shop te volgen? Dan kijk je best eens 
op Martines website: www.atelier-
martine.be. Je kan ook rechtstreeks 
contact nemen via info@ateliermar-
tine.be als je zelf een groepje geïn-
teresseerden bij mekaar hebt. Dat 
kan ook op locatie. 
Geen inspiratie voor een verjaar-
dagsfeestje? Eén adres: Gildestraat 
41, Weerde.

Voor de Zemstenaars
Martine geeft een korting van 10% aan 
Zemstenaars die zich inschrijven op 
een workshop zilverklei van 65 euro. 
Op haar website vind je de workshops 
voor de komende drie maanden, maar 
deze korting geldt tot eind juni 2019.

Martine showt 
fier haar 
'women's cave'.
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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Domein Hofstade pionier in rookverbod 
HOFSTADE - Sport Vlaanderen maakt zijn sportcentrum in Hofstade rookvrij op vraag van Kom op 

tegen Kanker. Bezoekers zullen daar vriendelijk attent op gemaakt worden. In het voorjaar wordt de 

maatregel ook in de andere 13 centra van Sport Vlaanderen ingevoerd.

Minister van Sport Philippe Muyters, Marc 
Michils, directeur van Kom op tegen 
Kanker en Philippe Paquay, directeur-
generaal van Sport Vlaanderen hebben 
samen het sportcentrum van Hofstade 
rookvrij verklaard.
Daarmee is het domein in Hofstade 
de pionier van de 14 centra van Sport 
Vlaanderen waar er niet meer mag 
gerookt worden in de buitenlucht 
behalve in zes kleine zones. Er wordt 
niet repressief opgetreden. Bezoekers 
worden beroep gedaan op hun gezond 
verstand dat sporten, spelen en roken 
niet samen horen. Verstokte rokers kun-
nen dat nog wel in zes rookzones die 
aan het zicht onttrokken zijn. Hofstade is 
veruit het meest ambitieuze sportcen-
trum om rookvrij te maken: het is 172 
hectare groot, en telt jaarlijks  380.000 
bezoekers. De kinderen van de sport-
kampen en sportklassen, de bezoekers 
van het hoogtouwenparcours, de sport-
hal, de gymhal, het Sportimonium  en de 
wandelaars, fietsers en joggers komen 

daar nog bovenop. 
Als het ons in 
Hofstade lukt, dan 
lukt het ons overal 
menen de initia-
tiefnemers.

Voortrekkersrol
“In zeven jaar tijd is het rookverbod 
in de horeca en op het werk echt 
vanzelfsprekend geworden”, zegt 
minister Philippe Muyters. ”Onze 
houding ten opzichte van roken is 
sterk gewijzigd. We willen dat kinderen 
kunnen opgroeien in een rookvrije 
omgeving. Het domein in Hofstade 
wordt het eerste waar we de bezoekers 
zullen overtuigen om niet meer te 
roken, ook niet in de buitenlucht. Want 
sporten, kinderen en roken gaan echt 
niet samen.”
Marc Michils, algemeen directeur van 
Kom op tegen Kanker, is opgetogen met 
de voortrekkersrol die Sport Vlaanderen 
opneemt. “Generatie Rookvrij wil dat 
ieder kind rookvrij kan opgroeien en 

wil daarom zoveel mogelijk plekken 
waar kinderen komen rookvrij maken. 
Want zien roken, doet roken. Als 
rookvrij de norm is, zullen kinderen en 
jongeren weerbaarder zijn en minder 
snel geneigd om zelf een sigaret 
op te steken. Wij roepen pretparken, 
dierentuinen, recreatiedomeinen en 
kinderboerderijen op om dit voorbeeld 
te volgen.”
De verantwoordelijke  voor het domein 
Sport Vlaanderen Hofstade, Bram 
Luyten, en de domeinwachters moeten 
de maatregel promoten. “Wij brengen 
het sociale verhaal met overtuiging 
naar de rokers en rekenen op begrip en 
respect. Met hardleerse rokers gaan wij 
geen discussie aangaan.”

Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

“Generatie Rookvrij wil dat ieder kind 
rookvrij kan opgroeien”

Marc Michils en 
minister Muyters 

informeren sportende 
jongeren over roken en 

sporten.

Dit bord geeft 
aan dat sporten 

en roken niet 
samengaan.

Het bord 
hierboven geeft 

de rookzones 
aan waar het 

wel mag.
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De Filmerij: Scandinavië boven
8 januari: Under the tree
Een onschuldige boom is de aanleiding 
van een burenruzie die uit de hand 
loopt. Net als in pakweg ‘Three bill-
boards Outside Ebbing Missouri’ haken 
de gitzwarte humor en het schrij-
nende drama 
perfect in 
op elkaar. 
I J s l a n d s e 
t rag ikome-
die van de 
r e g i s s e u r 
van ‘Rams’, 
een film die 
eerder op de 
affiche van 
de Filmerij 
stond.

22 januari: The guilty
Een agent die als telefonist naar een 
noodcentrale wordt overgeplaatst krijgt 
een telefoontje binnen van een vrouw 

die wordt ontvoerd, maar de lijn wordt 
brutaal verbroken.
Om haar terug te vinden 
kan de politieman enkel 
rekenen op zijn intuïtie, 
verbeelding en telefoon.
Een bange race tegen de 
klok volgt die zich volle-
dig afspeelt binnen de vier muren van 
de noodcentrale.
Zenuwslopende psychologische thril-
ler van 
Deense 
m a k e -
lij. Een 
a c t i e -
f i l m 
m e t 

alle actie 
b u i t e n 
beeld.

5 februari: Capharnaum
Aan de hand van een vleugje 
fictie vertelt Capharnaum 
het waargebeurde verhaal 
van vele straatkinderen die 
de Libanese regisseuse 
Nadine Lebaki ontmoette. 
Voor de camera’s spelen de 

niet-professionele acteurs hun eigen 
verhaal. De boodschap is even cynisch 
als krachtig: maak geen kinderen als je 
hen geen liefde kan geven. Een aangrij-
pende uppercut van een film.

info@printwinkel.com
Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal

 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53

walterdekok@telenet.be
Buitenschrijnwerk

Verdeler Solero parasols - www.parasols.nl

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

GSM 0475/869 163
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Naar jaarlijkse gewoonte bracht de CD&V-Eppegem, samen met de Sint een bezoekje bij meer dan honderd kindjes thuis, 

waarbij ze allen een geschenkje kregen. In Verbrande Brug bracht de Heilige man een bezoek in de manege. De namid-

dag begon voor de kinderen met een beperking met een rondrit op een paard (foto boven). Nadien kregen de kinderen van 

de brave man allemaal een kadootje. “En ze zijn allemaal braaf geweest” zeggen de Sint en Zwarte Piet in koor. En dat ze 

gelukkig waren bewijst de foto (onder).

In basisschool de Tuimeling verwende de Sint de kinderen met zijn intrede in een glimmend groene Kever-cabrio. Voor de 
ongeveer 125 kleuters en 225 leerlingen kon de pret niet op. Ook de super enthousiaste Pieten lieten zich van hun beste 
kant zien en deelden kwistig snoepjes uit. (AL)
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Een sympathieke maar gekke zwarte Piet deed ook zijn intrede in Eppegem, waar de Sint langskwam bij zijn voetballende vriend-
jes. Tweehonderdzestig kinderen tot U 12 kregen een geschenk. De U9 A (links) en U9 B (rechts) poseerden graag voor een foto. 

Sinterklaasfeest bij Verbroedering Hofstade. Een zestigtal kinderen waren aanwezig, die niet alleen door de Sint 
maar ook door de mensen van Villa Clementina werden vermaakt met poppenkast en animatie.

