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facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

• Mè ’t afwasse es moaenen traarink deu ’t 
mozegat gespult: bij het doen van de vaat is 
mijn trouwring door het gootgat in de (bij)keuken 
weggespoeld;
• Da woende altijd e pluchke in eure nagelboeëk: 
er zat steeds een pluisje in haar navel; 
• ‘t Spel was grat oemgekloenke: de hele zaak 
was volledig omgekanteld/omver gevallen;
• Zie ma da ge goe oepteds zèt: zorg maar dat je 
mooi op tijd komt;
• ‘k Em et vandaag wel twieë kieëre overdoeëd 
oëre loijje: ik heb vandaag wel twee keer de 
doodsklokken horen luiden.

AL

Dialextjes va groët Zems...

 
Proficiat Maria!

Maria Maerevoet uit Hofstade werd op 19 novem-

ber 100 jaar en dat werd gevierd. Buren van de 

Brem- en Buntgrasstraat versierden die avond 

hun huis en lieten kaarsjes branden. Een toertje 

met de rolstoel door de straten werd bijzonder 

gewaardeerd door de talrijke aanwezigen. Op 24 

november werden de buren en kennissen uitge-

nodigd op een receptie in de Rode Roos.

Onze Jean werd vorige 
maand 80, en kijk, hier-
naast lees je het verhaal 
van Maria die 100 werd! 
Prachtig toch?! Als ik mag 
kiezen, wil ik ook graag tot 
in 2085 leven, en dan hier 
in de Zemstenaar pronken 
met een foto. Toekomstige 
redacteurs, mag dat?? Of 
weet je wat? Ik zal pro-
beren om tegen dan nog 
steeds ballet te doen, 

gewoon om een speciale vrouw te 
zijn. Mag ik dan in ballet-tenue op de cover? 

Nog zo’n man die fit oud wordt: Sinterklaas! Hij 
is weer in het land, en maakt kinderen groot en 
klein gelukkig met cadeautjes. Elk jaar opnieuw 
bekijk ik de reeks van Dag Sinterklaas uit 1992, 
waar Bart Peeters op bezoek gaat bij de Sint en 
Zwarte Piet. Bij het horen van de intro word ik al 
helemaal blij en nostalgisch. Heerlijk gewoon.

Ik kan het persoonlijk wel niet laten om alvast te 
versieren voor kerst. Dan maak ik mezelf maar 
wijs dat de Sint dat ook wel gezellig zal vinden, al 
die lichtjes en kerstbomen. Haha. Mag ik je trou-
wens al een heel fijn eindejaar toewensen? Want 
we horen/lezen mekaar pas terug op 8 januari. Ik 
wens je mooie en gezellige dagen, samen met de 
mensen waarvan je houdt. 
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  Een winternazicht van je grasmaaier bij 

Jo
a
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es is in de lente 
 zonder problemen aan je gras beginnen

Geerdegemstraat 54   2800  Mechelen    Tel. 015/41 20  92   fax 015/43 03 38
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YAR geeft jongeren een kans
ELEWIJT - De organisatie Youth At Risk Vlaanderen (kortweg YAR) biedt jongeren tussen 15 en 21 jaar, 

met een combinatie aan problemen, de kans om hun leven terug op de sporen te krijgen. Het pro-

gramma YAR Coaching laat jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze 

maken. Tijdens hun deelname worden ze ondersteund door een vrijwillige coach. Een van die vele 

honderden coaches is Pieter Haijen uit Elewijt. 

Pieter Haijen is 40 en sinds juni ge-
huwd met Celine. Pieter is zelfstandig 
ondernemer, levensgenieter en hij 
haalt veel voldoening uit het helpen 
van andere mensen. Dit uit zich ook 
in zijn eigen zaak www.coachieving.be 
waar hij klanten in mensentaal onder-
steunt om online succesvol te zijn. 

Hoe ben je als vrijwilliger bij YAR 
terechtgekomen Pieter?
“Toen Celine en ik even ‘in between jobs’ 
waren, kreeg Celine een e-mail van de 
VDAB met een oproep voor vrijwilligers 
bij YAR Vlaanderen. Toen hebben we 
beslist om ons samen in te schrijven 
op een infoavond. We wilden iets goed 
doen in de wereld door jongeren te 
helpen. Tijdens mijn eerste opdracht 
was Jeffrey de eerste jongeman die ik 
ontmoette en ondersteunde. Het klikte 
meteen en Jeffrey was ervan overtuigd 
dat ik in het natraject zijn coach zou 
worden. Hij kreeg gelijk.”

De coaching van Jeffrey
Jeffrey was aangemeld bij YAR  
Vlaanderen omdat hij problemen had 
op school; hij stond op het punt om 
permanent te worden geschorst na-
dat hij op school had gevochten. Verder 
was hij ook eens opgepakt voor een 
winkeldiefstal. Er moest iets gebeuren 
en daarom besliste Jeffrey om deel te 
nemen aan YAR Coaching, waar hij als 
coach Pieter kreeg toegewezen.

Pieter maakt het verhaal af: “Ik was bij 
YAR ingestapt met het idee dat omdat 
ik zelf een jongere met uitdagingen 

was geweest, ik deze jongere 
ook wel zou kunnen helpen. 
Maar eigenlijk hebben we elkaar 
geholpen. Zijn situatie was als 
‘in een spiegel kijken’ voor mij. 
Hij liet mij inzien hoe ik vroeger 
zelf was geweest als jongere en 
daardoor kreeg ik meer liefde 
voor mijn ouders en voelde ik 
meer erkenning voor wat mijn 
ouders voor mij hadden gedaan 
en hoeveel ze met mij hebben 
doorstaan. De band met mijn 
moeder is daardoor veel hech-
ter geworden. Wat me bijblijft 
van ons coachingtraject is dat 
wij een yin/yang-verhaal zagen: 
in elk negatiefs, is iets positiefs 
te vinden. En tot op vandaag 
blijft Jeffrey dit verder vertellen. 
Hij wil ook graag vrijwilliger wor-
den van zodra hij 21 jaar wordt. 
Hij is trouwens in het algemeen 
goed bezig, voelt zich nu goed 
in zijn vel, studeert en werkt heel hard 
zowel als elektricien in opleiding, als 
in de horeca.”

Vrienden voor het leven
De coaching stopt niet per se na een 
paar weken of maanden. Intussen 
kennen Pieter en Jeffrey elkaar al 
drie jaar. Onlangs hebben ze samen 
zijn 18de verjaardag gevierd. Pieter is 
er vriend aan huis en Jeffreys mama 
is altijd blij om Pieter terug te zien 
en pakt hem altijd stevig vast. Pieter:  
“Jeffrey en ik zien elkaar nog regel-
matig, we sms’en, gaan iets drinken of 
eten. Dat is een vriendschap voor het 

leven geworden. YAR is voor mij dat je 
zoveel kan betekenen voor die jonge-
ren, dat ze nooit meer kunnen zeggen 
‘ik heb nooit iemand gehad’. Want dat 
klopt dan niet meer.”

Zelf coach worden?
Lezers die meer info willen, kunnen te-
recht op www.yarvlaanderen.be. Wil je 
net als Pieter jongeren coachen die de 
weg kwijtgeraakt zijn? Dat kan. In janu-
ari vinden nog twee opleidingsweek-
ends plaats. Coach voor het natraject 
van 10 tot 12 januari en de residentiële 
trainingsweek van 25 tot 26 januari. 

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Jeffrey en Pieter komen nog 
vaak bijeen om bij te praten.
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‘Letterzetter’ veroorzaakt kaalkap
ELEWIJT/SCHIPLAKEN -Een perceel bos aan de Terlindenlaan vlakbij het domein van Hofstade is he-

lemaal kaal gekapt. De ‘letterzetter’, een kleine schorskever, heeft de bomen aangetast waardoor 

ze afsterven en kappen de enige oplossing is.

Het kevertje is maar een paar millime-
ter groot maar een nachtmerrie voor 
boseigenaars. Het vreet vooral fijnspar-
ren aan maar de vrees bestaat dat ook 
verzwakte loofbomen aan de plaag 
kunnen bezwijken. In Wallonië en de 
Oostkantons staan al grote percelen 
fijnspar te sterven, tot wanhoop van de 
eigenaars.

