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• Da was maa wee va roefroef gedaan: dat werk 
was eens te meer slordig uitgevoerd; 
• Boae den bieënààver zate veul roenkers achter 
de vitrin: bij de slager zaten veel vleesvliegen in 
de etalage; 
• Tien blòòre roêspapie ware nog ni genoeg: tien 
vellen schuurpapier volstonden niet; 
• Iemand boae zoaene schabbernak pakke: 
iemand bij de kraag/bij de lurven vatten;
• Fransin àà Zjef mè zoaenen ieële santenboetik 
boeëte gesmete: Francine had Jozef met al zijn 
hebben en houden aan de deur gezet.

AL

Dialextjes va groeët Zems...

 

Kruip in je pen! 

Ben jij een trouwe lezer van de Zemstenaar en 

zou jij ook wel willen meewerken aan dit glos-

sy magazine? Je hoeft zeker geen journalist 

van opleiding te zijn, al is het uiteraard wel fijn 

meegenomen als je een vlotte pen hebt. Neem 

zeker contact op via info@dezemstenaar.com, of 

spreek gerust een redacteur aan!

MP

In dit digitale tijd-
perk voel ik me soms 
gedeconnecteerd. 
Ken jij je buren nog? 
Maak jij veel onver-
wachte babbels? Ik 
niet eigenlijk. Want 
in de Bio-Planet 
kom ik niet verder 
dan een praatje 
met de vriende-

lijke dame aan de beenhouwerij, of aan de kassa. 
Omdat ik het pompoenpitbrood zo lekker vind, 
koop ik mijn brood in de Broodnodig-automaat. 
Niet echt sociaal, I know. En als ik dan eens in een 
gewone bakkerij ben, lijken veel mensen gefocust 
op hun smartphone. Ach, ik ben ook vaak op dat 
ding aan het tokkelen, dus ik neem niemand iets 
kwalijk.

Maar.... telkens als ik bij Octavie in Eppegem kom 
valt het me op: hier komen mensen nog om te 
babbelen, om te verbinden, om te delen. En dat 
is exact waarom ik zo graag bij Kristien en Karin 
op bezoek ga in hun fijne koffie- en lunchbar. Voor 
je het weet, ben je een praatje aan het maken. 
Onlangs ging ik “eventjes” iets drinken, maar 
bleef ik drie uur zitten! Enkele tafeltjes verder 
zaten moeder en dochter, gezellig iets te eten. 
Algauw ontstond er een gesprek, samen met 
de gastvrouwen, en zo leerde ik Kristel en haar 
dochter Emma kennen. Bleek toch wel dat Emma 
net een keileuke actie had georganiseerd om ‘t 
Gulderijtje te steunen. Ze verkocht popcorn en 
kon Boer Gert zo ongeveer 250 euro bezorgen 
om zijn project te financieren. Wauw!

En ik... ik voelde me weer helemaal geconnecteerd 
en blij dat ik twee toffe Zemstse madammen 
leerde kennen. 
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Voorjaarstart!
Aan winteronderhoud gedacht?

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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Ludwig presteert het onmogelijke
ELEWIJT - Ludwig Cooreman is al jaren MS-patiënt en ging vorig jaar een grote uitdaging aan met 

de beklimming van de Sint-Romboutstoren van Mechelen. Geen alledaagse klus voor een rolstoel-

patiënt met een sterk verzwakt spierstelsel. Maar hij slaagde op 31 oktober in zijn opzet.

Ludwig is al meerdere jaren multiple 
sclerose patiënt en heeft om langere 
afstanden te doen sinds een paar jaar 
een rolstoel nodig. Thuis kan hij zich 
behelpen met een rollator. 

Mission impossible?
Ludwig vertelt: “Haast elke dag van de 
week moet ik op kine, oefeningen gaan 
doen. Dit voor het stabiliseren van mijn 
spierkracht. Als MS-patiënt is dat meer 
dan nodig. Om de oefeningen wat ‘nut-
tig’ te maken, had ik al vaak gedacht 
om eens een zware fysieke uitdaging 
aan te gaan. De rolkrant van Radio 2 ’s 
morgens, met het steeds terugkeren-
de beeld van de Sint-Romboutstoren 
van Mechelen, bracht mij op het idee 
om de trappen van de toren te beklim-
men. Met mijn dochter Eva reed ik naar 
ginder om het terrein te verkennen. De 
dame aan het onthaal geloofde haar 
eigen ogen niet toen ze mij de vraag 
hoorde stellen of ik als rolstoelgebrui-
ker de toren mocht beklimmen. Maar 
het idee was er en op een bepaal-
de dag, in augustus vorig jaar, legde 
ik het voor aan mijn kinesiste, Fran  
Vanderstukken uit Zemst. Ze ver-

klaarde mij eerst compleet gek want 
bij mijn oefeningen kan ik maar een 
paar minuten op mijn benen staan. 
Ook mijn huisarts vond het voorstel 
waanzinnig. Maar Fran heeft na enige 
bedenktijd toch beslist om er samen 
voor te gaan.”

Missie geslaagd!
Onder begeleiding van Fran trainde 
Ludwig drie maanden aan een stuk 
elke weekdag. De oefeningen concen-
treerden zich op versterking van de 
spierkracht, op uithouding en op recu-
peratie. Elke dag moest Ludwig ‘in het 
rood gaan’. In oktober stelde Fran dat 
ze ver genoeg gevorderd waren in de 
training om de voorbereidingen af te 
ronden en de klim te wagen. En op 31 
oktober 2019 was het zover. Onder be-
geleiding van een meute kameraden 
en familieleden en van zijn kinesis-
te begon Ludwig aan de zware tocht. 
‘Been per been’ en met ondersteuning 
van zijn armen kon Ludwig de diverse 
etappes van de beklimming de baas. 
Tijdens de beklimming waren er een 
viertal rustpauzes ingebouwd maar na 
één uur en vijf minuten stond Ludwig 

boven. Missie geslaagd, de 550 trappen 
waren genomen.

“Zonder Fran was mij dat nooit gelukt. 
Zij is zelf een topatlete en weet als 
geen ander wat het is om grenzen te 
verleggen. Ik ben haar eeuwig dank-
baar voor haar volhouden en deskun-
dige maar soms ook keiharde begelei-
ding”, laat Ludwig nog weten.

Een mooie prestatie
In de kinepraktijk van Fran (bij Saartje 
Nees in Weerde) hangt de foto van de 
beklimming aan de muur, evenals in 
de MS-kliniek van Melsbroek. De foto 
laat zien dat ook mensen met MS het 
hoofd niet mogen laten hangen maar 
dat zij door keiharde trainingen hun 
conditie en prestaties nog lang kun-
nen op peil houden en zelfs verbete-
ren.

“Eigenlijk wou ik mijn actie in het ka-
der van de Warmste Week doen, maar 
omdat niemand geloofde dat ik in 
mijn opzet zou slagen, haalde ik niets 
op en besloot ik om zelf vijftig euro te 
doneren voor Kom op tegen Kanker,“ wil 
Ludwig nog kwijt. “Waarom KOTK? Tja, 
MS heb ik al!”

Ludwig heeft de smaak te pakken en is 
nu op zoek naar een volgende uitda-
ging, waarschijnlijk samen met de be-
kende Zemstse rolstoelatleet Franske 
Renders. De Leeuw van Waterloo staat 
ook nog op het programma maar dat 
is maar een voorproefje voor meer. de 
Zemstenaar houdt u natuurlijk op de 
hoogte.

Tekst: Bart Coopman, 
foto’s: Katia De Vreese

Ludwig, geflankeerd door zijn supporters en kiné Fran aan zijn zijde.



8

Eresaluut aan Dirk Verbruggen
ELEWIJT - Tien jaar geleden, op paasmaandag 2009, overleed schrijver en dichter Dirk Verbruggen 

op 58-jarige leeftijd. Zijn collega’s en vrienden brachten een expo en een hommage-avond ‘In het 

kleine het grote zien‘ op 26 september van vorig jaar.

