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• Sjarelke kreeg smoêndaas altij gezoij esp 
mee tusse zoaen bokes: op maandag kreeg 
kleine Karel altijd gekookte ham/hesp mee 
tussen zijn boterhammen;

• Twoaene àà de zulle/zullingen va zoaen 
nuuf oeës gieëlegans allieën oeëtgegrave: 
Antoon had de funderingen van zijn nieuwe 
woning helemaal alleen uitgegraven;

• Silvie at ni liever as de zweuzze(ke)s vant 
gerege spèk: Sylvia at het liefst van al/lustte 
dolgraag de zwoerd(jes) van het buikspek 
(doorregen gebakken varkensvlees); 

• Serfien mèè eur zwaddergat àà in d’oeëg-
mis een geroktoaed gekrege: Serafina met 
haar dikke waggelkont had tijdens de hoog-
mis een beroerte/herseninfarct gekregen;

• Na elke reppetiese zwaenselde Dizzeree 
naar oeës: Desiré keerde na elke repetitie 
(van de harmonie/fanfare/toneelvereniging) 
al waggelend (en strompelend) huiswaarts. 

AL

Dialextjes va groeët Zems...

 
Jean zkt. adverteerders

Vanaf half oktober bezoekt onze vaste waarde 

Jean alle adverteerders. Hopelijk steekt corona 

geen stokken in de wielen! 

Heb jij ook interesse om te adverte-

ren in 2021? Stuur een mailtje naar jean.

andries@skynet.be  (0475/42.02.76) of  

adverteren@dezemstenaar.com. 

Ah, de herfst. 
Heerlijk, als je het 
mij vraagt. Soms 
eens wat regen, dan 
weer zon. Bladeren 
die een prachtig 
geluid maken in de 
wind, en later op de 
grond vallen. Een 
van de dingen die 
de herfst ons leert, 
is hoe mooi het is 
om los te laten. En 
het toont je ook 
dat als je iets hebt 
losgelaten, er mis-

schien wel een winter mag volgen... erna 
komt steeds de lente en de zomer.

Maar nu dus: herfst. Een ideale tijd om de 
Zemstse natuur nog eens in te duiken, en te kij-
ken hoe de landschappen en bossen veranderen. 
En hier in onze gemeente hebben we gelukkig heel 
wat groen dat intussen vijftig tinten geel, rood en 
bruin kleurt.

Tijdens een wandeling snuif ik de herfstgeur van 
de natuur op, en prijs ik me gelukkig dat ik in 
Zemst mag wonen. Want het is hier toch schoon, 
he?

Waar ga jij van de herfst genieten dit weekend? 

Veel plezier!

Foto: Jelske S. Photography
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Najaarspromo’s 
t.e.m. 18/12

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

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.

In de Lindestraat is het honing...
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Fietsen: soms honing, 
soms azijn
ZEMST - Hip hip hoera, daar is er eentje jarig! Inderdaad, de  

Fietsersbond Zemst mag zijn eerste kaarsje uitblazen. Dat wordt 

gevierd met een Honing- en Azijntocht. 

Op deze tocht, die je kan vinden op 
www.fietsersbond.be/zemst, doorkrui-
sen we alle deelgemeenten. We wijzen 
daarbij op de goede punten (Honing) en 
op de plaatsen waar fietsers heel wat 
comfort missen of ronduit gevaar lo-
pen (Azijn). Aan de hand van deze tocht 
dienen we bij het gemeentebestuur 
en het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) een dossier in, samen met een 
potje lokale honing en een flesje azijn. 
We nodigen hen uit om samen te ge-
nieten van de fijne fietsplekjes in onze 
gemeente en wijzen hen tevens op 
verbeteringspunten. 

Zo heb je in Laar en Bos prachtige, 
smalle landwegen, in Weerde fij-
ne binnenwegjes, in Eppegem een 
heus fietsherstelpunt en over het 
hele grondgebied verschillende nieu-

we fietspaden. Maar hier en daar zijn 
er ook minpunten: hinderlijke paal-
tjes, gevaarlijke putten in het wegdek 
of onhandige, vaak te hoge borduren. 
Dit zijn de voornaamste oorzaken van 
de fietsongevallen zonder tegenpartij 
(80% van de fietsongevallen met ver-
wondingen).

Moordstrookje
Ook is er langs de N1, op de Brussel-
se steenweg aan de verkeerslichten in 
Eppegem een fietspad dat smaller is 
dan een gemiddeld fietsstuur. Als Fiet-
sersbond bestempelen we dit als een 
moordstrookje. Bovendien is er in ver-
schillende drukke straten niet genoeg 
plaats voor de automobilisten om de 
nodige afstand van één meter te res-
pecteren om fietsers in te halen. In dat 
geval vragen we om hier een officiële 

fietsstraat in te stellen. Dit zijn maar 
enkele voorbeelden van de Honing- en 
Azijnpunten van deze tocht.

We nodigen ook alle Zemstenaren uit 
om deze tocht in hun vertrouwde bub-
bel regelmatig opnieuw te doen. Hope-
lijk wordt na verloop van tijd dit eerste 
parcours een zeemzoete honingtocht 
waar alle azijnpunten netjes zijn weg-
gewerkt. 

Heb je zelf nog een suggestie, aarzel 
dan niet om ons te contacteren via 
zemst@fietsersbond.be of op onze fa-
cebookpagina.

Tekst: Fietsersbond (Chris De Laet), 
foto’s: Jean Andries

In de Lindestraat is het honing... ...en op de Brusselsesteenweg in Eppegem azijn.
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Thorho turnt coronaproof
HOFSTADE - Turnkring Thorho is in onze gemeente sinds lang een vaste waarde en de vrijwilligers 

vormen zonder twijfel de motor van de vereniging. Ook in tijden van corona hielden zij de vlag hoog 

en herbekeken zij hun hele werking. 