De kever vreet gangen onder de zieke 
schors van de boom waarin de vrouw-
tjes eitjes leggen. Na twee weken ko-
men de larven uit. Die knagen nieuwe 
gangen haaks op de moedergang 
waardoor er een patroon ontstaat dat 
met enige fantasie gelijkt op de tekst- 
regels in een openliggend boek en 
waaraan de kever zijn naam dankt.

Droogtestress 
Bioloog Klaas Van Roy van GreenLight 
is zelfstandig boomverzorger en advi-
seert eigenaars in het beheer van hun 
bossen. Een paar jaar geleden regelde 
hij al een uitdunning van naaldbomen 
en Amerikaanse eiken in Schiplaken-
bos en ook nu volgt hij deze houtkap 
en de bosvernieuwing van dichtbij op.

“De opmars van deze schorskever 
hangt nauw samen met de lange hete 
zomers en de droogte van de jongste 

jaren”, weet hij. ”Bomen zijn  gevoe-
lig aan opeenvolgende periodes van 
droogte en lijden dan aan droog-
testress. Ze groeien minder goed en 
verzwakken waardoor de kleine kevers  
de schors ondermijnen. Gezonde en 
jonge bomen hebben normaal geen 
last van de plaag. De aanwezigheid 
van de letterzetter heeft dus  te maken 
met de klimaatopwarming. In het per-
ceel dat gekapt is zijn de fijnsparren 
en ook de Corsicaanse dennen voor 
90% aangetast. De beste oplossing is 
dan ook het hele perceel te kappen 
op enkele loofbomen na. De dikkere 
stammen gaan naar de zagerij voor 
timmerhout en van de dunnere takken 
wordt houtspaanderplaat gemaakt.”

Boskap is geen ramp
Een kaalgekapt bos oogt niet mooi 
maar is daarom nog geen ramp voor 
de natuur. ”De ingreep zorgt ook voor 
verjonging”, zegt Klaas. ”Het zonlicht 
dringt door tot op de bodem waardoor 
er nieuw leven groeit en de biodiver-
siteit toeneemt. Het kroonhout van de 
gevelde bomen wordt eerst geklepeld. 
Daarna volgt een herbebossing met 
verschillende streekeigen bomen en 
spontane natuurlijke opslag. We zoe-
ken nog naar de beste combinatie. 
Een perceel volplanten met één soort 
is geen goed idee. Door diversiteit krijgt 
een bos meer veerkracht en is het be-
ter weerbaar tegen plagen.”

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Het gekapte perceel wordt terug herbebost. 

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

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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boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235

Start najaarsacties
tem december
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Bezoek uit het hoge Noorden
ZEMST - December... korte dagen en lange nachten, de winter is begonnen.  Vele planten en dieren 

zijn in rust. Ze proberen de koude periode te overleven door zo weinig mogelijk energie te verbrui-

ken.  Ze doen dit op verschillende manieren.  Vleermuizen gaan in winterslaap, planten verliezen 

hun bladeren en vele insecten overwinteren als ei of pop.  Andere dieren zoals de egels en sala-

manders zoeken een warm, beschut plekje onder dode bladeren. 

De trek naar het Zuiden
Watervogels doen hier echter niet aan 
mee. Ze komen uit het hoge Noorden 
waar ze in de lente en zomer hebben 
gebroed. In augustus zaten velen on-
der hen al in Denemarken en zo trek-
ken ze langzaam naar het zuiden. De 
Waddeneilanden en het IJsselmeer 
in Nederland zijn hun volgende stop-
plaatsen waar sommigen tijdens mil-
de winters ook blijven.  Anderen trek-
ken dan weer verder zuidwaarts tot in 
Zeeland, de Schelde, de Rupel, de Dijle, 
de Zenne en de waterplassen in onze 
regio.

Vele van de vrij grote waterplassen in 
onze streek zijn ontstaan door zand-
winning voor de aanleg van spoorlijnen 
of snelwegen.  Nu zijn dit ideale plaat-
sen om in de winter te genieten van 
prachtige watervogels. De aantallen 

nemen in november al toe maar in de-
cember en januari zijn ze het hoogst. 
Hoe kouder in het noorden, hoe meer 
wintergasten we op bezoek krijgen.

Een kleurrijke bende
Samen met de Kerstman komen 
er heel wat soorten eenden naar 
onze regio. De wilde eend kennen de 
meeste mensen wel maar we krijgen 
nog veel meer soorten te zien zoals  
krakeenden, wintertalingen, slobeen-
den, pijlstaarten, tafeleenden en  
kuifeenden. Met wat geluk en als het 
koud genoeg is in het noorden, kiezen 
ook wat zeldzamere soorten, zoals de 
brilduiker en het nonnetje, onze regio 
uit als overwinteringsstek. 
 
Zoek maar eens wat foto’s op van deze 
soorten. De meesten zijn eenvoudig 
te herkennen. Het wit en zwart van de 

kuifeend of de prachtig mooie hals en 
lange staart van de pijlstaart. Meestal 
zijn de vrouwelijke exemplaren van 
een soort minder mooi gekleurd. Daar 
is een goede reden voor. Hun veelal 
vale, bruine kleur camoufleert hen na-
melijk als ze op het nest zitten. Door 
hun minder opvallende kleuren zijn 
vrouwtjeseenden dan ook niet zo een-
voudig op naam te brengen. 

Eenden spotten
Waar in Zemst en omgeving kan je 
al dit moois dan bewonderen? De 
vijvers in het Domein Sport Vlaande-
ren in Hofstade zijn een goede plek 
alsook de Weerdse visvijver en de 
Eglegemvijver (de put van Hombeek). 
Wil je eenden van dichterbij zien, 
dan is de Zenne een goede tip. Voor-
al het deel tussen de Melkerij en de  
Eglegemvijver levert mooie waarne-
mingen op. 

Ga je van Eppegem richting Vilvoor-
de, dan zie je vaak krakeenden, wil-
de eenden, kuifeenden en dodaars.   
Dodaars is onze kleinste fuut. Futen 
duiken veel, op zoek naar vis. Ze lijken 
wel een dobber van een vislijn. Telkens 
als je ze goed ziet, gaan ze onder. 
Vroeg opstaan moet je voor deze vo-
gels niet doen. Ideaal dus om op een 
zonnige winternamiddag tijdens de 
kerstvakantie eropuit te trekken en te 
genieten van onze mooie noordelijke 
wintergasten.

Tekst en foto: Natuurpunt
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ZEMST - Zemst for Life (ZFL) kent dit jaar een derde editie vol warmte, gezelligheid en Zemstenaars 

die hun groot hart tonen voor het goede doel. Met de monsterbedragen van de afgelopen edities in 

het hoofd, zal dat wel lukken. Aan liefdadigheid geen gebrek in Zemst. Op 26, 27 en 28 december 

moet je op het domein Sport Vlaanderen zijn, op het grasveld voor het Sportimonium, langs de 

Trianondreef. Die nieuwe locatie biedt nieuwe, leuke mogelijkheden voor het programma. Ontdek 

hier meer of spreek het team achter ZFL aan op de kerstmarkt van 14 december aan GC de Melkerij! 

Zemst loopt warm voor ZFL!

Tekst: Laura Schoevaers, foto: ZFL

3 goede doelen 
krijgen de opbrengst van alle acties die de Zemstenaars  
organiseren: Bednet, vzw FantASStisch en 
Dierenopvangcentrum Zemst. 

Tientallen acties
Tientallen Zemstenaars hebben al een actie 
geregistreerd op de website. Zo kan je op 14 
december naar het spaghettifestijn dat vzw 

FantASStisch organiseert of op 22 december 
naar de Jump for Life van ZeRo Skip. Het zou 
nog geweldiger zijn als jij ook een actie wil 
registreren! Samen gaan we voor een mon-

sterbedrag voor de drie goede doelen. 

Coca-Cola 
kersttruck! 
Zaterdag 28 december is de laatste dag van 
het evenement Zemst for Life, maar zeker niet 
de minste! De officiële Coca-Colakersttruck 
zal op het terrein verschijnen met de kerst-
man! Er zijn randactiviteiten voor kinderen, je 
kan onder andere lasershooten of aan yoga 
komen doen voor het goede doel. Het volledi-
ge programma vind je binnenkort op 
www.zemstforlife.be en wordt gepromoot via 
hun sociale mediakanalen.  

