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• Vivianne eure kleine kost nogal smoêstere 
zênê, den ieëne smoelentrekker na den 
andere: het kindje van Vivianne was voort-
durend aan het snoepen, het ene zure 
snoepje na het andere;

• Jef zoaen tèsse ware rinkaanieë kapot van 
al dàànê snossel: de broekzakken (jaszak-
ken) van Jozef waren voortdurend stuk van 
al die pasmuntjes/(kleine) geldstukken;

• Sjarel was zoeë ziek as nen ond, hij dee ni 
annes as speive: Charel was doodziek, hij 
moest voortdurend braken/overgeven;

• Louisa zat met den bibber en àà al een ieël 
zjat kaffee gesteùt: Louisa was be- 
verig/rillerig en had al een hele kop koffie 
gemorst;

• Swaenst da gàà gerieëd mokt, zalle kik de 
bieëste nog agàà gaan eetê geve: terwijl jij 
je klaar maakt, zal ik nog snel de koeien 
gaan voederen.

AL

Dialextjes va groeët Zems...

 
Zemst Helpt!

Het coronavirus teistert de wereld en dus ook 

onze mooie gemeente. Een groot deel van ons 

dagelijks leven ligt stil. En weet je wat je dan 

ziet in Zemst? In onze veerkrachtige gemeente 

bieden vrijwilligers zich spontaan aan, lance-

ren buurtbewoners voorstellen en springen de 

Zemstenaars vervolgens massaal op de kar. 

We vechten terug. De gemeente Zemst bundelt 

alle hulpvragen op de website ‘Zemst Helpt’ en 

coördineert de vrijwilligers. Al meer dan 100 vrij-

willigers meldden zich aan en staan te popelen 

om anderen te helpen. Hoe mooi! Heb je zelf 

een hulpvraag? Surf, mail of bel dan naar Zemst 

Helpt. Het is belangrijk dat we voor elkaar zorgen, 

maar in Zemst zal dat geen probleem zijn. 

#samensterk 

https://www.impactdays.be/zemsthelpt/

zemst.helpt@zemst.be

015 62 71 40 

Hallo daar, in uw kot! Wat een 
vreemde editie was dit om 
samen te stellen. Sommige 
interviews konden niet plaats-
vinden omdat het onderwerp 
werd afgelast door de Corona-
lockdown, andere artikels waren 
al geschreven en wilden we niet 
in de prullenbak kieperen. Net 
voor de Zemstenaar naar de 
drukkerij vertrekt, zitten we 
samen met het eindredactie-
team, en ook dat moesten we 

creatief oplossen. Dan maar elk vanuit ons eigen kot, 
met een videogesprek in groep. Dus onze excuses als er 
hier en daar tóch een foutje door de mazen van het 
net geglipt is.

De natuur, die trekt zich er niets van aan. De blaad-
jes komen aan de bomen, de bloemen bloeien. Volgens 
mij worden we op de vingers getikt: “jullie zijn echt 
niet goed bezig, jullie kunnen me niet verder uitputten 
zoals jullie dat nu al jaren doen, dit moet nú stop-
pen”. Spijtig genoeg treft dit virus dan nu mensen die 
het absoluut niet verdienen om hiervoor de rekening 
gepresenteerd te krijgen. Ook zit er een andere bood-
schap bij deze hele Corona-crisis: blijf eens in uw kot, 
sta stil, ga eens in je eigen buurt op stap, ontdek hoe 
fijn het is om te wandelen in de natuur, besef hoe fijn 
het kan zijn gewoon in je eigen cocon met je gezin, hier 
zo, in Zemst.

Ons volgend nummer zal dus vermoedelijk niet veel 
foto’s bevatten voor onze rubriek ‘onder de mensen’. 
Stuur dus met z’n allen leuke foto’s uit uw kot of tij-
dens een buitenactiviteit. We publiceren ze op onze 
Facebookpagina en maken een selectie voor het maga-
zine. Mail naar info@dezemstenaar.com met onder-
werp ‘blijf in uw kot’.

Graag wil ik jullie vanuit het hele redactieteam veel 
liefde en warmte sturen, en hopen we met z’n allen 
dat jij, beste lezer, gezond blijft. Tot snel!
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'de Zemstenaar' is een uitgave van vzw de Zemstenaar, Kampenhoutsebaan 44, 1982 Elewijt - info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com

En ook: Savate, no pain no gain (p25). 
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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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Een vaste waarde
ZEMST – 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 

slagerij Ceulemans-Dirix waar één en dezelfde familie afstevent op driekwart eeuw familiezaak.

Heidi, die vandaag de slagerij uitbaat 
samen met haar man Rudi, vertelt me 
het verhaal van de succesvolle zaak. 

De liefde gevolgd
“In 1948 opende Louis Dirix de slagerij 
in de Hoogstraat. Afkomstig van Mels-
broek, was hij de liefde van zijn leven 
gevolgd tot in onze gemeente. Tien jaar 
later nam mijn vader, Julien Dirix, de 
zaak van zijn broer over. En nog eens 
tien jaar later kochten mijn ouders de 
oude kruidenierswinkel op de hoek 
waar wij vandaag nog altijd zitten. In 
die periode waren er in Zemst, als ik 
het me goed herinner, drie slagers: de 
Schatter (van Derheyden), Emmeregs 
en mijn ouders, Julien en Agnes.
 
In 1991 gingen mijn ouders met pen-
sioen en zijn mijn zus Romy en haar 

man André de beenhouwerij begin-
nen uit te baten. Mijn zus is jammer 
genoeg veel te vroeg overleden. Mijn 
schoonbroer stond er daardoor alleen 
voor, maar gelukkig hebben zijn twee 
dochters (Céline en Julie) hem heel 
goed geholpen. Sinds 2018 is hij ook 
gepensioneerd en hebben wij de sla-
gerij overgenomen.”

De overname 
“Zelf heb ik daarvoor twaalf jaar in het 
onderwijs gestaan in Vilvoorde. Dat was 
een grote uitdaging, maar ik hield daar 
wel van. Rudi heeft zich omgeschoold 
tot slager via verschillende jaren avond- 
onderwijs en door een jaar stage bij 
mijn schoonbroer. Er is ook nog Peter 
die hier bij ons nu al voor de derde 
generatie  werkt. Hij is de stille kracht 
en maakt de bereidingen, de pen-

sen en de worsten. Verder zijn er ook 
Romy (geen familie!), Sarah en Marina. 
Zij maken deel uit van het vaste kern-
team dat regelmatig, maar vooral in 
het weekend, wordt versterkt met onze 
flexijobbers en studenten. We vinden 
het tof omdat het allemaal mensen 
zijn van hier, onder de kerktoren.”

Ambacht troef
“Ambachtelijke slagerij betekent dat 
we zelf onze producten maken, zoals 
de witte en zwarte pensen, cervela’s 
en de paté.
 
Wij werken samen met kleine leveran-
ciers, meestal ook familiezaken, en je 
voelt dat die leven voor hun dieren. Bij 
onze kippenboer lopen de dieren los 
rond, geen sprake van legbatterijen. 
Onze vleesleverancier is jonger dan wij 
en is ook de zoveelste generatie in zijn 
bedrijf. Hij kweekt het voedsel voor zijn 
dieren zelf.
 
Wij werken niet met tussenpersonen, 
elke week kopen wij ter plaatse ons 
vlees, waardoor we altijd dezelfde 
kwaliteit kunnen aanbieden, en van-
zelfsprekend steeds Belgische pro-
ducten. Onze slagerij is vooral bekend 
voor haar pensen. Die worden gemaakt 
op basis van een geheim recept en dat 

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

 

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@proximus.be

V.l.n.r. Sten, Piet Dirix (zoon van Heidi's broer), Heidi, Rudi en Peter.
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recept zal altijd in de familie blijven.” 

Hard werken
“Hard werken hoort er zeker bij. Maar 
het contact met onze klanten maakt 
veel goed, en ook het feit dat ze zo 
trouw zijn. Ik herinner me goed dat 
mijn vader ons steeds de les spelde. 
We moesten altijd dankbaar zijn dat 
de mensen van Zemst naar onze sla-
gerij kwamen. Zelf mochten we nooit 
naar het warenhuis gaan, enkel naar 
de Zemstse handelaars.
 
Hard werken eist soms wel zijn tol. 
Toen we een keer met onze vrienden 
nieuwjaar vierden, zijn Rudi en ik plots 
in slaap gevallen in de zetel, zo moe 
waren we.”