50 kaarsjes
In 2021 bestaat Thorho 50 jaar! Be-
stuurslid en huidig secretaris Gerda 
De Smet was als kleine turnster erbij 
van in het begin. Zij herinnert zich nog 
levendig hoe Thorho is gestart. “Half 
maart van dit jaar viel onze gewone 
werking door de coronacrisis stil. Onze 
club draait volledig op vrijwilligers en 
de hele werking herdenken was een 
zware opgave. Onze trainers en de 
bestuursploeg hebben hier uren aan 
besteed en dat allemaal na onze ge-
wone dagactiviteiten.
 
Ik heb deze zomer vaak gedacht aan 
de pioniers van het eerste uur. Net zo-
als wij nu, hebben zij een werking uit 
de grond moeten stampen zonder 
vooraf het resultaat te kennen. Ook zij 
hebben moeten roeien met de riemen 
die ze hadden, met beperkte middelen 
en in moeilijke omstandigheden.”

Vrijwilligers
“Als gevolg van de Covid-maatregelen 
werden onze trainingen opgeschort en 
wedstrijden afgelast. Onze turnshow 
die gepland was voor 9 mei en waar we 
al een half jaar voorbereiding in gesto-
ken hadden, viel in het water. Aanvan-
kelijk dachten we nog dat we er met 
een paar weken lockdown wel zouden 
doorkomen. Niet dus.
 
De trainers bedachten digitale uitda-
gingen voor de leden: wie kon in han-
denstand de meeste rollen wc-pa-
pier verplaatsen, wie slaagde erin om 
mama of papa een turnoefening aan 
te leren, enzovoort. De trainers van de 
competitieploeg gaven online les en 
trainster Anita zorgde voor filmpjes 
met eenvoudige conditie-oefeningen. 
Maar geef toe, al die uitdagingen kon-
den uiteraard geen gewone trainingen 
vervangen. We kregen eindeloos veel 

vragen over een mogelijke heropstart.”  

Veiligheid voorop 
“Ondertussen werd achter de scher-
men druk nagedacht over de her-
opstart. Hoe konden we onze lessen 
veilig aanbieden? Hoeveel gymnasten 
mochten er in de zaal en wat met de 
samenwerking tussen Excelsior Ep-
pegem en Thorho, want beide clubs 
gebruikten een aantal uren de turnhal 
gemeenschappelijk. Gymnastiek is 
bovendien een contactsport die indoor 
wordt beoefend en dat maakte een 
heropstart extra moeilijk.

En dan was het een beetje bang af-
wachten of onze leden nog wel de stap 
durfden te zetten naar deelname aan 
onze clubwerking. Enigszins tot onze 
verbazing liepen de inschrijvingen voor 
het nieuwe sportseizoen bijzonder vlot 
en enkele populaire disciplines, zoals 
freerunning, waren al na enkele dagen 
volzet. We moesten heel wat kandi-
daat-leden weigeren. Dat is als club-
bestuur een harde dobber. Maar ook 
hier hebben we veiligheid altijd voorop-
gesteld en door de handen in elkaar 
te slaan is onze vrijwilligersvereniging 
erin geslaagd om in september co-
ronaproof aan de slag te gaan.
 
Ik wens elke vereniging en elke club 
de moed om door te zetten want het 
is mij duidelijk geworden dat mensen 
die verbondenheid in het verenigings- 
en clubleven nodig hebben.”

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Thorho

De pioniersmentaliteit van weleer zit bij Thorho in de genen.
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Vrouwen en voetbal
ZEMST-LAAR - Wie denkt dat voetbal enkel een mannenwereld is, heeft het mis. Iedere club in onze 

gemeente heeft waardevolle medewerksters. SK Laar mag terecht fier zijn op Mia Spoelders, trainer 

van de U13 en afgevaardigde van de Dames. Iedereen kent haar en apprecieert haar werk bij de 

‘Laarse Maatjes’. We laten de weldoenster aan het woord over haar club. 

Hoe ben je bij SK Laar terecht 
gekomen?
“Eigenlijk is het begonnen toen mijn 
dochter Kelly bij SK Laar een aanslui-
tingskaart tekende. Ik was al snel ploeg- 
afgevaardigde en ik begon ook mee 
training te geven aan haar ploegje.”

Wat betekent SK Laar voor jou?
“SK Laar is voor mij een groot deel van 
mijn leven geworden. Mijn man zegt 
soms dat ik beter mijn bed op SK Laar 
zou zetten (lacht). Het is een club waar 
iedereen zijn kans krijgt. Dat maakt het 
juist zo leuk.”

Wat zijn bijzondere troeven?
“Een kleine club zijn we lang niet meer. 
Onze spelers worden van jong tot oud 
betaald door de club. Lidgeld is maar 
1/3de vergeleken met andere clubs. 
Onze jeugd krijgt ieder jaar een nieuwe 
uitrusting (nu even niet omwille van de 
coronatoestanden). Na elke training en 
match krijgen ze een drankbonnetje. 
Er is ook een budget per speler waar-
mee de ploeg aan teambuilding kan 
doen. Wij zijn een gezonde club.”

Wat heeft SK Laar dat een andere 
ploeg in Groot Zemst niet heeft?
“Iedereen is welkom bij SK Laar, dat 
maakt het zo uniek. Wij hebben meis-
jesploegen van U13 en U16, dames, 
mama’s, reserven, veteranen en een 
eerste ploeg. We geven iedereen 
de kans om te voetballen en ook de 
momenten na het voetbal komen hier 
zeker aan bod.”