Honderden lichtjes
De tweede dag van Zemst for Life valt er ook heel wat te beleven. 
Schrijf je in voor de gezelligste fakkeltocht door het domein van 

Sport Vlaanderen of kom meedansen op Radio Botanique. 
Doorlopend zijn er ook optredens op een ‘free podium’, 

waarvoor je kan inschrijven via de website. 

50 After
kerst 

tafeltjes 
en Uruz

Op donderdag komt Uruz (be-
kend van Belgium’s Got Talent) 

optreden. Net als vorig jaar kan je 
een tafeltje met drank en hapjes 

reserveren voor het afterworke-
vent. Alleen is het nu ook de dag 
na kerstmis, vandaar ‘Afterkerst’. 

Verzeker jij ook je plekje? 

87.6 FM is het radiokanaal waar je drie dagen lang 
Zemst for Life op zal kunnen volgen. Een verzoekplaatje? 

Kom het ons vragen aan de studio! 

500 fleecedekentjes 

en 50 spaarpotten
Al veel dekentjes verkocht, maar het mogen 
er meer zijn + 50 ZFL-spaarpotten + kom ons 
bezoeken op de kerstmarkt in Zemst of op de 
Vurige Winteravond in het Vrijbroekpark.

250 vrijwilligers 
hebben vorig jaar het evenement Zemst for Life mee 

in goede banen geleid. De handen uit de mouwen 
steken kan via een registratie op www.zemsforlife.be! 

Véél liefde
Zemst for Life is vooral een warm en 
liefdevol evenement van en voor heel 
Zemst. Ga zeker eens langs, want dit 

wil je niet missen. 
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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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

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

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.
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De warmste sneeuwman in concert
EPPEGEM – Maarten Van den Broeck en Kristin Van Asch hebben van kindsbeen af een passie 

voor muziek. Vandaag zijn zij tevens de bezielers van één van De Warmste Week-acties, met Villa  

Clementina als goede doel. 

Toen ze in 2016 in Eppegem kwamen 
wonen, brachten Maarten (hoboïst) 
en Kristin (violiste) hun twee kinderen 
naar Villa Clementina. Om het kin-
derdagverblijf te steunen, groeide bij 
Kristin het idee om een kinderbene-
fietconcert te organiseren in Zemst. In 
het verleden hadden zij kinderconcert 
‘The Snowman’ in Leuven gebracht 
voor een enthousiast publiek van 1.400 
muziekliefhebbers. 

Muziek bij film
Het was niet moeilijk de dirigent en de 
muzikanten te vinden die hun schou-
ders onder dit mooie project wilden 
zetten. Enkel een slagwerker ontbrak 
nog ten tijde van dit interview. ‘The 
Snowman’ is een concert gericht op 
kinderen tussen drie en twaalf jaar. 
Gedurende een half uur wordt de film 
afgespeeld op groot scherm, terwijl 
een 30-koppig orkest live de muziek 
brengt. Tijdens de film zullen Veerle 
Eyckermans en Marc Coessens - bei-
den uit Hofstade en bekend van tv - het 
verhaal voor een stukje mee vertellen. 

Na de voorstelling worden de kids ver-
rast met een meet & greet met de mu-
zikanten en kunnen zij kennismaken 
met de verschillende instrumenten. 
Ideaal voor kinderen die hun eerste 
stappen willen zetten in de muziek, 
maar nog niet weten in welk instru-
ment hun interesse en aanleg ligt. Ook 
voor talent uit onze gemeente is er een 
plaatsje vrij: ken jij een kindzanger(es) 
van ongeveer tien jaar uit het Zemstse, 
met een sopraanstemmetje, die het 
liedje “Walking in the Air” uit de film 
live wil brengen tijdens het concert? 
Aarzel niet en contacteer Maarten voor 
een auditie!

Nieuw orkest
Bezielers Maarten en Kristin plannen 
echter verder. Dit concert moet het 
startpunt zijn van de oprichting van 
een nieuw symfonisch orkest met 
muzikanten uit onze regio. Zo krijgen 
ook strijkers een muzikale thuis, naast 
de reeds bestaande fanfares en har-
monies in onze gemeenten.

Op het verlanglijstje van het nieuwe 
orkest staat een kinderconcert rond 
Peter en de Wolf, maar ook andere 
thema’s zullen enkele malen per jaar 
aan bod komen. Ideeën gaan van uit-
voeringen rond filmmuziek, over ou-
vertures tot symfonieën. Zo wordt een 
divers publiek aangesproken, terwijl de 
muzikanten zich kunnen uitleven in 
verschillende genres.

Uitkijkend naar de eerste voorstelling 
van dit Zemstse symfonisch orkest, 
heb ik alvast mijn tickets gekocht om 
onze warmste sneeuwman te begroe-
ten.

Tekst: Anja Van Cappellen, 
foto: Lemmert Photography

Het Snowman concert vindt plaats op 

21 december 2019, in de aula van 

GC de Melkerij. 

Tickets koop je op de Facebookpagi-

na van het evenement “De Warmste 

Week: kinderconcerten ‘The Snow-

man’ met film” of op de website 

www.villaclementina.be. 

Tickets gaan snel de deur uit, 

zodat er mogelijks nog een derde 

concert komt om 16 uur.

Voel jij kriebels om deel uit te maken 

van het op te richten projectorkest? 

Contacteer dan 

maartenvdbroeck@gmail.com.
Uitvoering van het Snowman concert door het Arenbergorkest in 2015 

in Leuven voor een enthousiast publiek van 700 muziekliefhebbers.
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Zemst heeft een landelijk karakter, en dat zorgt er ook voor dat er 

veel dieren te zien zijn in de gemeente. In deze reeks tonen we 

graag welke "bijzondere" dieren in Zemst werden gespot!

Ook iets gespot?
Stuur je foto, een korte uitleg, je naam en de plaats waar je het dier 
spotte naar info@dezemstenaar.com met als onderwerp 'gespot'.

Coördinatie: Marijke Pots

"Deze rode pluimstaart eekhoorn was groen aan het 
verzamelen voor zijn nest toen ik hem spotte in het 
Wormelaarsbos. In totaal heb ik daar 3 eekhoorns gezien die 
op hetzelfde moment door de bomen liepen. In dat bos is veel 
te zien, zelfs een schildpad."

Katrien Montana

"Op 1 juli 2019 kon ik deze pad op mijn 
terras fotograferen. Enkele ogenblikken later 
was er geen spoor meer van te vinden."

Roeland Desaeger, Weerde

"Deze jonge egel heb ik gespot in mijn tuin. 
Er is nog overvloed aan eten. Er zit nog 

een grote egel in mijn tuin; misschien de 
vader of moeder."

Glenn Myttenaere, Elewijt
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ELEWIJT - Luc Faes houdt er sinds enkele jaren een muzikale hobby op na, namelijk djembé spelen. 

Luc en djembé, da’s geen folie

Een befaamde lesgever
Velen onder ons zullen zich Luc waar-
schijnlijk herinneren als inspecteur 
bij de politie van Kastze. Maar sinds 
zijn pensionering gaat er, naast spor-
ten en aandacht voor de hond, heel 
wat tijd uit naar het djembé spelen. 
Het begon allemaal bij Djembefoli uit 
Boortmeerbeek, waar zowel beginners 
als gevorderden in een ontspannen 
sfeer kunnen genieten van djembé-
lessen op de typische West-Afrikaan-
se ritmes. “Ik kreeg er les van Marije  
Verhaeghe, Eric Willems en Karel  
Parette. Maar de meest magische van 
alle lessen komen van grootmeester 
Babara Bangoura, een man met we-
reldwijde naam en faam in het djem-
bé-spelen. Zijn charismatische manier 
van lesgeven kan zeker beginners 
inspireren, de complexere ritmes zijn 

een uitdaging voor de gevorderden”, 
vertelt Luc. 