De Keizer Karel Vrienden organiseerden op zaterdag 1 

december het Sinterklaasfeest in combinatie met de 

actie Zemst For Life. “De Sint ontving er 40 kinderen. Er 

werden liefst 500 smoutebollen gebakken. Bovendien 

kon men genieten van een jenevertje, een glaasje cava 

of een tas lekkere soep. Een mooi resultaat, waar we 

trots op zijn. Ondanks de regen was het een gezel-

lig samenzijn van de vele wijkbewoners”, zei Hélene 

Kerklaan.



2424

Het was over de koppen lopen op de 10de netwerkavond van Zemst 

Onderneemt vzw. In het exclusieve kader van kasteel Diependael 

werden de deelnemers verwend met overheerlijke hapjes en 

drankjes. De vzw werd nog geen twee jaar geleden opgericht door 

6 lokale ondernemers. Hun missie is de groot-Zemstse bedrijven, 

zelfstandigen, vrije beroepen en handelaars in contact brengen met 

elkaar. De vereniging telt vandaag meer dan 70 vaste leden en blijft 

groeien. (AVC)

Elke vrijdag van 13.30 tot 17 uur is het verzamelen geblazen voor Okra Weerde in de petanquehal in Hofstade. “Negen maanden ge-leden zijn we begonnen met twee vrouwen en vier mannen. Onder-tussen zijn we met vijf vrouwen en vijf mannen. Nieuwe kandidaten zijn altijd welkom”, zegt voorzitter Horemans.

Kerstmarkt in WZC Zonnesteen in Zemst. In en 

rond het Grand Café niets dan leuke standjes en 

blije mensen. “Van harte een zalig kerstmis en 

gelukkig Nieuwjaar”, klonk het in koor. 
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“Tuimeling loopt warm” In het teken van Zemst For Life organiseerde de school “Urban Run in Fluo”. “Tonen dat we een 
warme school zijn”, aldus een enthousiaste Juf Katrien. 
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Op 13 december vierde OKRA Weerde hun 
kerstfeest in d’Oude School in Weerde. Het 
kerstfeest begon met een H. Mis die opgedra-
gen werd door de 93-jarige Pater Theobald. 
Na de misviering werd de gewaardeerde Pater 
gehuldigd voor zijn 70 jaar priesterschap. Julia 
Janssens, voorzitster van OKRA Weerde, bracht 
hem een huldebetoon, wat door de talrijke 
aanwezigen met een staande ovatie werd 
besloten. 

De B-ploeg van KFC Eppegem organiseerde op zaterdag 8 december een Spaans eet-festijn ten voordele van een uitstap van 6 tot 10 juni naar Lloret de Mar, waar de ploeg zal deelnemen aan een internationaal toernooi. Tijdens het opdienen van de borden voor de talrijke eetlustigen poseerden de spelers graag bij een goed gevulde schotel paella.
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Mark Van Steenwinkel

Zemstsesteenweg 87 
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60
www.vloeren-mvs.be

Alle natuursteen-, vloer- en 

tegelwerken
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At the age of thirty-seven she realised she’d never 
Ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair... 
De doorrookte en in whisky gedrenkte stembanden van Marianne 

