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• Matilleke eure palto kwam allieën oeët de kas 
veu na ne loaejkdinst te gaan: Mathilde deed 
haar mooie mantel alleen maar aan om naar 
een begrafenis te gaan;
• Zjeraar was mè zoaene pikdeusser tege nen 
ellentrikstaak gereeë: Gerard was met zijn maai- 
dorser/dorsmachine tegen een elektriciteitspaal 
gereden;
• As de mèt goe gewest was, ging Zjeine de 
pjeirentoêser mee a ferm stuk in zoaen zjilee 
naar oeës: als hij goede zaken gedaan had op 
de markt ging Gene de paardenhandelaar flink 
beschonken naar huis;
• Silvie was in poziese van nen twieëling: Sylvia 
was zwanger van een tweeling;
• De gààt stond wee boekig, want eur preut was 
zoë roeëd as iet: de geit stond weer loops want 
haar vagina/schaamdeel was bloedrood.

AL

Dialextjes va groeët Zems...

 

Denk je soms “maar mijn buurman, da’s oek 
nen interessante pei, waarom wordt die nooit 
eens geïnterviewd?” Wel, dat komt omdat wij 
hem misschien gewoon nog niet kennen!
 
Heb je dus een leuk ideetje voor een artikel, voor 
een foto voor onder de mensen, of gewoon eens 
iets leuks te melden? Heeft je oma bijvoorbeeld 
het WK breien gewonnen, is je zoon bezig met 
het verzamelen van zoveel mogelijk soorten 
spinnen, heb je zelf een super-interessante job, 
of ... laat het ons weten!

Al je ideeën zijn welkom bij onze redactieleden 
of via info@dezemstenaar.com.

MP

Beste lezer, 

Ik wens jullie graag in 
naam van de hele redac-
tie een zeer fijn nieuw 
jaar! 2020 is aange-
broken, een futuristisch 
jaartal als je het mij 
vraagt. Een beetje zoals 
het jaar 2000, maar 
dan minder uitgespro-

ken. Toen was er een nieuw millennium, 
dát was pas een feest. Ik weet nog dat we in de lagere 
school eens een tekening moesten maken over het jaar 
2000 (dat was rond 1993 denk ik). Wij tekenden alle-
maal ruimteschepen, marsmannetjes, vliegende auto’s, 
robots, noem maar op. Als ik dacht dat dat er in 2000 
allemaal ging zijn, wat dacht ik dan over 2020 in die 
tijd... Maar hier zijn we dus, en eigenlijk zijn we niet zo 
geavanceerd als ik destijds dacht.

Alhoewel, bekijk eens foto’s uit het jaar 2000, nog 
“maar” twintig jaar geleden. Een heuse sprong in de 
tijd, zelfs al kijk je maar gewoon naar onze kledij van 
toen, onze gsm’s, onze haarsnit. Bovendien gebeurde 
er tussen 2000 en 2020 heel wat op wereldniveau: 
bijvoorbeeld de aanslagen in New York in 2001, een 
omstreden president voor Amerika in 2017, een 
nieuwe Belgische koning in 2013, een tsunami en 
kernramp in 2011, de dood van Michael Jackson in 
2009, het overlijden van onze redacteur en mede-op-
richter Jean-Marie Brassine in 2018, én... niet te ver-
geten: het onstaan van de Zemstenaar in 2005.

Dat betekent dat we dit jaar een feestjaar ingaan, het 
jaar van “15 jaar de Zemstenaar”. En daarom willen 
we jou bedanken, beste lezer, om al die jaren onze 
artikels met plezier te lezen. En bedankt adverteerder 
om jouw zaak in de kijker te zetten en op die manier 
ervoor te zorgen dat we als vrijwilligersorganisatie de 
druk- en postkosten, etcetera kunnen betalen.
We wensen jullie een spetterend 2020.
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DE NIEUWE 

OPEL CORSA

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be.

CORSA   4,0-6,2 L/100 KM   105-140 G/KM (WLTP)
Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. Contacteer uw concessiehouder 
voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

LAUWERS GMAN
Brusselsesteenweg 497  1980 Eppegem-Zemst

Tel.: 02 251 94 36  www.opellauwers.be



5

 Januari 2020

Tiende 
winterjogging 

p.35

Proeven 
op smaak-

beurs
 p39

Pride ‘n 
Glory
p30

Land-
meter tot 

immohuis
 p18

Sfeer-
beelden 

kerstmarkt
 p11

Op de cover:
Zorgen vergeet je altijd een 
beetje, diep in de zee! (p7)

p3 Intro
p21 De Melkerij
p22 Onder de mensen
p29 Scheef bekeken
p32 De dertig dagen
p41 Minder vaart aan de Vaart
p46 De Leeshond

Leren
parkeren

p15

Elewijts model 
gaat voor de top!

p36

Voetbal op een 
bedje van kurk

p8

Redactie: Jean Andries, Véronique Baudrez, Wendy Boone, Bart Coopman, Carolien De Cuyper, Juliaan Deleebeeck, 
Katia De Vreese, Alain Dierckx, Alex Lauwens, Marijke Pots, Laura Schoevaers, Anja Van Cappellen, 
Fernand VanderAerschot, Ilse Van de Velde, Katrien Souffriau, Kim Willems.

Hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever: Marijke Pots. 
Eindredactie: Alain Dierckx, Alex Lauwens. Lay-out: Ansje Brassine.
Social media: Laura Schoevaers, Lisa Schoevaers. 
Illustrator: Rudy Moens (RUMO). Advertentiewerving: Jean Andries (adverteren@dezemstenaar.com).  
Administratie: Carolien De Cuyper. Webmaster: Chris Vandekerckhove. Druk: ABC Drukkerij.

'de Zemstenaar' is een uitgave van vzw de Zemstenaar, Kampenhoutsebaan 44, 1982 Elewijt - info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com

En ook: Zemst For Life (p17), Lezen doe je nooit al-
leen (p45).
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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Een echte gouden zeemeermin
ELEWIJT – Wil je als goed voornemen een fitter en gezonder lichaam hebben? Vergeet fitnessen 

en de modernste sporthypes en start met… zeemeerminzwemmen! Wij hebben in onze gemeente 

kampioene Laura De Boelpaep die goud behaalde op het Nationaal Kampioenschap Zeemeermin-

zwemmen in Maastricht. Een interview met Laura en haar trotse mama Stefanie die ook al in de 

ban is van zeemeerminnen.

Een goede work-out
Laura, vertel eens hoe een meisje 
van 13 jaar in de ban raakte van 
zeemeerminzwemmen?
“Een drietal jaar geleden ben ik gestart 
met kijken naar filmpjes over zee-
meerminzwemmen op YouTube en ge-
raakte ik gefascineerd door het leven 
van de zeemeerminnen en hun kledij. 
In België is de sport of discipline echter 
nog niet bekend dus in het begin oe-
fende ik vooral tijdens de vakanties in 
het buitenland.” 

“Jammer genoeg is het in België niet 
mogelijk om in de publieke zwem-
baden te oefenen aangezien het niet 
wordt toegelaten om met je zeemeer-
minstaart het zwembad te betreden. 
Dit omwille van veiligheidsredenen 
aangezien je, eens je de zeemeermin-
staart aanhebt, de techniek goed moet 
beheersen.” voegt mama Stefanie er 
aan toe.

Hoe heb je dan toch de techniek 
te pakken gekregen?
“EmmAqua organiseert zeemeer-
minlessen in het zwembad van Sint- 
Katelijne-Waver en daar heb ik veel 
technieken geleerd, zoals de dolfijn-
slag. Je doet meteen je pak en zee-
meerminstaart aan, en vanaf dan is 
het veel oefenen.” 

“Als mama was ik benieuwd en heb ik 
ook enkele lessen gevolgd. Ook lang 
onder water blijven, snel zwemmen 
en leren op de bodem blijven, zijn 
verschillende onderdelen die je moet 
kunnen beheersen als ‘echte’ zee-
meermin. Dit was  een goede work-out 
voor benen en billen! Niet te onder-
schatten”, vult Stefanie aan.