Dirk Verbruggen was destijds leraar 
aan het Coloma-instituut in Meche-
len maar mag uiteindelijk een literaire 
duizendpoot worden genoemd. Hij de-
buteerde in 1979 als dichter met ‘Spie-
gels in het zand‘, een bundel gedich-
ten. Daarna schreef hij zowel proza als 
gedichten en gaf in totaal een tiental 
werken uit. Zijn laatste schrijfsel was 
de roman ‘Goede papieren‘ die in 2009 
postuum verscheen. 

Evengoed werkte hij mee aan literaire 
programma’s als aan poëzievoorstel-
lingen (Mechelse Middagen van de 
Poëzie met namen als Jef Geeraerts, 
Jos Vandeloo en Monica Van Paemel) 
als aan theaterstukken. Hij werkte 
ook mee aan ‘een stoel voor jou’ waar  
Elewijt uiteindelijk de prijs ‘Dorp met 
toekomst’ won in 2008.

Voor deze nagedachtenis werd op 
26 september in Het Predikheren te  
Mechelen, het voormalig klooster dat 
een herbestemming kreeg als biblio-
theek, een hommage gehouden in 

aanwezigheid van zijn literaire colle-
ga’s en vrienden.
  
Met zijn vrouw Dominique, die hij als 
lerares Plastische Opvoeding aan  
Coloma leerde kennen (ze moest ei-
genlijk van den inspecteur een beetje 
komen spioneren of het daar wel al-
lemaal volgens het leerplan verliep 
en van het één kwam het ander) en 
dochter Laure woonde Dirk Verbruggen 
in Elewijt. “Als overtuigde volksmens 
had hij bijzonder nood aan mensen 
en aan het goede leven,” getuigt Do-
minique, “alsook was hij een overtuigd 
cafébezoeker én notoir sigarenroker.” 
Dit werd mij indertijd bevestigd door 
zijn buren. ”Waar Dirk woont? Daar 
waar steevast de voordeur openstaat, 
vanwege de sigarenrook en het bankje 
voor de deur waar je hem dikwijls kan 
vinden, mijmerend over het leven in al 
zijn facetten.” 

Volop genieten van de kleine dingen. 
Wandelen, het verkennen van de klein-
ste paadjes in de omgeving. Fietsen, 

het uitstippelen van fietstochten om 
alleen of met zijn vrienden van ‘Blaas-
temoep!’, zijn wielerclubje af te werken. 
Tennissen. En voetbal. Geboren en ge-
togen in Mechelen en Kakker in hart en 
nieren, tijdens de match alsook erna 
in het café. 

Tekst: Katia De Vreese, 
foto: Dominique Brecx

'Blaastemoep!' oftwel 
Dirk Verbruggen ten voeten uit!
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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
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Veertig jaar tuinmachines
HOFSTADE – In onze gemeente zijn er verschillende succesvolle familiale ondernemingen actief. 

Bij de Zemstenaar willen wij hen de aandacht geven die ze verdienen. We vervolgen onze reeks 

met Nauwelaerts & zoon waar twee generaties een familiezaak runnen die vandaag al veertig jaar 

bestaat.

Het begin
Eén november 1979 is een mijlpaal 
voor René Nauwelaerts, de oprichter 
van de zaak. Dat was namelijk de dag 
dat hij voor het eerst op de ‘foire’ in 
Mechelen stond met enkele tuinma-
chines. Hij was net gestart als zelf-
standige en had na zijn werkuren als 
loontrekkende alles voorbereid. Zijn 
zoon Frank was er ook al bij maar was 
toen nog maar negen jaar.

René Nauwelaerts vertelt zijn verhaal 
terwijl zijn twee honden aan zijn zijde 
meeluisteren. 

“Toen ik nog werkte, had ik enkele klei-
ne occasietractors gekocht om die na 
mijn uren in orde te zetten en te ver-
kopen. Voor wisselstukken ging ik altijd 
naar Verbeke in Tielt, een grote naam 
in die sector. De baas van dat bedrijf 
vroeg mij al snel om voor hen tuinma-
chines te gaan verdelen. Ik heb toen 
een winkeltje gemaakt, vooraan in 
mijn eigen woning, vier meter op vier. 
De mensen moesten bellen aan mijn 
voordeur en veel machines kon ik daar 
niet zetten.”

De uitbreiding
“Verbeke vond die ruimte veel te klein, 

daar moest ik dus iets aan doen. Ik 
heb toen naast de garage eenzelfde 
oppervlakte bijgebouwd als winkel en 
die plaats gebruikt om een groter as-
sortiment aan machines te kunnen 
aanbieden aan de klanten.” 

“Pa, je hebt toch ook tuinaanleg ge-
daan?”, komt de zoon van René, Frank 
Nauwelaerts, tussen. “Ja, de eerste 
twee jaar, inderdaad. Mijn laatste werk 
op dat vlak was de heraanleg en de 
drainage van het voetbalveld van KV 
Mechelen. Voor dat werk heb ik zelf 
een machine uitgevonden waarmee ik 
grasbanden kon uitsnijden om te ver-
mijden dat het met de schop moest 
gebeuren. Dat is me gelukt en daar-
door heb ik veel tijd kunnen besparen. 
Ik heb later overigens van verschillen-
de mensen een bod gekregen om die 
machine te kopen.”

KV Mechelen
“Ondanks het feit dat we het voetbal-
veld al gedraineerd hadden en zo vlak 
als een biljartlaken was, werd ik toch 
bij de voorzitter van KV Mechelen ge-
roepen. Wat was er gebeurd? Omdat 
de uitgesneden grasbanden tijdens de 
drainage meer zuurstof hadden gekre-

Sporthal 
Zemst-centrum

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532  Fax: 015/617959

Drie generaties op een rij!
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gen dan de rest, waren die veel groe-
ner geworden en waren er op het veld 
dus twee verschillende stroken groen 
te zien. Omdat de competitie enkele 
weken later zou beginnen, heb ik sa-
men met een partner die in graszaden 
deed hard gewerkt om het nog in orde 
te krijgen en dat is ook gelukt.
 
KV Mechelen had me ook gevraagd hun 
oefenveld terug in te zaaien. Met die 
opdracht hebben we veel pech gehad 
want toen we daarmee bezig waren, 
zagen we het weer boven onze hoof-
den heel snel veranderen. We kregen 
een enorme onweersbui over ons heen 
en al het graszaad vloeide de riool in, 
daaraan heb ik serieus mijn broek ge-
scheurd, maar ja, we moesten verder.”

De groei
“Om nog meer ruimte vrij te maken 
voor mijn zaak heb ik eerst achter de 
winkel en de werkplaats nog een ga-
rage bijgebouwd en twee jaar na de 
start is er dan de hangar gekomen. 

Begin jaren negentig werd onze straat 
opnieuw aangelegd en in die periode 
hadden we het best moeilijk. Het was 
toen ook dat ik de keuze heb  gemaakt 
om in zee te gaan met twee merken 
(Stihl en Kubota) en dat is goed uitge-
draaid want dat zijn intussen topmer-
ken geworden. We hebben in die jaren 
ons gamma verder uitgebreid met 
knikladers en professioneel materiaal. 
Vandaag leveren we grasmaaiers en 
tuinmachines aan particulieren, pro-
fessionelen en verschillende gemeen-
tes. Ook Sport Vlaanderen is  een klant 
van ons.”

“Het onderhoud en de herstelling van 
de machines is één van onze grote 
troeven’ zegt Frank Nauwelaerts. “Dat, 
plus het advies dat we steeds geven 
aan de klanten. Daarnaast scholen 
wij ons constant bij want de machi-
nes worden alsmaar meer elektro-
nisch aangestuurd. Tenslotte wil ik 
nog de nadruk leggen op het belang 
van de kwaliteit van de machines, de 

duurzaamheid en de bescherming 
van het milieu. Meer en meer toestel-
len werken vandaag op een accu. Met 
één accu kan je zelfs verscheidene 
toestellen aansturen. Bij overheidsop-
drachten wordt werken met een accu 
aangeraden of verplicht.”