Faithful bleven Sabrina beroeren. The Ballad of Lucy Jordan… Honderden, 
misschien wel duizenden keren had ze dit nummer in gewrongen gedach-
ten (mee)gezongen. Bij de schoonmaak, het koken, onder de douche… 
Telkens weer had ze gedacht: dit zal mij niet overkomen. Helaas, ze was nu 
zelf een stuk in de veertig en kwam stilaan tot het besef: de weg naar de 
hel is geplaveid met goede voornemens. Zeker in januari, na massa’s calo-
rierijke innames. Parijs, haar jeugddroom! Amper 300 km ver. Hooguit twee 
uur met de trein. Helaas, geen van haar vele vrienden, lieven, minnaars 
hadden het zo ver met haar uitgezongen. Of misschien nu toch? Met Cyriel, 
die ze in een decadent nieuwjaarsmoment innig had gezoend? Een echte 
fitnessfanaat, strak in het vel. Kon dat wel? Met haar megaronde body Mass 
index van 28 zeg maar? Ze wou het erop wagen, met een resem nieuwe 
voornemens. Voor de zoveelste keer: stoppen met roken, minder eten en 
drinken, meer bewegen. Het was ook Cyriel menens met Sabrina: het fit-
nessabonnement dat hij haar cadeau had gedaan, was volgens haar het 
ultieme bewijs van zijn liefde voor haar. Vanaf de tweede week van januari 
vlogen ze erin. Twee tot drie keer per week. Eerst cardiotraining, daarna wat 
kracht en als afsluiter nog een saunaatje. Sabrina zwoegde zich te pletter 
en Cyriel voelde dat het goed zat. Heel wat heerschappen gaven hun ogen 
de kost. En Cyriel, ja die mocht van oudsher rekenen op begerige blikken 
van het andere geslacht. Na ongeveer een maand was het vet van de soep. 
Letterlijk. Kilo’s winst en een fit gevoel. Ze droomde al van een verweneten-
tje in een sterrenrestaurant op drie februari, haar verjaardag. Dat was echter 
buiten Cyriel gerekend. Toen ze afgepeigerd terugkwamen van hun work 
out sessie… niets, geen etentje. Wel een flesje bubbels… en een envelopje 
met een kaartje waarop stond: “Voucher voor een verwenweekend Parijs”. 
Sabrina hield het niet droog. Twee dagen later zaten ze op de TGV richting 
Paris Nord. Van daaruit in limousine met privé chauffeur naar een vijfster-
renoptrekje aan de Place Vendôme: het Ritz! De emoties vergden heel wat 
van haar ondertussen gelukkig goed getrainde hartje! Nog geen uur later 
zoefden ze zalig over de grote lanen van de Lichtstad in een knalgele Alfa 
Romeo 4C-Spider, cabrio uiteraard… With the warm wind in her hair…

Alex Lauwens

bekeken
Scheef
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bvba

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be

Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Zemst heeft van zich laten horen! Zemst for Life zamelde het waanzinnige bedrag van 90 500 euro in 

voor drie goede doelen: Windkracht Zemst, Missing You en Transplantoux. Tientallen acties, een week-

end lang feest en talloze kippenvelmomenten. Dit was ZFL 2018! 

Eindstand Zemst for Life: 90.500 euro!

Het waanzinnige eindbedrag ZFL 2018 – 90 500 euro! - zal goed besteed worden door de drie goede doelen. 

Het feestterrein van Zemst for Life was voor één weekend de gezelligste plek op aarde. Ook de Zemstse scholen brachten een bezoek 
aan de radiostudio van ZFL. 

Van 20 tot 22 december brachten de drie presentatoren van 
ZFL 60 uur door achter de microfoon in een mobiele radiostudio 

om verzoeknummers te draaien en acties te ontvangen. 

Zemst for Life werd mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van honderden 
vrijwillige tappers, pensenbakkers, onthaalmedewerkers, redactieleden, 

kassamedewerkers, enzovoort. 
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Het organiserende team van 
Zemst for Life blikt gelukzalig 
terug op een prachtig 
evenement en nog meer 
prachtige acties. 

Het mooie 
resultaat 

werd gevierd 
met prachtig 

vuurwerk en een 
geweldig feestje 

met bekende 
artiesten. 

De kracht van het Zemstse verenigingsleven maakte 
van ZFL een succes. Tientallen verenigingen zetten 
zich in als vrijwilliger, organiseerden een actie en 

brachten een bezoek aan ZFL. 

Tientallen Zemstenaren 
kwamen aan de radiostudio 
vertellen over hun actie, ze 
kregen allemaal een prachtige 
vlam in de plaats. 