Hoe ziet jouw week eruit?
“Buiten het voetbal ben ik nog zeer 
sportief bezig. Op zondag ga ik joggen. 
In de week twee of drie keer naar de 
fitness. Mijn jongste dochter Mariska 
heeft een tweeling van twee jaar. Om 
de week is het mijn beurt om op Laure 
en Sander te passen. Verder heb ik ook 
nog een vrij grote tuin met planten en 
bloemen die ook wat liefde vragen.”

Wat zijn je taken bij de club?
“Mijn meeste tijd gaat uit naar onze 
meisjes van U13. Twee keer trainen in 
de week en in het weekend de wed-
strijden. Sinds kort heb ik hulp van een 
papa. Hij heeft een B-diploma en dat 
is mooi meegenomen. Verder ben ik 

nog ploegverantwoordelijke van onze 
dames. Mariska speelt bij de ploeg. 
Ik ga graag kijken omdat ik jaren ook 
de ploeg getraind heb. Verder ben ik 
diegene die hun uitrusting wast, zit ik 
ook in het jeugdbestuur en ben ik ver-
antwoordelijk voor het aankopen van al 
het materiaal voor de jeugd.”

Wat vind jij aantrekkelijk aan 
voetbal?
“Voetbal is aantrekkelijk als je er echt 
voor gaat. Ben je iets minder getalen-
teerd, dan kan je met inzet veel goed 
maken. Ik had de microbe al op jonge 
leeftijd te pakken en na een halve 
eeuw is dat voor mij nog steeds een 
leuke sport om te doen en om naar te 
kijken.”

Wat is je mooiste herinnering?
“Mijn jaren in eerste nationale bij 
Brussel Dames 71 (nu Anderlecht). De 
leuke reizen die ik heb kunnen maken. 
Later als trainer bij SK Laar toen onze 
dames kampioen werden in de hoog-
ste reeks van KVV Antwerpen en ook het 
winnen van de Beker van Antwerpen.”

Slotvraagje: hoe lang blijf je nog 
actief, hoe staat het met je moti-
vatie?
“Na al die jaren ben ik nog steeds heel 
gemotiveerd. Zolang mijn gezondheid 
het toelaat wil ik verder doen. Eens 
zal het stoppen. Ik weet dat er bij SK 
Laar zeer goede gemotiveerde trai-
ners rondlopen om mijn plaats in te 
nemen. Pluk de dag is mijn motto”, 
besluit Mia.                                                         
                                                                                                 

Tekst en foto: Jean Andries

De U13-meisjes luisteren geboeid naar de uitleg van Mia.
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Kapster met zorg voor de natuur 
ELEWIJT - Op 24 augustus verwezenlijkte Melissa Masson haar droom en opende een kapsalon 

langs de Eppegemsesteenweg. 

“Opnieuw een kapster in Elewijt?”, met 
de nadruk op opnieuw. Veel redactie-
leden van de Zemstenaar stonden 
versteld van de vraag én van het ant-
woord. Inderdaad zijn de kapsters voor 
dames in deze deelgemeente één 
voor één verdwenen met als gevolg 
nog één kapsalon, voor mannen. Maar 
daar is nu verandering in gekomen 
met ‘Maison M’ , de gloednieuwe zaak 
van Melissa Masson. We stellen haar 
graag voor!

“Het is altijd een droom geweest om 
een eigen kapsalon te beginnen. Na 
mijn opleiding heb ik steeds in een 
kapperszaak gewerkt”, vertelt Melis-
sa. “Ik woon vanaf mijn negende hier 
in Elewijt en vijf jaar geleden kochten 
mijn vriend en ik dit huis, een voor-
malige garage (garage Roekens). De 
ene kant van het huis werd verbouwd 
tot kapperszaak en de andere kant is 
onze woonst.”

Vrouw met een plan
Wonen en werken op eenzelfde plaats, 
alleen maar voordelen? “Ik heb bewust 
voor dit traject gekozen. Ik word in ok-
tober 33 jaar. Eerst kindjes (Melissa 
heeft een dochter van 3 jaar en een 
zoontje van 7 maanden) en dan een 
eigen zaak”, vertelt ze verder. Werken, 
een huis, een gezin, een eigen zaak, 
een strak plan als je het mij vraagt. “De 
woon-werkcombinatie zorgt ervoor dat 
ik mijn dochter naar school kan bren-
gen en mijn vriend haar gaat afhalen. 
Mijn schoonmama is onthaalmoeder, 
wat mooi meegenomen is. Daarom is 
mijn zaak ook op maandag open en 
ben ik op woensdag gesloten. Dit in het 
teken van de kinderen. En open zijn op 
maandag, da’s iets speciaal want de 
meeste kappers zijn gesloten op die 
dag.” 

Verder volgde Melissa ook een oplei-
ding make-up, maar dat is iets voor la-
ter want momenteel zijn er toch geen 
echte feesten. Ze kan zich daardoor 
volop op haar zaak concentreren “Een 
feestelijke opening zat er niet in, ook 
al vanwege corona. En mijn ballonnen 

die de eerste dag aan de deur hingen, 
zijn direct gaan vliegen. Dan maar een 
feestje bij één jaar open?” 

Puur natuur
Nog een bewuste keuze is het ge-
bruik van natuurlijke producten in het 
kapsalon. “Als huismerk koos ik voor 
de producten van Kevin Murphy: deze 
zijn op basis van natuurlijke ingredi-
enten, zonder PPD (een kleurstof) en 
zonder ammoniak. Alle verpakkingen 
zijn 100% OWP (gemaakt uit plastic af-
val dat uit de oceanen wordt gehaald). 
Bij de aankoop van een product gaat 
trouwens 0,5 euro naar projecten om 
onze oceanen proper te houden.” Goed 
om weten!
 
