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• Milleke was nen echten tantefèèr, taffele 
da dààne mens kost!: Emiel was een echte 
knoeier, dralen dat die man kon!

• Marjet spulde de legume altijd ieëst goed af 
in den temst: Mariette spoelde de groenten 
altijd eerst goed af in het vergiet;

• Sjààns da Filemeen eur tettegarieël goei 
marsjandies was, of iël eure komesveu zàà 
nogal deu ange: gelukkig droeg Philomena 
een stevige bh, anders zou haar boezem 
nogal doorhangen;

• In den oeëtkomme ware de klein gaste zot 
van de tsjipekes: in het voorjaar/de lente 
waren de kindjes dol op de kuikentjes; 

• Dreke was nen echten twieëzak, ge kost er 
noeët staat oep gaan: André was een echte 
hypocriet, je kon er nooit op vertrouwen/op 
rekenen/verder op bouwen.

AL

Dialextjes va groeët Zems...
Het zal je niet verbazen dat 
in dit nummer regelmatig het 
woord ‘corona’ verschijnt. Al 
was de boodschap duidelijk: 
“blijf in uw kot”, we hebben 
vanuit ons kot een heel maga-
zine samengesteld! De inter-
views verliepen soms via mail, 
soms via telefoon, enkele foto’s 
werden zelf ingezonden. Zowel 
de redactievergadering als de 
eindredactievergadering lie-
pen via een videogesprek. Het 
was bizar, maar het is gelukt! 
En we zullen eens zo blij zijn 

als we binnenkort nog eens live kunnen vergaderen.

En hoe is het met jou, daar in uw kot? Hopelijk ben jij 
gezond en iedereen in jouw omgeving. Misschien heb 
je nieuwe hobby’s ontdekt? Want nog nooit zagen we 
zoveel Zemstenaren wandelen, joggen en fietsen, haha. 
Misschien ontdekte je dat het wel fijn is, zo’n tandje 
lager schakelen. Of misschien hoop je dat de verveling 
snel stopt. Misschien is je zaak enkele weken gesloten 
geweest en hoop je dat je snel terug mag openen, of 
misschien vond je manieren om je zaak op een andere 
manier te runnen.

Hoe dan ook, ik denk dat we allemaal iets kunnen leren 
uit deze lockdown, elk op onze eigen manier. Voor mij 
persoonlijk is dat: meer de fiets nemen in plaats van 
de auto, meer stilstaan en genieten van mijn gezin, en 
op zakelijk vlak werd ik uit mijn kot gelokt om crea-
tiever te zijn. Kijk eens, er zit dus wel degelijk een mooi 
kantje aan deze coronacrisis.

Ik wens jullie vanuit de hele redactie het allerbeste!
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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ZEMST – Het sociale leven van de Zemstenaars berust grotendeels op het verenigingsleven en de 

lokale horeca. Nu die normale gang van zaken verstoord is, zoeken we massaal naar alternatieven 

om sociaal contact te behouden. Hier enkele leuke foto’s die onze redactie bereikten. Heb je zelf 

een leuk idee? Stuur het ons op! 

Lockdown creativiteit 

J e  k a n  e r  n i e t  n a a s t  k i j k e n :  t a l l o z e 
Z e m s t e n a a r s  v e r s i e r d e n  h u n  r a a m  m e t 
e e n  b e e r  v o o r  d e  ‘ b e r e n j a c h t ’ .  G a  o p  w a n -
d e l  e n  z o e k  z o  v e e l  m o g e l i j k  b e e rt j e s . 
H o e v e e l  b e e rt j e s  h e b b e n  j u l l i e  a l  g e s p o t ?

De Chiromeisjes en Chirojongens van Weerde 
sloegen de handen in elkaar om een paaszoek-
tocht te organiseren voor hun leden. Zo kon elk 
gezin veilig op pad voor een leuke dag. 

 B e r e n j a c h t

 P a a s - z o e k t o c h t

O p  1 6  a p r i l  v o n d  d e  ‘ l a n g s t e  v e g g i e t a f e l ’  p l a a t s .  D i t  k e e r  i n 
u w  k o t !  J a n a  F l o r i d o r  va n  p l a n t a a r d i g  c a t e r b e d r i j f  F l e u r d ’ o r 

v o o r z a g  t w e e  a f h a a l m a a l t i j d e n .  Z o w e l  d e  k o k o s - l i n z e n d a l  a l s 
d e  n e t e l b a l l e t j e s  i n  t o m a t e n s a u s  w a r e n  o v e r h e e r l i j k !  H o u  w w w .

f l e u r d o r . b e  i n  d e  g a t e n ,  w a n t  b i n n e n k o rt  k o m t  e r  m e e r  i n f o 
o v e r  va s t e  a f h a a l m a a l t i j d e n  e n  n o g  m e e r  a c t i e s . 

  l a n g s t e  veggietafel
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Sporten in clubverband mag niet meer, maar je 
mag wel gaan wandelen met je gezin. “En waar-
om zou je het nuttige niet aan het aangename 
koppelen”, zegt Ward. Hij gaat met zijn gezin 
zwerfvuil rapen op hun wandelingen. 

 Z w e r f v u i l  r a p e n

D e  Z e m s t s e  j e u g d v e r e n i g i n g e n  h o u d e n  u i t e r a a r d 
g e e n  g e w o n e  w e r k i n g  m e e r  o p  z o n d a g ,  m a a r  e l k e 
w e e k  h a l e n  z e  h e t  b e s t e  i n  z i c h z e l f  n a a r  b o v e n 
o m  h u n  l e d e n  t o c h  e e n  f i j n e  z o n d a g  t e  b e z o r -
g e n .  H i e r  z i e  j e  L a r s  e n  L a n d e r  va n  C h i r o  S k i p p y 
u i t  Z e m s t - L a a r  i n  h u n  z e l f g e m a a k t e  s u p e r h e l -
d e n k a m p .  ( F o t o :  V e e r l e  P o o t ) 

 H e l d e n k a m p

“Nu we niet meer samen mogen aperitieven, 
houden we noodgedwongen een e-peritief met de 
vriendinnen,” zegt Ellen Van de Wijgaert. Ieder-
een een drankje erbij en gezellig babbelen in een 
videochat! (Foto: Ellen Van de Wijgaert) 

  a p e r o  t i m e
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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

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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Bakker opent nieuwe winkel 
tijdens coronacrisis
ELEWIJT – Elewijt heeft opnieuw een bakkerswinkel en dat is goed nieuws. Twee jaar geleden sloot 

de laatste warme bakker in Elewijt zijn deuren en namen broodautomaten het bijna overal over.

Een drukke opening
In volle coronatijd openen Sandra 
Leemans en Patrick Verheyden hun 
nieuwe bakkerswinkel Broodtiek op de 
Tervuursesteenweg. ”Het lijkt gedurfd, 
maar we hadden al langer die droom”, 
zegt Sandra. ”Mijn man heeft een bak-
kersopleiding gevolgd en ikzelf deed 
12 jaar ervaring op in een bakkerswin-
kel in Diegem en bij Delhaize. Nu deze 
kans zich aanbood, hebben we de 
sprong gewaagd. We zijn overrompeld 
door het succes van de eerste dagen. 
We hadden openingstijden voorzien, 
maar het loopt constant door zonder 
ophouden. Onze kinderen Ellen en 
Wim en ook winkelhulp Nele kunnen 
hun verplichte coronavakantie meteen 
nuttig invullen en een handje helpen.” 

Toekomstplannen
Voorlopig richten ze zich op de winkel, 
want Patrick gaat nog voltijds werken. 
“We worden bevoorraad door verschil-
lende kleine ambachtelijke bakkerijen 
waarvan we het beste aanbieden. Op 

termijn hopen we onze stielkennis 
met eigen patisserie en lekkers te 
promoten. Patrick maakt alvast zijn ei-
gen pralines en biscuits en misschien 
kunnen we daar wel mee scoren.”

Smikkelen en smullen
Aan het vroegere café Burnout is nog 
een ruimte die het bakkersduo crea-
tief wil inrichten. ”Als we alles wat on-

der controle hebben, willen we er in 
de na-coronatijd een verbruikszaaltje 
inrichten waar klanten het lekkers uit 
de winkel bij een koffie kunnen con-
sumeren.”

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Sporthal 
Zemst-centrum

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

Het team van Broodtiek met Ellen, Sandra, Patrick,Wim en Nele.
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boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Lentepromoties tot 30 juni 
op afspraak tijdens coronamaatregelen
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KFC Eppegem kampioen ‘05-’06 
EPPEGEM - KFC Eppegem kwam al aan de leiding vanaf de twee-

de speeldag, leed slechts drie nederlagen, scoorde vijfenzeven-

tig doelpunten, had de beste verdediging van de reeks en werd 

kampioen op speeldag 27. De promotie naar tweede provinciale 

was een hoogtepunt. Na de oprichting in 1947 speelde de club 

in de jaren ’50 grotendeels in tweede provinciale, maar na de 

degradatie in 1962 was ze blijven hangen in derde en vierde pro-

vinciale. Na 44 jaar werd een droom werkelijkheid.

Basis van het succes
Sinds eind jaren ’90 lonkte KFC  
Eppegem naar de titel. Zeven keer op rij 
eindigde de club in de top vier en vier 
keer op de derde plaats. Nochtans, in 
seizoen 2004-2005 was na de heen-
ronde het degradatiespook niet ver 
weg. Geboren en getogen Eppegem-
naar en ex-speler Mon Temmerman 
nam het roer over. De negatieve spi-
raal werd omgebogen en deze inspan-
ning werd beloond met de titel. KFC  
Eppegem was toen een ploeg met 
veel echte Eppegemnaren. Gunter  
Vercammen, Yannick Ickmans, Bram 
Glorieux en broers Dennis en Jeroen 
De Bell waren de sterkhouders van de 
ploeg.

“Vriendschap is het belangrijkste”, on-
derstreepte wijlen erevoorzitter Çois 

Verstraeten (toen 32 jaar hoofdspon-
sor). Voorzitter Frans Vercammen en 
Jan Van Asbroeck waren de basisleg-
gers van het succes, zich daarbij base-
rend op een mix van goede sponsors, 
een financieel gezond beleid, veel ei-
gen spelers, spontane medewerkers 
en, niet te  vergeten, trouwe supporters.  
Een goede middenmoter in tweede 
provinciale was toen het streefdoel. 
Vijftien jaar later is KFC Eppegem één 
van de betere ploegen in derde ama-
teurs.