Familie
“De overname van mijn schoonbroer is 
heel correct verlopen. Tot op vandaag 
komt hij nog elke donderdag mee 
pensen maken als flexi jobber. Sa-
menwerken met mijn man lukt heel 
goed. We zijn wel de hele dag samen 

maar we hebben elk ons eigen territo-
rium: ik de winkel en hij de slagerij. We 
zijn heel complementair en dat helpt. 
En ja, soms moet iemand water bij de 
wijn doen, dat is net zoals in alle hu-
welijken.

Qua opvolging; één van onze jongens, 
Sten, volgt een opleiding tot slager. Hij 
heeft dat volledig zelf beslist toen hij 
vijftien jaar was. Momenteel doet hij 
een stage bij een bekende grote am-
bachtelijke slager in Antwerpen, dus 
dat zit goed.”

Ik stel Heidi de traditionele vraag: wat 
als iemand met een grote zak geld 
langskomt en de slagerij wil overko-
pen?
 
“Daar zou ik zeker nee tegen zeggen. 
Ik kan en wil het me niet inbeelden 
dat als ik hier zou voorbij rijden, er een 
andere naam op de gevel zou staan. 
Dat zou mij pijn doen, dus je kan wel 
zeggen dat het hart het haalt op het 

verstand.”

De bel gaat voor de zoveelste keer, de 
klanten hebben Heidi nodig en ik weet 
genoeg.

Tekst: Alain Dierckx, foto’s: Jean Andries

In de voetsporen van zijn vader.



9

www.lpw.be

Gold Partner &
Officiële verdeler van:

www.covrex.com www.flexline.be

Hoodzetel & filiaal Limburg:

Industrieterrein Kanaal-Noord 1713
3960 Bree

Tel. +32(0)11.633.895
Fax +32(0)11.633.896

Gsm +32(0)475.700.561
info@aquapura.be

Filiaal Brabant:
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Water vol met leven
ZEMST - We wonen in een waterrijke gemeente met de Zenne, de Weerdse visvijver, de plassen in 

Hofstade en het Bos van Aa. Daarnaast zijn er nog tal van kleinere poelen en plassen. Dit water zit vol 

met leven: waterplanten, watervlooien, waterkevers, libellen, salamanders, kikkers, padden, vissen 

en eenden. 

Proper water
Maar hoe komt het dat sommige plas-
sen vol eenden of vissen zitten en je in 
poelen vaker salamanders vindt? Het 
ene water is het andere niet. In stro-
mend water leven andere soorten dan 
in stilstaand water en in diepe, grote 
plassen leven weer andere soorten 
dan in kleine poelen. Maar voor alle 
soorten is proper water belangrijk. Wa-
ter met te veel meststoffen is arm aan 
leven en kan zelfs beginnen stinken.
 
Een belangrijk verschil voor dieren die 
in het water leven, is het al dan niet 
aanwezig zijn van vis. Een poel met 
vissen zal veel minder andere soorten 
hebben dan een poel zonder vissen. 
Dit is ook het geval voor je tuinvijver. Wil 
je graag salamanders, kikkers en pad-
den in je vijver, zet er dan geen vissen 
in. Ook in de natuur proberen we poe-
len te hebben zonder vissen.

Troebel water 
Vissen zijn mooi en leuk om te zien 
maar sommige soorten zorgen voor 
troebel water. Vissen zoals goudvis en 
brasem woelen de bodem om en eten 
watervlooien. Hierdoor krijgen de algen 
meer kans want watervlooien eten al-
gen. En als de algen goed groeien, dan 
doen de waterplanten het slecht, met 

als resultaat.. troebel 
water. Ook een teveel 
aan voedingsstoffen 
kan ervoor zorgen dat 
de algen zeer goed 
groeien en je troebel 
water krijgt. Visvoed-
sel maar ook mest-
stoffen zijn vaak de 
boosdoeners.
 
Een heldere tuinvijver zonder een 
pomp met filters, kan dit? Jawel, als je 
veel ondergedoken waterplanten hebt 
en geen vissen. Zo werkt het ook in de 
natuur. Geen vissen, veel watervlooien, 
weinig algen en goed groeiende in-
heemse waterplanten. Dat is de basis 
voor een mooie ecologische tuinvijver. 
Koop geen exotische waterplanten en 
zet deze zeker niet uit in de natuur 
want daar zorgen ze voor heel wat pro-
blemen.

Roven en schuilen
Is er dan geen helder water met vis? 
Toch wel, in diepe plassen zoals deze 
in Hofstade zakken de voedingsstoffen 
diep weg. Ook de aanwezigheid van 
roofvis zoals snoek kan ervoor zor-
gen dat het water niet troebel wordt. 
Snoeken hebben wel helder water no-
dig, dus ze uitzetten in troebel water 

heeft geen zin. 
De snoeken eten 
de brasems, 
hierdoor zijn er 
minder brasems, 
meer watervlooi-
en en blijft het 
water helder. 
Maar vissen en 

andere waterdieren hebben ook wa-
ter- en moerasplanten nodig. Daar-
om is het belangrijk in diepe plassen 
ook ondiepe zones te hebben. In deze 
zones vol met planten kunnen jonge 
vissen schuilen. Ook dood hout zoals 
takken die in het water liggen kunnen 
voor schuilplaatsen zorgen.
 
En hoe komt het dat er van nature 
meestal geen vissen voorkomen in 
poelen? Eenvoudig, de meeste poelen 
staan niet in contact met beken. Dus 
vissen en ook hun eitjes geraken er 
niet. Alleen bij overstromingen kunnen 
vissen er geraken. Maar vaker zetten 
mensen vissen uit in poelen. Doe dit 
niet in de natuur. Sommige poelen 
vallen droog in het najaar. Watervlooi-
en en heel wat andere waterdieren als 
salamanders kunnen dit overleven, 
maar vissen zullen sterven.
 
Onze natuur heeft dus een variatie 
nodig aan verschillende propere wa-
terbiotopen. Rivieren, beken en grote 
plassen met waterplanten, vissen, wa-
termossels, eenden, futen en andere 
soorten. Maar ook kleine poelen en 
ecologische tuinvijvers vol met water-
planten en waterdieren zonder vissen. 

Tekst en foto’s: Natuurpunt
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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
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Zemstse jeugd op ski-avontuur 
ZEMST - De jeugd van Zemst opnieuw verenigen: dat was de insteek van Zemst On Snow. Met die 

insteek en een geweldige dosis energie en jeugdig enthousiasme, werd de eerste editie van Zemst 

on Snow een grandioos succes! Laurens Mergaerts, één van de initiatiefnemers van Zemst On Snow, 

vertelt er ons meer over.

Zemst On Snow? Hoe zijn jullie 
gestart met dit initiatief?
“Bart, Mick en ik zijn actief in de jeugd-
raad van Zemst. Maar we hadden het 
gevoel dat er niet echt op grote schaal 
iets werd georganiseerd voor ‘alle’ 
jeugd van Zemst. Vandaar is het idee 
ontstaan om een skireis te organise-
ren.”
        
En dus iedereen op de latten rich-
ting Frankrijk. Waarom skiën?
“Skiën is iets wat wij alle drie graag 
doen en dat brengt altijd sfeer en 
groepsgevoel met zich mee. We heb-
ben dan een organisatie gecontac-
teerd die alles op poten gezet heeft. 
Onze rol was om het geheel te facili-
teren.”

Hoe hebben jullie het aangepakt 
om het grote publiek te bereiken?
“In feite is dat vanzelf beginnen  lopen. 
Aangezien we actief zijn in de jeugd-
raad, hebben we al een uitgebreide ken-
nissenkring. Vooral mond-aan-mond-
reclame heeft zijn werk gedaan en zo 
is alles in een stroomversnelling ge-
komen. We hebben daarnaast ook wat 
activiteiten georganiseerd op de Kerst-
markt om onze groepspot te spijzen 
en op Facebook hadden we ook een 
groepspagina.”

Hadden jullie een bepaald aantal 
voor ogen?
“Niet echt, maar we mikten op 50 en 
uiteindelijk zijn we vertrokken met… 
132! Het was een gemengde groep van 
jeugd tussen 18 en 30 jaar.”
  
Jullie eerste reis is inmiddels 
achter de rug. Hoe is dat verlopen?
“Op 31 januari (dus ruim voor de coro-
na-crisis n.v.d.r.) zijn we vertrokken met 
de bus (sommigen met de auto) rich-
ting Les Arcs. Onze insteek was ‘laat 
leven, doet leven’. Iedereen was vrij om 
te doen wat hij wou, om al dan niet 
deel te nemen aan enkele activitei-
ten die we hadden georganiseerd. De 
bedoeling was dat er een losse sfeer 
heerste en dat iedereen zich zou kun-
nen amuseren!”