De zaak van Melissa, Maison M, is ge-
legen aan de Eppegemsesteenweg 28 
in Elewijt en is geopend op maandag, 
dinsdag en vrijdag van 9 tot 17u30, 
op donderdag van 9u tot 19u30 en 
op zaterdag van 8 tot 13u30. Geslo-
ten op woensdag. Telefoonnummer: 
015/79.05.25.

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

Melissa gebruikt alleen natuurlijke producten in haar kapsalon.

Melissa maakt haar droom waar.
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ADIDAS | AMBIORIX | ARA | ATELIER CONTENT | ATELIER NOTERMAN | BA&SH | BRAEND | BRAX | BULLBOXER |  
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Uw eigendom verkopen?
Bel 015 62 71 00 of surf naar 
www.jsdimmo.be en vraag uw 

vrijblijvende waardebepaling aan!

Nog niet overtuigd? Bekijk dan zeker eens onze 
klantbeoordelingen op Trustpilot, Facebook en Google.

Tervuursesteenweg 257

1981 Zemst (Hofstade)

info@jsdimmo.be

dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235
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Waterleest wordt SportCube
EPPEGEM – Anneke, Geert, Jürgen en Bart zijn samen verantwoordelijk voor de exploitatie van 

SportHal-SportCafé SportCube. Voor de uitbating ervan stapte de gemeente Zemst af van een con-

cessie met een brouwer. Uit twee ingediende projecten bij het gemeentebestuur werd uiteindelijk 

voor het viertal gekozen dat een rechtstreekse concessie afsloot met de gemeente.

Hoe kwamen jullie op het idee om 
samen aan dit avontuur te begin-
nen?
“Bart, Geert en ikzelf hebben samen 
twintig jaar volleybal gespeeld bij VC 
Yabba in deze sporthal. Geert heeft 
altijd de microbe gehad om zelf in de 
horeca te stappen. Op zijn zoektocht 
naar vennoten kwam hij terecht bij zijn 
broer Bart, Geerts echtgenote en me-
zelf. Zo kwamen we tot het besluit om 
samen een besloten vennootschap op 
te richten”, aldus Jürgen.

Met aandacht voor het milieu onder-
ging het Sportcafé een metamorfose. 
Met ruimere openingsuren, een salon-
zone en een sportcafézone waar je op 
twee grote tv-schermen sportwedstrij-
den kan volgen, richten de uitbaters 
zich ook op niet-sporters. De nieuwe 
afgesloten vergaderzaal en de in de 
nabije toekomst twee splinternieuwe 
American pool-tafels vervolledigen het 
aanbod voor de klant.

Raadpleeg zeker de website  
www.sportcube.be voor meer informa-
tie.

Tekst: Fernand VanderAerschot, 
foto’s: Jean Andries

Bart,Anneke,Geert en Jürgen zijn klaar voor de opening.
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Zemst heeft een landelijk karakter, en dat zorgt er ook voor dat er 

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

graag welke "bijzondere" dieren in Zemst werden gespot!

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

"Deze bruine hersftuil heeft zich 
laten fotograferen op ons terras."

Diane Poels, Elewijt

"Dit zijn 2 foto's van een 
wespenspin, gespot in 
onze tuin."

Erwin en Chantal Van 
Humbeeck - De Rey, 
Zemst

"In onze zwembadvijver leeft blijkbaar deze 
geelgerande watertor, een van de grootste 

kevers in België!"

Alain Dierckx, Eppegem
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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 

Tuinaanleg Van Vlasselaer en spraken met vader en zoon. 

Tuinen à volonté

Het prille begin
François Van Vlasselaer, de oprichter 
van het bedrijf, neemt ons mee naar 
het jaar 1989.

“Eind jaren tachtig werkte ik op het kas-
teel van Releghem. Daar was ik verant-
woordelijk voor het onderhoud van de 
tuin. Toen de bewoners het kasteel ver-
kochten, moest ik op zoek naar ander 
werk. Na één dag zoeken vond ik al een 
andere job, bij een tuinaannemer in 
Wemmel. Tuinmachines had die man 
niet veel, dus ik moest alles met de 
hand doen. Niet lang daarna besloot ik 
om zelfstandige te worden in de tuin-

sector. Heel snel had ik verschillende 
bedrijven die mij het onderhoud van 
hun planten en gazon toevertrouwden.”

De groei
“Om goed werk te kunnen leveren voor 
die bedrijven, besloot ik om de nodige 
tuinmachines aan te kopen. Dat was 
een grote investering in die tijd, maar 
ze heeft wel opgebracht. Ik haalde 
nog meer klanten binnen. Even later 
werd Pauwels Trafo (transformatoren-
fabriek in Mechelen) ook klant, en dat 
was enorm veel werk. Daardoor was ik 
verplicht om in die periode mijn eerste 
personeelsleden aan te werven want ik 

kon al dat werk niet meer alleen aan,”

De zoon neemt over
Kristof Van Vlasselaer, de zoon van 
François, neemt het woord.

“Nadat ik tuinbouwschool gevolgd 
had in Mechelen, heb ik in Vilvoorde 
de studie tuinarchitect aangevat. In 
2001 ben ik mee in de zaak van mijn 
vader gestapt als gewone werknemer. 
Sinds 2013 ben ik de zaakvoerder van 
ons bedrijf terwijl mijn vader geniet 
van zijn welverdiend pensioen. Bij Van 
Vlasselaer werken nu twaalf medewer-
kers in verschillende ploegen, en dit 
zowel in de aanleg als  voor het onder-
houd. De administratie wordt door twee 
vrouwelijke collega’s verzorgd.”