Ritmiek in de armen
“Samen met mijn vrouw had ik eerst 
dansen geprobeerd, maar ik heb he-
laas geen ritme in mijn benen, wel in 
mijn armen”, stelt Luc. “Al ken ik geen 
noot muziek”, voegt hij er nog aan toe. 
Maar dat blijkt helemaal niet nodig te 
zijn. Ben je fan van Afrikaanse ritmes 
en is stilzitten niet aan jou besteed, 
dan kan met enkel wat enthousiasme 
djembé misschien wel een nieuwe uit-
daging zijn. Trouwens, deze Afrikaan-
se ritmes worden via overlevering in 
stand gehouden. Enkel in Europa wordt 
(geprobeerd) deze muziek op papier te 
zetten. Naast basisklanken (de Tu’s en 
de Ta’s) en begeleidingsritmes gaat het 
verder naar meer complexere ritmes, 

spelen met tussentijden, roffels, tradi-
tionele soloritmes en veel meer. 

Helemaal djembé
Luc is ondertussen helemaal djembé: 
op donderdagavond wordt in zaal De 
Prins in Elewijt tussen 19 en 21.30 uur 
stevig geoefend in groep met Djembé 
Motion. Er wordt zelfs al opgetreden, ui-
teraard in traditionele Afrikaanse kledij. 
Voor de optredens wordt niets aange-
rekend, buiten een hapje en een tapje. 
Interesse ? Je mag Luc Faes hierover 
contacteren op 0477/93.92.70. Je kan 
ze trouwens gratis komen bewonderen 
op 10 januari 2020 in zaal Den Prins in 
Elewijt.

Tekst: Katia De Vreese, foto’s: Jean Andries

Luc heeft het ritme te pakken.

Afrikaanse ritmes brengen sfeer.
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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
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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
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De kerstvakantie komt eraan! Twee weken vol kerstmarkten, familiefeesten, koken, cadeaus kopen 

en wat nog allemaal. Zin om even te ontspannen? Dan kan zeker bij ons, in de Melkerij uiteraard!

Knusse kerst in de Melkerij

Matinee
Op dinsdag 17 december spelen we 
onze derde dinsdagnamiddagfilm om 
14 uur. Dit komische duo kent ieder-
een wel: Stan en Ollie. Deze film geeft 
een heel leuke inkijk in het leven ach-
ter de schermen, jaren na het succes 
van ‘den dikke en den dunne’. 

Kerstfilms
Maandag 23 december spelen we de 
nieuwe CGI-remake van ‘The Lion King’. 
Deze film roept zoveel nostalgische 
gevoelens op, dat we niet enkel aan de 
kinderen hebben gedacht. Om 10 uur en 
14.30 uur spelen we de Vlaamse versie.  
’s Avonds spelen we om 20 uur de  
Engelse versie met Nederlandstalige 
ondertiteling. Zo kan je ongeacht je 
leeftijd mee genieten van deze prach-
tige Disney-klassieker. 

Vrijdag 27 december om 14 uur gaan 
we op zoek naar de ontbrekende scha-
kel tussen aap en mens. Ontmoet: 
Mister Link! Dit charmante schepsel 
gaat samen met avonturier Sir Lionel 
Frost op zoek naar zijn verloren fami-
lie: de yeti’s. 

Ver moeten we niet zoeken naar de  
yeti’s, want op zaterdag 28 december 
om 10 uur spelen we Smallfoot. Een 
jonge yeti heeft heel wat problemen 
aan zijn hoofd, namelijk de mens. Dit 
mythische wezen blijkt toch echt te 
bestaan. Samen gaan we op onder-
zoek naar deze ‘smalvoetige wezens’. 

Zaterdag 4 januari om 10 uur spelen 
we de opvolger van Ernest & Célestine: 
winterpret. Deze prachtige tekenfilm, 
gemaakt met aquarellen, neemt je 
mee in een betoverende wereld waar 
een vriendschap tussen beer en muis 
mogelijk is.

Januari
Film ‘Queen of hearts’
7 januari om 20 uur
De succesvolle advocaat Anne heeft 
het op het eerste gezicht allemaal voor 
elkaar. Goede baan, leuke man, fijne 
kinderen. Maar wanneer de zeventien-
jarige Gustav, zoon uit een eerder hu-
welijk van haar man, bij hen komt wo-

nen is Anne bereid alles op te geven 
voor een affaire met hem. Gewaagd 
Deens drama (ook hun inzending voor 
de Oscars) over een vrouw die stap voor 
stap seksuele grenzen overschrijdt. 
Een emotionele rollercoaster die nog 
lang blijft nazinderen.

Cultuur ‘Mijn briljante scheiding’
11 januari om 20.30 uur
Mijn Briljante Scheiding is een…nu ja, 
briljante monoloog. Het personage 
Angele, verwikkeld in een lang aan- 
slepende echtscheiding doet haar ver-
haal op een eerlijke, confronterende, 
soms pijnlijke manier, maar vol van 
amusante anekdotes. 

Het stuk springt van het tragische naar 
het komische in een oogopslag. Om te 
lachen ‘door je tranen heen.’ Grappig, 
intelligent en vol emoties. Verwen je-
zelf!

Tekst: Ansje Brassine en 
Herman Jacquemin 
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Het oktoberfeest van KCVV Elewijt was uniek. Gelukkige en 

stralende vrienden in een aangepaste klederdracht zorgden 

voor een unieke sfeer. 

Het was weer Halloween 
in kapsalon “Hij & Zij” in 
Hofstade. De jaarlijkse 
verkleedpartij was an-
dermaal top. Het team 
van Wendy en Glenn in 
gepaste outfit stopte 
graag even de activitei-
ten voor een foto.

KFC Eppegem 
had nog een klein 

waterkansje op het 
behalen van de 

eerste periodetitel. 
Met zeven gewon-

nen wedstrijden op 
tien won de ploeg 

verdiend de 
periodetitel.
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Voor de tweede keer organiseerde OCMW Zemst een dorpsrestaurant in de WIK Cultuurhal Zemst-Laar. En het was andermaal een groot succes met 80 deelnemers. Het restaurant heeft elke derde dins-dag van de maand plaats van 12 tot 16 uur. 

Info: dorpsrestaurants@Zemst.be of 015/61.88.90.

Voor de kroegentocht 

WIK Zemst-Laar (event 

van het teerfeest) 

was het op zaterdag 

16 november om 

16.30 uur bij Vanessa 

ambiance met leuke 

deuntjes. Om 18 uur 

was het verzamelen in 

de Kroeg in Zemst. Om 

19.30 uur begon het 
teerfeest. 

De gemeente organiseerde voor de eerste keer een smaakbeurs “Lekkers in Zemst”, met als partners de gemeentelijke Landbouwraad en Steunpunt Korte Keten. Het was de bedoeling om de aanwezige producenten de kans te bieden om hun producten voor te stellen aan mogelijke lokale afnemers. Er kon ook geproefd worden, en dat werd door de aanwezigen gewaardeerd.
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Ere wie ere toekomt. 

“Steeds leuke foto’s 

in de Zemstenaar. 

De lokale helden, de 

U8 van KCVV Elewijt, 

mogen ook eens in de 

schijnwerpers staan”, 

vindt Koen Malu. “Het is 

niet enkel een enthou-

siast ploegje dat goed 

kan voetballen, het is 

ook een hecht groepje 

kameraden dat zich 

goed amuseert zowel 

op als naast het veld.”

Startmoment demo-veld oude granen in Hof-
stade. De gemeente heeft na een project- 

oproep voor innovatief grondgebruik een stuk 
veld toegewezen aan bakker Marc Van Eeckhout. 

Hij gaat daar een proef- of demoveld starten 
om de teelt van oude en trage graansoorten te 
testen op Zemstse bodem. Marc heeft 48 oude 
graansoorten uit alle hoeken van Europa laten 
overkomen en gaat daar nu mee aan de slag. 

(foto boven)

Verschillende granen werden ingezaaid in 
specifieke percelen aan het “demoveld oude 

granen” naast de Gasthofhoeve in Hofstade. Een 
oproep om “samen te zaaien” werd gedaan om 
tal van mensen hierbij te betrekken. Verschillen-
de vrijwillige projectmedewerkers en leden van 
het college namen deel aan dit startmoment. 

(foto links)
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Voetbalspeeltuin, in samenwerking met Sportsminded Zemst-Hofstade en 

Elewijt. De U5 leerden spelenderwijze de basistechnieken van het voetbal.

Biodanza - Ontspannend dansen op leuke muziek, volgens je eigen mo-gelijkheden gemakkelijk en plezierig in de BIB Zemst, Schoolstraat 23. Elke dinsdag van 10 uur tot 11.30 uur. Info: Willi Lichtert 0476/93.67.88. 