Een terugblik
Vijftien jaar na het succes ondervragen 
we enkele van de sterkhouders van 
toen. Wat was de sterkte van de groep 
in 2005, wat was je aandeel in de titel, 
wat is je conclusie 15 jaar later of heb 
je gewoon een leuke anekdote?

DENNIS DE BELL (41)
Verlengstuk van Mon Temmerman
“Ik was een clubspeler en die zijn 
steeds maar zeldzamer. Een verleng-
stuk van Mon Temmerman, een trainer 
die de groep en de spelers mentaal 
sterker maakte. Ik was kapitein van 
de ploeg en vrijschopspecialist, scoor-
de de winning goal waarmee KFC  
Eppegem kampioen werd. Weinigen 
weten dat, Ring TV miste de goal (lacht). 
Na de wedstrijd kregen we steeds een 
dikke sigaar van de Mon en aan de 
toog was het lang een gezellig samen-
zijn. De supporters kwamen toen ook 
talrijker naar de wedstrijden en er was 
meer sfeer. Benny Van Eycken is een 
bestuurslid waar ik nog steeds naar 
opkijk, steeds correct en een man van 
zijn woord.”
 

Wim en Tania trekken de 
positieve lijn door van wijlen 

hoofdsponsor Cois Verstraeten.
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JEROEN DE BELL (44)
Een hechte vriendengroep
“De evolutie van KFC Eppegem is groot 
in alle opzichten, maar toch vooral op 
vlak van de uitbouw van de accom-
modatie en de jeugdwerking. Na elke 
thuiswedstrijd vierden we samen feest 
en gingen we steevast in de kantine 
enkele pinten drinken met ‘de man-
nen van de ronde tafel’. We waren een 
hechte vriendengroep. Die samen-
horigheid werd doorgetrokken op het 
veld. We zaten natuurlijk in de winning 
mood en gingen het jaar daarna ge-
woon op ons elan verder. Zo promo-
veerden we rechtstreeks van tweede 
naar eerste provinciale. Ik heb veel be-
wondering voor het bestuur in het al-
gemeen en in het bijzonder voor Frans  
Vercammen en wijlen Jan Van  
Asbroeck. Ook de supportersclub die  
werd opgericht onder leiding van Alain 
Verfaillie, mag zeker niet vergeten wor-
den. 

Ik was één van de spelers die de groep 
mee op sleeptouw nam, één van de 
verlengstukken van de trainer op het 
veld. Ik was een centrale verdediger 
die het vooral moest hebben van du-
elkracht, coaching en doorzettings-
vermogen. Mijn techniek was, voor 
een verdediger, meer dan behoorlijk. 
We zaten ook nooit verlegen om een 
grap. In het jaar dat we promoveerden 
naar eerste herinner ik mij de cruciale 
match op Waterloo. Wij hadden altijd 
een muziekbox bij en vlak voor de af-
trap speelden we loeihard ‘The winner 
takes it all’ van Abba. Onze tegenstan-
der was volledig opgedraaid, maar we 
wonnen wel (lacht).”

WIETSE CEENAEME (42)
Onze kleedkamer was heilig
“We waren één grote groep vrienden, 
op en naast het veld. Alle spelers en 
coaches trokken aan één zeel en gin-
gen voor elkaar door het vuur. Ik was 
een pure verdediger. Man tegen man 

was mijn sterkste wapen, maar ook in 
de zone kon ik perfect mijn manne-
tje staan. Oké, ik was een harde speler 
maar vooral sportief. Met dezelfde club 
in vierde, derde, tweede en eerste pro-
vinciale voetballen gaan niet veel spe-
lers mij nadoen. 

Mijn aandeel in de titel is beperkt. De 
fantastische groep, zowel spelers, trai-
ners als bestuur heeft het gedaan. Wel 
een extra vermelding voor Jeroen De 
Bell. Hij was door sommigen (spijtig ge-
noeg) bijna afgeschreven. Jeroen heeft 
terug zich in de ploeg geknokt en heeft 
nog zijn beste jaren beleefd. Ik heb 23 
jaar de kleuren van KFC Eppegem ver-
dedigd en nadien nog vijf mooie jaren 
bij FC Zemst gehad, daar ben ik fier op. 
Onze kleedkamer was heilig. We zaten 
meestal twee à drie uur na een wed-
strijd nog in ons onderbroekske op de 
banken, uiteraard met veel bier (lacht).” 

GUNTER VERCAMMEN (34)
Een echte jongen uit Eppegem
“KFC Eppegem was vroeger een hech-
te familieclub. Er waren veel plaatse-
lijke supporters, spelers kwamen van 
rond de kerktoren en soms uit de ei-
gen jeugd. We wonnen op karakter en 
vriendschap. Er waren veel leuke der-
by’s, waarbij we de spelers van ande-
re ploegen echt kenden. Nu probeert 
de club professioneler te werken. Het 
wegvallen van een aantal belangrij-
ke personen (Jan, Nico, Walter (ziek)) 

blijkt moeilijk op te vangen. De club 
heeft een te snelle groei doorgemaakt, 
waardoor ze op een aantal vlakken niet 
onmiddellijk klaar was voor de grotere 
uitdagingen. Ik was echt een jongen uit 
Eppegem, heb er gespeeld van mijn 
zes tot mijn negen jaar en ben terug-
gekomen na nationale omzwervingen 
op mijn 17. Ik was snel, dribbelvaardig 
(en heb dus veel stampen gekregen), 
had een karakterkop, was tweevoetig 
en conditioneel sterk. Assists geven 
was ook één van mijn sterke punten. Ik 
heb tevens hard gewerkt voor de jeugd 
van KFC Eppegem. Een totaal van tien 
jaar bij één club, dat wil toch wel wat 
zeggen hé. Mijn carrière had er anders 
(positiever) kunnen uitzien mits een 
paar betere knieën. Ik onthoud vooral 
de vriendschap en het feit dat de groep 
sterk was in volharding en de nul hou-
den. Ik heb veel bewondering voor Mika 
Vanhamme, toen ook jeugdtrainer. Bik-
kelhard op en naast het veld. 

In het begin van het kampioenenjaar 
had ik net mijn rijbewijs en ging ik eens 
zelf rijden. Aan het tankstation stapten  
Mika en Bram uit de auto, kochten 
wat snoep en een aantal blikken bier. 
Groot was mijn verbazing toen, een-
maal ter plekke aangekomen, ze snel 
het leeggoed in de vuilbak gooiden. 
Het bleek hun ‘ritueel’ te zijn om voor-
af wat te snoepen en bier te drinken. 
We hadden in die tijd ook een website  

Wim en wijlen Cois Verstraeten, toen 32 jaar hoofdsponsor, worden 
letterlijk en figuurlijk op de handen gedragen door de spelers 
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Diana’s HobbyPatch 

in Hofstade 

Tervuursesteenweg 328

1981 Zemst

+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn

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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‘wist-je-datjes’. Daar kwamen leuke 
weetjes op en er werd op het einde 
van het seizoen zelfs een T-shirt van 
gemaakt. Bij elke overwinning hadden 
Mon en Mika wel enkele sigaren mee. 
Op het einde van het seizoen was ie-
dereen rustig aan het meeroken, 
waardoor de kleedkamer in één grote 
rookwolk gehuld was.”

BRAM GLORIEUX (41)
Elke week een blok op het veld
“KFC Eppegem heeft nog steeds de-
zelfde trouwe supporters. De club was 
15 jaar geleden al ambitieus en dit is 
met de jaren alleen maar toegeno-
men. KFC Eppegem evolueerde van 
een ploegje onder de kerktoren naar 
een quasi semiprofessionele club. Ik 
weet evenwel niet of er nog steeds zo 
vaak op den toog gedanst wordt als 
toen (lacht). Ik was aanvankelijk snel 
en vinnig, later wat trager maar meer 
ervaren. Mijn voetbalcarrière had mis-
schien een hogere vlucht kunnen ne-
men mocht ik gasten als Wietse en 
Dennis niet gekend hebben (lacht). 

Het waren tien fantastische seizoenen. 
Ik denk dat we individueel niet de bes-
te ploeg van de reeks waren, maar elke 
week stond er een blok op het veld. De 
coach kon als geen ander een hecht 
groepsgevoel creëren. Sfeer en gezel-
ligheid waren absoluut een bepalende 
factor. Tot op vandaag heb ik veel be-
wondering voor de supporters. Geen 
enkele ploeg in de provinciale reeksen 
had zo’n trouwe supporters als KFC 
Eppegem. Dat werkte motiverend, de 
titel was voor een groot deel hun ver-
dienste.”

DANNY VAN KEER (49)
Een clubspeler
“De afgelopen 15 jaar zijn het niveau 
van de jeugdwerking en de sportfaci-
liteiten in de provinciale reeksen aan-
zienlijk gestegen. Ik was ‘een clubspe-
ler’, dat is naar mijn gevoel de juiste 

omschrijving. Als je me passeerde op 
het middenveld was de kans groot 
dat je me terug tegen kwam aan de 
grote backlijn. Mijn voetbalcarrière had 
er anders en beter kunnen uitzien. 
Als 19-jarige stond ik wekelijks op het 
wedstrijdblad in vierde nationale (HO 
Merchtem), maar kreeg niet veel speel-
kansen, wat niet echt motiveerde. Ook 
bij KFC Eppegem was de concurrentie 
groot. Mon beschikte over een kern van 
16 à 18 spelers die op dat ogenblik, 
waar ook in derde of tweede provin-
ciale, een basisplek zouden krijgen. 
Als gevestigde waarde ben ik steeds 
sportief en correct gebleven, ondanks 
het feit dat ik regelmatig uit de selectie 
viel. Onze trouwe en talrijke supporters 
hadden ook een groot aandeel in het 
behalen van de titel.

Het was elke week grappen en grollen 
in de kleedkamers of aan de toog. Welk 
elftal kan zeggen dat ze elke don-
derdag konden rekenen op hun twee 
privé tappers die ons trakteerden met 
een meegebracht streekbiertje. Merci 
Jan en Leon, het waren onvergetelijke 
momenten. ‘Hot’ was het gebruik van 
tijgerbalsem in het ondergoed van de 
ploegmaats na het douchen.”