De tuinen van toen
“Vandaag omvatten tuinen zoveel 
meer vergeleken met dertig jaar gele-
den toen wij opgestart zijn. Een tuin 
met een terras en bijhorend gazon 
plus eventueel een bijpassende haag 
was toen meestal de standaard. De 
tuinsector is op dat vlak enorm geëvo-
lueerd. Een poolhouse met complete 
buitenkeuken, zwemvijver of zwembad Het volledige team van Tuinen Van Vlasselaer.

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

Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

Drie generaties op één foto.
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en de nodige terrassen waar je kan 
tot rust komen na een drukke werk-
dag zijn eerder regel dan uitzondering 
geworden.

Ook de klimaatverandering heeft een 
invloed op de tuinen en onze manier 
van werken. Denk dan maar aan een 
goed overwogen plantenkeuze die 
beter hitte- en droogtebestendig is of 
aan bijvoorbeeld irrigatiesystemen. 
Dat heeft op zijn beurt gevolgen voor 
ons personeel. Het is niet genoeg dat 
iemand graag buiten werkt om het 
werk goed te kunnen doen. Hij of zij 
moet bepaalde competenties hebben 

en vooral de nodige passie voor alles 
wat groeit en bloeit. We zorgen hier wel 
voor opleidingen ‘on the job’. Daarnaast 
zetten we ook stagiair(e)s aan het werk 
en hebben we iemand bij ons met het 
statuut ‘duaal leren’.”

Vandaag
“Onze activiteiten zijn serieus veran-
derd door de jaren heen. Wij doen veel 
totaalprojecten waarbij de beleving in 
de tuin centraal staat. Maar tegelijker-
tijd blijven wij de eenvoudige werken 
uitvoeren zoals aanleg en onder-
houd van het gazon, snoeiwerken, 
bomen weghalen, enzovoort. Ik vind 
het belangrijk dat we een mix kunnen 

aanbieden van grote en kleine werken, 
aan zowel particulieren als bedrijven. 
Wij hebben heel wat vaste klanten, 
sommigen zijn zelfs al dertig jaar 
klant! Door de coronacrisis hebben we 
geen klanten verloren, integendeel. We 
hebben klanten bijgewonnen omdat 
iedereen meer tijd thuis doorbrengt. 
Klanten hebben door de lockdown 
terug ontdekt dat het aangenaam ver-
toeven is in eigen tuin, en daarom wint 
de tuin meer aan belang.”

De opvolging
“Mijn vader heeft me nooit gedwongen 
om in de zaak te komen werken. Ik zal 
dat ook nooit doen bij mijn zoon Louis, 
maar dat is voorlopig nog niet aan de 
orde. Hij is namelijk nog maar drie jaar. 
Aan zijn keuze van speelgoed te zien 
– bulldozers en graafmachines – ziet 
het er wel veelbelovend uit!”

Tijd voor de traditionele vraag: 
wat als iemand langskomt met 
een grote zak geld en de zaak wil 
overnemen? 
“Ik zou hem wandelen sturen”, zegt 
Kristof, “daar ben ik tamelijk zeker van. 
Al heel mijn leven sta ik op met de zaak 
en ga ik ermee slapen. Ik kan me niet 
inbeelden dat dit uit mijn leven zou 
verdwijnen.  Ik ben trouwens nog veel 
te jong om te stoppen met werken. Als 
ik dit nog twintig jaar kan doen en dan 
de zaak kan overlaten aan mijn zoon, 
stop ik aan dezelfde leeftijd als mijn 
vader gestopt is. Dan is de cirkel rond.” 
Website: www.tuinenvanvlasselaer.be

Tekst: Alain Dierckx, foto’s: Jean AndriesDrie generaties op één foto.
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Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

Martelarenplein 3  Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem  Fax 015/61.73.93

raoul.koekoekx@skynet.be

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen

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

Sporthal 
Zemst-centrum

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

FC De Weitse Gans speelde op zondag 6 september haar eerste wedstrijd tegen Boerenbond Broechem. Het werd een succes. De ploeg bracht goed voetbal en won met 3-0. Andreas De Beukelaere, Tijs Van Grunderbeek en Milan Constandt zorgden voor de doelpunten. 

De OKRA-fotozoektocht is een vast item op het jaarprogramma van OKRA-Elewijt. De hittegolf van augustus noodzaakte de organisatie om de zoekwandeling te verplaatsen naar frissere temperaturen.  De deelne-mers werden met een fotopagina in kleine bubbels op pad gestuurd voor een mooie wandeling door het 
groen van Elewijt. (JD)

Op zondag 23 augustus was het de laatste zondag van het chirojaar van Chiro Tijl Zemst. 

‘Slingeren in de bomen’ was het thema van de Aspi-jongens.



24

De Egleghemse vissers, die heel wat ervaring hebben in het bootvissen en kantvissen, vierden hun 45-jarig bestaan met een nieuwe outfit. Een online visverkoop was een mooi geslaagd project. De foto toont een knappe samenhorigheid en de wil om te blijven doorgaan met de mooie club.