Derde generatie
”Zelf ben ik niet meer zoveel actief in 
de zaak”, zegt René Nauwelaerts. ”Ik 
doe wel de transporten en dergelijke 
maar het is vooral mijn zoon die de 
zaak uitbaat. Wat de toekomst betreft: 
ik heb twee kleinzonen van 14 en 16 
jaar, dus misschien gaan zij de zaak 
ooit overnemen. Maar dat weet je na-
tuurlijk nooit zeker. We zoeken overi-
gens ook naar een manier om uit te 
breiden. Binnen tien jaar bestaat de 
zaak vijftig jaar, kom dan zeker nog 
eens terug voor een interview”, lachen 
René en Frank.

Staat genoteerd!

Tekst: Alain Dierckx, foto: Jean Andries
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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

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235
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Schimmen in het donker

Gehoord op tv
Uilen houden van lange donkere nacht- 
en. Zo hebben ze meer tijd om te ja-
gen. Sommige van onze uilensoorten 
zoals de steenuil zijn ook bij schemer 
of overdag actief. Je kan trouwens aan 
de kleur van de ogen zien of een soort 
soms dagactief is of niet. Soorten zo-
als de steenuil, die soms overdag ac-
tief zijn, hebben gele ogen. Soorten die 
vooral in de schemer jagen, zoals de 
ransuil, hebben oranje ogen. De echte 
nachtjagers, zoals de bosuil en de kerk- 
uil, hebben zwarte ogen. 

De beste periode om bosuilen te horen 
en te zien is de herfst en de winter. Er 
staan nog geen bladeren aan de bo-
men en mannetjes roepen tegen el-
kaar om hun territorium af te bakenen. 
Het geluid van de bosuil kan je kennen 
van tv. Daar gebruikt men bijna altijd 
het geluid van de bosuil in spannende 
situaties, ook al toont men soms een 
andere soort. Iedereen denkt nu dat 
elke uil hoe-oe-oe-hoe-hoeoeoe zegt. 
Maar niets is minder waar, steenuilen 
of kerkuilen maken een heel ander ge-
luid. Zoek het maar eens op.

Kerkgangers
In de regio van Zemst kan je vier soor-
ten uilen zien: de bosuil, de kerkuil, de 
steenuil en de ransuil. Voor ransuil en 
steenuil moet je in de velden zijn met 
hagen, heggen en knotbomen. Steen-
uil broedt vaak in holtes van knotbo-
men, ransuilen broeden in oude kraai-
ennesten. Beide soorten doen het niet 
zo goed. Als je er eentje ziet, mag je 
dus van geluk spreken. Je kan ze hel-
pen door houtkanten en knotbomen 

aan te planten in het landschap. Maar 
ze hebben vooral ruige plekjes nodig 
waar veel muizen leven. De kerkuil 
kan je met wat geluk ook zien jagen 
boven de velden. Hij valt op door zijn 
witte kleur. Broeden doet deze soort in 
een gebouw. Dit kan een schuur, een 
kerk of een zolder zijn, als het maar 
donker en rustig is. In gebouwen waar 
kerkuilen kunnen broeden, plaatsen 
we speciale nestkasten. Ook bosuil en 
steenuil gebruiken nestkasten.

In de kerk van Eppegem zit bijna jaar-
lijks een koppeltje kerkuilen. Als je ooit 
een kerkuil hoort krijsen op een kerkhof 
zal je begrijpen waarom de mensen 
vroeger deze prachtige uil met witgou-
den veren associeerden met geesten 
en heksen. Spijtig genoeg werden deze 

uilen op de deur gespijkerd om kwade 
geesten buiten te houden. Gelukkig is 
dit verleden tijd!

Vroege vogels
Wil je bosuilen horen en met wat geluk 
ook zien, ga dan bij valavond wandelen 
in het Steentjesbos. Daar broeden ver-
schillende koppeltjes die soms tegen 
elkaar roepen. Ook in het Dalemans-
bos hoor je soms de bosuil. Bosuilen 
leggen in maart eieren, in april komen 
de jongen uit en in mei verlaten ze het 
nest. De bosuil begint er vroeg aan. De 
andere uilensoorten leggen meestal 
hun eieren in april. 

Veel succes bij het zoeken naar een 
uiltje!

Tekst en foto: Natuurpunt

De kleur van bosuilen varieert van roestbruin tot grijsbruin. Bij deze 
grijsbruine bosuil zie je goed de grote zwarte ogen om te jagen in de nacht.

ZEMST - Vroeg donker ‘s avonds, laat licht ’s morgens. De meeste mensen kijken uit naar het lengen van de 

dagen. De egels en vleermuizen zijn nog in winterslaap, alsook de kikkers en de salamanders. Maar niet alle 

dieren zijn nu aan het rusten. De bosuil begint in december en januari al met het vormen van koppeltjes en 

ook de eenden hebben een partner om valentijn mee te vieren.
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de Zemstenaar schrijft 15 jaar!

15 jaar is bijzonder; 5 jaar en 10 jaar 
waren aanleiding voor een groot feest 
maar dit jaar pakken we het anders 
aan: de komende nummers gaan 
we terugblikken op de eerste num-
mers van ons eerste editiejaar 2006. 
Wat is er, na 15 jaar, geworden van de 
boerenpaarden van Degreef? Werkt  
Pascale Bal aan haar come-back in de 
showbusiness?  Wat is er van de eer-
ste Zemstse baby geworden die gebo-
ren werd samen met de Zemstenaar? 
Zijn Miss en Mister Zemst 2006 door-
gebroken? Was de burgemeesterswis-
sel in 2006 een voorbode? Wat is er 
geworden van de samenwerking met 
Spermezeu, van de Snorkels, van miss 
Yasmine? Fietst de familie Laeremans 
nog even hevig? En zo kunnen we nog 
een tijdje doorgaan.

Een beetje heimwee naar de tijd van 
toen dus de komende maanden en 
edities.

De tijd vliegt. De Zemstenaar wordt al 
vijftien jaar gemaakt door een ploeg 
vrijwilligers. Veel nieuw bloed heeft on-
dertussen onze rangen vervoegd; en-

kelen legden de pen erbij neer (zonder 
ruzie hoor). Dank aan hen allen die dit 
allemaal al die jaren mogelijk hebben 
gemaakt. Naar schatting schreven we 
allen samen 8600 pagina’s vol met ca. 
3600 reportages. Wie doet het ons na? 
En ook veel dank natuurlijk aan onze 
talrijke adverteerders die ons jaren 
aan een stuk zijn blijven steunen.

Wie graag zijn goede pen aan ons 
leent, is natuurlijk altijd welkom. Vers 
bloed is er nooit teveel. Stuur een mail-
tje naar info@dezemstenaar.com en je 
wordt uitgenodigd op onze maande-
lijkse redactievergadering.

Bart Coopman
Voorzitter vzw de Zemstenaar

ZEMST - Ja jongens en meisjes, je leest het goed; je favoriete maandblad bestaat dit jaar 15 jaar. Al 15 jaar 

brengt de Zemstenaar maandelijks het nieuws van Zemst heet van de naald en gratis in uw brievenbus.
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ELEWIJT - De hondenschool KACEZ, met zijn terreinen aan de Driesstraat in Elewijt, heeft sinds begin 

januari een nieuwe voorzitter. Na zestien jaar voorzitterschap gaf Marc De Fraeye immers de fakkel 

door aan de penningmeester en dit zorgde tevens voor een reorganisatie onder de bestuursleden.

Marc geeft KACEZ-fakkel door

Plezant engagement
Marc, die beroepshalve al 21 jaar 
bewakingsagent bij Securitas is, 
werd zo’n 25 jaar geleden lid van de  
Elewijtse hondenschool. Toen hem in 
2003 werd gevraagd om het voorzit-
terschap op zich te nemen, stelde hij 
evenwel enkele voorwaarden. ”Ik was 
bereid dit te doen op voorwaarde dat 
ik me mocht omringen door een gan-
se ploeg, een bestuur waarvan elk lid 
een taak kreeg toebedeeld”. Marc ver-
volgt: “Doorheen de jaren  groeide onze 
club en tellen we gemiddeld ongeveer 
275 leden per jaar. We stellen ons 
als hondenschool heel toegankelijk 
op en trachten een plezante sfeer te 
ontwikkelen. Als je bij de club komt is 
de hoofdzaak de opleiding van je hond 
en het plezier erin vinden. Enkel op die 
manier kom je tot een band die voor 
beiden werkt.”