Welke activiteiten hadden jullie 
dan gepland?
“Goh ja, enkele typische activiteiten 
zoals beerpong, sleeën en uiteraard 
après-ski.”

Hoe blik je terug op de eerste 
editie?
“Het was zeer leuk! De hele opzet was 
om de jeugd van Zemst bij elkaar 
te krijgen en dat is prima gelukt.  Er 
heerste een goed groepsgevoel en 

iedereen heeft elkaar beter leren ken-
nen.”

Op naar de volgende skireis? 
Komt er een ‘zomereditie’?
Er staat nog niets vast. We gaan eerst 
alles evalueren met ons drieën. Het is 
nu nog te vroeg om hierover al uitspra-
ken te doen. Er zit wel nog wat geld in  
de groepspot en eventueel wordt daar-
mee nog een fuif georganiseerd.”   
 
Ik was alvast ‘te oud’ om deel te ne-
men maar dit is zeker een geweldig 
initiatief van drie jonge kerels om zo’n 
trip te organiseren voor de jeugd van 
Zemst! 

Tekst: Wendy Boone, foto’s: Ellen Melis

De fluo-party op dag één 
was meteen een succes!
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Een vrederechter vertelt
ZEMST – Wat hebben kraaiende hanen, een in schijven gezaagde cipres, parende kikkers en een 

krijtbordje met elkaar gemeen? Eén persoon: Gilbert Putteman. En de vrederechter vertelt … op een 

luchtige manier, maar steeds met menselijkheid als rode draad.

Voor mij zit vrederechter Gilbert  
Putteman, in toga. Zijn vingers spelen 
met een traditionele vulpen. Zijn ge-
laatsuitdrukking laat er geen twijfel 
over bestaan: deze man is gedreven, 
zelfzeker, straalt gezag uit en heeft 
nog heel wat toekomstplannen.
 
In 2006 ging zijn droom in vervulling en 
startte Gilbert als vrederechter in het 
kanton Vilvoorde, waartoe ook Zemst 
behoort. Voordien had hij gedurende 20 
jaar gepleit aan de balie, daarna werk-
te hij als magistraat bij de rechtbank 
van Eerste Aanleg.
 
Op 6 april (behoudens andere omstan-
digheden n.v.d.r.) stelt hij zijn boek ‘Een 
vrederechter vertelt’ voor in Zemst. Een 
unieke kans voor ons, gewone bur-
gers, om een kijkje te nemen achter 
de schermen van het ambt van vrede-
rechter. Het boek is uitnodigend en vlot 
geschreven en bevat tientallen rijkelijk 
geïllustreerde en geanonimiseerde 
praktijkgevallen.
 
Waarom wou u vrederechter wor-
den?
“Ik ben een man van de praktijk en 

heb steeds dicht bij de mensen wil-
len staan, met een bemiddelend en 
luisterend oor. Een vrederechter troont 
niet. Het is mijn overtuiging dat men-
selijkheid helpt om ruziënde partijen 
met elkaar te verzoenen.”
 
Waarom zouden ruziënde partijen 
naar de vrederechter moeten 
gaan? 
“Als twee partijen een probleem heb-
ben, dragen ze vaak zelf de oplossing 
voor hun verzoening in zich. Ze besef-
fen het echter niet. Niet alleen bestaan 
er voor hen als individu geen kleine 

geschillen: in hun ogen worden zij ge-
confronteerd met een groot probleem. 
Daarenboven bevordert hun verzuurde 
relatie de onderlinge communicatie 
allesbehalve. Als ze uiteindelijk bij de 
vrederechter terechtkomen, is dat een 
goede zaak. Immers, wij zijn laag-
drempelig en spreken hun taal. Wij 
luisteren naar hen en stimuleren hen 
om onderling daadwerkelijk te com-
municeren. Deze menselijke aanpak 
van geschillen vergroot de kans op een 
oplossing. Hun verzoening is kosteloos 
en vermijdt dat er gerechtelijke – en 
dure – stappen moeten ondernomen 

Gilbert Putteman, magistraat. Bron: André Thys, fotograaf.

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
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worden. Het is dan ook mijn boodschap 
om bij een conflict een vrederechter in 
te schakelen vooraleer het probleem 
escaleert.”

Hoe lost u hun problemen op? 
“Als vrederechter moet je kunnen ver-
zoenen. Ik probeer altijd eerst een ge-
schil in der minne te regelen. Soms 
vereist dat de nodige creativiteit. Mijn 
levenservaring geeft mij hiertoe de 
noodzakelijke inspiratie. De ogen van 
de mensen vertellen mij dikwijls meer 
dan mijn wetboeken. Zo rond ik 70% 
van mijn dossiers succesvol af.”

Voor wie heeft u dit boek geschre-
ven en waarom?
“In de eerste plaats voor mensen die 
nooit in aanraking zijn gekomen met 
een vrederechter, die niet weten hoe 
ruim onze bevoegdheden zijn. Al mijn 
verhalen zijn levensecht. Sommigen 

zijn schrijnend, anderen ludiek, enke-
len dan weer pikant. Mijn boek is dan 
ook geen juridisch naslagwerk, even-
min is het een roman. Het is een in 
mensentaal geschreven terugblik op 
mijn jarenlange, boeiende praktijker-
varing om de man in de straat een 
inkijk te geven in de dagelijkse wereld 
van een vrederechter.”

Binnen uw kanton bent u bevoegd 
voor 100.000 inwoners en jaarlijks 
spreekt u 3.500 vonnissen uit. 
Merkt u een verschil tussen de 
verstedelijkte gebieden en het 
platteland? 
“In verstedelijkte gebieden word je 
minder geconfronteerd met kraaien-
de hanen die een dorpswijk in twee 
kampen verdeelt (lacht). Ook pacht-
zaken, recht van uitweg, … zijn eerder 
typerend voor landelijke gemeentes 
zoals Zemst. In een grootstad kom ik 

dan weer in contact met mensen uit 
alle lagen van de bevolking, allen met 
een verschillende achtergrond. Telkens 
weer moet ik mij aanpassen.
 
De problematiek is overal dezelfde: 
onbetaalde huurgelden, burentwis-
ten, enzovoort. Opvallend is wel de 
spectaculaire stijging van het aantal 
bewindsvoeringen de laatste jaren, zo-
wel in de stad als in het dorp. Mensen 
worden ouder, worden getroffen door 
Alzheimer, dementie, … Wanneer zij 
niet meer in staat zijn hun financiën 
te beheren, wordt een bewindvoerder 
aangesteld. Deze verricht dan al deze 
taken onder controle van de vrede-
rechter. Momenteel beheer ik zo’n 600 
dossiers.”

Betekent dit boek een afsluiting 
van uw carrière? 
“Allesbehalve. Ik hang mijn toga nog 
niet aan de haak (lacht). Wel heb ik 
concrete plannen om op termijn een 
volgend hoofdstuk aan te vatten, na-
melijk de kunstwereld. Want ook kunst 
brengt mensen dichter bij elkaar.”

Meer informatie over de voordracht: 6 
april 2020 om 19u30 in GC de Melkerij 
(onder voorbehoud n.v.d.r.). Tijdens de 
voordracht kan u het boek kopen en 
laten signeren. Het is tevens verkrijg-
baar bij Knopsbooks.com en bij Stan-
daard Boekhandel.

Tekst: Anja Van Cappellen 

Het boek 'Een vrederechter vertelt' bevat tientallen illustraties 
van de bekende cartooniste Inge Heremans (Ilah/Cordelia).
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Of wil je een zekere belegging in vastgoed? 

Heb je andere vastgoedplannen? 
Spring binnen op ons kantoor  

en profiteer van onze expertise  
en gratis advies!  

    Diona en Leen 

GRATIS 

WAARDE- 

BEPALIN
G! 

VOEL JE OOK DE LENTEKRIEBELS VOOR EEN NIEUWE (T)HUIS? 

Erkende Vastgoedmakelaars BIV 509.373 en 511.253 

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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André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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ZEMST - Vier jaar geleden tijdens hun wekelijks fietstochtje kwamen Benny en Ben op het idee om 

mee te doen aan de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker. Iedereen kent wel iemand in zijn familie 

of naaste omgeving die aan deze ziekte is bezweken. Dit was dan ook de beweegreden om aan dit 

evenement deel te nemen om zo een steentje bij te dragen ter bestrijding van deze ziekte.