De gevechten van augustus en sep-

tember 1914 in Eppegem werden dit 

jaar op een bescheiden manier her-

dacht. Een delegatie van de Nationale 

Strijdersbond en Vrienden van de 

Militaire begraafplaats brachten hulde 

aan de 228 gesneuvelden. ”Door de 

lock down hebben we weer ervaren 

wat vrijheid betekent“, stelde Didier 

Rombaut. “Ook in moeilijke tijden 

past het om de 56 burgerslachtoffers 

en 47 militairen uit onze gemeente te 

herdenken en dat zullen we blijven 

doen”, vulde schepen Greta Lauwers 

aan. Bloemen en de Last Post sloten het 

korte herdenkingsmoment af. (JD)

De 36ste sportweek van de gemeente kende door corona een ongewoon verloop in bubbels en het keuzeaanbod was voor de deelnemers ook sterk beperkt. ”We hebben zes bubbels gevormd met vaste locaties in de gemeente, zodat we geen bus verplaatsingen moes-ten organiseren.  Contactsporten werden uit het aanbod weggelaten”, licht Marcus Van Roosbroeck toe. Er was keuze tussen skeeleren, windsurfen, basketbal (foto), tennis, padel en ropeskipping. ( JD)
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Voor de U7 A en B van FC Zemst is plezier maken nog prioriteit. 

Discipline en structuur bijbrengen en er een homogeen voetballend 

geheel van maken staat elke training op het programma.

De U9 van FC Zemst zijn dappere voetballertjes. “Twee keer per week trainen ze met het mes tussen de tanden, tijdens de wedstrijd zetten ze nog een extra gebit bij”, zegt hun trainer Sam Devroede.

1902 deelnemers lieten 

zich registreren om zwerf-

vuil te gaan rapen, maar 

het waren er ongetwijfeld 

nog een pak meer. Sinds 

de vorige acties zijn een 

ongekend aantal ‘mooima-

kers’ wekelijks met grijp-

stokje en afvalzak actief om 

een vaste sector  proper te 

houden. Initiatiefneemster 

Sara Pieters spreekt er 

mensen op aan die afval 

weggooien en wijst hen op 

hun onverantwoord gedrag. 

Ze hoopt dat die nestver-

vuilers gaan inzien dat een 

propere buurt de mensen 

blijer maakt.
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Harmonie Sint-Hubertus Elewijt oefende tijdens de coronacrisis uit noodzaak en 

gebrek aan mogelijkheden in de kerk van Elewijt. De voorzorgmaatregelen waren 

perfect. “Een belevenis rijker”, zeiden ze in koor na afloop.  

De U16 meisjes van SK Laar zijn super gemotiveerd voor het nieuwe 
seizoen. Talent, goed voetbal en sfeer, alles is aanwezig. “Ze maken 
reclame voor het vrouwenvoetbal”, weten afgevaardigde Carla De Coninck en trainer Els.

De B-ploeg van KFC Eppegem was in het weekend van 5 september op stage 

in Blankenberge. Het was een topweekend in de zon waarbij naast voetbal 

ook gesurft werd. Ideale teambuilding om de groepssfeer te optimaliseren 

en hen voor te bereiden op de start van het nieuwe seizoen. 
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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

 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

Officiële Solero verdeler
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Scheef
bekeken

Het was een beetje kil in zijn hart… toen Vince zijn auto instapte en met de fiets achterop richting Oost-
kantons reed. Net de 50 voorbij, geen vrouw meer in zijn leven, kinderen die op eigen benen stonden, job 
verloren door corona… Meer miserie hoefde niet. Een weekje zalig zoeven over rustige ravels, weg van alle 
domme drukte en storende stress. ’s Middags even verpozen en wat nuttigen in de plaatselijke Konditorei, 
waar de locals luidruchtig het leven bespraken in het gezelschap van koffie en taart, een Weissbier of 
een flinke karaf geestverruimend druivensap. Deze laatsten hield Vince voor ’s avonds in één of andere 
Bed & Bike waar hij eerst zijn bestofte en bezwete lijf kon opfrissen, een stevig maal achter de kiezen kon 
stoppen en dan lekker languit kon bekomen. Eerst op het terras, nadien op een malse matras. Met een 
tv-beeld waarop het leek alsof de hele wereld in een sneeuwstorm zat en Wifi die alleen werkte als hij er 
zelf zin in had. Hooguit internet bij vlagen en beperkt tot de inkomhal. Vince genoot tot in zijn verste vezels 
van de zalige stilte en de warme mensen om hem heen. Zeker van Marita, die hem in dit godvergeten oord 
verwelkomde. In een oase van peis en vree in een gezellige Duitstalige gemeenschap, onderdeel van een 
Waals gewest dat er zich amper om bekommerde. Zoals de zowat honderdduizend andere Oostkanton-
ners kreeg ook Marita liefst van al Vlamingen over de vloer. 

Terwijl zij Vince incheckte bracht haar papa de koersfiets – een juweeltje van een paar duizend euro’s 
- naar de garage. Toen zij hem naar zijn kamer begeleidde en de deur opende, stootte hij in een nogal 
onhandig maneuver met zijn elleboog tegen haar borsten. Vince verontschuldigde zich voor de ongewilde 
aanraking. Marita’s coronamasker verborg haar reactie. Bij het diner kruisten hun blikken elkaar meer dan 
nodig. En zo vaak als ze maar kon, vulde ze Vince zijn wijnglas bij. Hij liet het zich welgevallen en genoot 
van de gepersonaliseerde service. Bij het ontbijt mocht hij kiezen tussen een zacht of hard gekookt ei, 
een roerei of een spiegelei. Het lunchpakket dat hij meekreeg voor de dag was stevig en heerlijk tegelijk. 
Met wat extra chocolaatjes en daarbij… een piepklein papiertje. Een stukje van een Post-It note met een 
telefoonnummer op. Vince kon zich niet bedwingen en belde… helaas, geen bereik. Scheisse! Hij maakte 
halfweg rechtsomkeer. Troisvierges zou voor een andere keer zijn. Marita had de kamer gepoetst en buiten 
het weten van haar vader om, weer voor Vince gereserveerd. Zo zeker was zij ervan dat hij zou terugkeren. 
Vince wist niet wat hem overkwam. Op hun wekelijkse sluitingsdag liet Vince zijn fiets voor wat hij was en 
gingen ze samen wandelen. Vanuit het dal, helemaal naar de top van de heuvel. Naar een hoevetje dat 
te koop stond. Vince wist genoeg: hier kom ik wonen. Alleen in alle rust en stilte. Maar met iemand in de 
buurt… iemand die ook wist wat ze wilde. Terug in het dal weerklonk uit een open venster: Love is a burning 
thing, and it makes a firery ring… And it burns, burns, burns, the ring of fire… Johnny Cash had het niet beter 
kunnen bedenken.