Marc: ‘”We zetten niet alleen in op ge-
hoorzaamheid van de hond, ook de 
baasjes moeten soms opgeleid wor-
den. Maar uiteindelijk ondervinden ve-
len dat werken met hun hond leidt tot 
een soort van quality time, zeg maar 
een moment van ontstressen. Die 
goede wisselwerking geeft een voldoe-
ning van ons werk.”

Sinds 2010 is de club een vzw en lid 
van de Vlaamse Federatie van hon-
densport. Zij staan de hondenclub met 
raad en daad bij, zonder al te veel ver-
plichtingen. Het is geen must om aan 
wedstrijden deel te nemen maar dit 
gebeurt uiteraard wel.
 
Marc: “Zo beschikt de club over een 
aantal leden die er echt wel voor gaan 
en al veel prijzen wonnen. Behalve ge-
hoorzaamheid, wat het belangrijkste 
onderdeel is, wordt er ook aan agility 
gedaan. En de laatste jaren is natuur-
lijk de canicross een echte topper. 
Sommige leden nemen zelfs deel aan 
wedstrijden in andere landen. Puur 
recreatief, maar ze beleven er enorm 
veel plezier mee. We organiseren jaar-
lijks een start-to-run en zetten onze 
schouders mee onder een jaarlijkse 
canicross. Deze wedstrijd, die meestal 
in een mum van tijd volzet is, kan ook 
rekenen op buitenlandse interesse.”

Geen einde
Of hij al andere plannen heeft? Marc: 
“Ik zal me in de club opnieuw meer 
bezighouden met lesgeven. Voorna-
melijk de moeilijke gevallen worden 
een uitdaging. Verder zijn mijn kin-
deren ouder geworden en heb ik de 
smaak te pakken gekregen om af en 
toe met mijn vrouw Katia een citytrip te 

doen. Misschien schaffen we ons wel 
een mobilhome aan, maar dat is toe-
komstmuziek. Verder zullen we met de 
club waarschijnlijk een nieuwe kantine  
bouwen. De huidige die nog dateert 
van de jaren stillekes is wel aan ver-
nieuwing toe. En ik maak deel uit van 
het jeugdbestuur bij FC Zemst waar 
mijn zoon voetbalt en ik training geef. 
Aan bezigheden geen gebrek”.

Tekst: Katia De Vreese, foto: Marc De Fraeye

 

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

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

GSM 0475/869 163
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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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Deze maand kan u genieten van twee avondfilms die u niet onberoerd zullen laten, een 

matinee film, kinderfilms en theater. 

Voor elk wat wils in de Melkerij

Joker 
18 februari 20 uur
Een geknakte ziel verdient zijn brood 
verkleed als clown en droomt van een 
carrière als stand-up comedian, maar 
voelt zich meer en meer uitgespuwd 
door de maatschappij. Na de zoveelste 
vernedering gebruikt hij geweld: een 
machtig gevoel met ontegensprekelij-
ke gevolgen. Het sublieme aan de film 
is dat Joaquin Phoenix zijn personage 
met zoveel verve neerzet dat je niet 
anders kan dan compassie met hem 
krijgen.

Een film die 11 Oscarnominaties in de 
wacht sleepte, niets dan lovende re-
censies kreeg en bovendien nog volle 
zalen trok: zulke films zijn uiterst zeld-
zaam. Als je één film moeten gezien 
hebben dan is het wel deze!

Three identical strangers 
3 maart 20 uur
Een drieling wordt na de geboorte 
gescheiden en door een stom toeval 
na 20 jaar weer herenigd. Dit waar ge-
beurd verhaal begint als een feel-good 
movie, maar ontpopt zich nadien als 
een razend spannend verhaal waarbij 
je van de ene verbazing in de andere 
valt. 

Zijn we wie we zijn door onze genen 
of door onze opvoeding en omgeving? 
Als deze vraag jou intrigeert is deze 

film een aanrader van formaat. De 
film duurt maar anderhalf uur zodat je 
nadien nog tijd hebt om een en an-
der door te spoelen. Je zal het nodig 
hebben! 

The old man and the gun
11 februari 14 uur
De charmante Forrest Tucker (Robert 
Redford) is al ruim op pensioengerech-
tigde leeftijd, maar nog steeds één van 
de meest succesvolle bankovervallers 
van de 20ste eeuw. Wanneer hij ook 
nog de vrouw van zijn dromen ontmoet 
lijkt zijn leven compleet. Nog nooit eer-
der kreeg je zo’n warm en sympathiek 
gevoel bij een overvaller die bij ieder-
een een lach op het gezicht tovert!

Na deze matinee film kan u uw ticket 
omruilen aan de toog voor een koffie of 
thee en een stukje cake.

Minuscule 2 (3+)
25 februari 14.30 uur
Wanneer de eerste sneeuwvlokken 
vallen in de vallei, is het tijd om de 
wintervoorraden aan te vullen. Maar 
niemand merkt dat een lieveheers-
beestje vastzit in een pakket met als 
bestemming de Caraïben! Een mier, 
een spin en een lieveheersbeestje 
belanden zo aan de andere kant van 
de wereld. Deze fijne woordloze film 
is uniek, hartverwarmend en geschikt 
voor alle leeftijden.

Abominable (6+)
28 februari 14.30 uur
Als tienermeisje Yi een jonge Yeti 
ontdekt op het dak van haar flatje in 
Shanghai, besluit zij samen met haar 
ondeugende vrienden Jin en Peng 
hem “Everest” te noemen. Vervolgens 
gaan ze op een epische speurtocht 
om dit magische wezen te herenigen 
met zijn familie op het hoogste punt 
van de aarde. We spelen de Vlaamse 
versie.

T.A.N.I.A. - Theater Malpertuis 
27 februari 20.30 uur
Actrice Tania Van der Sanden is bij-
zonder openhartig en genereus in 
haar eerste onewomanshow. Met het 
grootste gemak en de vakkundigheid 
die haar eigen is, laat ze een waaier 
van personages op het publiek los: 
Guillaume van de toneelschool, moe-
der Liliane van Deurne, nonkel Warre 
en tante Lida, zuster Fredeswinde van 
het Sint-Servaescollege van Schoten 
en last but not least: Tania zelf. Maar 
jezelf … ben je dat alleen maar? Of 
kun je dat ook spelen? Naarmate Tania 
in de voorstelling dichter bij zichzelf 
komt, wordt ook de traan onder de lach 
voelbaar.

Tickets en info voor al deze voor-
stellingen kan je terugvinden op  
www.gcdemelkerij.be (plezier).

Tekst: Ansje Brassine en 
Herman Jacquemin 
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

De leerlingen van GO! Basisschool Wonderwijs in Zemst kunnen vanaf 24 februari gebruik maken van hun nieuwe fietsenstalling. Deze kwam er met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zemst. De leerlingen verzamelden graag samen met hun fiets voor de fietsenstalling.

Bedankt, lieve kindjes van 

Villa Clementina 

voor dit mooie cadeau!

VK Weerde speelde op zondag 26 januari zijn eerste thuiswedstrijd in het nieuwe jaar tegen FC Beigem B en won met 5-1 cijfers. Het bestuur van de supportersclub trakteerde tijdens de rust met een gratis porties escargots voor ieder lid. 
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Op zondag 19 januari doken 101 inwoners van Groot Zemst letterlijk het nieuwe jaar in. In het domein Sport Vlaanderen in Hofstade vond immers 
de eerste nieuwjaarsduik van de gemeente plaats. 

Alvorens de deelnemers het koude water in doken, 
werd er gezamenlijk opgewarmd in een grote tent. Nadien werd het startschot gegeven. Aansluitend was er een nieuwjaarsreceptie.

Ere wie ere toekomt. Wilfried Van der 
Poel (66), 49 jaar trouwe dienst bij 

Mercedes Benz Boortmeerbeek, gaat 
met pensioen en werd beloond met een 

waardebon.