Brons en goud
Wat vind je het leukste aan deze 
vorm van zwemmen, Laura?
“De mooie pakken met glitters en het 
zwemmen met dergelijke staart en 

allerlei kunstjes die ik kan doen. Ik 
heb enorm veel plezier in het water en 
vooral in het lang onder water zwem-
men. En soms worden er ook schel-
penjachten georganiseerd; dit een 
‘gevecht’ onder water om de mooiste 
schelpen te rapen.”

Hoe ziet zo een wedstrijd er dan 
uit?
Mama Stefanie legt uit dat er verschil-
lende onderdelen zijn: “Je hebt een 
onderdeel ‘snelheid’ waarin Laura 
brons heeft behaald en een onderdeel 
‘parcours’, daarin behaalde Laura een 
gouden medaille. Tijdens zo een par-
cours moet je doorheen verschillende 
poortjes zwemmen, op je rug zwem-
men en verschillende soorten draai-
bewegingen maken.” 

Laura: “De koprol naar achter is nog 
moeilijk, maar de koprol naar voren en 
op de bodem blijven lukt goed.”

Interesse?
Ben je na het lezen van dit artikel als 
volwassene in de ban van zeemeer-
minzwemmen? Geen paniek! Ook  vol-
wassenen kunnen een gooi doen naar 
een medaille. In het zwembad van  
Beringen worden er jaarlijks verschil-
lende bijeenkomsten georganiseerd 
door professionele zeemeerminnen 
in een magische onderwatershow vol 
spektakel en muziek. Laat je onder-
dompelen in een wereld vol magie en 
wie weet ben je binnen enkele jaren 
ook wel een professionele zeemeer-
min.

Tekst en foto: Wendy BooneLaura, onze Zemstse zeemeermin.
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Voetbal op een bedje van kurk
ELEWIJT – Op Den Dries is een kunststofgrasveld aangelegd voor de voetbalclub. De rubberbolletjes, 

die normaal in de mat verwerkt worden, zijn vervangen door afbreekbare kurk. Dat is milieuvrien-

delijk maar ook 37.000 euro duurder.

Eerder kozen FC Eppegem en FC Zemst 
ook al voor een kunststofgrasveld en 
nu opteerde Elewijt daar ook voor. De 
clubs kiezen voor kunstgras omdat het 
bijna altijd bespeelbaar is en minder 
onderhoud vraagt.

De opdracht werd via een gunning toe-
gewezen aan Lesuco, een bedrijf dat 
in de jaren ‘70 vooral zwembaden en 
tennisvelden in de privésector aanleg-
de, maar zich nu vooral richt op op-
drachten voor openbare besturen.

Elewijtenaar Bart Imbrechts (46) is er 
projectleider, waardoor de link tussen 
club en aannemer bijzonder nauw is. 
Hij spreekt met passie over het project 
dat voor hemzelf en het bedrijf ook een 
prestigezaak is.

Bart Imbrechts, projectleider: 
“Een kurkvulling tussen het 
kunstgras verhoogt het 

comfort voor de spelers en 
is beter voor het milieu”

Bart, een kunststofgrasveld is 
méér dan een veredeld gazonne-
tje?
“Dat zal wel. Onder het kunststofgras 
schuilt een hele constructie. Als je 
het in dwarsdoorsnede bekijkt ligt er 
onderaan een drainagesysteem met 
daarop een doek van geotextiel en een 
steunlaag van steenslag. Daarop komt 
een schokdemplaag van één centi-
meter, waarop de kunststof vezelmat 
gelegd wordt. Die wordt overigens bij 
Domo Sports in Sint-Niklaas geweven. 
Tussen die vezels wordt kwartszand 

geborsteld en tenslotte een vulling 
met rubberkorrels.”

Maar in Elewijt is er geen rubber 
maar kurk gebruikt?
“Klopt. Op de eerste kunststofgrasvel-
den werd alleen zand tussen de ve-
zels aangebracht waardoor de spelers 
gemakkelijker brandwonden opliepen 
bij slidings. De rubberbolletjes moeten 
het comfort voor de spelers verhogen. 
Dat materiaal heeft ook nadelen want 
het bestaat uit gerecupereerde en ge-
malen autobanden. Tijdens hete zo-
merdagen kan de temperatuur op de 
mat oplopen tot 50 graden en geeft de 
rubber een hinderlijke geur af. Over het 
gebruik ervan ontstond commotie bij 
voetballers en ouders van jonge spe-
lers, die zich afvroegen of dat wel ge-
zond is. Die ongerustheid is intussen 
weerlegd door diverse onderzoeken 
die concluderen dat het risico voor de 
gezondheid verwaarloosbaar is.”  

Toch koos het gemeentebestuur 
voor het ecologische en duurdere 
kurk. 
“Dat is een bewuste en doordachte keu-
ze van het schepencollege”, zegt Tim 

Borteel, schepen van Sport. “We opte-
ren voor kurk omdat het meer comfort 
biedt aan de  spelers en beter is voor 
het milieu. De rubberbolletjes worden 
met de voetbalschoenen rondgedra-
gen en komen via de kleding en de 
wasmachine in het milieu en vervui-
len het grondwater. Kurk is weliswaar 
duurder maar aanzienlijk goedkoper 
als het na ongeveer twaalf jaar moet 
vervangen worden. Kurkdeeltjes die in 
het milieu terecht komen zijn boven-
dien biologisch afbreekbaar. Daarom 
heeft het schepencollege beslist om 
de meerprijs van 37.000 euro voor haar 
rekening te nemen.”

En wat met het kunststofgrasveld 
van FC Eppegem en FC Zemst 
waar wel rubber gebruikt werd?
“Ook daar zal de gemeente in de toe-
komst, als de speelmat aan vervan-
ging toe is, kiezen voor kurkvulling in 
plaats van rubbergranulaat”, zegt de 
schepen.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Bart Imbrechts, fan van groen-wit, volgde de aanleg van het kunstgrasveld van dichtbij op.
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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

De beste wensen voor 2020 van het hele La Bionda team!!!!
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boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

  Een winternazicht van je grasmaaier bij 

Jo
a

n
n

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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Sfeerbeelden kerstmarkt
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Voorjaarstart!
Aan winteronderhoud gedacht?
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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.

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

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
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Leren parkeren
ZEMST – “In de omgeving van Parochiale Basisschool Tuimeling zijn 90% van de parkerende auto-

bestuurders Parkeerpauwen. De overige 10% zijn vooral Struisvogels, maar ook Zebra’s, Koekoeken 

en … Mosselen.” Dat vertelt ons Ine Herten die samen met het oudercomité een actie op het getouw 

zette tegen foutparkeren in de buurt van de school. 

Rond de Tuimeling zijn er voldoen-
de parkeermogelijkheden om de 
schoolomgeving verkeersveilig te hou-
den bij het begin en het einde van de 
schooltijd: rond de kerk, op de parking 
van FC Zemst en De Melkerij (Den Turf-
put), aan de sporthal en de bib. Toch 
zijn er hardleerse (groot)ouders die 
kiezen voor zebrapaden, opritten, voet- 
en fietspaden of –stroken en daarmee 
de veiligheid in het gedrang brengen 
van andere kinderen en ouders die 
kiezen voor vriendelijkere vormen van 
vervoer zoals de fiets(kar).