ALAIN VERFAILLIE
Het is totaal anders nu
“Vroeger kende iedereen iedereen, en 
de vriendschap op en naast het veld 
was optimaal. Nu gaat het contact met 
de spelers in hogere reeksen en dus 
ook bij KFC Eppegem stroever. Het is 
totaal anders. Nooit had ik gedacht ooit 
iets met voetbal te doen. Toen Miguel 
Polido Pilo me vroeg om afgevaardigde 
te worden van de duivelsploeg (waar 
ook mijn zoon Ashley speelde) heb ik 
geen moment getwijfeld. Door pro-
fessionele prioriteiten stopte Pilo als 
trainer en werd mij voorgesteld om het 
werk van Pilo verder te zetten. Ik was 
supporter nummer één van de eerste 
ploeg en heb mooie momenten mee-
gemaakt met die gasten. We maak-
ten later ooit de verplaatsing naar 
Grez-Doiceau met drie bussen, misten 
net de promotie maar kregen vlak na 
de wedstrijd van de tegenstanders een 
daverend applaus, dat was een kip-
penvelmoment.

Ik had enorm veel waardering voor de 
Mon. De manier waarop hij met de spe-
lers omging was ongelofelijk. Hoe hij 
de gebroeders Van Roost en Delly Lo-
fombo aanpakte was soms hilarisch. 
Na een reeks van 9 op 9 ging de ploeg 
de dinsdag daarop naar sauna ’t Mine-
raaltje in Rijmenam. Mon wou altijd dat 
ik er bij was. Onvergetelijke momenten 
die ik koester.”                                                                       

     Tekst en foto’s: Jean Andries

Erevoorzitter Frans Vercammen lag 
aan de basis van het succes.
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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.

Denkt u aan kopen/verkopen/verhuren?  
Heeft u vastgoedplannen? 

Bent u bezorgd over de huidige waarde van uw woning/
project?  

We delen graag met jullie onze vastgoedexpertise en know-
how ook in deze bijzondere tijd! Zijnde het nu weliswaar 

per mail, telefoon of … 
  Hou jullie gezond en tot binnenkort!  
   Diona en Leen  

 
HOU UW VASTGOED & UW BELEGGINGEN GEZOND dankzij BRILJANTIMMO  

#staystrong #shoplokaal #togetherwearestrong 
www.briljantimmo.com  0479 / 289 299   Tervuursesteenweg 762, Elewijt  info@briljantimmo.com 

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

 

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
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bvba

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

SCHILDER- 
& 

RENOVATIEWERKEN 

PROJECTS Johan Mahieu

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

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

ADVIES  • VERKOOP •
• PLAATSING •

• Machine verhuur •    
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Chiro Eppegem blij met bouw
EPPEGEM – Vele kinderen maar ook iets ‘oudere’ kinderen kijken uit naar de zomer van 2021 om 

de gloednieuwe gebouwen van Chiro Eppegem in gebruik te kunnen nemen. Van zodra de bouw 

af zal zijn, zal dit gebouw garant staan voor jaren ravot- en speelplezier. Een interview met Jesse 

Lauwers, één van de vele drijvende krachten achter dit project.

Wat een mooi uitdagend project. 
Hoe is het idee van deze nieuw-
bouw ontstaan en gegroeid?
“Het bestaande gebouw is afgeleefd 
en heeft zijn beste tijd gehad. Met een 
aantal mensen die hun schouders on-
der dit project wilden steken, zijn we 
een tijd geleden naar de gemeente 
getrokken met onze plannen. Of we al 
dan niet op de huidige locatie konden 
blijven was destijds nog onzeker.”

Een nieuwe locatie, een nieuwe 
frisse wind? Of toch honkvast?
“We hebben samen met de betrokken 
personen alle opties bekeken. Maar de 
huidige locatie was en is nog steeds 
perfect voor ons: pal in het centrum, 
vlakbij de kerk en het jeugdhuis. Met de 
aanleg van de fietsersbrug en de speel-
weide er recht tegenover, is duidelijk 
gebleken dat dit de ideale locatie is. De 
onderhandelingen met de kerkfabriek, 
Chiro en gemeente Zemst hebben er in 
2015 toe geleid dat er een nieuwe over-
eenkomst werd gesloten voor een 50- 
jarige pacht van de gronden zodat we 
op de huidige locatie onze nieuwe lo-
kalen konden neerzetten.”

Was dit dan de officiële start 
aangezien in 2015 ook de vzw 
Vrienden van Chiro Eppegem werd 
opgericht?
“Dit werd een groot project en de 
structuur van een vzw biedt een betere 
bescherming. Ik ben heel blij te kun-
nen zeggen dat de vzw gestart is met  
nul euro en ondertussen flink gegroeid 
is. Vele drijvende krachten voor en ach-
ter de schermen zorgen ervoor dat we 
onze droom beetje bij beetje kunnen 
verwezenlijken.”

Ik kan me voorstellen dat zo’n 
project handenvol geld kost.
“We kunnen rekenen op subsidies 
via jeugdwerking binnen de gemeen-
te. Daarnaast organiseren we met de 
vzw ook vele activiteiten. Zo wordt er 
met een aantal ouders een culinaire 
verwenavond georganiseerd met ge-
rechten om duimen en vingers van af 
te likken. Zeven maal per jaar organi-
seren we ‘Comme chez Toi’. Daarbij kan 
je op bepaalde dagen na de Chiro niet 
alleen je kinderen ophalen, maar ook 
lekkere maaltijden. Vooral de lasagne 
is een topper!”

Was het idee om te gaan voor een 
nieuwbouw meteen duidelijk?
“De optie renoveren werd ook bekeken, 
maar na raadpleging van onze archi-
tect bleek dat de bestaande gebouwen 
te oud waren. Bovendien biedt deze 
optie de mogelijkheid dat we na de 
oplevering van de nieuwbouw kunnen 
verhuizen van oud naar nieuw en is de 
werking van Chiro Eppegem tijdens de 
bouwfase gegarandeerd.”

Hoe vlot de werf? 
“Voor de ruwbouw werken we samen 
met Technische Scholen Mechelen en 

zijn we voor houtskelet gegaan. Ener-
giezuinig, goed voor het milieu en pas-
send binnen onze visie. Voor de tech-
nieken doen we een beroep op handige 
ouders en gaan we zelf aan de slag. De 
bouw vordert vlot, maar ook hier gooit 
Covid-19 roet in het eten en gaan we 
vertraging oplopen. De verwachte op-
leveringsdatum werd geschat rond de 
zomer van 2021, maar dit zal nu met 
enkele maanden worden uitgesteld.”

Wat mogen we verwachten?
“De nieuwe gebouwen zullen modern 
ogen en praktischer zijn qua inrichting. 
We bekijken ook de mogelijkheid om 
de gebouwen te verhuren aan andere 
Chiro’s voor hun weekends. Eens de 
nieuwe gebouwen er staan, worden de 
oude afgebroken en kan de aangren-
zende pastorijtuin in ere worden her-
steld en opnieuw door iedereen wor-
den gebruikt.”

Jesse benadrukt dat hij nog eens ie-
dereen wenst te bedanken die dit fan-
tastisch project mee helpt realiseren 
waardoor kinderen ook in de toekomst 
veilig kunnen blijven spelen!. Alvast 
veel succes aan jullie bouwteam!

Tekst: Wendy Boone, foto: Chiro Eppegem

Een energiezuinige houtskeletbouw, goed voor het milieu en trouw aan de Chiro-visie.
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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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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

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

GSM 0475/869 163

Verpackt in onze gemeente
ZEMST – Steven Verlinden, general manager van Verpackt, is de jongste telg uit een roemrijk  

Mechels drukkersgeslacht waar de drukinkt al drie generaties door de aderen stroomt. De Mechelse 

drukkerij wordt binnenkort een Zemstse drukkerij en daar zijn goede redenen voor.

Steven Verlinden: “Drukkerij Coloma is 
gegroeid uit de kleine krantenwinkel 
met drukkerij die mijn grootouders in 
de jaren ‘60 startten in de Colomawijk 
in Mechelen. Het bedrijf is sindsdien 
uitgegroeid tot een onderneming met 
een twintigtal mensen. De overname 
van Papiercentrale in Zemst beteken-
de de geboorte van de Coloma Groep. 
Verpackt, de nieuwe naam van Papier-
centrale, staat hierbij centraal als onze 
nieuwe locatie en onze nieuwe groei-
motor. We blijven volop vooruit denken, 
innoveren en nieuwe markten aanbo-
ren om de toekomst van ons bedrijf 
ook voor de volgende generatie veilig 
te stellen.”

Waarom is Zemst aantrekkelijk 
voor uw bedrijf?
“Op 60 jaar tijd is Drukkerij Coloma 
een stevig bedrijf geworden, midden 
in een rustige, Mechelse woonwijk. Om 
te kunnen uitbreiden, moesten we 
uitkijken naar een andere locatie. Die 
van Papiercentrale aan de Brusselse-
steenweg in Zemst is veel beter bereik-
baar voor onze klanten en leveranciers. 
Op de locatie van Verpackt kunnen we 
verder groeien in de beste logistieke 
omstandigheden zonder onze buren 
grijze haren te bezorgen. In Zemst ligt 
de toekomst voor ons bedrijf.”  

Waarom is Verpackt aantrekkelijk 
voor Zemst?
“Het heeft een ijzersterk product: in-
drukwekkende verpakkingen in papier 
en karton voor de voedingsindustrie. 
We bedrukken en produceren schaal-
tjes, bakjes en puntzakken in hoge 
kwaliteit op maat van de klant. Onze 
klanten komen uit België, Frankrijk en 
Nederland, maar ons personeel zoe-
ken we liefst niet te ver. Zelfs op rela-
tief korte termijn kan Verpackt positief 
bijdragen tot meer werkgelegenheid in 
de gemeente.”

"Onze toekomst  
ligt in Zemst"

“Zemst krijgt er ook een duurzame 
onderneming bij. We hebben geen ro-
kende schoorstenen, de productie in 
de kartonnage-afdeling draait op onze 
eigen zonnepanelen en al ons papier-
afval wordt integraal gerecycleerd. We 
zijn ervan overtuigd dat ecologie en 
economie elkaar niet tegenspreken.”