Profrenners Sean De Bie en Mathijs Paasschens waren te gast in het Sport Vlaanderen domein in Hofstade tijdens de opleiding van de miniemen en aspiranten van de Vlaamse Wielerschool. Na een kort vraaggesprek trok de grote groep op pad. Verschillende fietstechnieken en diverse parcours werden afgelegd en voorzien van de nodige tips en tricks. De sportiviteiten werden beëindigd met een gezamenlijke stretching. Elke fietser tussen 7 en 14 jaar is welkom bij de Vlaamse Wielerschool in Hofstade voor wekelijks fietsplezier op zaterdagvoormiddag met permanente wieleropleidingen met de MTB, crossfiets en koersfiets. Men kan gratis een proefles volgen. Info: 0477/308.470 of Ingrid.Mekers@fros.be
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Het tweede indoor-toernooi van KFC Eppegem was andermaal 
een groot succes. 48 ploegen zorgden voor sportieve en boei-
ende wedstrijden, de vele bezoekers zorgden voor een leuke 

sfeer. De U9 en U11 van KFC Eppegem gaven hun visitekaartje af 
met goed voetbal. De U10 speelden de finale en kregen na afloop de “Jan Van Asbroeck-Cup”.

De Ultra’s van KCVV Elewijt zetten het nieuwe jaar in met vuur en vlam (boven). Een vijftigtal 

supporters deden met een bus de verplaatsing naar Averbode-Okselaar (onder).

Uitreiking van de officiële getuigschriften computerlessen, in samenwer-
king met Seniornet Vlaanderen. Een 60-tal deelnemers, zowel beginners als 

gevorderden, mochten een diploma in ontvangst nemen.  
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Nieuwjaarsreceptie Reko Club Zemst met 10 jaar voorzitterschap Walter 
Keuleers en Europees- en Belgisch kampioen Gino. Belgisch kampioen 

liefhebbers: Gino, Tom en Kimberly. Algemeen kampioen Joren en Lieke. 

Belgisch kampioen: Louka, Merel, Marie, Larissa, Ruben, Noor, Fons, Lotte, 
Maarten en Louise. Provinciaal kampioen: Jore en Laura.  

De Vrouwenvereniging KVLV van Zemst veranderde na een halve 

eeuw hun naam. De bestuursleden maakten op zondag 26 

januari aan alle leden de nieuwe naam “Ferm” bekend. Dat ging 

gepaard met een feestje in de parochiezaal in Zemst. 

De Zemstse ondernemers, handelaars, vrije beroepen en ambachtslui 
kijken terug op het voorbije jaar en klinken op 2020 tijdens de nieuw-
jaarsreceptie. De hapjes en bediening werden verzorgd door traiteur Food&More.
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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!

Ik heb de app ‘train jezelf hoger in 30 
dagen’ gevonden. Ik ben 1m64 en zit 
daarmee slechts 3 cm onder de ge-
middelde lengte van een Belgische 
vrouw. Ondanks dat lacht mijn vriend 
mij nog vaak uit omdat ik in zijn ogen 
echt klein ben. Nochtans ben ik in mijn 
vriendenkring zeker niet de kleinste. 
Ik zit eerder in de middenmoot. “Dat 
is omdat je een leger minions om jou 
hebt verzameld”, lacht hij dan. Tijd om 
er iets aan te doen!

Existentiële crisis
Om te beginnen ga ik mezelf me-
ten. Een old-school streepje tegen de 
muur om te zien hoeveel vooruitgang 
ik ga maken. Komaaaaaaan centi-
meters! Ik maak mij zo groot moge-
lijk en het streepje wordt getrokken. 
WAT? 1m62??? Leef ik al jaren in de 
waan dat ik 1m64 ben? Ik moet even 
gaan zitten. Dat ik in alle online lijs-
ten of tegen dokters heb gelogen over 
mijn lengte kan mij niet schelen, maar 
deze ‘verkleining’ heeft vooral impact 
op mijn BMI. Met 1m64 zat ik op een 
mooie 24, nu is dit 24.8, bijna in het 

rood dus. Shit. Gelukkig ga ik volgende 
maand vasten.

Bon, deze kleine crisis zorgt er natuur-
lijk voor dat ik extra mijn best ga doen 
om mezelf groter te trainen. De app 
liegt er niet om, boven de 18 jaar heeft 
het stimuleren van het groeihormoon 
door te sporten geen impact meer op 
je feitelijke groei. Het ‘groeien’ zit hem 
vooral in het stretchen van je spieren, 
rug en ruggengraat. Na 30 dagen zal 
je een mooiere houding hebben waar-
door je een beetje lengte kan winnen. 
Hopelijk werkt het! 

Een vertrouwde stem
De app is geïnstalleerd en we beginnen 
er aan. De oefeningen nemen slechts 
15 minuten per dag in beslag. Ik begin 
aan de eerste sessie en hoor meteen 
de vertrouwde Hollandse stem (leer de 
split in 30 dagen) die me door de oefe-
ningen loodst. Veel van de oefeningen 
en houdingen die ik moet aannemen, 
zijn dezelfde als in de yoga. Het geeft 
me vertrouwen te weten dat deze oe-
feningen echt goed zijn en niet zo-

maar lukraak zijn 
gekozen.

Na verloop van tijd 
merk ik dat ik ook 
tijdens de dag mijn 
houding regelmatig 
corrigeer. Door elke 
dag 12 minuten 
hier bewust mee 
bezig te zijn, neem 
je dit ook onbewust 
mee. Wanneer ik 
lang aan de com-

puter heb gezeten, stretch ik mijn nek 
en schouders op de manier die in de 
app staat. Heerlijk is dat.

Een goede meting
Na een maand dagelijks stretchen is 
het tijd om het resultaat te bekijken. Ik 
ga opnieuw tegen de muur staan, zet 
een streepje en kom een beetje bedro-
gen uit. Niets! Geen millimeter groter 
geworden, wat jammer. Wel is mijn 
houding veranderd. Ik loop vaker recht 
en corrigeer steeds mijn schouders 
als ik wat gebogen loop. Het was dus 
niet voor niets.

Toch kan ik het er niet bij laten dat ik 
slechts 1m62 ben. Ik vraag aan mijn 
collega een rolmeter en meet nog 
eens tot aan het streepje. En dan toch 
nog gelukkig een onverwacht resul-
taat: 1m en 63,5 cm. Dan ben ik toch 
nog een beetje gegroeid, al was het 
maar door een andere meter te ge-
bruiken!

Groter zal ik helaas niet meer worden, 
dan maar wat vermageren zeker! Vol-
gende maand probeer ik dé afvaltrend 
uit: intermittend fasting of periodiek 
vasten. 

 Tekst en foto: Ansje Brassine
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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

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Scheef
bekeken

Want het leven was lijden, als je danste een heiden
Als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig
Als je niet wilde werken of je ging niet ter kerke
Als je lui in de zon lag, als je fietste op zondag
Kortom alles was verkeerd, want dat had je geleerd…

Degenen onder ons die zich 1974 bewust herinneren, kunnen deze gevleu-
gelde woorden van Jan Gerrit Bob Arend Leverman, zeg maar Robert Long 
zaliger, foutloos meezingen. Bijna een halve eeuw later blijven alleen de vijf 
eerste woorden overeind. De rest is verworden tot historie. Niet van de ene 
dag op de andere, maar op een veeleer organische wijze. In mijn studietijd 
leerde ik over le déclin de la civilisation. Ik dacht dat het ooit wel zou stop-
pen, dat morele verval van onze Westerse waarden. Dat de mens wel tot 
inzicht zou komen. Dat iedereen in liefde en vriendschap met elkaar zou 
leven, zonder oorlog, haat of jaloezie. Helaas, het bleken slechts dromen te 
zijn. Met de vorderende jaren bekruipt mij steeds vaker het beangstigende 
en beklemmende gevoel dat een verdraagzame wereld alsmaar onbereik-
baarder wordt. Niettemin blijf ik ervan overtuigd dat de mens in se een goed 
wezen is… Een overtuiging die ik heb meegedragen uit mijn jonge jaren, 
toen ik nog niet fietste op zondag, maar nog ter kerke ging. Toen de pastoor 
op de kansel klopte en uithaalde naar de goddeloze ketters die hij nooit zag 
in ‘zijn’ kerk, die alle geboden aan hun laars lapten, en zouden branden in 
de hel. Waarop ik hem tijdens de catechese (voor zij die niet mee zijn: de 
voorbereiding op de plechtige communie) de vraag stelde waarom hij dat 
zo nodig zei tegen de mensen die wel in zijn kerk zaten en niet tegen die 
groep afwezigen. Want dat was toch de doelgroep die hij wilde bereiken? 
Mijn marketing avant-la-lettre werd in die mate geapprecieerd dat ik als 
straf naar achteren in de rij werd verbannen, waardoor ik de kerk mocht 
binnenstappen… naast het mooiste meisje van de klas. Een nieuwkomer die 
pas verhuisd was en nog door niemand van mijn vrienden gekend was, we-
gens de toen heersende situatie van scheiding der seksen in het onderwijs. 
Hun jaloerse blikken vervulden mijn binnenste met pretjes. Een beloning 
als straf! Ik wou dat ik weer 12 was!