Op zoek naar zingeving: Greet Selderslaghs, dinsdag van 
19.30 uur tot 21 uur. 

Info: 015/62.06.35

PPC Solutions 
organiseerde een 

wedstrijd vanaf 100 

euro voor een lotje. 

De winnaars v.l.n.r. 

Senne Schoukens, 

Frederick De Cock en 

Ruben Corluy 
wonnen een 
elektrische step ter 

waarde van 399 euro.
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Sint Hubertusviering
ZEMST - Naar jaarlijkse gewoonte vond de Sint-Hubertusviering plaats in manege Verbrande Brug. 

Na de tocht te paard volgde een eucharistieviering. De jachthoornblazers waren van de partij en 

brachten samen met priester Leopold Verdoodt extra sfeer. De jagersvrienden, met een trotse Ju-

lien Juliens (veertig jaar medeorganisator), zorgden voor het majestueuze jachttafereel.  Na de ze-

gening van de dieren kon men genieten van glühwein, een vers soepje of warme hapjes, aangebo-

den door de manege. 

Tekst en foto’s: Jean Andries
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

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
40 jaar ervaring in eigen streek

Jouw advertentie hier?
Dat kan!

Neem telefonisch contact op met 

Jean Andries 0475/42.02.76 of 

mail naar adverteren@dezemstenaar.com
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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
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Scheef
bekeken
Emiel had een hartsgrondige hekel aan elektronica en informatica. Hij haatte 
alles wat met IT & Compagnie te maken had. Voor hem geen gsm of computer. 
Buiten bezig zijn, leven op het ritme van de wind en van de zon was zijn hoog-
ste wens. Als boomkweker en hobbytuinier kon hij dit levensmotto moeiteloos 
realiseren. Zijn aftandse Willys Jeep – ooit nog gekocht op een uitverkoop van 
oud legermaterieel – volstond ruimschoots voor zijn dagelijkse bezigheden. 
Voor de huishoudelijke administratie kon hij onvoorwaardelijk rekenen op zijn 
vrouw Vivianne. Zij was een thuisverpleegster die ook het grootste deel van 
de opvoeding van hun tweeling voor haar rekening nam. Door zijn liefde voor 
de natuur had hij hen wel richting tuinbouwonderwijs weten te sturen. Een 
keuze waar hij niet weinig fier op was. Maar het volgen van hun studies lukte 
hem amper. Als hij hen bezig zag met hun smartphone, tablet of laptop brak 
het angstzweet hem uit. Gaandeweg verloor hij voeling met hun leefwereld. 
“Is het al niet genoeg dat er hier een tv in huis is?”, had hij hen eens in een 
boze bui toegesnauwd, toen ze weer eens uren aan hun scherm gekluisterd 
hadden gezeten. “Ik sta op als de zon opkomt en stop pas met werken als 
ze ondergaat… en jullie zitten tot ’s ochtends naar schermen te staren en op 
toetsenborden te tokkelen. Hoe is het in ’s hemelsnaam mogelijk? Is dat stu-
deren? Sloven je moeder en ik ons daarvoor uit, dag in, dag uit?”. Het had niet 
veel gescheeld of hij had zijn cirkelzaag door het huis gesmeten. Gelukkig had 
Vivianne hem weten te kalmeren. “Die jongens zijn wel bezig met hun eind-
werk. Arnold heeft ambities als boomchirurg en skypet met een Canadese 
ervaringsdeskundige. En Bernd wil milieuadviseur worden en Facetimet met 
een Scandinavische specialist! Ze zijn wel bezig met de toekomst van onze 
planeet!” Emiel hoorde het in Keulen donderen en wist niet wat te antwoorden. 
Hij sprong in zijn Willys en ging kerstbomen hakken. Want over enkele dagen 
moest hij een hele lading klaar hebben. Het mooiste exemplaar hield hij voor 
zichzelf. Dat was zijn kerstcadeau voor het gezin. Hij kon toch niet weer eens 
uitpakken met tuingereedschap voor de jongens en een keukentoestel voor 
zijn vrouw?

Op kerstavond waren ze voor het eerst met z’n zessen. De jongens hadden 
zowaar een vriendin! En zoveel pakjes onder ‘zijn’ boom! Maar slechts eentje 
voor hem: een doodgewone envelop. Met als inhoud een bon voor de aankoop 
van een laptop en tien informaticalessen voor beginners. Getekend: Vivianne, 
Arnold en Cathy, Bernd en Tilda. Emiel was sprakeloos. De kalkoen had nog 
nooit zo heerlijk gesmaakt!

Alex Lauwens
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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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532  Fax: 015/617959
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TEN  VELDE
ZEMST - Niet alleen de natuurliefhebbers van Zemst krijgen dit jaar, bij monde van Natuurpunt, 

een hoekje in de Zemstenaar om de prachtige natuur van onze mooie gemeente te beschrijven. 

Ook landbouwer Stef Apers kruipt dit jaar vier keer, elk seizoen dus, in de pen om het Zemstse 

landbouwleven te verhalen en met foto’s te illustreren. Hier lees je zijn stukje bij afloop van het  

herfstseizoen.

De voorbije herfst kondigde zich half 
september perfect op de afspraak 
aan, met veel regen en stormachtig 
weer waardoor de veldwerkzaamhe-
den stilvielen. Daar waar veertien da-
gen voordien nog volop toemaat (dit is 
de laatste snede hooi) gemaaid werd, 
stonden nu de aardappel- en bieten-
rooiers noodgedwongen op stal, enkel 
de maisoogst ging schoorvoetend ver-
der. Inderdaad, de regen was - gezien 
de droogte - broodnodig maar aan-
gezien de ondergrond kurkdroog was, 
kon het vele water niet in de grond 
doordringen en bleven de bovenste 
grondlagen te nat om op het veld te 
kunnen werken. Zelfs nu is het grond-
waterpeil nog steeds niet hersteld. Men 
kan zich ook afvragen of het ooit nog 
goed komt als men ziet hoeveel pom-
pen er op bouwwerven dag en nacht 
duizenden liters grondwater oppom-
pen en dit dan nutteloos in de riool 
laten weglopen, ik denk dan steeds, is 

dit wel nodig?! Kan men dit water dan 
niet opvangen en gebruiken waar het 
nodig is? Want zoals het nu gaat, heeft 
alleen de Zenne hier baat bij.

Half oktober beterde dan het weer en 
kon er volop gerooid worden. Ook de 
maisoogst kwam op kruissnelheid en 
snelheid was geboden want er dienden 
dringend wintergranen gezaaid te wor-
den, eerst de gerst en dan de tarwe. De 
aardappeloogst viel al bij al mee maar 
eindigt onder een duister gesternte. 
Vanaf 2020 verbiedt Europa het gebruik 
van kiemremmers in de opslaglood-
sen. Goede alternatieven zijn echter 
nog niet voorhanden, en de rest van de 
wereld kent dit verbod niet! Wij mogen 
dus consumeren wat we zelf niet mo-
gen produceren! Dit naar aanleiding 
van het afsluiten van handelsovereen-
komsten waardoor voedsel geprodu-
ceerd wordt onder voorwaarden die in 
Europa reeds lang verboden zijn maar 

toch op ons bord komt.

Goed nieuws is dan weer dat het toch 
niet de landbouw blijkt te zijn die 
schuldig is aan de mezensterfte; de 
oorzaken liggen blijkbaar dichter bij 
huis: honden- en kattenharen die pes-
ticiden bevatten van de vlooienbanden 
en die de mezen dan gebruiken om 
hun nest te maken.

Goed, nu we eind november begin de-
cember zijn, liggen de velden er na-
genoeg kaal bij en kan er nagedacht 
worden over het volgend teeltseizoen, 
het winteronderhoud en kunnen we de 
jaarbalans  opmaken. Wat hebben we 
verdiend dit jaar? Ongetwijfeld zullen 
er in Vlaanderen weer een groot aantal 
landbouwers de brui aan geven. Want 
beste lezers, boeren moet ge doen 
alsof ge eeuwig leeft, maar leven moet 
ge doen alsof ge morgen dood zijt!

Tekst en foto’s: Stef Apers

Niets mooier dan een pas 
gezaaid veld wintergraan.

Mooi groen palet door 
kiemend wintergraan.