1.000 km trappen

De Musketiers
“We schreven ons in met twee teams 
onder de naam ‘De Musketiers’. Tijdens 
het verlengd weekend van 25 t/m 28 
mei 2017 namen we deel aan onze 
eerste editie. Het werd een succes, 
onderweg aangemoedigd door een 
schare supporters die ons waren ge-
volgd,” herinnert Ben zich.

“Jammer genoeg hadden we 2 weken 
voor onze deelname een prachtige 
jongedame en supporter Nr.1 van KFC 
Eppegem verloren, Yentl Verstraeten.” 

Het noodlot
“Dit deed ons onmiddellijk besluiten 
om de editie van 2018 aan te vatten 
met vier teams, ter nagedachtenis van 
Yentl”, aldus Benny.

Om aan de nodige fondsen (20.000 
euro) te geraken, werd een spaghet-
tidag georganiseerd. Jan Van As-
broeck (toenmalig voorzitter van KFC 
Eppegem) ging onmiddellijk akkoord 
om zaal Het Assebroek gratis ter be-

schikking te stellen en vele sponsors 
sprongen mee in de bres om de nodi-
ge middelen bij elkaar te krijgen.

Op 5 december 2017 sloeg echter het 
noodlot weer toe en overleed Jan aan 
de gevolgen van deze vreselijke ziekte.
“Onze eerste spaghettidag in april 
2018 was dan ook ter nagedachtenis 
van Yentl en Jan. Meer dan driehonderd 
sympathisanten kwamen er eten. Ook 
populaire weerman en campagnege-
zicht van KOTK Frank Deboosere was 
aanwezig”, vertelt Ben.

In mei 2018 gingen ze van start voor de 
tweede deelname en dit zoals gezegd 
met vier ploegen, opnieuw aangemoe-
digd door supporters en sympathisan-
ten.

Kort na deze editie sloeg het noodlot 
evenwel voor de derde keer toe. Op 
25 mei 2018 verloor ook Nico Van den 
berg, een goede vriend en bestuurs-
lid van KFC Eppegem, zijn strijd tegen 
deze ziekte.

Vier ploegen
De deelname in 2019, met opnieuw 4 
ploegen, ging dus niet enkel door ter 
nagedachtenis van Yentl en Jan maar 
ook van Nico.

Dit jaar (van 21 t/m 24 mei) hebben 
‘De Musketiers’ zich weer ingeschreven 
met vier ploegen. De meeste deel-
nemers zijn van Eppegem of hebben 
connecties met KFC Eppegem.

Louis Wannes, Suzanne Vanpraet, 
Maxim en Glenn Breugelmans,  
Gertjan Peeters, Jean en Peggy  
Berckmans,  Luc Thielemans, Gregory 
Boudart, Alexander Bell, Arthur Cuypers,  
Ronny Perremans, Benny Vaneycken, 
Eric Snauwaert, Olivier Van Den Eynde 
en Ben Alexandre zijn de renners die 
tijdens deze editie zullen trappen voor 
Jan, Nico en Yentl.

“Om de nodige gelden te verga-
ren voor onze vierde deelname 
organiseerden zouden we op 5 
april een spaghetti- en croque- 
restaurant organiseren, maar dat 
werd afgelast door de Corona- 
lockdown. Je kan ons ook steunen 
door een overschrijving te doen op 
BE14 73319 99999 83. Heel belangrijk, 
niet vergeten de mededeling in te vul-
len: 170052876 gift.”

“Wij zouden graag iedereen, renners, 
sponsors, helpers, sympathisanten, 
supporters, van harte willen bedanken 
voor hun bijdrage, zonder jullie kun-
nen we dit niet verwezenlijken”, zijn de 
dankwoorden van Ben en Benny.

Tekst en foto: Fernand VanderAerschot

Trappers Benny Vaneycken, Ben Alexandre en Jean Berckmans vergezeld door weerman 
en campagnegezicht van KOTK Frank Deboosere, samen met de vrijwilligers van de 

spaghettidag.
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Een applaus voor helden uit de zorg. Voor de huisartsen, verpleegkundigen en laboranten 
die zich dag en nacht uit de naad werken. 

Voor de poetsploegen die overuren kloppen 
in de ziekenhuizen. Voor iedereen die alles 
geeft om het Corona-virus te bestrijden.

Raymi Kerremans uit de Driesstraat in Elewijt werd op 

29 februari 20 jaar, meteen een vijfde keer jarig. Raymi, 

met kroontje links bovenaan, maakte er met haar talrijke 

vrienden een onvergetelijke avond van. 

Net voor de lockdown wijdde basisschool De Kriekelaar haar leeshuisje in: een super-de-luxe tuinhuisje, geschonken door de Ouderraad en ingericht met financiële steun van onder andere de Verenigde Handelaars Van Hofstade. De ideetjes voor de inrichting werden aangebracht door de leerlingenraad. De leer-lingen mogen er tijdens de pauzes een boek komen lezen. Op de foto beeldt Meester Dom zijn favoriete boek uit ‘De verschrikkelijke schoolmeester’ van Dolf Verroen. Een leestip voor tijdens de quarantaine? (IVDV)
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Aan de Aldi 
en Lidl waren 

wegens het 
corona-virus 

uitzonderlijke 
taferelen te zien. 

Het was 
aanschuiven en 

één voor één 
binnen was de 

boodschap.

Het steakfestijn van KCVV 
Elewijt was een groot succes. 
Het was drie dagen aanschui-
ven voor de eetlustigen in het 
chalet van de club. Voorzitter 
Rudy Bautmans en zijn team 

zorgden voor uitstekend 
gebakken steak en frietjes 

(boven). 

Andermaal was KFC Eppegem 
talrijk aanwezig en een foto 

mocht uiteraard niet ontbreken 
(onder).
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De U13 meisjes van KFC Eppegem is een superleuke groep. “Ze voet-ballen één jaar samen, maken veel plezier en het niveau gaat steeds maar omhoog”, zegt trainer Lies De Backer.

Villa Clementina 

organiseerde op zon-

dag 8 maart haar 

jaarlijkse Winter 

Barbecue. 

Ambiance en gezel-

lig samenzijn was de 

hele dag top. Voor de 

goed gevulde barbecue 

waren 250 

inschrijvingen. 

Op en rond het podium 

zorgde een orkestje 

voor leuke muziek. 

Iedereen genoot met 

volle teugen (foto 

boven). 

De sympathieke 

meisjes van Villa 

Clementina maakten 

de sfeer volledig met 

leuke dansjes (foto 

onder).
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

De U7 van SK Laar voetballen twee jaar samen. Veertien jongens en 

één meisje dromen volop van een toekomst in de eerste ploeg. “Aan 

inzet en doorzettingsvermogen ontbreekt het hen alvast niet”, zeggen 

trainers Tim Ceuppens en Laurent Verbroeckhoven. 

Erna Van Hoof vierde voor de twintigste keer op 29 februari haar ver-
jaardag, meteen 80 lentes jong en dat werd gevierd. Uiteraard werd de 

jarige vertroeteld door haar achterkleinkinderen Luka en Jeroen.

‘De Sempstse Duvels’ klaar voor een wekelijkse rit van ongeveer 100 

km. “Iedereen welkom elke zaterdag vanaf 9 uur aan café De Kroeg”, 

luidt hun devies.
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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

ELEWIJT – Savate Boxing Club Zemst zou op 15 maart de Beker van België organiseren. Die werd 

helaas afgelast door de Corona-crisis. Het interview met de club vond al plaats voor de wedstrijd-

datum. En we wilden jullie dit fijne artikel niet onthouden.

Savate: no pain no gain

Beker van België
Het zou de tweede keer zijn dat Savate 
Boxing Club Zemst de Beker van België 
– Coupe de Belgique organiseerde in 
de Budohal in de Driesstraat.

De eerste organisatie gebeurde naar 
aanleiding van het twintigjarige be-
staan van de club in 2017 (ondertus-
sen al 23 jaar!). Toen was er erg veel 
media-aandacht van o.a. Ring TV maar 
er verscheen ook een artikel in ons 
magazine.
 
Deze Beker van België is in feite een 
selectieproef. Er gaan zeven van deze 
selecties door in heel België en deze 
leveren uiteindelijk in functie van de 
resultaten en de aanwezigheid van de 

deelnemers een rangschikking van 
kandidaten die mogen deelnemen 
aan het Belgische kampioenschap.