Tekst: LS, foto's: ZFL
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:  
  9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u

Na afspraak

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/62 14 00

Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

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

TEXTIEL    KLEDING    LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS
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Sfeervolle kerstmarkt
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DENK AAN UW 
WINTERNAZICHT!
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Met 20 staan ze aan te schuiven, hun 
keurig opgerolde turnmatjes in de aan-
slag. Onder hen zelfs twee moedige 
mannen. Klaar voor een uurtje Pilates. 
Onder de professionele leiding van de 
Oekraïense Zoya Sysoieva. 

Het lichaam centraal 
Zo’n zes jaar geleden besloot Zoya om 
Vinnytsja te verlaten en haar geluk 
in ons land te zoeken. Eerst in het 
Antwerpse, nadien in onze gemeente. 

Wat bezielt een 40-jarige dame 
met diploma’s pedagogie en licha-
melijke opvoeding en een goede 
job, om 2000 km te verhuizen naar 
een landje waar ze de taal niet van 
kent? 
”Mijn hart, de liefde voor een man, niets 
anders”, antwoordt Zoya mij in haast 
vlekkeloos Nederlands. ”Na mijn stu-
dies ben ik 12 jaar lang directeur van 
een sportschool geweest in Oekraïne. 
Tot in 2012. Ik was niet bang van een 

nieuw avontuur, want 
ik was er van overtuigd 
dat ik met mijn kennis 
en ervaring inzake alles 
wat met het lichaam te 
maken heeft, ook hier 
bij jullie iets zou kun-
nen opbouwen. Ik heb 
vier maanden hard 
gestudeerd om jul-
lie taal te leren en dan 
ben ik begonnen als 
instructrice Pilates”. 

Voor iedereen
Zoya, één van de vier 
Zemstse Oekraïners 
– er zijn er ook zeven 
van Oekraïense origine, 
maar met Belgische 
nationaliteit –  heeft zich 
in korte tijd opgewerkt 
tot een gewaardeerde 
en veel gevraagde les-
geefster. Wie zijn zoal jouw ‘leerlingen’? 

“Iedereen is gebaat bij Pilates. Vrouwen 
én mannen. Zeker in de huidige 
gestresseerde maatschappij waarbij 
velen in een slechte en gespannen 
houding werken en met een kromme 
nek en bolle rug op een scherm zijn 
geconcentreerd. Maar ik geef ook Pilates 
aan sporters: lopers, fietsers, golfers...
Door mijn oefeningen krijgen de spie-
ren meer zuurstof, wat de flexibiliteit 
bevordert. Maar ook zwangere vrouwen 
vinden baat bij Pilates door specifieke 
oefeningen voor rug en bekken. Ik werk 

Pilates met Zoya 
HOFSTADE – Komaf maken met stress en rugproblemen door oefeningen te doen die de mentale ver-

mogens gebruiken om de spieren te beheersen. Kortweg  Pilates genoemd. Ik hoor het Zoya Sysoieva 

graag zeggen. Maar ik zie het haar ook graag doen. Een reden om mij op een blauwe maandag(avond) 

naar de nieuwe turnzaal aan de sporthal Heide te begeven. 

Zoya Sysoieva, 
synoniem van 

souplesse. 

20 beginners geven het beste van 
zichzelf, tot heil van rug en wervelkolom
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
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ook in scholen en heb zelfs de Vlaamse 
overheid als klant evenals een grote 
bank- en verzekeringsmaatschappij. 
Het is ook mijn bedoeling om eens een 
gesprek te hebben met de minister van 
volksgezondheid.” (glimlacht)

Split en spagaat
Pilates, genoemd naar de Duitse dok-
ter Joseph Pilates, legt de nadruk op 
de spieren die er voor zorgen dat het 
lichaam in correcte balans is en de 
wervelkolom ondersteunt. Hij paste het 
voor het eerst met succes toe na de 
eerste wereldoorlog bij de revalidatie 
van oorlogsveteranen. 