De laatste mais wacht om 
geoogst te worden.
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Let’s go Lego!
ZEMST – Op zaterdag 14 december zijn kinderen baas in GC de Melkerij. Iedereen kan zich van zijn 

meest creatieve kant laten zien op de Lego-bouwdag.

Meester-bouwers
‘De Lego Movie 2’ wordt op zaterdag 14 
december om 10 uur  vertoond in de 
Melkerij. Deze knotsgekke film herenigt 
de helden van Steenstad in een gloed-
nieuw avontuur. Alles is terug ‘super’ 
tot er een nieuwe dreiging uit de ruim-
te komt die alles sneller kapotmaakt 
dan dat de meesterbouwers kunnen 
herbouwen: de Duplo-indringers. Om 
de harmonie in het Lego-universum 
te herstellen zullen onze helden hun 
moed, creativiteit en vooral hun vaar-
digheden als meesterbouwer serieus 
op de proef moeten stellen. 

De Lego movie 2 is een avontuur voor 
jong en oud. De film is doorspekt met 
vele lagen humor waardoor het ook 
hilarisch wordt voor de volwassenen. 
Tickets kan je kopen aan 4 euro per 
ticket op www.gcdemelkerij.be.

Ga zelf aan de slag
Samen met KWB Weerde en Gezins-
bond Weerde voorziet GC de Melkerij 
na de film een activiteit waar iedereen 
zelf zijn meesterbouwer-vaardigheden 

kan testen. Er worden niet minder dan 
20.000 (!) Lego-stukjes voorzien zo-
dat iedereen mee kan bouwen. En we 
bedoelen ook iedereen. Van 11.30 tot 
14.30 uur is iedereen welkom om mee 
te bouwen, ook degenen die niet naar 
de film zijn komen kijken. Je kan voor 
deze Lego-dag terecht in de foyer van 
de Melkerij. Iets om te eten mag je zelf 
voorzien, drank moet je ter plekke ko-
pen. Let wel, tijdens de film mag geen 
drinken of eten mee in de zaal.  

Speel goed
Wist je al dat Lego ‘speel goed’ be-
tekend (Leg godt)? Zowel jongens als 

meisjes, jong en oud mogen met de 
Lego komen spelen. Maak een zo hoog 
mogelijke toren, bouw een fort, zoek 
op voorhand de bouwstappen van een 
Lego-bouwwerk op of maak iets vol-
ledig nieuw. Op deze dag bestaan er 
geen restricties. De enige beperking is 
je verbeelding. 

 Tekst: Ansje Brassine, foto: Lego Movie 2

Christian Peersman 
www.christianpeersman.be

Brusselsesteenweg 33A 1980 Zemst
0471/45.39.15
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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

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

SCHILDER- 
& 

RENOVATIEWERKEN 

PROJECTS Johan Mahieu

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

info@msprojects.be
0479 59 51 32 • 02 25112 00

ADVIES  • VERKOOP •
• PLAATSING •

• Machine verhuur •    

20 

•

5630 MJ Projects reclame 139x90  15-10-2019 kopie.indd   1 16/10/19   12:15

OUDE BRUSSELSESTRAAT 6, 2800 MECHELEN - 015 41 40 52

BRUNELLO CUCINELLI

ETRO

BLUMARINE

ERMANNO SCERVINO

BLUGIRL

HEMISPHERE

FABIANA FILIPPE BLACK & WHITE LABEL

ERMANNO ERMANNO

VINCE

HERNO

BOUTIQUE MOSCHINO

SEDUCTIVE

DIVERSE ACCESSOIRES...

TASSEN 

LET & HER

SNEACKERS BRUNELLO 

DIVERSE ANDERE  MERKEN...

DÉ NIEUWE MULTI-BRAND STORE 
TE MECHELEN
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‘Steense Historiek’ herbekeken
ELEWIJT -De Heemkundige Kring de Semse publiceert een nieuw boek ‘Steense Historiek’ dat de 

historische realiteit van Het Steen (of Rubenskasteel) weergeeft van de post- Rubens periode. Leden 

van de Semse ontcijferden 175 oude documenten en Bert Vanhorenbeeck stelde het samen. 

Oude documenten
Net nu de Vlaamse Regering het 
Steen of Rubenskasteel in Elewijt 
aangekocht heeft, werpt het boek een 
nieuw en verrassend licht op het kas-
teel en de bijgebouwen. Tussen 1635 
en 1640 was ‘Het Steen’ de thuis van  
Peter Paul Rubens en zijn vrouw Hélène  
Fourment.

De auteur en de Heemkundige kring 
‘de Semse’ zijn in 2018 in het bezit 
gekomen van zowat 175 oude vergeel-
de, vaak moeilijk leesbare documen-
ten. Het oudste dagtekent 1614. Michel  

Maison, wiens familie vele jaren eige-
naar en bewoner van het kasteel was, 
vond de oude documenten in een ver-
geten zolderhoek en schonk ze aan de 
heemkundige kring.

”De documenten geven een stuk aan-
vullende historische geschiedenis prijs 
over het kasteel en de omliggende 
landerijen die Rubens er verwierf”, zegt 
Bert Vanhorenbeeck.

Paleografie
De verschillende notariële akten wer-
den ontcijferd en geduid door de spe-

cialisten ‘Paleografie’ van de Heem-
kundige Kring en dat leverde tal van 
verrassingen op. De historische reali-
teit na Rubens werd alsmaar duide-
lijker, en was soms zeer verschillend 
van wat gedurende jaren gepubliceerd 
en verteld werd aan de vele bezoekers 
tijdens de opendeurdagen. 

Wie van verrassingen houdt, krijgt ze 
in het boek aangeboden. Om het lezen 
aangenaam te maken, is het verhaal 
niet altijd op de tijdsbalk geplaatst. Het 
boek werd half november voorgesteld 
in de hoofdbibliotheek van Zemst. 120 
aanwezigen kregen er tekst en uitleg 
over, samen met een levensschets 
van Rubens door de Antwerpse stads-
gids Lieve Marien.

Het boek kan bij de Semse worden be-
steld tegen de prijs van 16 euro.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Leden van de Semse die de oude 
documenten ontcijferden met 
samensteller Bert Vanhorenbeeck en de 
Antwerpse stadsgids Lieve Marien. 
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SOS ASS! 
ZEMST-LAAR – Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) opvoeden, dat kan enorme trots 

en intens positieve momenten meebrengen. Aan de andere kant is het soms ook ploeteren. Je kan 

bij kinderen met ASS niet altijd terugvallen op vertrouwde opvoedingsmethoden en je gezinsleven 

wordt iets complexer dan je je misschien had voorgesteld. Maïté Van Den Bossche helpt deze ge-

zinnen in haar startende praktijk Atlass met tips, individuele sessies en coaching. 

Atlass en auticoaching 
Maïté Van Den Bossche startte dit 
jaar een auticoachingpraktijk thuis in 
Zemst-Laar, Atlass. Als auticoach on-
dersteunt ze enthousiast en positief 
gezinnen met kinderen die lijden aan 
een autismespectrumstoornis (ASS). 
Die begeleiding kan verschillende vor-
men aannemen. Zo kunnen ouders 
van een kind met ASS bij Maïté terecht 
voor sessies waarin ze tips en duiding 
geeft, maar de auticoach begeleidt 
evengoed de kinderen zelf in hun ont-
dekkingstocht naar wie ze zijn en wat 
ze fijn vinden. Indien nodig kan je bij 
Atlass ook terecht voor psycho-educa-
tie, waarin de auticoach de diagnose 
van autisme verduidelijkt aan het kind 
zelf. 

ASS en onderwijs 
Daarnaast kunnen ook scholen en 
leerkrachten er terecht. Als voormalig 
leerkracht en ouder van kinderen met 
de diagnose ASS, vormt zij de perfecte 
brug tussen ouders en leerkrachten. 
Verder kan je bij Atlass ook een sen-
sorisch profiel (zie verder) laten opstel-
len om ondersteuning meer op maat 
te maken, of een info-avond bijwo-
nen over sensorische verwerking. Een 
ASS-duizendpoot? Wij dachten van 
wel! 