Alex Lauwens
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Ten Velde
ZEMST - Niet alleen de natuurliefhebbers van Zemst krijgen dit jaar, bij monde van Natuurpunt, 

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

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

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

zomerseizoen.
De zomer is voorbij en wat voor een 
zomer hebben we gehad! Droog, droger 
droogst. Menig landbouwer uit Zemst 
keek steeds vol hoop naar de buien-
radar in de hoop de zo broodnodige 
regen te krijgen. Ja. Men voorspelde 
steeds pittige buien maar als puntje 
bij paaltje kwam, lieten de regengoden 
Zemst steeds links liggen. De enkele 
regenvlagen die we dan in augustus 
kregen konden het tij niet meer keren. 
Vele verschroeide maïsvelden en wei-
den waar geen groen sprietje meer te 
vinden was, waren het gevolg. Maar er 
is beterschap voorspeld. Verschillende 
instanties gaan samenwerken om het 
opgepompte werf/grondwater via een 
databank aan landbouwers aan te 

bieden. Ik zou zeggen, eindelijk word er 
nagedacht! En nu maar hopen op een 
natte winter.

Ander nieuws komt er van de Hoge  
Gezondheidsraad die erop aandringt 
om glyfosaat (van het gekende Round-
up) volledig te verbieden. Zij halen 
echter geen enkele echte reden aan 
waarom, tenzij dat het waarschijnlijk 
kankerverwekkend zou zijn. De WHO 
daarentegen is van mening dat glyfos-
aat, als het op kankerverwekkend zijn 
aankomt, op dezelfde rangorde staat 
als barbecueën of teveel in de zon 
staan. Tja, wie heeft er gelijk?!

Ook was het feest bij de natuurver-

enigingen, reden was de erkenning 
en verwerving van hun vijfennegentig-
duizendste hectare. Niet onbelangrijk 
daarbij is de bijhorende subsidiëring 
van honderden euro per hectare. We-
tende dat het Vlaamse Gewest een 
kleine zeshonderdduizend hectare 
cultuurgrond heeft, min vijfennegen-
tigduizend dan denk ik dat er meer 
dan een redelijk evenwicht bereikt is. 
Laat de boeren alstublieft nog genoeg 
grond om van te leven.

Tot slot nog een kleine ode aan de 
landbouwers in deze donkere corona-
tijden. 

Tekst en foto: Stef Apers

Gehavende maïs door de droogte.
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CODE STIJL

Een echte man laat Covid-19 zijn leven niet bepalen.

Hij blijft trouw aan zijn dresscode en straalt

bij elke ontmoeting - reëel en virtueel.

Hij gaat voor een bubbel vol klasse en kwaliteit.

Bij Gentlemen heerst altijd ... 

J.B NOWÉLEI 43, 1800 VILVOORDE

T  02 251 03 95 - GENTLEMEN@TELENET.BE

OPEN VAN DINSDAG TOT ZATERDAG

 VAN 10 TOT 18 U.

WWW.GENTLEMENVILVOORDE.BE 

DE BELANGRIJKSTE CODE …
IS JE DRESSCODE

KOOPZONDAGEN

 11 en 18 oktober 
van 11 tot 16 uur
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Dertig dagen gelukkig zijn
ZEMST - Er bestaan 1.001 verschillende apps en allemaal beloven ze je hetzelfde: je doel bereiken 

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

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

het voor u uit!

Eindelijk gedaan met al dat sporten 
en diëten. Met dertig dagen happiness 
op het programma kan het niet meer 
misgaan! De app die ik hiervoor ge-
bruik heet ‘30 days of happiness’. De 
roze interface en de gele smiley zijn 
al veelbelovend. Elke dag krijg je een 
nieuwe uitdaging waarvan je gelukkig 
wordt. Ik ben benieuwd.

Kleine taakjes
Een deel van de uitdagingen bestaat 
uit kleine taakjes die je moet uitvoeren. 
Zo moet je water drinken bij het op-
staan, opruimen, een lijstje met goede 
dingen maken en jezelf een cadeau-
tje geven. Vooral die laatste opdracht 
vond ik zeer interessant.

Ook moest je tijd spenderen met een 
huisdier. Het kwam goed uit dat ik net 
bij mijn schoonmoeder ging eten. Muts 
de kat en ik hebben al jaren een band 
van wederzijds wantrouwen. Tijdens 
het eten passeert Muts langs de tafel. 
We wisselen een paar achterdochtige 
blikken uit en daar blijft het bij. Ach ja!

24 uren
Een aantal dagen krijg je 24 uur uit-
dagingen. De allereerste uitdaging op 
dag één is ‘niemand beoordelen/be-
kritiseren’. Dit is een pak moeilijker dan 

ik dacht. Een paar keer moet ik zuch-
ten, mijn gedachten van me afzetten 
en verdergaan.