Goedparkeerders belonen
Ine is professioneel aan de slag bij 
de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
en maakte zich als plichtsbewuste 
mama samen met andere ouders 
zorgen over de parkeerdruk(te) rond 
de school. De zaak werd aangekaart 
binnen het oudercomité en een actie 
volgde. Ine: “Wij wilden op de eerste 
plaats een positieve boodschap bren-
gen over ‘schoolparkeren’: de goede 
parkeerders belonen en foutparkeer-
ders aanspreken en informeren. Zij 
brengen niet alleen de veiligheid van 
de kinderen in het gedrang. Ze wekken 
ook frustratie op bij ouders die wel al-
tijd netjes wat verderop parkeren.“

Hoe zijn jullie dan te werk gegaan 
bij deze actie?
“Onze actie liep van midden november 
tot half december, via een gefaseerde 
aanpak: informeren, sensibiliseren en 
handhaven. In het eerste luik infor-
meerden we alle ouders. We gaven hen 
extra info over waarom correct parke-
ren zo belangrijk is en een plannetje 

met de mogelijke parkeerplaatsen. In 
het tweede luik kregen de buurtbewo-
ners info over de actie: een flyer die ze 
ook aan hun venster konden uithan-
gen. Fase drie betrof de echte actie 
zelf: via ludieke parkeerschijven – een 
pakket voor Verkeersouders van de VSV 
(nvdr) – de parkeerders wijzen op hun 
parkeergedrag. “

Ludieke schijven
“De door de VSV ontwikkelde parkeer-
schijven zijn speels opgevat. Het be-
treft ten slotte ouders met jonge kin-
deren. Zo heb je op de eerste plaats de 
Parkeerpauw; ouders die deze krijgen, 
verdienen een pluim voor hun onbe-
rispelijk parkeergedrag. Gelukkig 90 %, 
proficiat Zemstenaars!“

En hoe zat het met de overige 
10%?
“Hier maken we onderscheid in vier 
categorieën. De ergste soort zijn de 
Parkeerstruisvogels: vriendelijk op 
het eerste gezicht, maar parkeren op 
de eerste de beste plaats en nadien 
beweren dat hij/zij nergens van wist. 
Kop in ’t zand dus, en altijd gehaast. 
En ze weten dat! Daarna volgen de 
Parkeerzebra’s; zij zijn gespecialiseerd 
in camouflage en parkeren graag op 
of kort bij een zebrapad, hopend dat 
roofdieren met blauwe strepen(!) het 
niet opmerken! Vervolgens heb je de 
Parkeerkoekoek: eieren leggen in een 
vreemd nest; zij parkeren dus liefst 
op of voor de oprit van iemands huis. 
Tenslotte zijn er ook nog Parkeersmos-
sels. Deze soort tref je vooral aan in 
de kiss-and-ridezones. In plaats van 
meteen weer te vertrekken, blijven ze 

graag nog even plakken, voor een leu-
ke babbel, wat gezellig geklets”.

Kindertekeningen
In de laatste week voor de kerstvakan-
tie werd ook nog een bedankingsmo-
ment ingebouwd. Ine: “Ouders en 
grootouders die correct parkeerden, 
werden beloond met een tekening van 
een leerling. Een persoonlijke, leuke 
aanpak dus, als een extra bedankje 
om hen een hart onder de riem te ste-
ken.” 

En wat na de kerstvakantie?
“Wie het dan nog niet begrepen heeft, 
zou wel eens tegen de lamp kunnen 
lopen. De lokale politie werkt mee aan 
de parkeeractie en zal bij inbreuken 
overgaan worden tot verbalisering.“ Een 
gewaarschuwd (school)parkeerder is er 
twee waard. Leren parkeren maar!

Tekst: Alex Lauwens, 
foto: oudercomité Tuimeling

Wil je graag een parkeeractie 
opzetten in jouw schoolomge-

ving? Neem een kijkje op 
www.verkeersouders.be

Leden van het oudercomité spreken ouders 
aan over het belang van correct parkeren.
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bvba

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 •    
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•
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Zemst For Life 2019
De Zemstenaars brachten 50 000 euro samen voor het goede doel. Dat maakte de organisatie van 

Zemst For Life 2019 bekend tijdens de slotshow in het Domein Sport Vlaanderen. Maandenlang or-

ganiseerden de Zemstenaars acties voor vzw FantASStisch, Bednet en het Dierenopvangcentrum 

Zemst. Intussen zetten de organisatoren achter Zemst For Life ook een prachtig driedaags evene-

ment op poten. Er werd radio gemaakt, er werd gedanst, er werd geknuffeld en er werd gelachen. 

Zemst For Life stond tijdens het laatste weekend van december weer garant voor drie sfeervolle en 

hartverwarmende dagen vol ambiance. 

Tekst: Laura Schoevaers, 
foto’s: Bart Vercammen en Jessie Van Den Eynden 
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ZEMST – In onze gemeente zijn er verschillende succesvolle ondernemers actief. Bij de Zemstenaar 

willen wij hen de aandacht geven die ze verdienen. We starten onze reeks met Buro Van Eyken waar 

momenteel twee generaties van dezelfde familie bewijzen dat een familiezaak een goede formule 

kan zijn.

Van landmeter tot immohuis 

Vervlogen tijden
Norbert Van Eyken, de stichter van de 
onderneming, vertelt ons hoe het alle-
maal begon, in de jaren zeventig. 

“In die tijd ben ik na het behalen van 
mijn diploma in contact gekomen 
met een landmeter in Elewijt, Laurent  
Vermeulen. Ik werkte daarmee samen 
tot aan zijn overlijden. Na zijn dood 
vroegen zijn erfgenamen mij wat ze 
moesten doen met zijn dossiers. Ik 
heb die overgenomen maar dat was 
niet zo eenvoudig als vandaag. Com-
puters bestonden nog niet dus dat was 
allemaal op papier. Ik woonde toen in 
een rijhuis en de dozen stonden tot 
in de gang! Vandaag heb ik nog altijd 
deze dossiers in mijn archief die te-
ruggaan tot 1914. Ongelooflijk hoe dat 
allemaal veranderd is. In die periode 
was het heel normaal dat een notaris 
een brief schreef naar een landmeter 
en dat die een week later antwoordde, 
ook per brief.”

Op eigen benen
“Niet lang daarna heb ik de sprong 
gewaagd en heb ik een kantooropper-
vlakte gehuurd in Zemst dorp. Daar heb 
ik mijn eigen studiebureau uitgebaat 
en heb ik ook mijn eerste personeels-
lid aangenomen. Landmeten ging 
toen trouwens niet alleen, je moest 
altijd met minstens twee zijn. Daar zijn 
we gebleven tot in 1992. In dat jaar zijn 
we verhuisd naar ons huidige adres.”

“Die periode heb ik natuurlijk niet 
volledig meegemaakt”, komt zoon  
Maarten Van Eyken tussen. “Ik heb hier 
wel gewerkt als jobstudent en als sta-

giair, maar echt in dienst van de zaak 
ben ik na mijn studies begonnen in 
2003. Ik mocht toen ik jong was ook 
een andere vakantiejob kiezen, maar 
ik verkoos toch om die in de zaak te 
doen.”

Meer dan een landmeter
“Zoals gezegd”, vervolgt Norbert “ben ik 
gestart als landmeter maar geleidelijk 
aan ben ik van de ene activiteit in de 
andere gerold. Via de expertisewereld 
kwam ik bijvoorbeeld in contact met 
eigenaars en huurders. Die vroegen 
mij op hun beurt om zaken voor hen 
te doen. Verkavelingen, gronden verko-
pen, huizen verkopen en verhuren, dat 
is er allemaal op die manier bijgeko-
men. Ook syndicus doen we al decen-
nia. Door het groeiend aantal klanten 
heb ik snel meer personeelsleden 
kunnen aanwerven, intussen zijn we 
met een leuke voetbalploeg van 11 
collega’s.”

“Wat wij altijd plezierig vinden”, zegt 
Maarten “is dat een klant verwijst naar 
iets wat mijn vader ooit voor hen ge-
daan heeft. Het feit dat ze terug bij ons 
komen, wil zeggen dat we het goed ge-
daan hebben en dat ze tevreden zijn.”