Alex Lauwens

Fo
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s

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com
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EPPEGEM – Op 20 december trok meester Luc na 17 jaar de schoolpoort van De Waterleest definitief 

achter zich dicht. Tijdens de Waterleest bells, de jaarlijkse kersthappening, zwaaiden alle kinderen, 

leerkrachten, ouders, grootouders en een delegatie van het Zemstse schepencollege de directeur 

uit.

Dag meester Luc!

Luc De Donder: “Ik heb erg genoten van 
mijn job als leerkracht in Meise. 17 jaar 
stond ik er voor de klas en 10 jaar was 
ik er muziekleerkracht. Tot mijn vrouw 
vond dat ik te oud werd om nog mu-
ziekles te geven (lacht). Bij een selec-
tieprocedure voor directeur kwam ik 
als eerste uit de bus en koos ik zonder 
enige twijfel voor De Waterleest. Bij deze 
school had ik onmiddellijk een goed 
gevoel. Met mijn 44-jarige carrière had 
ik al eerder op pensioen kunnen gaan, 
maar ik heb geen enkel schooljaar het 
gevoel gehad dat het er eentje te veel 
was. Nu de school in goede handen is 
bij juf Anne De Winter vond ik dat het 
tijd was voor andere projecten.”

Zoals enkele kinderen uit 3B het 
zo mooi verwoordden: “We vin-
den het jammer, maar toch gaat 
de leuke en lieve meester Luc 
op pensioen, omdat hij liever opa 
wordt dan directeur”.
“Inderdaad, ik heb vier kleinkinderen 
voor wie ik er wil zijn. En ook mijn twee 
zonen die zelfstandige zijn, kunnen 
mijn hulp gebruiken. Zelfs de hond kon 
mij ’s morgens aankijken: “Is hij nu 
weeral weg?”  Ook hij krijgt nu zonder 
fout zijn dagelijkse wandelingen. Daar-
naast speel ik nog mee in twee orkes-
ten en zit ik eveneens in mijn laatste 
jaar opleiding dirigent. Ik val dus ab-
soluut niet in een zwart gat en ik zal 
ook nog geregeld binnenspringen in 
De Waterleest.”

Als ik de kinderen zo hoor spreken 
over je, was je geen al te strenge 
directeur, vermoed ik dan?
“Nee, hoor. De relatie leerling/leer-
kracht of leerling/directeur is natuur-

lijk enorm geëvolueerd. In de positie-
ve zin, vind ik. Veel mensen vertellen 
me o.a. dat het erg gesteld is met de 
beleefdheid van de kinderen van te-
genwoordig. Daar ga ik helemaal niet 
mee akkoord. Kinderen zijn inderdaad 
veranderd, maar ze zijn nu spontaner, 
eerlijker,… Ze houden nog altijd de deur 
voor mij open. Ik kreeg geregeld een 
high five van hen, en ik was ‘meester 
Luc’, niet ‘meneer de directeur’. Vol-
gens mij heeft dat meer effect dan de 
boeman spelen. Hetzelfde geldt voor 
de leerkrachten. Ik denk niet dat ze mij 
al vijf keer kwaad hebben gezien.”

Politiek over de partijgrenzen 
heen
“Aangezien ik in Meise woon, heb ik 
hier geen stemrecht. Maar doorheen 
mijn 17 directiejaren heb ik nooit ge-
voeld welke politieke strekking het 
hier voor het zeggen had. Elke partij is 
pro-onderwijs. Ze doen stuk voor stuk 
moeite en inspanningen voor onze 8 
basisscholen. Het onderwijs in Zemst 
is dik OK. En ook van het schoolbestuur 
kreeg ik veel steun. Ze stonden steeds 
open voor mijn ideeën en vragen. Daar 
ben ik hen heel erg dankbaar voor. Voor 
mij was dat een heel aangename er-

varing.”

Hoe zie je de toekomst van De 
Waterleest?
“De Waterleest is een school die mee 
is met haar tijd. Zo beperken we al het 
huiswerk, want na school zijn er im-
mers al genoeg leerrijke activiteiten 
zoals muziek, sport en jeugdbeweging. 
Deze brengen een kind vanalles bij dat 
een basisschool niet kan bijbrengen. 
Zodoende maken we onze school ook 
toegankelijk en open voor de ganse 
leefwereld van het kind en vinden hier 
vele buitenschoolse projecten plaats.” 

Waar ben je stiekem heel trots op?
“Ik heb hier vele mooie momenten 
beleefd en hele leuke dingen gedaan, 
maar bijzonder fier ben ik op MAF (inte-
gratieproject i.s.m. fanfare Hoop in de 
Toekomst) en op de muziekprojecten 
met andersvaliden. En uiteraard ook 
op onze nestklas in samenwerking 
met Villa Clementina. Hier kunnen 
kleuters met extra zorg terecht zodat 
ze ook naar school kunnen. Als ik nu 
zie hoe twee kleuters probleemloos 
meedraaien in de instapklas, dat 
maakt van mij een trotse directeur.”

Tekst: Kim Willems, foto: Jean Andries
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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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Koken met Karin

Beste Zemstenaren, deze kookrubriek 
ga ik elke maand invullen met wat lek-
kers. Er zullen thema’s aan bod komen, 
soms een menu, andere maanden 
een boerenkostgerechtje. Deze maand 
laten we de liefde door de maag gaan 
(hihi). De gerechten zijn beschreven 
zoals ik ze heb klaargemaakt. Ik laat 
ze ook proeven door familie, vrienden 
of kennissen. Wie weet in de toekomst 

door iemand 
van jullie? Ik 
zou zeggen, hou 
onze FB-pagi-
na in de gaten. 
Ik wens jullie 
alvast veel keu-
kenfun!
 

ZEMST - Nog maar even en het is valentijn: het feest der geliefden. Van elkaar genieten bij de open haard, 

uitbundig dineren en ook eindeloos luisteren naar elkaar. Een emotioneel moment die een mooie herinnering 

creëert.  Voor wie graag valentijn thuis wenst te vieren, geef ik, Karin, mijn kookgeheimen prijs voor een leuk 

niet te moeilijk valentijnmenu. Ik wens jullie alvast veel kookplezier! 

De Boursinsoep (kooktijd 15 minuten)
Ingrediënten: 

2 liter water, 

4 kippenbouillonblokjes, 

60g bakboter, 

60g bloem, 

160g gekruide Boursin kaas met look.

Laat de kippenbouillonblokjes smelten in het kokende wa-
ter.  In een andere kookpot laat je de boter smelten en 
voeg je de bloem erbij, goed roeren tot je de geur krijgt van 
koekdeeg. Voeg dan de bouillon erbij en de Boursin laat je 
daarin smelten. Blijf roeren. Is alles gesmolten en geroerd 
dan is het klaar Je kan afwerken met bieslook, met grijze 
garnalen of mini-blokjes tomaat. Extra kruiden kan met 
peper en zout.