Uit eigen ervaring 
Maïté runt haar zaak vanuit haar eigen 
ervaring. In haar gezin met vier kinde-
ren hebben er twee de diagnose ASS. 
Ze heeft zelf ervaren welke extra hin-
dernissen daarbij komen kijken. Maïté: 

“Op zoek naar methoden om 
mijn gezinsleven draaglijk 
te maken, begon ik me in te 
lezen in alles wat met autis-
me te maken heeft. Ik volgde 
webinars, schoolde me bij, 
struinde het web af en werd 
zo een expert in de materie.” 

Mensen begonnen haar om 
advies te vragen en hadden 
nood aan haar coaching, en 
zo besloot ze uiteindelijk een 
opleiding over ASS te volgen. 
Daarna ging de bal snel aan 
het rollen. In haar jonge prak-
tijk kan ze ouders en kinderen 
tips geven die haar gezin ook 
hebben geholpen of waarvan 
zij denkt dat het een groot ver-
schil zou gemaakt hebben voor haar 
gezin. Dat is haar grote troef. 

Projecten 
De praktijk loopt nu, maar intussen zit 
Maïté niet stil. Ze volgt nog een oplei-
ding sensorische verwerking, waarbij 
autisme wordt benaderd vanuit het 
zintuiglijke oogpunt. Maïté: “Aanrakin-
gen zijn een eerste vorm van com-
municatie, maar kinderen met een 
autismespectrumstoornis lopen die 
communicatie vaak al mis. Denk maar 
aan een kind dat bijvoorbeeld knuffels 
van de ouder niet als troostend ervaart.” 
Via een soort massagebehandeling 
activeert de auticoach die tastzin weer, 
zodat zij die communicatie niet moe-
ten missen. Bovendien is Maïté ook 
een boek aan het schrijven. 

Hulp dichtbij
Maïté hoopt vooral dat mensen in de 
buurt haar ontdekken, zodat ze besef-
fen dat ze heel dichtbij huis begelei-
ding, tips en hulp kunnen vinden voor 
hun kind en hun gezin. Die begeleiding 
kan van nul beginnen, bij een eerste 
diagnose of zelfs daarvoor, maar kan 
ook later nog bij kinderen of volwasse-
nen die al veel weten over ASS en toch 
even vastlopen en baat hebben bij en-
kele sessies. 

Voor meer info kan je terecht op de 
website van de praktijk www.atlass.be 
en op de Facebookpagina ‘Atlass’. 

Tekst en foto: Laura Schoevaers 

     

Maïté, een echte ASS-duizendpoot.
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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

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

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
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Streetfriends for ever
ZEMST-LAAR – Jente, Kato, Lotte, Sarah, Lize, Emma, Jana, Witse, Arne, Cami en Pieter: een bende 

jonge mensen tussen 13 en 19 jaar, uit de Kerremansheide in Zemst-Laar. Ze maken als hechte 

vriendengroep niet alleen veel plezier, maar organiseren samen jaarlijks ook allerlei acties voor het 

goede doel. En dit reeds voor de vierde maal op rij.

Echte straatkinderen
Wanneer ik hen vraag of ze zich nog 
herinneren wanneer het allemaal be-
gon, moeten ze eens diep nadenken. 
“Geen idee. Ik heb het nooit anders 
geweten. We kennen elkaar al sinds 
we konden stappen”, vertelt Lotte. “We 
waren echte straatkinderen. Ieder vrij 
moment speelden we hier buiten op 
straat. Vandaar onze naam.”

Het clubhuis
En zoals het een echte groep betaamt, 
hadden ze ook een clubhuis. Jana: 
“’Het is te zeggen, een soort van club-
huis. We hadden het plan opgevat om 
zelf een huis te bouwen zodat we alle-
maal samen konden wonen. En onze 
kinderen na ons…” “Ons ‘huis’ bestond 
uit een bakstenen muur van een halve 
meter hoog en we gebruikten modder 
als cement. We zagen het volledig zit-
ten”, vervolgt Jente. “We hadden ook 
ons eigen toilet gemaakt. Maar dat was 
niet zo denderend gelukt.” (schater-
lach)

Door hun drukke agenda’s met studies 
en hobby’s zien ze elkaar minder vaak 
dan vroeger. Lotte: “We komen niet 
meer samen op straat, maar spreken 
af bij elkaar thuis. ’s Zomers hebben 
we dikwijls tuinfeestjes. Het komt dan 
vaak tot gezonde discussies om alle 
verschillende meningen en ideeën bij-
een te krijgen.”

Voor het goede doel
Op 31 oktober maakten de Street-
friends weer een knaller van een 
Spooky Freaky Halloweentocht. Dit jaar 
in samenwerking met Chiro Skippy. 
De chiroleden zorgden voor de wan-

deling en de Streetfriends namen de 
sfeer voor hun rekening. Ze legden de 
wandelaars in de watten met allerlei 
lekkere hapjes en drankjes.

De opbrengst van deze Halloween-
tocht schenken ze voor een tweede 
keer aan het ontwikkelingsproject  
Okwagaanana. Kato: “Hopelijk halen 
we opnieuw een recordbedrag op om 
de school in Oeganda te helpen. Er is 
dringend nood aan een watervat van 
10.000 liter om het regenwater uit de 
dakgoten op te vangen en te filteren. 
De waterleiding is immers besmet en 
het is raden naar wanneer de regering 
over de brug komt om een waterput te 
installeren.”

“Even ter verduidelijking, we organise-
ren onze acties volledig zelf, zonder 
hulp van onze ouders, want die willen 
zich wel eens komen moeien”, bena-
drukt Jana. “Maar als puntje bij paaltje 
komt, kunnen ze niet zonder ons…”, 
fluistert mama Annick vanuit de keu-
ken.

Tekst: Kim Willems, foto’s: Jana Claes

Uit de oude doos: de Streetfriends zijn klaar voor de Halloweentocht.

Bij Music for Life: ook dit jaar hopen ze op een recordbedrag.
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Fietsen, graag veilig & verantwoord
ZEMST – De fileknoop ontwarren? Parkeerstress weglachen? Het klimaat 

koesteren? En op de koop toe je eigen gezondheid boosten? Het kan! 

Met de fiets. Hèt mobiliteitsmiddel van de toekomst. Maar we zijn er nog 

lang niet. Daarom deze rubriek. Met dank aan de kersverse en gedreven  

Fietsersbond van Zemst.

“Slecht weer bestaat niet. Alleen slech-
te kledij en een gebrekkige infrastruc-
tuur.” Wijze woorden die menig fietser 
koestert. Wie al eens in Nederland 
fietst, weet het wel: ons land hinkt ho-
peloos achterop. En toch trappen we 
onversaagd en hoopvol naar het licht 
aan het eind van de tunnel.

Fietsowat? Fietsostrade!
F1 – niet te verwarren met autoracen 
– is een nieuw begrip dat sinds kort 
onze groene gemeente siert. Met op-
rechte dank van de fietsgemeenschap, 

maar ook met enige bezorgdheid, om-
wille van wat hiaten in het verkeersre-
glement. Zo rij je langs de Zenne op 
een jaagpad “dat er is voor iedereen”, 
zoals duidelijk op het wegdek geschil-
derd staat. Wandelaars (al dan niet 
met hond), joggers, (groot)ouders met 
buggy’s, fietsers, mechanisch en/of 
elektrisch, van snel tot zeer snel. Een 
heterogeen gezelschap. Gemengde 
gebruikers en gevoelens. Is dat wel 
OK? Hoort hier geen maximumsnel-
heid in het belang van de veiligheid 
voor iedereen?