Wat gaat de toekomst brengen?
“De verhuis van onze offsetdrukke-
rij naar Zemst zal in totaal twee jaar 
gaan duren. Het is een enorme uit-
daging, maar de voordelen om vanuit 
onze nieuwe locatie te kunnen werken 
zijn dan ook aanzienlijk. Vanuit Zemst 

zullen we de voedingsindustrie op haar 
wenken kunnen bedienen én door de 
schaalvergroting van de drukkerij zul-
len we tegelijk onze positie op de off-
setmarkt versterken. De toekomst van 
Verpackt en Drukkerij Coloma ziet er 
veelbelovend uit.”

Hoe gaan jullie om met de  
coronacrisis?
“Als horecazaken de deuren sluiten, 
dan voelen we dat in de productie. Toch 
moeten we onze zakelijke tegenslag 
wat durven relativeren. Zo lang onze 
mensen en hun naasten gezond zijn 
en we in deze tijden nog bestellingen 
binnen krijgen, mogen we niet klagen. 
Het is nu vooral een kwestie van verder 
te durven denken dan de crisis zodat 
we hier sterker kunnen uitkomen.”

Tekst: Rudi Van Geel, foto: Verpackt

Steven ziet het helemaal zitten in Zemst.
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ZEMST – Jonge ondernemers in onze gemeente gaan creatief om met corona-vrijetijd. AboveSe-

cond start een proefproject om online cadeaubonnen aan te bieden bij lokale handelaars. Brand-

works geeft plaatselijke bedrijven gratis toegang tot een online platform, waarop ze de recentste 

informatie naar hun klanten kunnen communiceren.

Jonge ondernemers 
ondersteunen lokale handelaars 

Lokale handelaars, die hun omzet 
zien dalen door de coronamaat-
regelen, kunnen via het platform 
shoppeninzemst.be waardebonnen 
aanbieden om zo toch inkomsten te 
genereren. “Bij AboveSecond voelen we 
ook de impact: veel handelaars hou-
den hun hand op de knip, afspraken 
worden geannuleerd en zo zit je met 
een lege agenda”,  zegt Jelske Sanc-
torum.

Waardebonnen 
“We kwamen op het idee om een type 
webshop op te starten, waarop lokale 
ondernemingen waardebonnen kun-

nen aanbieden die later ingeruild kun-
nen worden tegen hun producten of 
diensten. Zo bieden ze een antwoord 
aan consumenten die lokale onderne-
mingen willen ondersteunen.”

Het gebruik van het platform is gratis. 
Er is enkel een transactiekost tussen 
de 0,40 en 1 euro per aangekochte 
waardebon die betaald wordt aan Mol-
lie, het achterliggende systeem voor de 
online betalingen.

Mogelijk grotere regio
“Op dit moment is het project enkel 
uitgerold in Zemst, maar wij staan 
klaar om dit op zeer korte termijn te 
realiseren voor andere gemeenten! Zo 
hebben we de domeinnamen al klaar 
liggen om van start te gaan voor Za-
ventem, Londerzeel, Vilvoorde, Mache-
len, Wemmel en Grimbergen.”

AboveSecond vraagt alle geïnte-
resseerde ondernemers om zich 
te groeperen per gemeente en 
contact op te nemen via mail op  
info@abovesecond.be

Orde in de chaos
Een ander initiatief komt van het digi-
tale marketing agency Brandworks, dat 
zijn steentje wil bijdragen om orde in 
de chaos van maatregelen te brengen 
met de lancering van een online plat-
form. Zaakvoerder Sem Govaert: “Met 
zemstonline.be hebben de Zemstse 
bedrijven gratis toegang tot een online 
platform waar ze bijvoorbeeld gewij-
zigde openingsuren of leveringsmo-
daliteiten kunnen communiceren. Zo 
kan ieder bedrijf kort op de bal spelen 
en blijft de consument geïnformeerd. 
In de eerste 24 uur na lancering kon 
meteen een groei van maar liefst 65% 
worden opgetekend, Als dit succes 
zich voortzet, zijn er concrete plannen 
om het platform ook nationaal te lan-
ceren.” 

Meer informatie via 
www.theworkinggroup.be en 

www.zemstonline.be

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

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
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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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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:

Kontaktpersoon: Patrick Moens
Spiltstraat 55
1980 Zemst

Tel. +32(0)15.613.733
Gsm +32(0)479.246.300

patrick@aquapura.be
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HOOFDZETEL EN FILIAAL LIMBURG: FILIAAL BRABANT:
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ZEMST – Maarten Van den Broeck, bioloog van opleiding, geniet ervan zijn tuin tot leven te zien ko-

men. Zijn planten koopt hij graag via Behaag je tuin, een initiatief van het Regionaal Landschap Bra-

bantse Kouters, waarbij inwoners van ondermeer Zemst plantgoed konden bestellen voor hun tuin.

Je tuin behaagd/t

Een bonte bedoening
Enkele maanden voor hun verhuis 
naar Eppegem in april 2016, hadden  
Maarten en Kristin hun gemengde 
haag al besteld. Die bestond uit vier 
variëteiten: hazelaar, wilde liguster, 
veldesdoorn en haagbeuk. De verschil-
lende bladvormen, kleuren en glans-
graden zijn een streling voor het oog.

Inmiddels plantten zij ook een vlier en 
een winterlinde. Vijf fruitbomen be-
ginnen stilaan het gezin te voorzien 
van sappige peren, appelen, pruimen, 
kersen en krieken. Elders aangekoch-
te éénjarige planten geven het geheel 
kleur.

Fauna door flora
Planten die vogels en bijen aantrek-
ken, struikjes met bloesems die elk 
op een ander moment in bloei komen, 
bosrank die de wand van het tuinhuis 
begroeit, eetbare planten, … Allen ma-
ken zij van Maartens tuin een biotoop, 
waarin verschillende diersoorten hun 
thuis vinden.

Vele dieren zijn afhankelijk van ver-
spreiding. Om hen de mogelijkheid 
te geven de aangelegde tuin als na-
tuurlijk gangpad te gebruiken, werd de 
omheining niet volledig dichtgemaakt 
tot op de bodem. Om dezelfde reden 
werd de tuin met de buren openge-
maakt, wat de bewoners dan weer een 
grotere tuin oplevert, tot groot jolijt van 
de kleintjes. Enkel een omheining in 
natuurlijke materialen rond het terras 
biedt beide gezinnen privacy.

Een uitgebreid aanbod 
Over het aanbod van Behaag je tuin is 
Maarten zeer tevreden. De planten zijn 
streekeigen en dus aangepast aan 
onze bodem en weersomstandighe-
den. Bovendien zijn zij resistenter te-
gen bepaalde ziektes. Het feit dat het 
aanbod gemengd is en ieder jaar uit-
breidt, maakt het mogelijk een mooie 
biodiversiteit te creëren.

Ook de informatie die Behaag je tuin 
aanlevert, is volgens Maarten van hoge 
kwaliteit, leerrijk en zeer gedetailleerd. 

Zo kan zelfs iemand zonder groene 
vingers een mooie tuin creëren.
 
In vergelijking met een tuincentrum 
liggen de prijzen lager, omdat de plan-
ten zonder kluit worden verkocht. Bo-
vendien kan je voor bepaalde planten 
kiezen voor de goedkopere wilde soort, 
dan wel voor de duurdere edele soort. 
Voor elk wat wils dus.
 
In de toekomst wenst Maarten een wil-
genhut te bouwen. Deze constructie 
zal zijn tuin weer heel wat nieuw leven 
geven.

Tekst: Anja Van Cappellen, 
foto: Maarten Van den Broeck

In het Regionaal Land-

schap Brabantse Kouters 

namen in totaal 182 

inwoners deel aan de 

actie Behaag je tuin. Met 

een aandeel van 24% in 

de bestellingen, staan de 

Zemstenaars aan de top! 

Door het groeiende succes 

wordt deze groepsaankoop 

vanaf 1 september 2020 

herhaald.

Maartens biotoop biedt een thuis aan 
verschillende diersoorten.



26

Vanuit uw kot
Foto’s: Jean Andries

Wij zagen een van de eerste dagen van de lockdown keitoevallig twee schaapjes geboren worden. Van een bijzondere biologieles gesproken! Ellen Van de 
Wijgaert

Op 22 februari toonden de jagers uit Zemst en omgeving hun vangsten aan de boeren als blijk van waardering voor het beschermen van hun velden. De jagers voorkomen niet alleen schade aan land-bouwgewassen maar hun bijdrage vermindert ook de kans op verkeersongevallen en overpopulatie van jachtwildsoorten. Zij doen dit alles op een veilige, duurzame en op een maatschappelijk aanvaardbare manier onderworpen aan strenge regels. De jagers en de boeren als één team! (KA)

Onze reporter 
Veronique ging in 
het Vriezenbroek 

op zoek naar 
bevers. 

Met natte voeten 
en leuke foto’s als 

resultaat! 
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Imperia Vastgoed opende recent haar deuren op een nieuwe locatie aan de 

Brusselsesteenweg 31, het vroegere Fay & Jay’s. Yasmin en haar team kijken 

er alvast naar uit om jullie binnenkort te mogen verwelkomen. “Hartelijk 

dank aan onze lokale ondernemers Anja Maes van Printthings voor de inrich-

ting van onze etalage  en onze fotograaf Herman Desmet  voor de prachtige 

foto’s”, zegt Yasmin.

Na 63 jaar gingen de deuren van bakkerij Perremans in 
Eppegem definitief op slot. De broers Ronald en Denis en hun 

zus Annie Perremans deden de bloeiende zaak met pijn in het 

hart dicht. “Ik zal de bakkerij missen, en dan vooral het con-
tact met de klanten”, liet Annie zich ontvallen.
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WZH Ambroos  tijdens corona
HOFSTADE - Leen Van Olmen van WZH Ambroos omschrijft het leven zoals het is, tijdens de  

coronacrisis. Het masker verbergt wel het gezicht, maar niet de mens. Een boodschap van moed 

en hoop.

“Toen ik besloot om in de pen te krui-
pen n.a.v. de coronacrisis om een 
beeld te schetsen van hoe we het bin-
nenshuis proberen leefbaar en zelfs 
aangenaam te houden, zocht ik de be-
tekenis van Ambroos op en ik vond het 
volgende: de jongensnaam Ambrosius 
is afgeleid van het Griekse ambrotos, 
ambrozijn, godenspijs. Dit verschafte 
de goden onsterfelijkheid, vandaar dat 
de naam zoveel betekent als ’onster-
felijk’.
 