Valentijnsmenu

Liefdesbubbels naar keuze

Fluwelen soepje van Boursin

Een droomhuwelijk van varkenshaasje, 
winterse groenten en champignonsaus

Puree met kabeljauw op een bedje van prei
bedekt met citroensaus

Een zoete zaligheid van ananas en vanille-ijs
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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

Diana’s HobbyPatch 

in Hofstade 

Tervuursesteenweg 328

1981 Zemst
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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
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Varkenshaas (kooktijd 30 minuten)
Ingrediënten: 

varkenshaas voor 2 personen, 4 kropjes witloof, 100g sprui-

ten, zestal kroketjes, verse champignons, room en bieslook.

Bak de varkenshaas aan en kruid met peper en 
zout en muskaatnoot. Varkenshaas mag rosé 
gebakken worden. De kropjes witloof bak je aan 
in de pan en overgiet je regelmatig met water 
zodat deze gaar worden. Kruiden met peper, 
zout en muskaatnoot. De spruitjes eerst 10 min 
afkoken, dan stoven in de pot en kruiden met 
peper, zout en muskaatnoot. Als de varkenshaas 
klaar is, haal deze uit de pan, voeg de gesneden 
champignons toe, bak lichtjes aan, voeg room 
toe en kruiden met peper en zout. Dit alles ser-
veren met de kroketjes.

Kabeljauw (kooktijd 35 minuten)
Ingrediënten: 

aardappelen, kabeljauw voor 2 personen, 2 bussels prei, citroensap, 

bakboter

Van de aardappeltjes maak je puree (met of zonder 
venkel). De prei snij je in blokjes van 2 cm, die leg je in 
een glazen schotel met deksel, voeg water bij tot minder 
dan de helft van de groote van de blokjes en zet het 8 
minuten in de microgolfoven. De blokjes dien je nadien 
te bakken in de pan. Kruiden hoeft niet. De kabeljauw 
bakken in de pan en kruiden met viskruiden of indien 
je deze niet in huis hebt, gewoon met peper en zout. 
Voor de citroensaus nemen we 50g boter, de restsaus 
van de kabeljauw en hetcitroensap naar persoonlijke 
smaak. Goed roeren en hopla het is weer klaar.

Ananas (kooktijd 5 minuten)
Ingrediënten: 

2 schijfjes verse ananas, kandijsiroop, bakboter en een grillpan.

Smeer de ananas in met kandijsiroop aan beiden kanten 
en bak deze in de pan. Dit serveren met een bol vanille 
ijs. Een mooie zoete afsluiter.
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Bouwers/wereldburgers gezocht
ZEMST - Onze gemeente heeft een stedenband met Sokone in Senegal. Die focust op versterking 

van het bestuur van de stad. De vrijwilligersvereniging Xaritoo, ook uit Zemst, wil de dagelijkse leef-

omstandigheden van de inwoners van de regio van Sokone verbeteren. In de voorbije tien jaar heb-

ben ze daar met eigen middelen en met vrijwilligers een handvol projecten uitgevoerd. Deze zomer 

begeleidt Xaritoo een ‘doe-inleefreis’ om verder te werken. We vroegen meer details aan Geert De 

Roo, Kris Vermaelen en Thiané Gueye.
Wat heeft Xaritoo in het voorbije 
decenium gerealiseerd in de 
buurt van Sokone?
“We hebben met Xaritoo een dispensa-
rium met materniteit gebouwd in Touba 
Mouride, een dorp op vijftien kilometer 
van Sokone, midden in de savanne. 
Door ons project SOKO-Lat (Latrines 
voor Sokone) hebben we reeds 43 latri-
nes kunnen bouwen voor gezinnen in 
verschillende dorpen rondom Sokone. 
We sponsorden ook de aanleg van een 
sportparcours in de stad en schonken 
de materniteit een echografietoestel. 
Thiané’s vader is vanuit het Senegale-
se Ministerie van Volksgezondheid ver-
antwoordelijk voor de bewustmaking 
rond hygiëne in de regio van Sokone. 
We hebben dus uit eerste hand kennis 
van de problemen en oplossingen voor 
de mensen van Sokone. Deze samen-
werking is een enorm voordeel!”

Wat zijn de plannen voor de 
doe-inleefreis van deze zomer?
“We willen verdergaan met het bouwen 
van latrines (WC’s) en de voorberei-
dende sensibilisatie op nieuwe bouw-
plaatsen voor de installatie van nog 
meer toiletten. Verder is het dispensa-
rium van dokter Camara in Touba Mou-
ride aan wat opfrissingswerken toe. 
Voor de ontspanning van de Sokonese 
jongeren willen we het publiek sport-
parcours SANTHIABA verder uitbouwen. 
Tenslotte hopen we het enthousiasme 
van de World Cleanup Day van Zemst 
te kunnen overbrengen naar Sokone 
en bewustzijn rond zwerfvuil ook daar 
te verhogen.”

Is er ook tijd voor ontspanning 
voorzien?
“Natuurlijk gaan we niet alleen naar 
daar om te werken. In ons programma 
is er ruim plaats voor initiatie in djem-
bé, dans en de lokale ‘cuisine’. We lo-
geren in een pension in Sokone zelf, 
waardoor de deelnemers vlot contact 
zullen leggen met de Sokonezen.  
Xaritoo biedt de kans om een echte 
inkijk op het leven in Senegal te krij-
gen. Wie bracht al een bezoekje aan de 
marabout (medicijnman) of repareer-
de zijn lekke autoband met een djem-
bé als krik? Misschien kan je wel een 
stofje kopen op de markt en je een 
uniek hemd of jurkje laten aanmeten? 
Of supporteren voor de lutte (worstel-
wedstrijd)?

We mikken op iedereen, tussen 18 en 
88 jaar, die niet bang is om de han-
den uit de mouwen te steken en zich 
onbevooroordeeld wil onderdompelen 
in de West-Afrikaanse cultuur en leef-
wereld. Dit is een unieke gelegenheid 
om echt contact te leggen, iets wat je 
als toerist nooit zo zou lukken. Op 21 
februari organiseren we een infosessie 
met meer uitleg over wat we precies 
gaan doen, foto’s en sfeerbeelden om-
kaderd met een natje en een droogje. 
Kom zeker eens kijken!”

Infoavond Doereis 21 februari 2020 om 
19u30 in De Hoeve, Meerweg 2A, Zemst
https://xaritoo3.webnode.be/

Tekst: Ilse Van de Velde, foto’s: Xaritoo 
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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
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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

Anette en Greta trakteren de buurt.
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Ze kwamen uit het Oosten…
ELEWIJT – Met Drie Koningen organiseert de Koninklijke Harmonie Sint Hubertus jaarlijks een tra-

ditionele tocht in Elewijt. Vooral de jongere muzikanten steken zich voor die gelegenheid in een 

opvallende en gekke outfit. 

Volgens de overlevering komen de ko-
ningen uit het Oosten. Mits wat soepe-
le interpretatie van de windstreken en 
afhankelijk van de locatie die ze aan-
doen kan dat ongeveer kloppen. Feit is 
dat ze zeker komen en dat ze dat niet 
te voet doen. Kamelen zijn ingeruild 
voor een ‘New dream class express 
car’ van Lauwers-reizen mét airco. De 
KK’s (kamelenkrachten) zijn daarmee 
vervangen door PK’s. Een ganse dag 
doet de groep, op uitnodiging, meer-
dere locaties aan. Ze laten zich leiden 
door de Poolster maar overdag is dat 
moeilijk. Het onfeilbaar oriëntatiege-

voel van de buschauffeur, die gelijk ook 
verplicht BOB is, lost dat op. 

Op de afspraak spelen ze feestelijke 
deuntjes en laten ze er de verzamel-
de buren bekende liedjes meezingen. 
‘Wat ben ik blij dat ik je niet vergeten 
ben’ of een wat slijmerig ‘Chérie’ van 
die andere schlagerkoning die het in 
Amerika ging zoeken en ook ‘Daarbij 
die molen’, die je in Elewijt nergens 
meer terugvindt, passeren gegaran-
deerd de revue. 