Het is de droom van voorzitter en 
hoofdtrainer Marnix Schoreels om 
in een nabije toekomst het Belgisch 
kampioenschap te kunnen inrichten. 
Hiervoor is het echter noodzakelijk dat 
alle Vlaamse clubs, en dat zijn er in-
tussen heel wat, samen aan hetzelf-
de zeel trekken. Je vindt o.a. clubs 
in Mechelen, Vilvoorde, Grimbergen,  
Leuven, enz.  Vele van hun leden heb-
ben een band met de Savate Boxing 
Club Zemst.

Het leeuwendeel van de Belgische 
clubs bevinden zich in Wallonië. Al-

licht omdat savate zijn oorsprong vond 
in Frankrijk. Dit land is nog steeds de 
grootste speler in deze sport, een sport 
die al bestaat sinds begin de 19de 
eeuw.  In België trainen ongeveer een 
duizendtal enthousiastelingen weke-
lijks. Ze nemen regelmatig deel  aan 
wedstrijden, als sporter of als scheids-
rechter.

De club bestaat uit een vijftiental vaste 
leden en een toenemend aantal nieu-
we leden. De verhouding mannen en 
vrouwen is zowat fiftyfifty. 

Je kan al lid worden en meedoen op 
jonge leeftijd. Zo kan je met oefenen 
starten vanaf 6 jaar, telkens op zater-
dagvoormiddag, en om je sneller over 
de drempel te loodsen, is de eerste 
les alvast gratis. Indien deze initiatie je 
bevalt, kan je daarna wekelijks deelne-
men aan de trainingen. Deze worden 
gegeven door gediplomeerde trainers. 
Je betaalt 5 euro per les of koopt een 
tienbeurtenkaart van 40 euro. Het is 
ook verstandig om meteen de ver-
zekering van 40 euro af te sluiten. 
Meer details over trainingsdagen en 
allerlei weetjes vind je op de website  
savate-zemst.be.
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Deze Zemstse sportclub is een finan-
cieel gezonde club en goed georga-
niseerd. Regelmatig zijn er nevenac-
tiviteiten zoals een jaarlijkse quiz in 
oktober, infomomenten op de Zemst-
se Pinkster- en kerstmarkt, e.d. De 
club beschikt over leden die het zelfs 
schopten tot Belgisch vice-kampioen; 
De Belgische deelnemers zijn zeer 
sterk op technisch gebied in de Euro-
pese kampioenschappen en de Belgi-
sche competitie is wereldniveau.

Maar wat is nu savate?
Deze sport wordt ook Frans boksen 
genoemd. Men gebruikt zowel armen, 
handen, benen en voeten bij het ge-
vecht om de tegenstander te verschal-
ken en zich te verdedigen met sterk 

afgelijnde regels. Deze sport is zeker 
niet te vergelijken met een ordinair 
straatgevecht; de reglementen kan je 
vergelijken met andere gevechtsspor-
ten zoals judo, taekwondo, enz.

Hoofdtrainer Marnix vertelde enthousi-
ast dat dit een gevechtssport is waar 
discipline en respect de bovenhand 
hebben. Het versterkt jongeren in hun 
zelfvertrouwen en fysieke weerbaar-
heid. Men verwacht een strategisch in-
zicht en respect voor de tegenstander. 
Deze eigenschappen moeten telkens 
opnieuw verbeterd en getraind worden. 
Het Zemstse club-adagium is dan ook: 
No pain, no gain!

De sport is geschikt voor mannen en 
vrouwen en versterkt de algemene 
conditie. Ideaal weeg je als man tus-
sen de 60 en 75kg.
 
Anders dan bij kickboksen en de Oos-
terse gevechtsporten, zoals bijvoor-
beeld Muay Thai, is het bij savate enkel 
toegelaten om te trappen met de tip 
van de voet of de wreef en niet met het 
scheenbeen. Ook draagt de deelnemer 
een ‘savate’ of speciale pantoffel. De 
overige kledij is ook typisch en maakt 
deze sport makkelijk herkenbaar zoals 
je kan merken op de foto’s.

Er zijn meerdere disciplines met ver-
schillende gewichtsklassen: vooreerst 
is er de ‘lichtere’ variant waar een 

overwinning behaald wordt op punten 
en voornamelijk de techniek van de 
deelnemers beoordeeld wordt. Deze 
discipline noemt men Assaut. Dan is 
er nog Combat: dit is het stevigere werk 
waarbij de overwinning behaald wordt 
op punten maar ook door een tech-
nisch of een volledige KO net zoals in 
(Engels) boksen.

De Beker van België die op 15 maart 
plaats had moeten vinden, bevat-
te beide disciplines binnen savate:  
Assault (series 3) en Combat (series 1 
&2)

Heb jij zin gekregen om eens mee te 
trainen? Contacteer Marnix Schoreels 
via  0475 38 68 59 of neem  een kijkje 
op Facebook.

De competitie loopt jaarlijks van sep-
tember tot en met mei; de trainingen 
vinden bijna het hele jaar door plaats, 
maar staan op een lager pitje in de zo-
mermaanden.

De club plant vernieuwde trainingsu-
ren, vroeger op de avond, zodat  jeug-
dige sporters hun trainingen makke-
lijker kunnen combineren met hun 
schoolverplichtingen.

Tekst: Rudi Van Geel, foto’s: Yves Collin

Kapster - pedicure - ontharing 
aan huis

Op afspraak 
0486 15 77 73

     Meer info: www.belici.be
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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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

Er was eens… een tijd dat er nog van die ranke Italiaanse populieren rond voet-
balvelden stonden. Dat er in de dorpen nog cafés waren en dat de auto nog een 
statussymbool was. Maar tijden veranderen. Populieren verdwenen, cafés slo-
ten hun deuren en de fiets werd de nieuwe heilige Graal. Zo was het trouwens 
altijd geweest voor Isabella en zou het ook voor Damiaan moeten zijn. Zij had 
het hem nog zo gezegd: “Damiaan, ge kunt zien dat g ’uw gezondheid soigneert, 
zo niet bol ik het hier af!” Dat was even slikken geweest. “Gij hebt gemakkelijk 
spreken met uw goede genen… en weet ge nog wat ge 20 jaar geleden hebt be-
loofd? In goede en kwade dagen…”. Hoe harder hij argumenteerde, hoe bitsiger 
Isabella riposteerde. “Het is niet omdat ge nen dikken buik hebt, dat ge ook nen 
dikken bak onder uwen derrière moet hebben! Ik pas nog altijd in mijne kleine 
cinquecento!” En zo gingen de verwijten crescendo over en weer… Isabella had 
misschien wel makkelijk praten met haar ranke Italiaanse roots. Maar die ranke 
taille was wel het onderdeel waarvoor hij 25 jaar geleden was gezwicht tijdens 
een strandvakantie met vrienden in Bari aan de Adriatische kust. Zelf kon hij 
toen ook nog ‘met zijn armen open in een fles’, maar de bijkomende liefde 
voor pizza en andere pasta hadden de weegschaal nogal fel doen overhellen. 
Om nog maar te zwijgen van de Barolo en de Limoncello. Een bodemloze 
liefde die daadwerkelijk door zijn maag was gegaan. Voor Damiaan was het 
allemaal haar schuld. Isabella had hem inderdaad vreselijk verwend met haar 
culinaire kunstjes, waarvan zij evenzeer had mee gesmuld. Maar met dàt ver-
schil dat zij minstens drie keer per week plaatsnam op haar bicicletta, haar  
macchina magica – een Pinarello nota bene - om samen met vriendinnen rit-
jes te rijden van rond de 100 km. Zelf dweepte ze met Cipo, haar super Mario – Il  
Magnifico – Cipollini, de Leeuwenkoning uit Lucca. En na de afslankende  
kilometers hielden ze het zuinig bij krachtige kopjes caffè, genre Segafredo.  
Damiaan zag het niet meteen zitten om zich in dat strakke keurslijf te wringen, 
maar wou toch een poging wagen. In de eerste plaats voor zijn gezondheid en 
zijn liefde voor Isabella, maar ook omdat zijn auto eerder zijn gevangenis werd 
dan zijn vrijheid. Immers, niets mocht of kon nog. Geen snelheid, geen parkeer-
ruimte, geen fun. En zich in en uit een lage, brede bolide murwen werd quasi 
onmogelijk. Weg dikke droom, weg De Tomaso Pantera! 

Twaalf maanden later en dubbel zoveel kilo’s lichter fietst Damiaan mee met 
het damesclubje van Isabella. Een overstap naar de mannengroep is voorlopig 
niet aan de orde. Het is genieten geblazen in het zog van de ranke, rijzige lijven 
in strakke roze maillots. Hij heeft zijn Giro d ’Italia al gereden… en gewonnen.