Dit kan geen toeval zijn: hopelijk kun-
nen we onze naam eer aandoen en 
houden we stand! De coronacrisis 
dwingt velen om gas terug te nemen, 
in de gezondheidszorg moet iedereen 
echter juist een tandje bijsteken. Dit 
geeft in het contact met onze omge-
ving het gevoel dat we op twee snelhe-
den leven. Als het ware in een andere 
wereld. Niet evident!
 
Ondanks de angst en de beperkingen 
die deze crisis met zich meebrengt, 
zien we heel mooie initiatieven en 
ontdekken we onvermoede talenten 
bij medewerkers en familieleden. Het 

gedwongen aangewezen zijn op me-
kaars hulp en ondersteuning, verhoogt 
in ons woonzorghuis niet alleen de sa-
menhorigheid maar ook het wederzijds 
respect tussen bewoners en mede-
werkers. Plots hebben we een de kans 
om mekaar nog wat beter te leren 
kennen. Het begrip voor deze moeilijke 
situatie is hartverwarmend.
 
Het is keihard werken om onze bewo-
ners en medewerkers maximaal te 
kunnen beschermen,  maar de steun 
en waardering die we soms uit onver-
wachte hoek mogen ontvangen, geeft 
ons vleugels.
 
Ik denk dat we mogen besluiten dat het 
leven in Ambroos, zelfs tijdens deze 
coronacrisis, niet zo slecht is. Onze vi-
sie luidt: ’we maken er het beste van’ 
en ’alles komt ooit goed’”, besluit Leen 
Van Olmen.

                                                                                                                        
Tekst: Jean Andries en Leen Van Olmen, 

foto’s: Leen Van Olmen
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Scheef
bekeken

Fomo - fear of missing out - zo heet tegenwoordig de angst om iets te missen. Maar eigenlijk is het van 
alle tijden. Ik herinner mij Felix. Slim en snugger, maar ook een beetje schuchter. Mocht niet veel, durfde 
amper wat, wegens bang om iets te missen. Zo was hij eens met zijn ouders op vakantie op het moment 
van de jaarlijkse kermis in het dorp. Toen hij terugkwam gaven zijn schoolkameraden niet thuis, want ze 
hadden allemaal een lief. Hij had het bal gemist in de grote tent achter de kerk. Met een optreden van 
Eddy Mars & The Sunbeats. Werkelijk ‘iedereen’ van zijn vrienden was mogen gaan. Want 16 jaar betekende 
de eerste stap in het onbekende uitgaansleven. En iedereen sprak erover, tot weken nadien. Hij vervloekte 
het stomme chalet aan de Semois, de belachelijke balspelletjes met zijn vier jaar jongere zus Gerda, de 
gedwongen gezelschapspellen ’s avonds met de obligate dauwtrip de ochtend nadien. Sonja, waar hij al 
jaren stiekem een oogje op had, was nu samen met Jaak. Al bijna drie jaar had hij haar gadegeslagen. 
Had hij zijn dagindeling op woensdag- en zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag zo geregeld dat hij 
haar kon zien langsfietsen. Want dan reed ze steevast naar haar oma enkele straten verderop in het dorp. 
Hij deed dan een klusje in de tuin, waste de auto van zijn ouders of gluurde van achter het gordijn in zijn 
kamer. Als zij eens naar hem glimlachte of wuifde was hij de koning te rijk en dacht hij dat ze verliefd was 
op hem. Andere hobby’s had hij aan de kant geschoven uit angst haar passages te missen. Maar nu zat hij 
in zak en as en verwenste hij zichzelf.
 
Toen enige tijd later zijn moeder ernstig ziek werd, nam hij samen met zijn zus een deel van de taken in 
en om het huis op zich, zoals de boodschappen en de tuin. Vader vertoefde voor zijn werk immers vaak 
in het buitenland. Zijn zus kookte en poetste binnen. Het maakte moeder erg blij en zij vond het moment 
gekomen om Felix en Gerda te belonen. Hij mocht voortaan naar de jeugdclub en Gerda naar de Chiro. 
“Want”, zei ze vanop haar ziekbed in de living, “je leeft maar één keer, dus geniet er ook wat van”. Nu heet 
dat Yolo – you only live once – maar het heeft altijd bestaan. Felix en Gerda konden hun geluk niet op. 
Felix vond zijn vrienden van vroeger terug en Gerda ging zelfs mee op bivak. Zij bloeiden open. Op een dag 
belde Sonja aan. Zij vroeg Felix mee voor een fietstochtje en nodigde hem uit voor haar verjaardagsfeestje. 
“En Jaak dan?” vroeg hij bedenkelijk. “Die komt niet, want het is uit tussen ons”, antwoordde ze. Ze pakte 
zijn hand en kuste hem schuchter. Toen hij het aan zijn moeder vertelde rolden er tranen van geluk over 
haar wangen. Een beter medicijn bestond niet. 

Alex Lauwens
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN
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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  

Kantoor Van Praet waar momenteel twee generaties van dezelfde familie bewijzen dat een familie-

zaak een goede formule kan zijn.

Goed verzekerd

De voorgeschiedenis
“Gustaaf De Keyser, de vader van mijn 
echtgenote Jenny, is in de jaren vijf-
tig gestart als verzekeringsagent bij 
Het Belgisch Verhaal”, begint André 
Van Praet. “Hij is daar doorgegroeid tot 
diensthoofd en werd zo verantwoorde-
lijk voor de opmaak van alle polissen. 
In 1979 heeft Jenny hem daar vervoegd 
maar wel bij de dienst schade. Met 
andere woorden, haar vader haalde 
het geld binnen terwijl zijn dochter het 
uitgaf.

Mijn schoonvader woonde toen op de 
Ambroossteenweg in Hofstade en 
heeft daar zijn portefeuille in bijberoep 
opgebouwd. Jenny en ik zijn in 1978 
getrouwd en toen zijn we in bijberoep, 
ook in Hofstade, begonnen als verze-
keringsagent. Dat is langzaam gestart, 
eerst was dat enkel met familie, vrien-
den en kennissen. Begin jaren negen-
tig heb ik avondschool verzekeringen 
gevolgd om als verzekeringsmakelaar 
met verschillende maatschappijen te 
kunnen werken. In 1991 hebben we dan 
de portefeuille van mijn schoonvader 
overgenomen en acht jaar later zijn 
we gestart als een volwaardig kantoor, 
met een aanbod van verzekeringen en 
een bankagentschap. Toen is het kan-
toor echt beginnen te groeien. In 2010 
is mijn dochter Kristel erbij gekomen 
als zelfstandige op halftijdse basis.
 
In die periode was ons kantoor gesitu-
eerd naast de bierbrouwer Becq. Sinds 
2010 bevinden we ons op de huidige 
locatie (schuin tegenover De Kroeg) en 
zijn we intussen al met vijf medewer-
kers. We zijn er trots op dat we elk jaar 

een mooie groei realiseren.” 

De coronacrisis
”Die heeft natuurlijk ook op ons een 
impact. Door de sluiting van gara-
ges en immokantoren zijn er minder 
aankooptransacties, hierdoor is er ook 
minder werk voor de verzekeringen en 
leningen. Ons kantoor blijft wel open, 
er zijn steeds twee medewerkers aan-
wezig. Vanwege het bankloket hebben 
we een glazen wand die onze mede-
werkers beschermt. Klanten kunnen 
dus nog altijd langskomen, wel raden 
we aan om een afspraak te maken. 
Maar onvermijdelijk verlopen de con-
tacten nu wel meestal via digitale weg.”

De evolutie
“De sector is sterk geëvolueerd, er 
wordt veel meer digitaal gecommuni-
ceerd vergeleken met vroeger. Er zijn 
ook veel kantoren die samengaan, er 
wordt gecentraliseerd om de kosten te 
verlagen. Dat zie je ook in Zemst cen-
trum, waar veel bankkantoren gelegen 
zijn. Bij grootbanken is het persoonlijk 
contact verdwenen en moet je bellen 
naar een centraal nummer.
Er is ook veel administratie bijgeko-

men, onder andere op het vlak van 
wetgeving zoals rond witwassen van 
geld en bepalen van beleggingspro-
fielen. Bijscholing is voor ons absoluut 
noodzakelijk. Bovendien is elke mede-
werker verplicht per jaar minimum 15 
uren opleiding te volgen.”

De klanten
“Ook zijn klanten duidelijk mondiger 
geworden, ze stellen moeilijkere vra-
gen en ze zijn meestal beter voorbe-
reid omdat ze vooraf allerlei dingen 
zelf hebben opgezocht. Wij onder-
vinden dat een persoonlijk contact 
enorm belangrijk is voor de klanten en 
daar hechten wij veel belang aan. Zelfs 
jonge koppels, waarvan je zou denken 
dat ze alles online doen, geven ons de 
feedback dat onze aanpak de juiste is, 
zodat zij ons het vertrouwen durven 
geven. Wat de oudere mensen betreft, 
die komen graag eens langs, gewoon 
om een praatje te doen, dat is dan 
weer onze sociale functie.”

Privé en werk
“Elke middag eten wij samen en pra-
ten we ook over de zaak, dat is altijd 
al zo geweest”, zegt Kristel. “Mijn broer 

André, Dieter, Anja, Jenny en Kristel samen met hun trouwe kantoormascotte Porto.
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en ik lachten er vroeger altijd mee toen 
onze ouders aan tafel over ‘BA uitba-
ting’ en dergelijke spraken. Wij hoor-
den ze natuurlijk ‘BH’ zeggen en dat 
was grappig.

Dat wij ook privé veel over het kantoor 
spreken, stoort eigenlijk niemand hier. 
Het zijn nu eenmaal onze klanten en 
wij voelen ons daarvoor verantwoorde-
lijk.”

Tijd voor de traditionele vraag: 
wat als iemand langskomt met 
een grote zak geld en de zaak wil 
overnemen? 
André: “Nee, dat zouden we niet aan-
vaarden, we willen onze klanten niet 
overlaten aan een onbekende derde 
partij. We beschouwen onszelf plus 
alle klanten als één grote familie.” 