Familieraad
“Ik zou een familiezaak aan iedereen 
aanraden. Maarten en ikzelf houden 
ons bezig met al die takken die ik op-
gesomd heb, behalve het immobiliën-
kantoor. Het immokantoor is eveneens 
gegroeid uit de activiteiten van het 
landmeetburo en wordt beheerd door 
mijn dochter Ines. De administratie 
van het bedrijf wordt in goede banen 
geleid door mijn echtgenote.” 

“Een groot voordeel van met je familie 
samen te werken”, vult Maarten aan, “is 
dat je elkaar voor honderd procent kan 
vertrouwen. Het nadeel is dat je soms 
zonder het te beseffen op feestjes ook 
over de zaak zit te praten, het loopt zo 
wat door elkaar. Maar we proberen daar 
op te letten.”

“Het is alleszins heel belangrijk dat je 
goed met elkaar kan spreken. Soms 
moet er namelijk een belangrijke 
beslissing genomen worden. Op dat 
moment roepen wij de familie samen 
en gaan we allemaal aan een stevige 
tafel zitten. Dat noemen we de familie-
raad en dat leidt vaak tot een goed re-
sultaat, net omdat we zo open kunnen 
communiceren.” 

“Vandaag zitten er twee generaties aan 
deze tafel, binnen afzienbare tijd zou-
den er dat drie kunnen zijn. Momenteel 
zijn de kleinkinderen nog te jong, we 
gaan ze zeker niet pushen om in de 
zaak te werken, maar wie weet.”

Tekst: Alain Dierckx, foto: Jean Andries

Buro Van Eyken zal misschien moeten 
investeren in een grotere tafel.
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André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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Enkel het beste voor 2020!
Bedankt voor jullie bezoeken het afgelopen jaar!
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In het nieuwe jaar halen we het beste van Cannes naar de Filmerij.

Alles Cannes in de Melkerij

Film op dinsdagavond
Le Jeune Ahmed van de 
gebroeders Dardenne
21 januari om 20 uur

Ahmed is een dertienjarige jongen die 
opgroeit in een open multicultureel 
gezin, waar zijn moeder en zus géén 
hoofddoek dragen, maar die onder 
invloed van een fundamentalistische 
imam de zuiverste in de leer wil zijn.
Dit beladen thema wordt nooit zwaar op 

de hand gebracht in deze film, Ahmed 
wordt immers omringd door immens 
geduldige, in-goede mensen. Als kijker 
hou je ondanks alles van deze jongen, 
ook al drijft hij je tot wanhoop.

Met deze bijna-thriller hebben de 
Dardennes weer een “grand cru” film 
afgeleverd, waarvoor ze in Cannes te-
recht de prijs voor de beste regie ont-
vingen. Cinema die je onmogelijk on-
beroerd kan laten!

Dolor Y Gloria van Pedro Almodovar
4 februari om 20 uur

We blijven op het laatste filmfestival 
van Cannes met deze film waarmee 
de Spaanse meester Almodovar te-
kende voor de best bezochte film van 
2019 in de Spaanse bioscopen. In deze 
semi-autobiografische film blikt een 

regisseur op leeftijd terug op het ver-
leden en de keuzes die hij onderweg 
heeft gemaakt. Met prachtige rollen 
voor steracteurs Antonio Banderas en 
Penélope Cruz. Een nostalgisch me-
lodrama in hevige kleuren, met hoog 
oplopende passies en intense, expres-
sieve muziek. Niet te missen!

Matinee
Phantom Thread
14 januari om 14 uur

Ook dit voorjaar spelen we maande-
lijks een matinee-film. Tickets hiervoor 
kosten 6 euro en zijn inclusief koffie 
of thee en een stukje cake nadien in 
de foyer. De spits afbijten doen we in 
stijl met een meesterwerk van Paul 
Thomas Anderson. 

We bevinden ons in het meest stijl-
volle stukje Londen van de jaren 50. 
Reynolds Woodcock is een van de 
meest gerenommeerde modeontwer-
pers van de stad. In zijn atelier komen 
gravinnen, prinsessen en andere be-
kendheden hun elegante jurken pas-
sen. Reynolds verwacht in zijn atelier 
pure perfectie. Maar ook op het gebied 
van de liefde moet iedereen aan zijn 
standaarden voldoen.

Wat begint als een bedrieglijk simpel 
liefdesverhaal, mondt uit in een ver-
rassende analyse van het mannelijke 
ego. Daniel Day-Lewis zet een gewel-
dig staaltje acteerwerk neer in zijn rol 
van narcistische modeontwerper. 

Tekst: Ansje Brassine en 
Herman Jacquemin 

Neem een kijkje op onze 

website 

www.gcdemelkerij.be  

(plezier) 

voor tickets, info en onze 

volledige programmatie.
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Tien jaar Zumba met instructrice Mirka in Ontmoetingscentrum in 

Hofstade en dat werd gevierd. De deelnemers hadden als verrassing een 

geschenkje. Mirka trakteerde prompt met een glaasje.“Elke dins-
dag- en donderdagavond staan minimum een vijftigtal dames (jong en 

oud) paraat en het is steeds bijzonder leuk”, zegt fervente Zumba-liefhebster Katrien Kocken.

De bewoners van WZC Releghem genieten van een 
namiddag volksspelen met de leden van de seni-

orenadviesraad.

Sinterklaasfeest
 bij FC Zemst. R

uim honderd 

jonge voetballer
tjes van U6 (fot

o) tot U12 kre-

gen een geschenk
 van de brave Si

nt en  Piet. 
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KFC Eppegem organiseerde tijdens de “Warmste Week” de “warmste wedstrijd”. Oud-eerste klassers gaven 
bekende Vlamingen partij, aangevuld met enkele plaatselijke derde provincialers. De sportieve benefietwed-
strijd eindigde met 5-5 cijfers. Na de wedstrijd was er een warme maaltijd voor alle spelers en eindigde met 

een gezellig samenzijn.

Oud-eerste klassers: Steve De Pauw, Geert De Ferm, Alain De Nil, Yves Serneels, Werner Nees, Patrick 
Vervoort, Pascal Bovri, Jan Verlinden en Tom Caluwe. Afgevaardigde Mark Talbut. Bekende Vlamingen: Joren 
De Wulf, Christophe Stienlet, Vincent Fierens, Wim Peters, Jan Willems, Martijn Debbaut, Timtation, Caso 

Camizi, Mathias en Tristan. Piet De Boer gaf de aftrap.

Supportersclub “Geel Rood Groot-Zemst” ontving op hun jaarlijkse Peteravond drie spe
lers van KV 

Mechelen: Nicola Storm, Alexander Corryn en Ze
mstenaar Lars Coveliers. 

Het voltallige bestuur: vrouwen Ilse, Brenda, 
Hilde en Greta en mannen Dirk, Jan, Sem, Kevin

 en 

Niels bezorgden aan de aanwezige leden 180 gra
tis consumpties en hapjes, organiseerde een to

mbola 

met mooie foto’s, KV-prijzen en bedankte de aanwezige spelers
 met een biermand.