Alex Lauwens
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

Sporthal 
Zemst-centrum

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

Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be
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WEERDE - Een mens kan niet zonder bijen. Bestuiving door insecten is immers noodzakelijk voor 

meer dan 75% van de voedingsgewassen. Zij zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk 

fruit zoals kersen, appelen, braambessen en frambozen. Ook groenten zoals courgettes en papri-

ka’s zouden verdwijnen zonder de bij. Zodoende hebben onze bijen een rijke habitat met stuif-

meel- en nectarbronnen nodig. Dat hebben ze bij ’t Gulderijtje goed begrepen. Ik praatte met boer 

Gert Van den Houte over de bloemetjes en de bijtjes.

Bezige bijtjes bij ’t Gulderijtje

Gert: “Ik ben opgegroeid op ‘t Heike 
in Hombeek. Elk jaar keek ik uit naar 
de kermis half augustus: een waar 
volksfeest. Ook imker Jef Fierens was 
altijd van de partij. Hij had een raampje 
bijen achter een glasplaat bij. Als klei-
ne jongen was het altijd een uitdaging 
om dat ene moertje (de koningin) te 
zoeken tussen de honderden bijen. Jef 
had ook een pracht van een dochter, 
hetgeen mijn fascinatie voor de bijen 
alleen maar deed stijgen (lacht).”

Vrolijke bijenkolonie
“In 2011 startten we samen met en-
kele buren ‘t Gulderijtje. Dankzij de 
behendigheid van Walter Busschots 
werd een akker omgetoverd tot een 
kinderboerderij, die ondertussen is 
uitgegroeid tot een vaste waarde in 
Zemst. Gezien we een moestuin met 
heel wat bessenstruiken hebben, was 

er wel nood aan bijen om een betere 
bevruchting te bekomen met het oog 
op meer bessen. Dus mocht een bijen-
hal niet ontbreken. Met professioneel 
advies van Jef Fierens gingen we van 
start met twee bijenkasten. Ondertus-
sen zijn er dat al 15! Maar meer bijen 
vragen eveneens meer voedsel. Daar-

om hebben wij in samenwerking met 
de Brabantse Kouters en Pro Natura 
een 30-tal insectenvriendelijke bomen 
geplant. Zo kan onze bijenkolonie zich 
vrolijk uitbreiden.”

Jef is ondertussen overleden, maar 
zijn bijenproject wordt op de boerde-
rij verdergezet én uitgebreid. “Onlangs 
was er in het gemeentehuis een uit-
eenzetting over de vernieuwing van de 
Weerdse visvijver. Mij lijkt het een ide-
aal moment en ook een haalbare kaart 
om het Zennebruggenbos, het perceel 
rondom ’t Gulderijtje en de Weerd-
se visvijver met elkaar te verbinden. 
Zo kan deze zone uitgroeien tot een 
prachtig stuk natuur dat kan bewon-
derd worden door de wandelaar. En als 
er dan nog extra aandacht is voor in-
sectenvriendelijke bomen en struiken 
kunnen ook onze bijtjes er hun brood-
nodige gading vinden. Ter nagedachte-
nis van Jef plannen we een immens 
solitair bijenhotel. Waar dat zal komen 
weten we nog niet.”

Een volwaardig menu
Maar niet alleen de gemeente kan 
haar steentje bijdragen, ook elke 
Zemstenaar. Daarom vraagt Gert met 
aandrang om zoveel mogelijk insec-
tenvriendelijke bomen, struiken en 
bloemen aan te planten. Wil je dat bij-
en echt kunnen genieten van je tuin? 
Bied ze dan een volwaardig menu aan. 
Bijen hebben vooral een samenspel 
van bloeiende kruiden, struiken en 
bomen nodig. Een bloemenmengsel 

is een lekker voorgerechtje of dessert 
voor bijen. Bomen, struiken en vaste 
planten vormen de hoofdschotel die 
hen voorziet van voldoende nectar en 
stuifmeel. Zo wordt een vierkante me-
ter bloemen een paar kubieke meter 
planten mét bloemen. Kies voor bo-
men en heesters die goed zijn voor bij-
en, want die leveren jaren lang voedsel. 

“Onlangs hebben wij een nieuw bijen-
project opgericht waarbij niet alleen 
bedrijven, maar ook particulieren pe-
ter kunnen worden van een bijenkast.  

‘t Gulderijtje geeft ook beginnen-
de imkers graag een woordje uit-
leg over het imkeren. Voor meer info, 
neem gerust contact op met ons  
(www.gulderijtje.be). En als je in de in 
de zomer ergens een zwerm bijen te-
genkomt, aarzel dan niet om ons te 
bellen, wij komen die met plezier ha-
len. Ga gerust eens een kijkje nemen 
op weekvandebij.be.”

Tekst: Kim Willems, foto’s: ’t Gulderijtje
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Lentepromoties tot 30 juni 
op afspraak tijdens coronamaatregelen
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Zaterdag 17:00 - 23:00

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

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

Diana’s HobbyPatch 

in Hofstade 

Tervuursesteenweg 328

1981 Zemst

Christian Peersman 
www.christianpeersman.be

Brusselsesteenweg 33A 1980 Zemst
0471/45.39.15



32

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 je uit!

Poging #5
Iedereen heeft er al van gehoord en 
het misschien al geprobeerd: het pro-
gramma van ‘start to run’. Op vier we-
ken tijd bouw je je conditie op zodat je 
na 12 lessen (3x per week trainen) een 
half uur kan joggen. Het trainingssche-
ma is immens populair. Zelf heb ik al 
meerdere pogingen ondernomen om 
het 4 weken programma uit te lopen. 
Nog nooit ben ik voorbij week 2 geraakt. 
Maar nu gaat het lukken, ik voel het!

Ik zit zelf met een beschadigde knie, 
waardoor ik al negen jaar amper aan 
cardio heb gedaan. Het opbouwen zal 
dus erg langzaam gaan. Er zijn ver-
schillende apps die een start-to-run 
schema geven en ik heb gekozen voor 
de app ‘start met hardlopen’. Deze 
heeft een schema van 20 minuten, 30 
minuten, 40 minuten en 60 minuten. 
Ideaal om heel erg traag te beginnen 
en daarna op te bouwen naar – wie 
weet - 60 minuten. 

De eerste les is gratis, daarna vraagt 
de app om te betalen. Hiervoor halen 

ze de slinkse truc uit ‘hoeveel vind jij 
de app waard: 2,99 – 4,99 – 9,99’. Gierig 
als ik ben, druk ik op de laagste prijs. 
Wat je aanklikt is de uiteindelijke prijs 
voor de app. Snoodaards! 

Nattigheid
“Eindelijk wat beter weer, ideaal om 
te beginnen joggen!”, dacht ik. Helaas. 
Ik was even vergeten dat we in België 
woonden. Na week 1 heb ik al meteen 
in de Decathlon een regenjas gekocht 
om niet te verzuipen tijdens mijn trai-
ning. Elke training begint met het con-
troleren van de buienradar om te plan-
nen wanneer ik kan joggen. De tweede 
en derde week was ik al blij wanneer 
het miezerde in plaats van te hagelen.  

Gelukkig ben ik niet alleen. Mijn vriend 
gaat telkens mee joggen, wat me ook 
motiveert om buiten te komen. Want 
als er nog één ding zwakker is dan 
mijn knieën, is het mijn karakter. Daar-
bij komt mijn ongebreidelde talent in 
het verzinnen van smoesjes om toch 
maar niet te trainen. Als mijn vriend er 
niet bij was geweest, was ik sowieso 

nooit drie keer in de week gaan lopen.

Stap voor stap
Het programma van 20 minuten begint 
heel rustig om les per les goed op te 
bouwen. Dit is ideaal voor iedereen die 
de stap naar joggen wilt zetten, maar 
de 5 kilometer nog niet ziet zitten. Mijn 
conditie zit wel goed, maar het is af-
wachten hoe mijn knie erop gaat re-
ageren. Na week 2 breng ik nog eens 
een bezoekje aan de kinesist en het 
resultaat is positief! Na al die jaren 
en de uitstekende zorg van Sophie 
(Kinepp) kan ik eindelijk terug joggen 
zonder achteraf last te hebben.
 