Kristel vult aan: “Mijn vader zal nooit 
echt stoppen. Tegen begin juni is er 

nochtans al een vierde generatie op 
komst. Dat wordt zeker een feest want 
het valt samen met tien jaar op onze 
huidige locatie.”
 
Na het gesprek blijkt dat er iemand van 
de familie ontbrak tijdens het interview, 
namelijk de kantoormascotte Porto, 
een echte BH (bekende hond) want hij 
heeft blijkbaar al in de Woef gestaan.

Tekst: Alain Dierckx, foto: Jean Andries

In vliegende vaart over de ijspiste
ELEWIJT - Colin Freeling nam deel aan de Jeugd Olympische Winterspelen in Zwitserland en be-

haalde een tiende plaats in het skeleton.

De zeventienjarige Colin Freeling glun-
dert nog steeds wanneer hij vertelt 
over zijn prestatie. “Mogen aantreden 
op de Jeugd Olympische Winterspelen 
is al fantastisch op zich. Ik haalde een 
verdienstelijke tiende plaats. Een wed-
strijd in het skeleton wordt afgewerkt 
in twee runs, twee races zeg maar. 
Mijn eerste run was niet goed door een 
mindere start maar door een 
betere tweede run kon ik enkele 
plaatsen opschuiven. De tijden 
die door de deelnemers worden 
behaald, liggen erg dicht bij el-
kaar waardoor het verschil tus-
sen winst met het behalen van 
een medaille en verlies niet echt 
groot is.”

Kippenvel
Skeleton is een ijsbaan (een 
bobsleebaan) afdalen op een plank 
met je hoofd naar voren. Je stuurt met 
je schouders en geeft richting met je 
voeten (in de bochten). Hierbij kunnen 
snelheden tot 140 km/u worden ge-
haald. Kippenvel gegarandeerd!

De plank bestaat uit een aluminium 
frame met een carbonplaat waaronder 
buizen met een profiel, afhankelijk van 

de ijsbaan, worden bevestigd. Uiteraard 
wordt een helm gedragen, een pak en 
schoenen met een verharde tip en een 
soort van punaises op de zool voor de 
grip op het ijs. Om skeleton te oefenen 
op ijs zijn de atleten meestal aange-
wezen op het buitenland. Conditietrai-
ning hoort er natuurlijk ook bij en een 
goede techniek om door de bochten te 

gaan. De minste verplaatsing van het 
lichaam heeft impact op de snelheid 
en de richting. “We studeren de boch-
ten in en proberen ons zo veel moge-
lijk te focussen op onze houding”, voegt 
Colin er nog aan toe. 

Wintersporten
Alhoewel Colin nog maar goed twee 
jaar bezig is met skeleton, zijn winter-
sporten hem niet helemaal vreemd. 

Zijn papa werd onlangs voorzitter 
van de Belgische Bobslee- en Slee- 
sporten na zelf actief geweest te zijn 
in het bobsleeën in de jaren 80 en 90. 
”Vroeger heb ik nog aan atletiek ge-
daan maar dan toch eens geprobeerd 
en het skeleton wel leuk bevonden.” Zo 
werd deze sport voor Colin een bijna 
dagdagelijkse bezigheid. En wat met 

de studies? ”Ik ben met mijn 
school overeengekomen dat ik 
de lessen zo veel als mogelijk 
volg als ik thuis ben en dat ik de 
examens via de examencom-
missie kan afleggen.” 

Trainen bestaat voornamelijk 
uit stages, meestal in het bui-
tenland. ”Ik neem deel aan 
Europese en intercontinentale 

wedstrijden en hoop vervolgens ook 
Wereldbekerwedstrijden te kunnen 
doen.” En wat met het prijskaartje? 
”De financiering is volledig privé”, laat 
Collin me weten. ”Ik heb een tweetal 
sponsors, ééntje van zonnepanelen en 
een limonadedrankje dat te koop is bij 
Colruyt.” Waarbij ondergetekende het 
drankje mocht proeven en goed werd 
bevonden…

Tekst: Katia De Vreese, foto: Colin Freeling
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Christian Peersman 
www.christianpeersman.be

Brusselsesteenweg 33A 1980 Zemst
0471/45.39.15
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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 je uit!

Met tegenzin
Ik weet nog steeds niet waarom ik 
deze challenge ben aangegaan. Waar-
om kies ik niet eens ’30 dagen pizza 
eten’ of ’30 dagen feesten’. Maar neen, 
het is 30 dagen pompen en planken 
geworden. In coronatijden komt dit wel 
goed uit. Zo hou ik mezelf thuis toch 
nog fit. Vol goede moed en met frisse 
tegenzin begin ik er dan maar aan. 

Op de knietjes
Voor het pompen heb ik de app push 
ups gedownload. De allereerste keer 
moet je zo vaak mogelijk pompen. Je 
legt je gsm voor je op de grond en elke 
keer dat je pompt, moet je met je neus 
je scherm aantikken.

Ik pomp een eerste keer en… o jeetje. Ik 
wist niet dat het zo erg gesteld was. Ik 
lig languit op de mat met mijn gezicht 
tegen de vloer. Het is me dus zelfs niet 
één keer gelukt. Wat een afgang! Mijn 
vriend vond het wel heel erg grappig. 
Met het schaamrood op de wangen 
lach ik maar gewoon mee. Dan maar 
de light-versie: op de knietjes. Dit gaat 
al een beetje beter maar het resul-
taat is nog steeds schrijnend. Met een 

meelijwekkende prestatie van zes 
keer pompen, wordt er een trainings- 
schema op maat gemaakt. 

Limieten en planken
Met planken heb ik al langer proble-
men. Tijdens de les pilates zie ik stee-
vast iedereen een minuut planken, 
terwijl ik al van seconde 5 begin te 
trillen en zo subtiel mogelijk probeer 
vals te spelen. De app plankwork-out: 
you are your only limit gaat me hierbij 
helpen. Dag één is easy peasy voor mij. 
Zo overmoedig als ik ben na het afron-
den van dit programma, zo stijf ben ik 
op dag twee.

We gaan vooruit
Na het afronden van het eerste 
pomp-programma moet ik opnieuw 
zoveel als ik maar kan pompen. Weer 
op de knietjes uiteraard. Dit keer kom ik 
aan twaalf keer. Een verdubbeling! Dat 
motiveert me enorm. Ook het planken 
gaat goed vooruit. Terwijl ik in het begin 
trilde na 20 seconden planken, kom ik 
na twee weken al vlotjes aan één mi-
nuut. Ondanks de vooruitgang, begin 
ik het ongelofelijk beu te worden. Nog 
even volhouden!

Loodzwaar
De laatste loodjes wegen het zwaarst 
en de laatste week van mijn program-
ma was ook echt loodzwaar. Maar, ik 
kan met trots zeggen dat ik na afloop 
maar liefst 24 keer – op de knietjes - 
kan pompen. 

De moeilijkheidsgraad van het plank-
programma schoot echter de laatste 
week exponentieel de hoogte in. Dit 
was niet meer opbouwen, maar af-
zien. Mijn allerlaatste lesje heb ik zelfs 
een keer moeten pauzeren. Ik dacht te 
kunnen afsluiten in stijl; maar het is al 
trillend, zwetend en vloekend gebeurd. 

Om de quarantaine-kilo’s tegen te 
gaan heb ik besloten om geen work-
out te volgen, maar 30 dagen vegan te 
eten. Dat belooft!

 Tekst en foto’s: Ansje Brassine

Lachen en afzien tijdens het zijwaarts planken.
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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

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

TEXTIEL    KLEDING    LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS
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De kracht van het tattoo-ambacht
ZEMST – Wereldburger met dorps karakter Frederik Moens (28) leerde zijn ambacht van Vinnie Sto-

nes. Vinnie, de eigenaar van SinSin Tattoo in Antwerpen, leerde hem de kunst van het tatoeëren 

zoals een echt ambacht wordt aangeleerd: starten als leerjongen en de vloer vegen. Langzaamaan 

opende hij voor Frederik de kleine potjes der geheimen, een kennis die je moet verdienen. Onder-

tussen is Frederik een gerespecteerd tatoeëerder, in Zemst en ver daarbuiten. Hier zie je zijn kunst 

op de lichamen van een aantal zeer tevreden Zemstenaars.  
Frederik: “Tatoeëren is een ambacht 
van meer dan 200 jaar oud dat wordt 
doorgegeven van leermeester op leer-
ling. We werken nog steeds zoals toen. 
Kennis van naalden, de kwaliteit van 
je inkt, je machines en gereedschap 
zijn essentieel. Mijn respect voor de 
geschiedenis en de traditie is enorm. 
In de jaren ’60 werd het westers tatoe-
eren groot door o.a. Amsterdammer 
Henk Schiffmacher en Amerikanen 
Ed Hardy en Bob Roberts. Ze brachten 
de tattoos uit de jungle en maakten 
van het ruige en outsider karakter een 
kunstvorm.”

Liefde voor tekenen
“Tekenen was mijn eerste passie. Op 
mijn vijftiende besefte ik dat een 9-to-
5-job aan een computer niet aan mij 
besteed was. Ik ging het anders aan-
pakken. Tijdens een studiereis naar LA 
bracht ik veel tijd door in tattooshops. 
Daar liet ik ook mijn eerste tattoos 
zetten. Ik geraakte bevriend met de 
tattoo-artists en zo ben ik erin gerold. 

Die tatoeëerders zijn zeven dagen op  
zeven bezig met ontwerpen, tekenen, 
schilderen, aquarellen, kennis uitwis-
selen. Het was pure rock-and-roll, heel 
authentiek en ambachtelijk. De kunst 
en het échte werk, dat wilde ik ook. Of 
ik nu zelf ook een kunstenaar ben? Ik 
ben een gewone mens die graag doet 
wat hij doet. Als dat onder de noemer 
kunst valt, dan wil ik me daar graag bij 
aansluiten (lacht).”