Mee gaan met de bus van de Supportersclub in H
ofstade om de wedstrijden van Malinwa te vol-

gen: Vertrek vanuit Hofstade, café Ontmoetings
centrum. Vooraf inschrijvingen: Ilse Buelens 

0485/83.99.53 of ilse.buelens@telenet.be
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Op de kerstmarkt konden bezoekers
 voeding in blik doneren voor men

sen die het niet breed hebben. De
 actie 

‘Gun een blik’ kende een bescheiden succes maar
 werd positief onthaald. ”We hebben het idee (te) laat 

gelanceerd via Facebook maar gaan
 het zeker verder uitwerken naar 

de volgende editie”, laat Hans Van Gool 

weten. ”Wees maar zeker dat er ook in onz
e gemeente verborgen armoede best

aat.” (JD)

De Verenigde Handelaars Van Hofstade – kortweg VHVH – stoppen ermee. De vereniging was in het 
verleden de stuwende kracht achter “Feest in het Dorp” in Hofstade. Volgens voorzitter Werner 
Keersmaekers was er de laatste tijd minder nood onder de handelaars aan extra activiteiten. Het 

bestuur van de VHVH besloot om het kasoverschot te schenken aan enkele Hofstaadse goede doelen. WZC 
Ambroos spaart voor een duofiets, Basisschool De Kriekelaar richt een leeshuisje in en Basisschool 

Ter Berken steunt kansarme leerlingen zodat ze geen uitstappen moeten missen. Ze kregen op donderdag 19 december elk een cheque van €800.
Op de foto vlnr: Werner Keersmaekers voorzitter VHVH, Greet Van der Weyden (directeur De Kriekelaar), 
Lies Van Mol (WZC Ambroos), David Van Goethem (directeur Ter Berken), Kirsten Jaques secretaris VHVH, Johan Lobijn ondervoorzitter VHVH.
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

43 Zemstenaars bestelden plantgoed om hun tuin te vergroenen. Haagplanten, wilgentenen en fruitbomen werden door de inwoners afgehaald aan het recyclagepark en in hun tuin geplant. Eén man zette zijn bakfiets in voor het transport van zijn hoogstammen. De chiromeisjes van Weerde grepen de kans om hun speelterrein af te zomen met een haag. Leden van de milieuadviesraad zorgden voor de verdeling van de planten. (JD)

Salsa cursus (Zumb
a-Bachata-Kizomba)

 in de parochiezaa
l, Zenneweg 

7 in Eppegem. Op m
aandag 6 en donder

dag 9 januari vana
f 18 uur. 30 

gratis proeflessen
. Iedereen welkom 

met of zonder part
ner. Info 

0476/54.90.32 of s
alsacandente@hotma

il.com. De lesgeve
rs gaven graag 

een demonstratie.
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries
Sinterklaasfeest Keizer Karel Vrienden op het pleintje in Elewijt. De Sint had een mooie  troon onder een tentje, waar hij de kinde-ren ontving. Ieder kind bracht een speelgoedje mee. De vereniging verzamelde de speelgoedjes voor de arme kinderen van Vlaanderen. De brave kindjes kregen van de Sint een zakje lekkers. 

Naar jaarlijkse gewoonte bracht de Sint een bezoek in de manege in Verbrande Brug. De kinderen kregen van de brave man allemaal een geschenkje. “En ze zijn allemaal braaf geweest”, zeggen de Sint en Zwarte Piet in koor. (Foto Daniel Degreef)

Optreden voor bewoners in WZC Zonnesteen. “Onze 
medewerkers staan dag in en dag uit klaar voor de 
bewoners. Op vrijdag 22 november deden ze er nog 
een schepje bovenop en zetten hun beste been-

tje voor om de bewoners een amusante namiddag te 
bezorgen. ‘Zonnesteen op stelten’ was een groot 
succes. De bewoners verkozen de organisatie dan 
ook tot het optreden van het jaar”, zegt admi-
nistratief verantwoordelijke Audrey Vleugels.
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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
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.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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Scheef
bekeken

Evelien, Marjet en Siska hadden het wel gehad met ongelukken, schei-
dingen, ziektes en andere vormen van ellende en eenzaam ouder wor-
den. Met oudejaar waren de lustige weduwes – een origineler naam 
hadden ze niet weten te bedenken - vrij onstuimig in de gelijknamige 
Clicquot-bubbels gedoken en was het idee opgeborreld om op 6 janu-
ari van start te gaan met een Drie Koninginnen-clubje. Mannen hoefden 
niet meer in hun geleefde levens. Samen verder dobberen in vele, hopelijk 
goede en niet al te veel kwade waters. Werken was er ook niet meer bij. 
Een alimentatie hier, een rustpensioen daar en een overlevingspensioen 
ginder, zorgden voor riante rekening(toe)standen. Genieten van shop-
pen, optredens, etentjes, weekendjes weg en vier vakanties per jaar. Een  
beetje gedateerd loslopend wild. Alleen het co-housen in hun Villa  
Clicquot gooide af en toe wat roet in de dinertjes. Het gebrek aan priva-
cy zorgde hier en daar voor een barstje in hun bestaan. Evelien miste ’s 
avonds de kat op haar schoot, want Siska was allergisch aan kattenhaar. 
Marjet, die meer dan haar lief was moest zorgen voor de opvang van haar 
zeven kleinkinderen, had Planckendael al elfentachtig keer bezocht. Een 
vaste uitlaatklep om Evelien te ontzien, die gesteld was op rust en stilte. 
En Siska miste het sporten, het skiën, en zoveel meer… een man, om maar 
iets te noemen. Spanningen ontstonden, woorden vielen. De sprankelende 
bubbels van toen verwerden tot fletse cava. De weduwen van weleer ver-
zonken van lustig in onrustig. 

Op een dag namen ze een besluit: ze zouden vrijwilligerswerk gaan doen. 
Evelien koos voor het dierenasiel. Marjet ging helpen in de buurtschool en 
Siska werd chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale van het OCMW. ’s 
Avonds arriveerden ze uitgeteld in hun Villa en deelden ze hun belevenis-
sen bij hun geliefkoosde bubbels. De sprankels spatten er van af. Zoveel 
leuker dan hun decadente dagen van het eerste jaar. Hun inzet bleef niet 
onopgemerkt. Samen met tientallen andere vrijwilligers werden ze in de 
bloemetjes gezet. Een lokaal glossy magazine, dat aan zijn vijftiende jaar-
gang toe was, pikte dankbaar hun verhalen op. Vrijwilligers onder elkaar, 
die rijk werden van warme waarden en hartveroverende nieuwe vriend-
schappen. Stof voor een boek … dat al geschreven is, een turf van enkele 
duizenden bladzijden tekst en rijkelijk geïllustreerd: de Zemstenaar. 

Alex Lauwens

Fo
to

: J
ea

n 
An

dr
ie

s

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

 

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

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

GSM 0475/869 163

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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EPPEGEM – Op zaterdag 1 februari wordt sporthal De Waterleest omgetoverd tot een ware bokstem-

pel. Jari Wauters (17) en Thibo Pirard (18) organiseren er de allereerste editie van het Thai- en kick-

boksgala Pride ’n glory. Samen met de Eppegemse sportvereniging Team K-oss hopen zij die avond 

de mooie kant van de thai- en kickbokssport bij een breder publiek bekend te maken.

Pride ’n glory in De Waterleest

Primeur in Zemst
Jari en Thibo zitten beiden in hun 
laatste jaar Lichamelijke Opvoeding & 
Sport aan GO! Campus Wemmel. Voor 
hun eindwerk kregen ze de opdracht 
om een sportevenement te organise-
ren. Aangezien ze samen al verschil-
lende jaren boksen bij Team K-oss, ko-
zen ze voor een spectaculair boksgala. 
Samen met Team K-oss als promotor, 
die hiermee zijn vijfjarig bestaan zal 
vieren, hebben zij het idee voor dit gala 
van a tot z uitgewerkt. Ze kunnen hier-
bij ook rekenen op de steun van de 
Gemeente Zemst en van de federatie 
BKBM²O.

Er staan alvast bekende namen op het 
programma, maar het gala heeft toch 
vooral tot doel om andere talentvol-
le boksers een podium te bieden. De 
lokale atleten staan in ieder geval al 
te springen om te presteren in eigen 
huis. De definitieve affiche is nog niet 
bekend, maar we kunnen wel al ver-

tellen dat Jari die avond zelf ook in de 
ring te zien zal zijn.

Het wordt sowieso niet Jari’s eerste 
wedstrijd. Jari: “Toen ik 10 jaar was, 
ben ik begonnen met wedstrijden en 
ondertussen heb ik al een veertigtal 
partijen achter de rug bij de Jeugd, de 
Nieuwelingen en de C-klasse. Ik heb 
ook deelgenomen aan verschillende 
tornooien en behaalde goud op het NK 
in Nederland (2017), brons op het EK 
in Turkije (2018) en brons op de Open 
Kampioenschappen in Litouwen (2019). 
Ik heb ook de kans gehad om deel te 
nemen aan het WK in Bangkok (2018). 
Spijtig genoeg ben ik toen onmiddellijk 
uitgekomen tegen de wereldkampioen 
van het jaar voordien en ben ik niet ver-
der kunnen doorgroeien in het tornooi. 
Desondanks was Bangkok een gewel-
dige ervaring.”