Week 3 en 4 loop ik vlotjes uit. En het 
wonder is geschied. Ik had dit zelf nooit 
verwacht want ik vind joggen uiterma-
te saai en nutteloos, maar ik begin er 
gewoonweg goesting in te krijgen. De 
laatste twee lessen gaan door tijdens 
de corona-quarantaine en ik ben blij 
dat ik dit programma heb gedaan. Nu 
al mijn hobby’s zijn geannuleerd, kan 
ik op mijn gemak een ‘toerke gaan 
doen’. Al mijn challenges stoppen na 
30 dagen, behalve deze. Ik ga begin-
nen met de 30 minuten. Wie had dat 
ooit gedacht!

Hopelijk zet deze positieve ontwikke-
ling zich ook door bij mijn volgende 
challenge, want ik ga iets doen wat ik 
echt uit de grond van mijn hart haat: 
planken en push-ups. Oh jeetje…

 
Tekst en foto: Ansje Brassine

Ik maak me met plezier klaar om op mijn gemak een toerke te gaan doen.
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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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Vlaamse schaakgrootmeester 
HOFSTADE - Marcel Roofthoofd is een begenadigd schaker en de voorzitter van vzw Go for  

Grandmaster. Hij wil met zijn vereniging Vlaanderen de eerste schaakgrootmeester jonger dan 

twintig bezorgen. In Coronatijden lijkt het klimaat voor hen gunstiger dan ooit: wat kan je beter doen 

wanneer je in lockdown zit dan leren schaken?

Marcel, waarom hebben we in 
Vlaanderen een schaakgroot-
meester nodig?
“Zoals in veel sporten geeft een kam-
pioen een boost aan de belangstelling 
voor de sport en het aantal leden van 
clubs. Het wordt makkelijker om spon-
sors aan te trekken. Dat zorgt dan weer 
voor middelen om toptrainers te en-
gageren, waardoor de prestaties nog 
verbeteren.

Nederland heeft in de jaren dertig een 
wereldkampioen schaak gehad (Max 
Euwe n.v.d.r.), en de structuren die ze 
naar aanleiding daarvan hebben op-
gezet, werken nog steeds door.” 

Hoe word je grootmeester?
“Talent is belangrijk maar trainen nog 
meer! De eerste stap is best aanslui-
ten bij een club om de basistechnie-
ken te leren en je eerste uitdagers te 
verslaan. Je moet ook lid worden van 
de FIDE, de wereldschaakfederatie die 
de titels verleent. Dan probeer je door 
deel te nemen aan tornooien 2400 
punten te vergaren op de FIDE-rang-
lijst. Je plaats op de ranglijst wordt 

berekend op basis van je gespeelde 
partijen, de beoordeling van je te-
genstanders en de kwaliteit van het 
toernooi. Om grootmeester te worden 
moet je drie tornooien winnen of heel 
hoog eindigen.”

Schaken in uw kot
Spelen schaakrobots en schaak-
websites een rol in dat traject?
“Computers en het internet hebben 
het schaken wel een boost gegeven: je 
kan online leren schaken, openingen 

en stellingen bestuderen, tactiek le-
ren, videolessen van schaakgroot-
meesters volgen, enzovoort.  Misschien 
een tip voor wie zich verveelt tijdens 
het gedwongen thuisblijven: één van 
onze trainers heeft het onlineplat-
form Chexxl.be opgezet, maar ook op  
chess.com kan je veel leren.
 
De computer kan het clubleven ge-
deeltelijk vervangen, maar een ervaren 
trainer is nog steeds onmisbaar. De 
laatste tijd wordt ook artificiële intel-

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

GSM 0475/869 163



36

ligentie gebruikt om schaakprogram-
ma’s zélf te laten bijleren! AlphaZero 
is zo’n schaakrobot die na vier uur 
trainen al beter was dan de andere 
schaakprogramma’s. Volgens échte 
schaakgrootmeesters hebben zo’n 
programma’s een ietwat ‘buitenaard-
se’ speelstijl: ze nemen risico’s die 

een menselijke schaker niet gauw zou 
aandurven.

Los van de invloed van computers 
ontstaan ook varianten op het schaak-
spel zélf. Oud-wereldkampioen Bobby  
Fischer bedacht Fischer Random 
Chess. Omdat een speler dan geen 

standaardopeningszetten kan gebrui-
ken, moet hij zijn talent en creativiteit 
meer aanspreken.

Op tornooien speel je niet alleen tegen 
het bord maar ook tegen je tegen-
speler. Psychologie is heel belang-
rijk, en dat mis je natuurlijk in een  
online schaakpartij. Ik hou bijvoorbeeld 
in het oog wanneer mijn tegenstrever 
op zijn stoel begint heen- en-weer te 
schuifelen. Dan heeft hij meestal een 
plaspauze nodig. Ik laat mijn zet dan 
zo lang mogelijk duren (grinnikt on-
deugend).”

Meer info marcel.roofthoofd@skynet.be

Tekst en foto’s: Ilse Van de Velde 

 

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

Computers en het internet hebben het schaken een boost gegeven.
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Zwoele latino avonden
EPPEGEM – Vanaf 20 april - als Corona het toestaat - kunnen liefhebbers elke maandag en don-

derdag de beentjes losgooien in een nieuwe lessenreeks van niet alleen salsa maar ook een Latin 

workout, bachata en kizomba, georganiseerd door Salsa Candente.

Latin workout is eigenlijk hetzelfde als 
zumba met dien verstande dat er en-
kel en alleen latino muziek gebruikt 
wordt. Salsa, bachata en kizomba zijn 
zwoele dansen uit het Caribisch ge-
bied, de Dominicaanse republiek en 
Angola. Behalve Latin workout wordt 
alles gedanst in paren, maar je hebt 
geen partner nodig om in te schrijven 
en mee te dansen. Tijdens de lessen 
wordt er regelmatig van partner gewis-
seld zodat iedereen aan bod komt.

Dansen is gezond
“Iedereen kan dansen, de truc is om 
er niet te veel over na te denken, ge-
woon meegaan met de muziek”, zegt  
Edgar Amaru, die samen met zijn vrouw  
Marilyn instaat voor de organisatie en 
het lesgeven. “De bedoeling is niet 
alleen iets nieuws te leren, maar ook 
te ontspannen en zich te amuse-
ren. Dansen is goed voor lichaam en 
geest, ongeacht de leeftijd. Sommige 
mensen (mannen) zijn in het begin 
wat terughoudend of onzeker, maar 
eenmaal ze een aantal keren gedanst 
hebben, komen ze met veel plezier te-
rug.”

Edgar is afkomstig uit Peru maar 
danst al meer dan 25 jaar op Belgi-
sche bodem. In de jaren ’90 maakten 
hij en zijn vrouw deel uit van een groep 
folkloristische dansers in Brussel. Zij 
gingen dan in traditionele kledij optre-
dens verzorgen in het hele land. Gaan-
deweg zijn zij zich dan gaan toeleggen 
op Latijns-Amerikaanse dansen en het 
organiseren en geven van danslessen.  

Een stappenplan
De lessenreeksen bestaan uit 10 (voor-
jaar) of 14 (najaar) sessies. Tijdens de 
lessen worden de verschillende fi-
guren stap per stap aangeleerd om 
ze daarna samen te oefenen. Ook na 

een eerste reeks 
hoeft het daar nog 
niet te stoppen. De 
deelnemers wor-
den ingedeeld in 
verschillende groe-
pen naargelang hun 
niveau en in elke 
reeks worden nieu-
we stappen aange-
leerd zodat je steeds 
meer kan variëren 
en combineren. Be-
langrijk is wel te blij-

ven oefenen. Net zoals alle dingen die 
je aanleert in het leven, baart oefening 
kunst.

Net om die pasverworven danskunst 
in de praktijk te brengen, organiseert 
Salsa Candente drie tot vier maal per 
jaar een fiësta op zaterdag of zondag, 
al dan niet voorafgegaan door één of 
meerdere workshops salsa, bachata 
of kizomba. Dit zijn dan workshops 
van drie uur waarin de basisstappen 
worden aangeleerd. Ideaal voor men-
sen die zich tijdens de week moeilijk 
kunnen vrijmaken maar toch gebeten 
zijn door de dansmicrobe. Meer info 
over workshops en fiësta’s vind je op 
de website salsacandente.be.

De nieuwe lessenreeksen worden ge-
geven in de parochiezaal van Eppegem 
vanaf 20 april. En voor de lezers van de 
Zemstenaar heeft Edgar nog een leu-
ke promotie in petto. De liefhebbers en 
durvers die zich voor de eerste keer 
inschrijven en dit artikel meebrengen, 
betalen 65 euro in plaats van 80 euro.

Tekst: Nadine Rozsa, foto’s: Salsa Candente

Dansen is goed voor lichaam en geest.