Op de kermis
Frederik: “Je hoeft tatoeëren niet al te 
serieus te nemen. Je moet het gevoel 
hebben dat je op een kermis zit, dat het 
plezant is en luchtig. Het moet bovenal 
een toffe beleving zijn. De wereld gaat 
al ten onder aan ernst. Zelfs als er tat-
toos worden gezet die een belangrijke 
betekenis hebben na een ingrijpende 
gebeurtenis of als de onderwerpen 
heel zwaar zijn, dan nog is het de be-
doeling dat je positief terugkijkt op de 
ervaring. Ik wil dat mensen met de 
glimlach buiten gaan, ook al bespre-

ken we vaak donkere onderwerpen. We 
zijn soms een beetje als een barman: 
mensen luchten hun hart bij ons en wij 
geven er een positieve wending aan.”

Interesse? 
Volg Frederik Moens op Instagram  
(frederikmoenstattoos) of op Face-
book. Je kan hem contacteren op 
frederikmoenstattoos@gmail.com of 
Sinsin Tattoo bellen op 0496/617748. 
We interviewden enkelen die bij  
Frederik onder de naald gingen.

Ruth De Keyser, 29, is van Elewijt 
Plantjes van op het geboortekaartje 
van zoon Flor op binnenkant biceps
Tijd: 20 minuten

Pijnscore: 2/10

“Tijdens mijn zwangerschap wist ik al dat ik een tattoo wilde met 
een referentie naar mijn zoontje. Een vriendin van me maakte 
het geboortekaartje en toen wist ik het zeker: die plantjes moes-
ten erop. Frederik is er creatief mee aan de slag gegaan. Het 
tatoeëren was voorbij voor ik het wist, en ik ben er supertevreden 
mee.”

Frederik (rechts) met tevreden klant Kjell. 
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Kjell Vanhaecht, 38, is van Zemst
Drie van de hand van Frederik. Op de foto: 
het wapenschild van Zemst op de rechter 
onderarm
Tijd: 2,5 uur
Pijnscore: 2/10 (ik raakte ervan in een 
trance)

“Ik koos voor het wapenschild omdat ik een tattoo wilde 
die niemand heeft én omdat ik trots ben op mijn dorp 
en mijn roots. In Zemst ben ik geboren en getogen, 
voor mij is het de beste gemeente van België. Mocht 
ik ooit verhuizen, zal ik dat nooit vergeten. Niet dat dat 
gaat gebeuren want ik ben sowieso geen stadsmens, 
mijn leven wil ik op den buiten leiden. Vanaf nu maak 
ik er een jaarlijkse traditie van om op mijn verjaardag 
een tattoo te laten zetten door Frederik. Ze moeten 
wel betekenis hebben, en ik zit al met veel ideeën in 
mijn hoofd waarmee ik nog jaren verder kan.”

Stijn De Leener, 30, is van Elewijt
Vier tattoos in totaal, één van Frederik: 
Een tweekoppige kraai
Tijd: Twee sessies van twee uur
Pijnscore: 6/10

“Ik geloof erg in de Viking-mythologie. Hun kijk op het leven is 
niet zo zwart-wit als het christelijke geloof, het is veel genu-
anceerder en toleranter. Vrouwen en mannen zijn gelijk en er 
is meer dan hemel en hel. Odin is de oppergod van de Vikings 
en hij heeft twee kraaien. Eén staat voor de gedachte en de 
andere voor het geheugen. Op mijn bovenarm staat nog een 
boom die ooit slecht is gezet. Frederik gaat errond werken, de 
boom meer detail en balans geven zodat de gelaagdheid van 
de tattoo meer naar boven komt. Dat is het volgende projectje. 
En dan wil ik ook nog het hoofd van de god Wodan, naar wie ik 
mijn zoontje heb genoemd.”

Tine Borry, 22, is van Zemst
Twee tattoo’s van Fré
Tekstje “pour oublier” onder mijn borst op mijn ribben
Tijd: 20 minuten
Pijnscore: 6/10

“‘Pour oublier’ staat voor: om te vergeten. Ik heb deze tatoeage laten zetten 
omdat  bepaalde gebeurtenissen uit het verleden mij gemaakt hebben tot 
wie ik nu ben. Dit zijn dingen die ik liever zou uitwissen, maar dat is jammer 
genoeg niet mogelijk. Maar dan krijg ik vaak de vraag waarom ik dit dan op 
mijn lichaam heb laten tatoeëren. En dit is omdat ik nog mij nog wil herin-
neren dat ik met mijn eigen krachten sta waar ik nu sta.”
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Bram Valcke, 35, is van Zemst
Twee tattoos in totaal,  van Frederik: een schedel van los dias de 
muertos
Tijd:  vijf uur
Pijnscore: 5/10

“Mijn tattoo is een eerbetoon aan mijn meter Yvonne die 
bijna 10 jaar overleden is. Ze was een hele warme, lieve vrouw en ze verzamelde 
uilen. Frederik verweefde een schedel van los dias de muertos in een uil omdat 
de schedel een vaak voorkomend symbool is bij de Mexicaanse dodenherden-
king.”

Fien Vermost, 34, is van Weerde
De naam van haar broer Sander op de linker onderarm
Tijd: 2,5 uur
Pijnscore: 3/10 (vergelijk het met het vervelende gevoel 
bij de tandarts)

“In 2003 is Sander overleden. Sindsdien speelde ik met het idee 
om zijn naam te laten tatoeëren in het lettertype van Ducati, om-
dat hij met zo’n motor reed. Alleen: alle letters van zijn naam ko-
men niet voor in het logo, dus heeft Fré de andere letters zelf ontworpen. Mijn tattoo zorgt er mee voor dat mijn herinne-
ring aan hem levend blijft. Ik ben al aan het nadenken over een volgend ontwerp, zo tevreden ben ik ermee.”

Philippe Chevalier, 27, is van Weerde
Twee tattoos in totaal, beide van de hand van Frederik. Op de foto: een ridder 
op zijn rechter bovenbeen
Tijd: vijf uur
Pijnscore: 6/10

“Frederik en ik zijn goeie vrienden. Drie jaar geleden wilde hij zijn kunsten oefenen 
op mij. Zelf wilde ik al langer een tatoeage met een link naar mijn achternaam. Dus 
toverde hij deze ridder voor mij tevoorschijn. En ik was meteen verkocht!”

Jonas Van Ingelgom, 31, is van Zemst
Vijf tattoos in totaal, twee van Frederik. Op de foto: een vliegtuig op het rechter 
bovenbeen en de naam van zoon Flor op de arm
Tijd: Flor = 15 minuten, vliegtuig = drie uur
Pijnscore: Flor = 0/10. Vliegtuig = 2/10

“Het concept vliegen fascineert me, daarom koos ik voor een dubbeldekker uit de 
jaren ’50. Daar kan je stunts mee doen en er zelfs op gaan staan. Flor is mijn eerste 
kindje, het lettertype heeft Frederik overgenomen van het geboortekaartje. Simpel, 
zonder te veel tierlantijntjes. Ik ben heel blij met mijn tattoos. Alleen met mijn bo-
venarm ben ik niet zo tevreden. Dat gaat Fré binnenkort aanpakken.”
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Jules Van Gysel, 22, is van Zemst
Vijf tattoos in totaal, vier van Frederik die samen één geheel 
vormen op het rechter onderbeen
Tijd: 25 uur 
Pijnscore: 5/10 (het is irritant en ergerlijk)

“Frederik krijgt van mij altijd de artistieke vrijheid. Ik wilde een 
dias de muertos-griet, hij ontwierp ze en ik ging meteen akkoord. 
Ik vroeg of hij de tattoo kon uitbreiden. ‘Met Pietje De Dood?’, vroeg 
Frederik. Dat was oké voor mij. Mijn vertrouwen in hem is zeer 
groot. Hij mag de rest van mijn lichaam ook tatoeëren. Binnen-
kort is mijn knie aan de beurt, de kers op de taart van het kunstwerk op mijn been. Sowieso is mijn lichaam ‘a work in 
progress’ en komen er nog veel tattoos bij, ik ben enorm tevreden van Frederiks werk.”

Greetje Van Haleweyck, 43, is van Weerde
Twee, één van de hand van Frederik: de rug van Bruce Springsteen 
op het rechter schouderblad
Tijd: drie uur
Pijnscore: eerst 0/10, het laatste kwartier 8/10

“Muziek is het voedsel voor mijn ziel en een constante in mijn leven. Bruce leerde 
ik zo’n 15 jaar geleden pas echt goed kennen en sindsdien ben ik verslaafd. Zijn 
muziek en teksten zijn louterend, energetisch, poëtisch, meeslepend, filosofisch, 
verhalend, verbeeldend… en zo kan ik nog wel even doorgaan. Een concert van hem 
tilt je zeven hemels hoger, daar gaat niets boven. Bruce is the only boss I listen to en 
daarom draag ik hem altijd mee.”

Kenny Lauwers, 35, is van Zemst
Twee, één van Fré: een cover-up van een tribal tattoo op de rechter bovenarm
Tijd: vijf uur
Pijn: in het begin 1/10 en het laatste uur 10/10

“Op mijn achttiende reed ik mee met een collega die ergens in een kelder een tattoo ging 
laten zetten. De tatoeëerder vroeg of ik er ook eentje wilde, ik koos een ontwerp uit een boek 
en dat was dat. Er stond een tribal op mijn arm, alleen was die niet zo goed gezet. Frederik 
ging ermee aan de slag en maakte er een echte Borneo-tribal van: een tattoo die meer trouw 
is aan de authentieke stamtattoos vanuit de jungle. Hij gebruikte het oude ontwerp, lijnde het 
meer af, trok schaduwen en maakte het groter. Nu ben ik een zeer trotse en tevreden klant.”

Sander Peeters, 27, is van Zemst
Een vliegend hert op zijn borstkas
Tijd: drie uur
Pijnscore: 8/10

“De Egyptenaren zagen de kever als symbool voor de wedergeboorte. Dat vind ik een 
waardevolle gedachte: mijn tattoo doet me eraan denken dat problemen er zijn om te 
overwinnen. Wat je ook meemaakt, je komt er steeds sterker uit en je mag vooral niet 
opgeven. Jezelf telkens heruitvinden, dat is wat het leven boeiend maakt.”

Tekst: Greetje Van Haleweyck, foto’s: Joke Vanhaecht.
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BE 0693.846.740

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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parels.afsprakenboek.be
Tervuursestwg 319 HOFSTADE 0498 25 30 30

we'll meet againwe know wheredon't know when ......
19 mei
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Fijn fietsen vlakbij
ZEMST – Als je aangewezen bent op vakantie en ontspanning in je eigen buurt, is fietsen een wel-

dadige optie. Onze gemeente biedt tal van prachtige plaatsen die je makkelijk kan ontdekken via 

knooppuntroutes. Zeshoekige bordjes gidsen je feilloos langs een mooi parcours. Als Fietsersbond  

zetten we graag twee routes in de kijker.