Thibo daarentegen houdt het bij re-
creatief boksen. Thibo: “Naast boksen 

ben ik ook enorm gepassioneerd door 
moto’s en autosport. Na mijn laatste 
jaar zou ik het liefst bij de brandweer 
starten.”

Boksen als denksport
Thai- en kickboks, het zijn helemaal 
geen doordeweekse sporten, en je hebt 
er heel wat lef en doorzettingsvermo-
gen voor nodig. Jari: “Maar wat me zo 
aantrekt in deze sporten, is dat alles 
draait om respect. Zo zou het in alle 
sporten moeten zijn. Onze trainer grapt 
ook vaak dat boksen een denksport is, 
en dat is inderdaad zo. Het is een heel 
complete sport voor lichaam en geest. 
Je kan hierin op je eigen tempo groei-
en en je eigen doe-len stellen.”

Terwijl de atleten schitteren in de ring, 
zal iedereen kunnen genieten van een 
maaltijd met stergehalte. Onder het 
toeziend oog van Dhr. Dumoulin zullen 
zijn studenten van Hotelschool Cam-
pus Wemmel zorgen voor een over-
heerlijk buffet. Om iedereen de kans te 
geven dit te kunnen bijwonen, worden 
de tickets in voorverkoop aan een voor-
delig tarief aangeboden. Op die ma-
nier hopen Jari, Thibo en Team K-oss 
jong en oud te mogen verwelkomen 
op deze allereerste editie van Pride ’n 
Glory. Met de opbrengst wordt er op-
nieuw geïnvesteerd in de jeugdwerking 
van de vereniging en in de opleiding 
van de trainers. Verdere updates en in-
formatie over het gala kan je vinden op 
www.teamk-oss.be

Tekst: Kim Willems, foto’s: Team K-oss

Thibo (links) en Jari (rechts) kozen de organisatie van een boksgala als eindwerk.
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De dertig dagen  
ZEMST - Er bestaan 1.001 verschillende apps en allemaal beloven ze je hetzelfde: je doel bereiken 

in 30 dagen. ‘Verlies buikvet in 30 dagen’, ‘Leer de split in 30 dagen’, ‘Afvallen in 30 dagen’, ‘Cardio 

in 30 dagen’, ‘Train je hoger in 30 dagen’. Maar kan of lukt dit allemaal echt? Lay-outster Ansje test 

het voor u uit!

Een goed voornemen
Mijn  voornemen voor afgelopen jaar  
was ‘leniger worden’. Om een concreet 
doel te stellen wou ik tegen het einde 
van jaar 2019 de split kunnen. Maar 
zoals alle goede voornemens werd 
ook dit project naar de achtergrond 
geschoven. Het enige voornemen dat 
ik ooit heb volgehouden was in 2018 
‘meer Snax eten’. Want wie houdt er 
niet van burgers! Met december in zicht 
werd ik me opnieuw bewust van mijn 
belofte en besloot ik er 100% voor te 
gaan. Gelukkig vind ik op mijn smart- 
phone de app ‘leer de split in 30 da-
gen’ die me hierbij zal helpen. Ideaal!
 
Tijdens mijn zoektocht naar deze 
app in de Google Play Store vond ik 
101 verschillende 30 day challenges.  
Allemaal beloven ze gegarandeerd re-
sultaat na slechts een maandje werk. 
Handig, toch? 

2020 is het jaar dat ik 30 word (jakkes) 
en hoe kan je dit beter symbolisch be-

leven dan elke maand iets uit te pro-
beren. Wie weet spring ik in december 
op tram drie met een droomlijf en in 
perfecte gezondheid!

Stijf gestretcht
Het is bijna december en de tijd dringt 
om nog snel de split te leren. In de app 
kan je kiezen: 30 dagen beginner, 15 
gemiddeld en 15 gevorderd. Om zeker 
te zijn dat het mij gaat lukken, kies ik 
voor 15 gemiddeld en 15 gevorderd. Vol 
goede moed begin ik eraan… en stret-
chen maar!
 
De eerst twee dagen verlopen super 
vlot. Na dag drie ben ik plots stijf… van 
te stretchen? Niet echt de fysieke re-
actie die ik had verwacht, maar dat zal 
er wel bij horen. Na dag tien heb ik toch 
echt de indruk dat ik aan het vorderen 
ben. ‘Kijk, kijk hoe diep ik al zit!’ roep ik 
naar mijn vriend die eens kijkt en een 
wenkbrauw optrekt. 

Het eerste programma is na 15 dagen 
met glans afgerond. Enkel de zonda-
gen vormen voor mij een probleem. 
Dan ben ik meestal moe (en heb ik 
hoofdpijn) van uit te gaan. Misschien 
goed om te onthouden bij volgende 
uitdagingen dat zondagen zondig-da-
gen worden.

Toch wat vooruitgang
De oefeningen bij de gevorderden wor-
den tot 90 seconden aangehouden 
waardoor je ook meer bindweefsel 
gaat stretchen. Ook al zie ik niet veel 
verschil in hoe laag ik tegen de grond 
zit, de lenigheid in mijn benen is er on-
gelofelijk op vooruit gegaan. Mijn knie-

en zijn niet langer gebogen waardoor 
mijn houding in de split ook veel beter 
is. 

De dertig dagen zijn voorbij en een split 
zit er jammer genoeg niet in. Dju, dan 
toch mijn goed voornemen niet ge-
haald dit jaar. Wel ben ik toch op korte 
tijd fel vooruit gegaan, vooral mijn spa-
gaat en hamstrings zijn pakken flexi-
beler dan een maand geleden. De split 
in 30 dagen zal je helaas niet kunnen 
leren. Misschien kunnen ze het beter 
omzetten naar ‘de split in 360 dagen’. 
Dat moet volgens mij wel lukken!

Volgende maand ga ik me in 30 dagen 
‘hoger trainen’. Weg met die hakken, 
komaan extra centimeters!

 Tekst en foto’s: Ansje Brassine

November 2019

November 2019

December 2019

December 2019
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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

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

HOF VAN LAAR
Taverne

bij Vanessa

+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn
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Tiende winterjogging in Hofstade
HOFSTADE - Er zijn nog zekerheden in het leven. Op zondag 2 februari vindt voor de tiende keer de 

Winterjogging van de Heidejoggers uit Zemst plaats. De club zelf bestaat vijftien jaar.

Jogging voor iedereen
Naar jaarlijkse gewoonte wil de vereni-
ging er een heel fijn sportief moment 
van maken voor een breed publiek. De 
kinderen kunnen deelnemen aan de 
kids-run van 1 of 2 km om 14 uur voor 
1 euro. Als beloning krijgen de kinderen 
vers fruit, peperkoek en natuurlijk ook 
een medaille. De iets ouderen kunnen 
deelnemen aan de 5 of 10 km om 
14.30 en 15 uur, deelnameprijs 6 euro. 
Voorin wordt er steeds snel gelopen. 
De eerste drie worden beloond met 
een fles cava (mannen en vrouwen 
apart). Maar er zijn ook een heleboel  
recreatievelingen die gewoon mee-
doen om te genieten van een zondags 
looptoertje in een mooi stukje natuur 
van onze gemeente. 

Achteraf wordt elke deelnemer getrak-
teerd op warme thee, sportdrank, pe-
perkoek en appels. De top drie van elke 
reeks krijgt een Minnares. Voor wie het 
nog niet zou weten: dat is een bier ge-
brouwen door een paar Elewijtenaren. 
Ook de vijftig vrijwilligers krijgen dit als 
extraatje. 