Na de vocale opwarming trakteert de 

buurt met jenever en andere drankjes 
en feestelijk gebak. Anette en Greta 
hebben in het oude patattenmagazijn 
van Mannaerts (één van de locaties) 
weer hun best gedaan met korte keten 
gebakjes van eigen bodem, elixir d’An-
vers, koffie en Hasseltse graanjenever. 

Als het publiek in opperste stemming 
is kiest de kassier zijn moment. Met 
de ‘rammelbus’ brengt hij het publiek 
terug tot de realiteit. Het sein voor de 
aanwezigen om hun gulle bijdrage 
voor de harmonie in de bus te stoppen. 

Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

Een viertal als variante op drie koningen.Anette en Greta trakteren de buurt.

De groep vrolijkt de aanwezigen op met leuke deuntjes.
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De regels van het verkeer
ZEMST/WEERDE - Met ‘de vraag van de maand’ kreeg u al een aantal voorsmaakjes. Op woensdag 

4 maart kan u uw kennis van de verkeersregels komen uittesten in de eerste verkeersquiz van de 

Fietsersbond Zemst. Afspraak om 20 uur in Ons Huis, aan de Kostersvoetweg in Weerde.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom 
voor deze quiz. De aanvang is voor-
zien om 20 uur. Plaatsen zijn be-
perkt, dus best inschrijven via  
zemst@fietsersbond.be. Deze quiz 
gaat specifiek over de wegcode van 
de fietser. Ook worden er enkele ver-
keersregels voor de fietser onder de 
loep genomen en is er tijd om vragen 
te stellen.

Het belang van borden
Verkeersborden en wegmarkeringen 
zijn nodig, maar  kunnen soms ook 
verwarrend zijn. Een voorbeeld: de N1 

in Zemst richting Mechelen t.h.v. de 
brug over de E19.

Twee borden van 50 km/u op amper 
100 m van elkaar, tien meter verder 
gevolgd door een bord einde 50km. 
Ook ik verbaasde me over deze opeen-
volging van borden. Het  tweede bord 
moet hier echter wel herhaald worden 
na het kruispunt met de oude Brussel-
sesteenweg om de snelheidsbeper-
king ook tot na dit kruispunt te kunnen 
behouden. Juist is juist, maar het oogt 
raar. (zie foto onderaan)

Ondertussen in Vielsalm
Opgepast! Fietsen kunnen ernstige 
schade aan uw auto veroorzaken!
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Laat ons hopen dat deze rode weg-
markering afgeboord met witte stre-
pen niet bedoeld is als fietspad tus-
sen twee rijbanen… Al weet je nooit in 
Wallonië!

Veilig op weg
Ieder onder ons maakt al eens een 
foutje in het verkeer. Fietsen zonder 
licht, het gaspedaal wat te diep inge-
drukt, een pintje (te veel) gedronken, 
gebeld achter het stuur en lap: een 
boete in de bus.  Niet fijn natuurlijk 
want de bedragen kunnen behoorlijk 
oplopen. Maar wees blij dat het maar 
een boete was, want een foutje in het 
verkeer kan het leven van de andere 
en van uzelf in gevaar brengen.  Met 
de verkeersregels weten we wat er van 
ons verwacht wordt en kunnen we ook 
inschatten wat de andere in het ver-
keer gaan doen. 

Als iedereen het verkeersregelement 
kent en steeds perfect toepast, kan 
iedereen met een gerust hart fietsen

naar school, werk, win-
kels of gewoon voor het 
plezier.

Tekst: Chris De Laet, foto’s: 
Fietsersbond Zemst, 

cartoon: RUMO

Vraag van de maand
Ik woon niet in deze straat en ik moet er ook niet echt in zijn.

Mag ik door deze straat rijden om mijn fietstocht verder te zetten?

Dat mag! Als fietser is er een uitzondering op de regel “uitgezonderd 
plaatselijk verkeer” en kan je hier verder rijden.

Met dank aan Luc Van Ingelgom, rij-instructeur 
en ‘bruggenbouwer’.

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

20 

•

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

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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Dirk start eigen wielerploeg
HOFSTADE - Dirk Verbestel, oprichter van Urbano Cycling Team, probeert de wielersport een nieuwe 

wending te geven in Groot Zemst. Het Urbano Cycling Team is een nieuw wielerteam dat vanaf 2020 

terug zal te vinden zijn in het beloften- en elite2-peloton. Het team telt 28 renners waaronder twin-

tig beloften en acht elite2-renners. 

Dat Dirk Verbestel een ambitieus per-
soon is weten we vanuit zijn beroeps- 
en sportverleden. Ook dat hij van sport 
op twee wielen houdt, is voor tal van 
Zemstenaren geen geheim meer. Hij 
was tien jaar geleden nog te zien in de 
motorsport en op snelheidscircuits; hij 
was eveneens amateurwielrenner in 
de amateur-nevenbonden. 

Een nieuwe uitdaging
“Na ‘de chauffagist van Elewijt’ ben ik 
op zoek gegaan naar een nieuwe uit-
daging. Temeer daar mijn zoon Robin, 
ook al tal van jaren actief als wielren-
ner, in zijn ouders zijn trouwste en vu-
rigste supporters wist te vinden.” Door-
dat de voormalige wielerploeg ter ziele 
was gegaan, vroeg papa Dirk zich dan 
ook af: waarom geen eigen wielerploeg 
starten? En… zo gezegd, zo gedaan.” In 
de zomer van 2019 startte de zoek-
tocht naar extra krachten, die gevon-
den  werden met Eddy Verhoeven en 
Luc Stoobants. 

De oprichting
Om dit project te starten was er een 
rechtsgeldige vennootschap nodig 
voor Belgian Cycling, en deze kreeg 
de naam ‘VZW LOVéLO’. Naast de ad-
ministratieve romp-
slomp dienden er 
renners aangetrok-
ken te worden, die de 
kleuren van Urbano 
Cycling Team wil-
len verdedigen. Deze 
werden ook gevon-
den in Zemst met 
Mathias Lefever uit 
Elewijt en Robin Ver-
bestel. Achtentwintig 
aangesloten renners 
verkozen om bij onze 
wielerploeg aan te 
sluiten op basis van 
een meer dan mooi 
programma in bin-
nen- en buitenland, 
ook doordat de om-

kadering en sfeer meer dan snor zit in 
deze club”, besluit Dik Verbestel.
                                                                                               

Tekst en foto: Jean Andries

Dirk Verbestel met zoon Robin en Mathias Lefever uit Elewijt.
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Waag jij dit jaar je kans? 
De leeshond is het nieuwe jaar rustig 
binnen gewandeld. Hij verstopte zich 
slechts op één foto deze maand, maar 
hij was natuurlijk nog aan het inlopen. 
In dit tweede nummer van het jaar zit 
hij misschien wel op twee of drie foto’s 
verstopt. Waag jij deze keer ook je kans? 

Dorien Daems uit Weerde waagde het 
erop na het vorige nummer, en kijk, 
ze won! Dorien heeft Limburgse roots, 

maar woont nu al negen jaar in Weerde 
samen met haar partner Filip Decroo. 
Je kent Dorien misschien als vroed-
vrouw in de streek, een beroep dat ze 
deeltijds zelfstandig en deeltijds in het 
ziekenhuis uitvoert. Verder houdt ze van 
reizen en weekendjes weg. 

We wensen Dorien veel plezier met haar 
prijs, Z-cheques ter waarde van €25 die 
ze kan besteden bij Zemstse hande-
laars. Om die prijs te winnen, moest ze 
wel de leeshond vinden. Die had zich in 
het januarinummer op pagina 41 ver-
stopt, op de foto bij het artikel ‘Minder 
vaart aan de Vaart’. 

Als je ook wil winnen, stuur dan 
je antwoord naar ons mailadres  
(leeshond@dezemstenaar.com) of geef 
een geschreven antwoord af op in een 
bibfiliaal of in het Hof van Laar. Noteer 
de pagina’s waarop de leeshond(en) 
verstopt zit(ten) in je antwoord. Vermeld 

ook steeds je deelgemeente, je naam 
en je telefoonnummer, zodat we je 
snel kunnen bereiken voor een foto in 
onze volgende editie. Inzenden vóór 15  
februari.

Tekst en foto: 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
 

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