De 8 van Zemst
Deze fietsroute is opgedeeld in twee 
lussen die samen ongeveer 54 km 
lang zijn. Beide lussen starten aan de 
Schranshoeve in Eppegem. Je kan kie-
zen in welke richting je vertrekt. Steek 
je de Stijn Streuvelslaan over dan 
volg je de westelijke lus, hoofdzakelijk 
doorheen Zemst-Laar en Eppegem. Je 
komt ook even op het grondgebied van 
Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos. 
Volg je de Stijn Streuvelslaan in de 
richting van het dorp dan kies je voor 
de oostelijke lus en doorkruis je vooral 
Hofstade en Elewijt, met korte bezoek-
jes aan Mechelen en Schiplaken. Op 
beide lussen fiets je hoofzakelijk over 
landelijke wegen, doorheen prachtige 
natuurgebieden en ontmoet je prach-
tige hoeves en kastelen. 

De 3K fietsroute
Deze route bestaat uit vijf lussen:  
Elewijt, Eppegem, Zemst, Zemst-Laar 
en Hofstade. De kerk van Weerde is 
telkens het centrale vertrekpunt, maar 
er kan ook van de ene naar de andere 
lus overgegaan worden zonder telkens 
naar het vertrekpunt te moeten terug-

keren. Wanneer je de vijf lussen op 
deze manier wil rijden, leg je in totaal 
63 km af.

3K staat voor de bezienswaardighe-
den onderweg: Kastelen, Kerken en 
Kapellen. Je fietst langsheen de grote 
en bescheiden monumenten en klei-
ne erfgoedparels. Op de verschillende 
lussen ontdek je alle kerken in hun 
eigenheid, de talrijke dorpskapelle-
tjes en negen parels van kastelen. 
Deze erfgoedplekken uit het verleden 
vertellen je vandaag hun verhaal toen 
Zemst nog ‘Sempst’ was. Waar woonde 
Rubens nu weer precies en wat zag hij 
toen hij uit zijn raam hing? Welke kerk 

verloor zijn klokken en werd door het 
Franse Revolutionaire leger onteerd? 
Wie was Guske van ‘t Sak? Je kan 
het je zo inbeelden aan de hand van 
de erfgoedbordjes op de route en de 
toelichting in de folder bij de 3K-route. 
Beleef en herbeleef de geschiedenis, 
geniet van het groen en de natuur en 
verken het hedendaagse ‘Sempst’ al 
fietsend.
 
De beschrijving van deze twee routes is 
gebaseerd op de teksten zoals die te-
rug te vinden zijn op de website van de 
gemeente en de VVV Toerisme Zemst.

Toemaatje
Als Fietsersbond Zemst hebben we zelf 
een ronde van Zemst in elkaar geknut-
seld. Vertrekken doe je aan fietsnet 
knooppunt 75. Dit knooppunt is gele-
gen achter de Melkerij aan de fietsbrug 
over de Zenne in Zemst. Vertrek hier 
richting fietsknooppunt 62. Vervolg van 
de route: 62 – 80 – 54 – 61 – 19 – 44 
– 7 – 56 – 48 – 49 – 18 - 16. De totale 
afstand bedraagt 34,7 kilometer.

Het kasteel van Schiplaken, aan de Kasteeldreef in Hever-Schiplaken is een 
sober classistisch landhuis. Het dateert uit 1820 en werd in 1920 heropgebouwd.

Het kasteel Impel, ook wel kasteel De Mot genoemd, aan de Motstraat in 
Eppegem is een landhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in 1783.
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Deze tocht en eventuele andere toch-
ten kan je zelf maken en afdrukken via 
de website van Fietsnet. Ben je in het 
bezit van een fietscomputer, dan is het 
ook mogelijk om deze route hier met 
een ‘track’ op te zetten.

Mogen we je vragen om de meest ac-
tuele maatregelen tegen het corona-
virus goed te handhaven en altijd vol-
doende afstand te bewaren. Geniet van 
deze tochten.

Tekst en foto’s:  Fietsersbond Zemst 
(Luc Van Ingelgom), cartoonist: Rumo.

Vraag van de maand
Mag ik met mijn fiets door dit wegje rijden?

Neen, dat mag niet. 
Het verkeersbord C3 wil zeggen: verboden toegang, 

in beide richtingen voor iedere bestuurder.
Een fietser is ook een bestuurder en mag dus niet in 

dit wegje rijden. Afstappen en even te voet verder.

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

Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com
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Even apart, altijd samen 
ZEMST – Voor velen is de lockdown een eenzame en moeilijke periode. Daar proberen verschillende 

mooie initiatieven in Zemst en omstreken wat aan te doen. Wij spraken met een aantal vrijwilligers. 

Ouderenzorg
Vele ouderen of mensen in isolatie 
voelen zich erg eenzaam. We kunnen 
elkaar nu een tijdje niet bezoeken, 
maar je kan wel op een andere ma-
nier de eenzaamheid doorbreken. Ga 
bijvoorbeeld eens raamzwaaien aan 
een woonzorgcentrum of schrijf een 
zorgbriefje naar een oudere of alleen-
staande. Isolatie hoeft geen isolement 
te betekenen. Christine geeft ons en-
kele tips: “Laat weten dat je aan hen 
denkt, vertel iets gewoons uit je dage-
lijkse leven of maak een mooie teke-
ning en deponeer hem in een brieven-
bus in de buurt!” 

Talenten inzetten 
Verschillende Zemstenaars zetten in 
deze lockdownperiode hun talent in. 
Wie handig is met naald en draad kan 
mondmaskers naaien voor zorgperso-
neel of de buren, bijvoorbeeld. Dat doet 
Jessie dan ook: “Mijn machine draait 
nu overuren. Ik doe dat gewoon graag, 
dus het is ook een vorm van ontspan-
ning.” Andere Zemstenaars gaan dan 
weer boodschappen doen voor elkaar 

of helpen elkaar op een veilige afstand 
bij andere klusjes. Zoveel solidariteit is 
hartverwarmend. 

Rode Kruis 
Ook het Rode Kruis blijft actief. Ook nu 
is er nood aan gezonde donoren bij de 
Zemstse bloedinzamelingen. Boven-
dien startte het Rode Kruis een crisis-
vrijwilligerswerking op. Laura: “Ik ging 
aan de slag als crisisvrijwilliger in een 
woonzorgcentrum met veel corona- 
besmettingen. We helpen het zorgper-
soneel door maaltijden rond te bren-
gen, bedden op te maken, contact-
punten te ontsmetten en te helpen in 
de keuken. Die hulp is zeker welkom 
nu veel bewoners plots meer hulp no-
dig hebben.” 

"Isolatie hoeft geen 
isolement te betekenen."

Couchpotatoes
Ook de bankhangers onder ons kun-
nen iets doen. Help een student door 

een online bevraging in te vullen bij-
voorbeeld, of schrijf je in op de website 
van ‘Zemst Helpt’ om met ouderen te 
bellen of chatten. Je kan natuurlijk ook 
gewoon je eigen grootouders, tantes of 
neefjes eens opbellen. 

Bedankjes 
Een heleboel Zemstenaars zet zich 
nog dagelijks in om ons van essenti-
ele diensten te voorzien. Een briefje op 
je brievenbus of vuilniszak doet dan 
deugd en maakt een ophaalronde zo-
veel leuker. Dat dacht Marijke ook, dus 
bedankte ze de huisvuilophalers op 
haar manier.
 
Mogelijkheden zat dus. Wil jij ook hel-
pen? 

Registreer je dan via het Rode Kruis of  
https://www.impactdays.co/nl/zemst-
helpt/. Samen sterker, samen erdoor! 

Tekst: Laura Schoevaers, foto’s: Laura 
Schoevaers, Jessie Van Den Eynden, 

Marijke Pots 

Jessie naait mondmaskers 
aan de lopende band. Marijke bedankt de vuilnisophalers. 

Lisa schrijft zelfgemaakte 
zorgkaartjes naar ouderen 

in woonzorgcentra. 
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Leeshond blijft op kot
Toiletpapier is een schaars en kostbaar 
goed geworden. Onze leeshond is dan 
ook vrijgevig tijdens de lockdown: hij 
laat zijn hondenpootjes niet zien op 
drukke plaatsen, maar laat wel overal 
wc-rolletjes achter op de foto’s in de 
Zemstenaar. Als je ze vindt en het ant-
woord instuurt, kan je Z-cheques win-
nen.
 
Aurélie Vrijders (19) uit Zemst is onze 
winnaar van de vorige maand. Ze woont 
vier jaar in Zemst, houdt van turnen en 
Chiro. Doordat ze vroeger in Mechelen 
woonde, speelt een groot deel van haar 

sociaal leven zich daar af. Ze woont 
wel graag in Zemst, zeker tijdens de 
lockdown kan ze ervan genieten om te 
sporten in de rustige natuur hier.
 
Je moest goed zoeken om alle verstop-
te toiletrollen te vinden, want het waren 
er 11 in totaal. Op pagina 7 stond er een 
rolletje in de beenhouwerij, op pagina 
15 had de vrederechter er eentje op zijn 
vensterbank en op pagina 38 lag er 
eentje in het midden van de dansvloer 
op de bovenste foto en nog eens drie 
rolletjes op de foto onderaan. Ten slot-
te stonden er nog 5 rolletjes aan een 
oversteekpunt voor fietsers op pagina 
42. Oef, wat een karwei! Proficiat met 
je prijs, Aurélie. We wensen haar mama 
veel plezier met de Z-cheques ter waar-
de van 25 euro, want Aurélie verklapte 
al dat ze de bonnen aan haar mama 
zou geven.
 
Wil jij ook een cheque winnen? Zoek 
dan naar de wc-rolletjes. Dat is een 
komische knipoog van onze car-
toonist Rumo. Als je alle wc-rolle-
tjes vindt, stuur je een antwoord met 
de pagina(‘s) waarop de wc-rolle-
tjes 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 16 mei 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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  www.stefoptiekzemst.be  tel. 015/61.65.80        Brusselsesteenweg 108