Een nieuw jasje
Om hun vijftienjarig bestaan en de 
tienjarige editie van de jogging wat 
luister bij te zetten, zijn er een aantal 
nieuwigheden. Zo komt er een nieuwe 
start- en aankomstplaats (ter hoogte 
van de botenloods en het sporthotel) 
en de Heidejoggers pakken ook uit 
met een nieuw parcours dat zich si-
tueert rond de grote vijver en ook op 
het strand, zoveel mogelijk op onver-
harde ondergrond. De catering zal ook 

bijzonder zijn, want die wordt dit jaar 
verzorgd door Zuiderbad: ze staan ga-
rant voor een zeer gevarieerd én ge-
zond aanbod!

Parkeren kan op parking B (Hoog- 
touwenparcours-Botenloods) bereik-
baar langs de Tervuursesteenweg.

Alle sportievelingen van Zemst daar-
heen!

Tekst: Bart Coopman, foto’s: Heidejoggers

Genieten van een zondags looptoertje in een mooi stukje natuur.
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Elewijts model gaat voor de top! 
ELEWIJT - Emilie Vansteenkiste (18) schreef zich in voor Top Model Belgium. Het was het begin van 

een echt avontuur, en misschien zelfs een topcarrière. 

Een finaleplaats
Emilie, een rasechte Elewijtse met een 
verleden in de Regenboog en ook een 
tijdje in de scouts, legt uit: “Eind 2017 
deed ik al wat modellenwerk maar ik 
wou eens een nieuwe ervaring en wat 
méér modellenwerk gaan doen. Daar-
om schreef ik me in voor Top Model 
Belgium. Er waren 6.000 inschrijvingen 
in totaal en tot mijn verbazing werd ik 
geselecteerd om deel te nemen. Stap 
voor stap bereikte ik daarna de halve 
finale die plaatsvond in Antwerpen 
(San Marco Village) in maart 2019. 
Ik dacht niet dat ik me zou kunnen 
plaatsen voor de finale maar jawel, 
het wonder geschiedde. Om het kos-
tenplaatje te kunnen dekken moest 
ik sponsors gaan zoeken. Mede dank-
zij enkele lokale bedrijven. Ik ben hen 
eeuwig dankbaar. Daarnaast zijn mijn 
familie en vrienden mijn grote suppor-
ters maar mijn mama is mijn grootste 
fan. Zonder haar zou ik dit niet kunnen 

doen!”

Ook Kenny en Leen van de Snax droe-
gen hun steentje bij. Emilie mocht er 
een fotoshoot doen: dat heeft, zoals 
onze lezers kunnen zien, leuke en - 
het mag gezegd -  mooie foto’s opge-
leverd voor haar fotoboek. De wedstrijd 
is ondertussen “Top Model Internatio-
nal” geworden in plaats van “Top Model 
Belgium”. De finale zal plaatsvinden op 
19 januari in de Lido van Parijs. Toch 
een geweldig ervaring voor de acht-
tienjarige Elewijtse schone. 

Emilie is slank maar niet graatmager 
zoals vele mannequins en had daar-
om gedacht nooit de finale te zullen 
halen. Winnen zou natuurlijk fijn zijn 
maar Emilie is vooral blij dat ze deze 
ervaring kan opdoen. Op dit moment is 
ze natuurlijk volop bezig met de voor-
bereidingen (repetities, kleding, styling, 
etc). Op 19 januari wil ze het beste van 

zichzelf ‘laten zien’; op de catwalk 
moeten de kandidaten voor de elf ju-
ryleden drie keer defileren, telkens in 
een ander thema. 

Steun voor Emilie?
Emilie wil aan alle Zemstenaars een 
oproep doen om deel te nemen aan 
een  tele-voting systeem. Wie Emilie 
een duwtje in de rug wil geven kan een 
sms’je sturen naar 6659 met als in-
houd TMI3. (Opgelet: het is tmi maar in 
hoofdletters en geen tm13). 

We houden onze lezers binnenkort op 
de hoogte mocht ons Elewijts model in 
de prijzen vallen!

Tekst: Bart Coopman, 
foto’s: Emilie Vansteenkiste
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Proeven op Smaakbeurs
ZEMST – De gemeente organiseerde een eerste smaakbeurs ‘Lekkers in Zemst’, samen met de 

Landbouwraad en Steunpunt korte Keten, om er de lokale landbouwproducten aan te prijzen. Zes 

producenten namen eraan deel. Die kregen de kans om hun producten, en het verhaal erachter, 

voor te stellen aan potentiele afnemers uit Zemst, Vilvoorde en Mechelen. 

Smakelijke beurs
Vollegrond witloof, aardappelen, vlees 
van een hoeveslagerij, groenten uit de 
zelfoogstboerderij en brood van lo-
kale granen werden er aangeboden. 
Er kon ook geproefd worden en daar 
werd zelfs door een grootwarenhuis in 
Zemst op ingegaan. Lokale producten 
en korte keten krijgen stilaan daar ook 
meer aandacht.

Boerentrots
Tijdens de eerste editie ondertekende 
het schepencollege ook het manifest 
van de campagne ‘Boerentrots’. Dat is 
een initiatief van de Boerenbond om 
iedereen meer bewust te maken van 
de boerenstiel.

Om de landbouw te promoten zet de 
gemeente op aanvraag ook platte-
landsgidsen in voor boerderijbezoek 

en vertoonde het de film ‘Wat hebben 
we verdiend vandaag’, in GC de Melkerij.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

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

Producenten netwerken voor lokale producten en afnemers.
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Minder vaart aan de Vaart
ZEMST/BOORTMEERBEEK - Op zaterdag 7 december voerden de Fietsersbondafdelingen Boortmeer-

beek, Zemst en Kampenhout de actie “Minder vaart aan de Vaart” aan de Leuvense vaart waarlangs 

de fietssnelweg F8 loopt en de actie “Hou 1,5m afstand” op de Trianonlaan (N267) in Boortmeerbeek 

aan de grens met Zemst.

Zwart punt
Nadat bezorgde burgers en de  
Fietsersbond al jaren lang herhaal-
delijk aan het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) vroegen om de verkeers-
veiligheid van de infrastructuur te ver-
beteren, is hun geduld op. Omdat het 
er zo gevaarliljk is heeft de Fietsers-
bond er borden opgehangen om de 
automobilisten aan te sporen om vaart 
te minderen voor de overstekende fiet-
sers en 1,5 meter afstand te houden 
van de fietsers op het fietsstrookje. 
Deze zone staat trouwens al jaren op 
de “Dynamische Zwarte punten lijst” 
van het AWV. 

Toen we er stonden kwam er 
een man in werkkledij op de 
fiets voorbij. Hij sprak ons aan: 
“Ik dacht dat de automobilis-
ten maar één meter afstand 
moesten houden?” Ik gaf 
hem gelijk. In de bebouwde 
kom moet je één meter af-
stand houden bij het inhalen 
van een fietser. Maar in onbe-
bouwde kom, op de N267, is 
de wettelijke afstand 1,5 me-
ter. “OK”, zei hij dankbaar, “ik 
heb hier iets bijgeleerd. Maar… 
Ik zie veel fietsers zonder verlichting, 
met muziek in hun oren … dat is toch 
ook gevaarlijk!” Weer gaf ik hem gelijk. 

Fietsers moeten natuurlijk ook zelf 
voor hun eigen veiligheid zorgen. 