Er wordt gedanst in paren, maar je hebt geen 
partner nodig om in te schrijven en mee te doen. 
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boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235
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Fietsen, dat heet dan gelukkig zijn 
ZEMST – Wat betekent fietsgeluk voor jou? Vernieuwd grind op de Tinelvoetweg? Kleine strookjes 

asfalt die de gemeente heeft aangebracht om het niveauverschil te verzachten aan verschillende 

doorsteekweggetjes? Jongeren die samen op de hoek afspreken om gezellig naar school te fiet-

sen? Ik vroeg het aan Jan en alleman: wat is jouw fietsgeluk? 

Geert, Véronique, Monique en vele an-
deren: “Langs landelijke wegen gaan 
uitwaaien met de fiets!”

Bart, Peter, Stephaan en Annika: “Een 
hele rij auto’s in de file voorbijfietsen.”

Luc: “Tegen de wind, enkele kilometers 
flink duwen op de pedalen, optornen 
tegen de natuurelementen en dan… 
thuiskomen.”

Els: “Met de fiets naar de plukboerderij 
Vlinderveld rijden en daarna met de 
wapperende prei in de fietstas terug 
naar huis om lekker te koken.”

Anne: “Tussen de bomen naar bene-
den suizen op de fietssnelweg tussen 
de E19 en de Zenne. Dat geeft me elke 
keer weer dat fantastisch gevoel.”
 
Jean-Pierre: “Het hele jaar door, tel-
kens ik mijn fiets buiten haal, voor 
functioneel of recreatief gebruik, krijg 
ik een goed gevoel. In de wetenschap 
dat bewegen gezond is, valt fietsen 
daar zeker onder.”
 
An: “Het fietsgeluk was niet met mij 
vandaag. Wel blij dankzij mijn goede 
fietshelm. Een loslopende hond onder 
mijn voorwiel bracht me ten val. Zijn 
baasje stond erbij en excuseerde zich. 

Gelukkig kwam ik ervan af met enkele 
schaafwonden en blauwe plekken.”
 
Anja: “Van op de fiets de zon zien op-
komen en de ochtendkleuren bewon-
deren die veranderen van rood naar 
oranje en geel.”
 
Monya en Alex: “Tussen de knotwilgen 
van de Singelweg rijden en dan de 
oude fruitbomen in de wei aanschou-
wen.”

Anja: “Langs overstromende beken 
fietsen en zo elke dag de waterstand 
live zien veranderen.”

Over de fietssnelweg suizen.

Tussen de knotwilgen van de Singelweg rijden.  
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Chris: “Vandaag fiets ik met mijn doch-
ter of zoon door de stad maar als 
peuter ontdekten we samen de we-
reld toen ze tussen mijn armen in het 
fietsstoeltje op mijn stuur zaten. Zalige 
herinneringen.” 

Tekst en foto’s: Fietsersbond 
Zemst (Chris De Laet),

cartoon: Rumo.

Vraag van de maand
Heb je als fietser voorrang als je hier de rijbaan wil oversteken?

Je hebt hier als fietser geen voorrang als je de rijbaan wil oversteken. Wat zegt de wegcode?

Als autobestuurder, motorrijder, vrachtwagenbestuurder...
- mag je de oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers maar met matige snelheid naderen;

- moet je de fietsers of bromfietsers die al aan het oversteken zijn op de oversteekplaats veilig laten oversteken zonder dat ze 
moeten versnellen. Indien nodig moet je stoppen;

- mag je geen andere voertuigen inhalen die een oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers naderen of ervoor stoppen;
- mag je geen oversteekplaats voor fietsers oprijden als de kans bestaat dat je erop moet stoppen ( b.v. door belemmerd 

verkeer of file).

Als fietser
- mag je je alleen maar voorzichtig op een oversteekplaats begeven en moet je rekening houden met de naderende voertui-
gen. Andere bestuurders zijn niet verplicht om je voorrang te verlenen als je op een fietsoversteekplaats wil oversteken, hou 

daar rekening mee!

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

Fietsvriendelijke asfaltstrookjes dragen bij tot meer comfort.
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Vriendenkring dempt refterlawaai
HOFSTADE – De leerlingen van GO! basisschool Ter Berken in Hofstade eten sinds kort in een stillere 

refter. Geluidsabsorberende panelen en grote kubussen dempen het geluid en zorgen voor een 

merkbaar betere akoestiek. Dat hebben de leerlingen te danken aan Vriendenkring Ambroosje, die 

acties ondernam om de factuur te betalen. Dat loopt zo vlot dat binnenkort ook de turnzaal geluids-

armer kan gemaakt worden.

Wie de eetzaal van Ter Berken binnen-
stapt, ziet aan het plafond panelen en 
kubussen hangen. “Geen decoratie, 
wel een akoestische verbetering”, zegt 
directeur David Van Goethem. “Ieder-
een weet dat een eetzaal een rumoe-
rige plaats kan zijn en dat was ook 
hier het geval. De ontwerpers van het 
schoolgebouw hebben daar geen aan-
dacht voor gehad. Dankzij die geluids-
absorberende elementen eten onze 
kinderen sinds kort in relatieve stilte. 
En dat is aangenamer voor iedereen, 
zowel voor onze kokkinnen, als voor de 
toezichthouders en voor de leerlingen 
zelf.”

Ook turnzaal 
Volgende zomer krijgt ook de turnzaal 
een akoestische opwaardering. Deze 
investering voor de school is eveneens 
de verdienste van Ambroosje vzw. “Elk 
jaar organiseren wij tal van activiteiten, 
zoals een wafelverkoop, een winterfuif, 
een quiz en meerdere eetfestijnen. 
Met de opbrengst brengen we verbe-
teringen aan het schoolgebouw en 
de speelruimten aan”, zegt Bram Van  
Laeken, voorzitter van de vrienden-

kring. ”Iedereen kan zien dat het 
geld naar het welzijn van de leer-
lingen gaat.”

Voor directeur David Van Goethem 
betekent de vriendenkring een 
zeer welgekomen steun. “De in-
zet van al die vrijwilligers toont 
aan hoe betrokken de ouders 
van onze leerlingen zich voelen 
bij onze school.” 

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Het refterlawaai wordt gedempt met absorberende materialen.
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Leeshond in zijn kot! 
De leeshond mocht deze maand veel 
juiste antwoorden ontvangen, maar 
er kan maar één winnaar zijn. Die eer 
valt deze maand te beurt aan Jurgen 
De Laet en Karina Scheers uit Elewijt. Zij 
vonden alle leeshonden, stuurden het 
antwoord op en wonnen Z-cheques ter 
waarde van 25 euro. Proficiat, Jurgen en 
Karina!
 
Voor Jurgen en Karina was dit slechts 
de tweede deelname aan de leeshond-
wedstrijd. Het koppel woont in Elewijt 
met hun kinderen. Elewijtenaars ken-
nen Jurgen als lid van de familie De 
Laet. Ze runnen zelf een transportbe-
drijf in Kampenhout, JDL Consulting. In 
hun vrije tijd houden ze zich bezig met 
oldtimers.
 
Heb je meegezocht naar de leeshon-
den vorige maand? Ontdek dan hier of 
je alle hondjes gevonden had! Jurgen 
en Karina vonden de leeshond name-
lijk op twee foto’s in het maartnummer. 
Een eerste keer zat de leeshond op pa-
gina 14 aan de wastafel bij Chajampoo. 
Enkele pagina’s verder stond hij links 
achteraan op de foto bij Jordy en Jens 
Bouts. 

Had je deze keer pech? Neem dan een 
volgende keer deel aan onze licht ge-
wijzigde wedstrijd.

Nu de leeshond in zijn kot moet blij-
ven, passen we de wedstrijd een beetje 
aan. Vanaf nu moet je niet zoeken naar 
een leeshond, maar wel naar wc-rol-
len. Dat is een komische knipoog van 
onze cartoonist Rumo. Als je alle wc- 
rollen vindt, stuur je een antwoord 
met de pagina(‘s) waarop de wc-rol-
len te zien zijn, naar ons mailadres  
(leeshond@dezemstenaar.com). 

Geschreven antwoorden kunnen deze 
maand niet afgegeven worden, want we 
moeten net zoals de leeshond in ons 
kot blijven. Vermeld in je mailtje ook 
steeds je naam en je telefoonnummer 
zodat we je snel kunnen bereiken voor 
een foto in onze volgende editie. Inzen-
den moet vóór 11 april 2020. 

Tekst en foto: LS

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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