Even oversteken 
Een ander heikel punt: de kruisin-
gen met andere wegen. Nu eens heb 
je voorrang, dan weer niet. Heeft een 
snelweg dan niet altijd voorrang? 
Blijkbaar niet. Vanaf de brug over de 
E19 (even voorbij de Carrefour) zoe-
ven we naar beneden, richting Hei-
destraat. Handen op de remmen. Niet 
nodig blijkt, want we hebben voorrang. 
Vrachtwagens wachten voorbeeldig. 
Gehaaste sluiprijders scheuren nog 
snel door. Middelvinger klaar voor ge-
baar. Even verder: Stationslaan, Dam-
straat… bergop stevig doortrappen 
en dan meteen in de remmen... Niet 

evident, maar voorrangsbord B1 en 
haaienvinnen dwingen mij te stoppen. 
Even verderop: kruising Weverstraat. 
Kruispunt, maar geen driehoek B17… 
Dus alleen voorrang van rechts van 
kracht? Valt mee, want geen verkeer 
dankzij de tractorsluis. Tenslotte: Eppe-
gem, Brusselse steenweg. Stopbord B5 
met volle witte lijn. Dus, voorrang ver-
lenen. Supersnelle fietsers plegen hier 
niet zelden overspel. Op gevaar van 
eigen lijf en leden. En tot ongenoegen 
van automobilisten. De weg naar een 
ideale verkeerswereld is nog lang.
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Actie voeren 
Op zaterdagochtend 23 november 
voerden de Fietsersbonden van Zemst 
en Mechelen actie op de Brusselse 
steenweg ter hoogte van het kruispunt 
met de Kruisbaan (overkant restaurant 
Passade) om de uiterst onveilige en 
onverantwoorde fietsinfrastructuur in 
deze omgeving aan te klagen. Dagelijks 
gebruiken honderden Zemstenaars dit 
smalle fietsstrookje voor hun dagelijks 
woon-, school- of werkverkeer. 

“Hou minimum 1,5 meter afstand van 
fietsers!” werd duidelijk gemaakt door 

middel van zelfgemaakte borden. Het 
verkeer raast er immers vaak tegen 
hoge snelheid rakelings langs de fiet-
sers. De Fietsersbond zal deze gevaar-
lijke toestand aanklagen bij de ver-
antwoordelijke bestuursinstanties en 
zal blijven ijveren om van dit moord-
strookje een veilig fietspad te maken.

Tekst: Alex Lauwens, met dank aan 
Jean-Pierre Lenaerts, 

foto’s: Jean Andries en Juliaan Deleebeeck,
cartoonist: Rumo.

 

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

VRAAG VAN DE MAAND
Wie heeft hier voorrang? 

Fietsers die bij het verlaten van een fiets-

pad op de openbare weg komen hebben 

voorrang. Maar dat is hier wel riskant. Waar-

om zijn hier geen witte onderbroken lijnen 

op het wegdek geschilderd waar het fiets-

pad overgaat in een fietssuggestiestrook, 

waardoor het voor de automobilist duidelijk 

is dat de fietser hier voorrang geniet? Een 

paaltje zou nog duidelijker zijn… in de 

stille hoop dat deze paar honderd meter 

Vredelaan (tot na de derde brug aan het 

Kleinveld) ooit een fietsstraat wordt. Met 

dank aan Luc Van Ingelgom, rijïnstructeur 

en ‘bruggenbouwer’.

De Vredelaan voorbij het kruispunt 
Stationslaan-Heidestraat.

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

info@printwinkel.com
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Ella, pril tafeltennistalent
ELEWIJT  - De negenjarige Ella Aelst bouwt mogelijk al aan een mooie carrière in het tafeltennis.

In opvolging van haar papa en broer 
besloot Ella 2 jaar geleden om zich 
aan te sluiten bij de Mechelse tafel-
tennisclub KTTC Salamander waar ze 
bijna elke zaterdag deelneemt aan 
competitiewedstrijden.

12 uur training per week
“Momenteel train ik vooral bij TT Kem-
pen onder de professionele begelei-
ding van Pieter Geerts die een jaren-
lange ervaring heeft als trainer in de 
VTTL (Vlaamse Tafeltennis Liga). Ik 
train ongeveer 10 uur per week alleen. 
Op dinsdag oefen ik nog 2 uur extra 
met de Antwerpse provinciale selec-
tie”, vertelt Ella. “Op donderdag krijg ik 

een halve dag vrij op school om twee 
uur te gaan trainen in Turnhout. Mijn 
schoolkameraadjes snappen dat niet 
zo goed.”

“De combinatie sporten en school 
valt best mee. Soms maakt Ella haar 
huiswerk in de wagen onderweg naar 
de training en dit lukt perfect”, volgens 
haar papa Nick.

Tijdens de schoolvakanties is er geen 
tafeltennis. Dan maakt Ella tijd om 
met haar klasgenootjes te spelen, 
trampoline springen in de tuin hoort 
hier zeker bij.

Mooie resultaten
Ella is één categorie gestegen: van NG 
(niet geklasseerd) naar D6 bij de da-
mes. Op het Nationaal Jeugdcriterium 
wist ze ook al enkele spelers te ver-
slaan die voor haar te hoog gegrepen 
leken. Ze verloor maar één wedstrijd 
van de zeven, het resultaat van maan-
den hard werk aan haar techniek en 
stijl. 

“Ze is erg jong, maar als Ella zo blijft 
verder werken hebben we van haar het 
laatste nog niet gezien”, aldus haar be-
geleider Pieter.

Haar idool is  Belgisch kampioen bij de 
vrouwen Margo Degraef. Ella heeft veel 
bewondering voor haar en heeft al sa-
men met haar getraind.

Een zotte bende
Je bent nogal klein van gestalte, 
vind je dat erg?
“Neen, dat vind ik zeker niet erg, ik kan 
mijn mannetje wel staan. Het is soms 
wel een nadeel wanneer tegenstrevers 
bij de opslag kort achter het net spe-
len.”

Hoe voelt het aan als je een wed-
strijd verliest?
“Ik kan goed tegen mijn verlies en zal 
ook nooit wenen, ik ben wel heel te-
leurgesteld wanneer ik een wedstrijd 
echt wou winnen en dit niet lukt. We 
hebben gelukkig niet veel tijd om bij 
een verliesmatch stil te staan, we spe-
len op tornooien soms tien wedstrijden 
op één dag. Op internationale tornooi-
en speel ik samen met leeftijdsgeno-
tjes uit andere provincies en brengen 
we samen een heel leuk weekend 
door. Ook in de Antwerpse provinciale 
selectie hebben we bij de meisjes een 
erg hechte band en zijn we vooral een 
zotte bende.” glimlacht Ella.

Tekst: Fernand VanderAerschot, 
foto: Comeliau B

www.hoeveslagerijpuurlaar.be
Bestellen kan online en telefonisch

0491/08.80.58

Naamloos-1   1 14/11/2019   6:57:41
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Sportieve kampioen 
Bas van den Boer won deze maand de 
leeshondwedstrijd. Hij zocht de lees-
honden die zich verstopten op de foto’s 
in de vorige editie van de Zemstenaar 
en stuurde zijn antwoord in. Hij was niet 
alleen, maar naast hem vond nog maar 
één andere lezer de volledige oplos-
sing. Een onpartijdige hand lootte hem 
als winnaar. 

Bas is een sportieve kerel uit Elewijt. Hij 
gaat naar school in GBS De Regenboog 
en vindt het daar heel leuk, maar zijn 

passie ligt bij het sporten. Hij heeft al-
tijd triatlon gedaan, maar dit jaar is hij 
gestart met veldrijden bij het AA Drink 
Jongerenteam. Daar is hij nu fel mee 
bezig. Bas hoopte te winnen om met de 
prijs een fietsbril te kopen, zodat hij he-
lemaal klaar aan het veldritseizoen kan 
starten. 

Zocht jij net als Bas vorige maand 
naar de leeshond? Hij bevond zich in 
twee foto’s van de novembereditie van 
de Zemstenaar: eenmaal op pagina 
37, in het midden op de foto van de  
‘Verbroederingsfeesten’, en nog eens op 
pagina 22 bij een vliegende Jean An-
dries. 

Als je ook wil meezoeken, is het goed 
om deze spelregels te lezen. Onze 
leeshond verstopt zich elke maand op 
foto’s in de Zemstenaar. De foto’s van 
de rubriek ‘Onder de Mensen’ tellen niet 
mee, ook de cartoons niet. 

Om te winnen, moet je je ant-
woord met de pagina(‘s) waarop 

onze leeshond deze maand te zien 
is, naar ons e-mailadres sturen  
(leeshond@dezemstenaar.com). Je kan 
ook een geschreven antwoord afgeven 
in een bibfiliaal of in het Hof van Laar. 
Vermeld steeds je naam en je tele-
foonnummer zodat we je snel kunnen 
bereiken voor een foto in onze volgende 
editie. Inzenden vóór 15 december. 

Tekst en foto: LS

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

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
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

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

GSM 0475/869 163

 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

M: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
W: www.sunwindowconcept.be

Officiële Solero verdeler
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  www.stefoptiekzemst.be  tel. 015/61.65.80        Brusselsesteenweg 108