Met een gerust hart
Vaak krijgen we dit soort reacties, zoals 
ook ‘fietsers dragen geen fluo hesje’ 
of ‘ze zouden toch een helm moe-
ten dragen’ op onze actie “Hou 1,5m 
afstand”. Mensen leggen daardoor de 
schuld van de onveilige situatie weer 
bij de fietsers. Terwijl onvoorzichtige 
fietsers vooral zichzelf in gevaar bren-
gen, is een onveilige infrastructuur en 
een onoplettende chauffeur vooral een 
gevaar voor alle fietsers en voetgan-
gers die niet in een stalen kooi zitten 

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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en ook geen airbags hebben die hen 
beschermen bij een aanrijding. Als fiet-
sersbond willen we de overheid aan-
sporen om de gevaarlijke situatie weg 
te werken. Daarnaast vragen we aan 
de automobilisten om extra voorzich-
tig te zijn voor de fietsers en manen 
we natuurlijk alle fietsers aan om de 
noodzakelijke verlichting op hun fiets 
in deze donkere dagen aan te steken. 
Alleen met een veilige fietsinfrastruc-
tuur en voorzichtige autobestuurders, 
kunnen mensen met een gerust hart 
naar school, werk, of winkel fietsen, of 
gewoon voor hun gezond plezier een 
ritje maken. 

Tekst: Chris De Laet, 
foto’s: Fietsersbond (Bert Meulemans)

 

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
Als fietser volg ik dit fietspad. Heb ik op dit kruispunt voorrang? 

Het betreft hier een doorlopend fietspad, aangegeven door de twee evenwijdi-
ge onderbroken witte lijnen en voor alle duidelijkheid hier met (bij regenweer 

super gladde) rode verf extra benadrukt. Het verkeersreglement zegt:  Op 
kruispunten waar een doorlopend fietspad is, moet je als bestuurder (ook als 
fietser!) voorrang verlenen aan de fietsers en andere weggebruikers (zoals bv. 
skaters of rolstoelgebruikers) op het fietspad , ook al kom je als bestuurder 

zelf van rechts ten opzichte van wie zich op het fietspad bevindt.
Dit is een belangrijke uitzondering op de algemene regel ‘voorrang van 

rechts’.

Met dank aan Luc van Ingelgom, rijïnstructeur en ‘bruggenbouwer’. 
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Lezen doe je nooit alleen
ZEMST – In de periode van de boekenbeurs stond lezen weer wat meer in de belangstelling dan ge-

woonlijk. Zo ook in Zemst, waar de bibliotheek een tweede leesgroep organiseert. Wie ziet daar wel 

wat in en waarom? We trokken op een donderdagavond naar de polyvalente zaal van de centrale 

bibliotheek op zoek naar antwoorden.

Anne Van Essche, teamcoördinator 
van de bibliotheek van Zemst en aan-
koopster van de volwassenenboeken 
en Ilse Trimborn, begeleidster, zitten 
op deze eerste avond samen met ze-
ventien belangstellenden. Ze kiezen de 
titels die ze samen gaan bespreken uit 
een stapel op de tafels. Ik zie  jonge en 
oudere gezichten, veertien vrouwen en 
drie mannen.

Ilse, hoe verloopt zo’n bijeen-
komst eigenlijk?
“We beginnen altijd met een rondvraag 
over het boek dat we bespreken: wat 
vond je ervan, heb je het graag gele-
zen en vooral waarom? Daaruit haal 
ik aanknopingspunten voor de verde-
re bespreking. Het is opvallend dat we 
zelden unaniem positief of negatief 
zijn over een boek. Voer voor discussie 
is er dus bijna altijd. Ik probeer in  mijn 
voorbereiding wat meer over de auteur 
en zijn bedoelingen met het boek te 
weten te komen, zodat ik op dat vlak 
wat stof kan leveren. Ook uit recensies 
en biografieën halen we materiaal om 

het boek en zijn thema verder uit te 
diepen. Het gebeurt ook dat we iemand 
uitnodigen om ons daarbij te helpen. 
Zo hebben we eens een Japanse ro-
man gelezen. We hebben toen een ja-
panoloog uitgenodigd om ons meer te 
vertellen over de rijke tradities en ge-
woonten die in het boek een belangrij-
ke rol speelden.

Waarom zijn de deelnemers naar 
hier gekomen?
Gilbert Bohets, 66 uit Zemst: “Ik wil wat 
trager leren lezen. Sinds mijn pensio-
nering heb ik meer tijd en ben ik terug 
beginnen lezen, maar ik  vergeet snel. 
Iemand raadde me aan om samen-
vattingen te maken, maar dat vind ik 
zo omslachtig. Ik lees nu veel thrillers 
en romans en informatieve boeken 
over de Tweede Wereldoorlog. De au-
teurs van de boeken die hier op tafel 
liggen, ken ik niet. Dat zal een ontdek-
king worden!”

Katelijn (55) uit Hofstade vindt het leuk 
dat de bijeenkomsten ’s avonds ge-

pland zijn. “Zo kunnen werkenden ook 
deelnemen. Ik lees graag en zoek wat 
hulp om wegwijs te worden in het grote 
aanbod aan nieuw leesvoer en onbe-
kende schrijvers. Lezen is een eenza-
me bezigheid, dus het sociale aspect 
van deze leesgroep is echt een meer-
waarde. Door van gedachten te wisse-
len hoop ik beter te zien wat het lezen 
waard is en wat niet!”

Ilse Trimborn vult aan: “Vaak zoeken 
deelnemers meer inzicht, een beter 
begrip van de verhalen die ze lezen. 
Ook willen ze vaak een ander aanbod 
vinden, thema’s die ze zelf niet me-
teen zouden kiezen, auteurs die ze 
niet kennen. Het is uit je comfortzone 
treden en je horizon verruimen!”

Graag deelnemen aan de leesgroep? 
Meer info op www.zemst.be/leesclub

Tekst: Ilse Van de Velde, foto’s: Jean Andries

Het sociale aspect van de leesgroep is een meerwaarde. Ilse Trimborn (midden) leidt alles in goede banen.
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Maurice en Magda 
Zoals elke maand namen weer enke-
le lezers trouw deel aan de leeshond. 
Ook Maurice Metdenancxt uit Eppegem 
zocht de vrolijke hond die zich op de fo-
to’s in dit magazine verbergt. Zoals ge-
woonlijk gaf hij de antwoorden aan zijn 
echtgenote, Magda Olbrechts, om ze op 
te sturen. Het was nog maar de twee-
de of derde keer dat ze hun antwoord 
ook effectief instuurden, want dat ging 
soms verloren in de drukte van het le-
ven. 

Maurice is een bezige bij en een fer-
vente lezer. Sinds zijn pensioen is hij 
steeds druk bezig met zwerfvuil rapen 
in onze gemeente. Dat is een prachti-
ge bezigheid, waarmee hij van Eppe-
gem een mooiere plaats maakt om 
te wonen. Misschien kom je hem wel 
eens tegen op zwerfvuiltocht! Dat is 
niet het enige wat Maurice doet voor 
de gemeenschap: samen met zijn 

echtgenote Magda heeft hij 42 jaar de 
parochiezaal in Zemst-Laar beheerd 
en onderhouden. Wauw! Verder kennen 
mensen in Eppegem hem misschien 
ook als decorbouwer voor de toneel-
kring K.K. Streven. 

Wij wensen Magda en Maurice veel ple-
zier met hun prijs: enkele Z-cheques ter 
waarde van 25 euro. Maurice vond de 
twee leeshonden die zich verstopt had-
den in de decembereditie: de eerste op 
pagina 11, op de foto bij het artikel ‘Be-
zoek uit het hoge noorden’. De tweede 
leeshond verstopte zich op pagina 39, 
bij het artikel ‘Streetfriends forever’. 

Als je ook wil winnen, stuur dan je 
antwoord met de pagina(‘s) waar-
op onze leeshond deze maand 
te zien is, naar ons mailadres  
(leeshond@dezemstenaar.com) of geef 
een geschreven antwoord af op in een 

bibfiliaal of in het Hof van Laar. Vermeld 
ook steeds je naam en je telefoonnum-
mer zodat we je snel kunnen bereiken 
voor een foto in onze volgende editie. 
Inzenden vóór 15 januari.

Tekst: LS

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 Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com
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  www.stefoptiekzemst.be  tel. 015/61.65.80        Brusselsesteenweg 108