Je hebt mij overtuigd Zoya. Wat kost 
het en wat mag ik verwachten? 
Hier in de sporthal in Hofstade geef ik 
les elke maandag van 20 tot 21 uur. Dat 
is voor de beginners. De groep telt maxi-
maal 20 mensen, want ik wil iedereen 
goed kunnen volgen. Na een tijdje kan 
je dan overstappen naar een ander 
niveau. Tussen 19 en 20 uur heb ik nu 
al negen gevorderden. Vanaf januari is 
er ook een extra les op woensdag van 
10 tot 11 uur, en vanaf 10 januari ook 
op donderdag van 19 tot 20 uur. In zo’n 
lesuur versterken we de spieren, doen 
we aan stretching en relaxatie. Eén les 
kost 11 euro, tien beurten kosten 95 

euro (85 euro voor +60 jarigen). Je kan 
instappen wanneer je wilt, en de eerste 
les is gratis, ter kennismaking. Je kunt 
mij bellen op 0485/645175. Of e-mai-
len op info@studiozoya.be.
Meer info vind je op www.studiozoya.be en 
op facebook onder Pilates Studio Zoya”.

Ik geniet nog even van de lenige licha-
men en bewonder vol verbazing de 
souplesse waarmee Zoya een split en 
spagaat voordoet alsof het de gewoon-
ste zaak van de wereld is. “Ook jij kan 
dat leren, kom maar eens af” roept Zoya 
mij ter afscheid lachend na.  

Tekst: Alex Lauwens, foto's: Jean Andries 

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

 

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34

E-mail garage.vandereviere@telenet.be



41

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  he-

ren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE
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Ho ho ho, de leeshond 
was verdwenen! 
 Elke maand verstopt de leeshond zich 
trouw in enkele foto’s van de Zemstenaar, 
en onze lezers gaan hem dan zoeken. Als 
je het correcte antwoord instuurt, kan je 
Z-cheques ter waarde van 25 euro win-
nen. Vorige maand liep er echter iets mis: 
de verkeerde foto’s, zonder leeshond, ver-
schenen in ons decembernummer! We 
kregen enkele creatieve antwoorden van 
lezers die toch een minuscule leeshond 
dachten te zien op een foto, maar die 
zaten er allemaal naast. De leeshond zat 
niet in ons vorige nummer! 
Dat gaat de leeshond goed maken, en 

wel op deze manier: volgende 
maand kan je twee maal winnen! 
Enerzijds kan je gewoon zoals 
elke maand mee de leeshond 
zoeken op één of meerdere foto’s 
in dit nummer. De foto’s van de 
rubriek ‘Onder de Mensen’ tellen 
niet mee, ook de cartoons niet. 
Als je de leeshond(en) gevonden 
hebt, moet je jouw antwoord met 
de pagina(‘s) waarop onze trouwe 
leeshond deze maand te zien is, 
naar ons mailadres sturen (lees-
hond@dezemstenaar.com). Je kan ook een geschreven antwoord afgeven op het 

gemeentehuis, in een bibfiliaal 
of in het Hof van Laar. Vermeld 
zeker steeds je naam en tele-
foonnummer, zodat we je snel 
kunnen bereiken voor een foto in 
onze volgende editie. 
De tweede manier waarop je 
kan winnen, is door in het vorige 
nummer te gaan zoeken naar 
de foto’s waarop onze leeshond 
eigenlijk had moeten staan. Kijk 
goed naar de foto’s bij dit artikel, 
en zoek in ons vorige nummer 
naar de pagina’s waarop de ori-
ginele foto’s staan. 
Volgende maand reiken we 
dan twee maal 25 euro aan 
Z-cheques uit aan de winnaars 
van beide wedstrijden, die geko-
zen worden door een onschul-
dige hand. Voor beide wedstrijden 
moet je antwoord ingezonden 
zijn vóór 16 januari. 
De leeshond wenst jullie een 
gelukkig nieuwjaar, en belooft 
dat hij niet meer zomaar zal 
wegrennen uit de Zemstenaar. 

Tekst: LS
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AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be

info@b-paint.org

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN 
CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

015/61 71 22 - 0475/83 40 36
info@verbestel.be



Brusselsesteenweg 108
tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be