De tweede lange uitdaging is niet kla-
gen. Aan deze uitdaging begin ik vol 
goede moed en met een positieve in-
gesteldheid. En dan begint om 3 uur ’s 
nachts de NMBS werken uit te voeren 
op 10 meter van mijn slaapkamer-
raam. Maar ja, ik mag niet klagen! En 
weet je wat? Het werkt. Doordat je net 
niet mag klagen, leg je alles sneller 
naast je neer. Je wordt gelukkiger en 
meer gelaten. Eentje om te onthouden!

Een andere lange uitdaging is een hele 
dag niet kwaad worden. Hierover licht 
ik mijn vriend op voorhand in. Hij vindt 
mij namelijk geweldig grappig als ik 

geïrriteerd ben en maakt er een sport 
van om mij een aantal keer per dag 
zover te krijgen. Maar niemand kan 
mijn goed humeur wegnemen!

Dat heet dan...
De laatste opdracht is een volledige 
dag me-time nemen. Hemels! Con-
clusie: ondanks de soms wat makke-
lijke opdrachten neem ik redelijk wat 
mee uit deze app. Niet klagen of be-
kritiseren en de natuur intrekken doen 
heel wat voor je gemoed.
 
Na al dat sporten, diëten en bevorde-
ren van het humeur wordt het tijd voor 
het uiterlijk. Dat zal ik aanpakken met 
de ‘30 days beauty makeover’. 

 Tekst en foto: Ansje Brassine

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

De laatste uitdaging is een dagje me-time. Niets beter 
dan op een bootje in Gent met mijn vriendinnen!
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/61 40 45

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

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



35

Ademen met Katrien
ZEMST-LAAR – Hartcoherentiecoach Katrien Geeraerts brengt alweer een boek uit, deze keer over 

hyperventileren. Ze wil hiermee het taboe doorbreken, want het is veel meer dan ‘in een zakje bla-

zen’.

Na haar boek ‘Blijven Ademen’ in 2017 
wil Katrien nu met haar werkboek 
‘Hyperventilatie, angst en paniek’ het 
taboe rond hyperventileren doorbre-
ken. Zeker in deze coronatijden treedt 
de stoornis bij steeds meer mensen 
op. “Iedereen kent de acute vorm wel 
waarbij je iemand in een plastic zakje 
ziet blazen, maar voor 90 procent van 
de hyperventilanten is het een chro-
nisch probleem”; begint Katrien.
 
Ze weet als geen ander welke gevol-
gen stress met zich mee kan bren-
gen. Zes jaar geleden kreeg ze met 
een burn-out te kampen, maar mede 
dankzij de ademhalingstechniek ‘hart-
coherentie’ geraakte ze uiteindelijk uit 
het diepe dal. Ze besloot haar profes-
sionele leven helemaal om te gooien 
en werd zelf hartcoherentiecoach. In 
2017 schreef ze zelfs een boek over 
de speciale ademhalingstechniek om 
lotgenoten te helpen. Dat boek – ‘Blij-
ven Ademen’ – ging maar liefst 10.000 
keer over de toonbank en werd dit jaar 
nog vertaald naar het Frans. Sindsdien 
is het ook te koop in Wallonië, Frank-
rijk en Canada. Katrien heeft de smaak 
van het schrijven duidelijk te pakken, 
want in oktober verschijnt haar tweede 
boek. Met het werkboek ‘Hyperventila-
tie, angst en paniek’ wil ze samen met 
de Nederlandse hyperventilatiecoach 
Nicole Smit het taboe rond hyperventi-
latie, angst en paniek doorbreken.
 
Is er dan nog steeds een groot 
taboe rond deze problematiek? 
“Absoluut, want iedereen kent wel de 
acute vorm van hyperventilatie waar-
bij je iemand in een zakje ziet blazen, 
maar deze onzichtbare beperking gaat 
veel verder. Negen op tien hyperventi-

lanten heeft een chronisch probleem. 
Ze ademen voortdurend verkeerd, 
waardoor ze duizelig worden, zich ijl in 
hun hoofd voelen, vermoeid geraken, 
angstig worden, een druk op de borst-
kas krijgen, last hebben van hartklop-
pingen of tintelingen in de vingers krij-
gen. Je merkt dat het hyperventileren 
of angstig zijn niet sociaal aanvaard is, 
terwijl andere ziektes zoals hartfalen 
of diabetes dat bijvoorbeeld wel zijn. 
Hyperventilanten hebben een gevoel 
van onmacht en schaamte, wat tot so-
ciaal isolement kan leiden.” 

Wie is vatbaar voor een (chroni-
sche vorm) van hyperventilatie? 
“Iedereen is vatbaar maar vooral per-
fectionisten, pleasers (mensen die 
alles doen om anderen gelukkig te 
maken), controlefreaks, zij met een 
laag zelfbeeld en mensen die over 
hun grenzen gaan. Ze schuiven hun 
eigen noden aan de kant, waardoor ze 
uit balans geraken en te snel of te op-
pervlakkig gaan ademen.” 

Wat is het verschil tussen acute 
en chronische hyperventilatie? 
“De acute vorm is heel zichtbaar. Men-
sen worden heel paniekerig en belan-
den in de meeste gevallen in het zie-
kenhuis. Bij een chronische vorm is het 
meestal niet zichtbaar, wat het er niet 
gemakkelijker op maakt. De patiënten 
gaan hoog in de borst in plaats van in 
de buik ademen en gaan vaak ook veel 
dieper ademhalen. Daardoor geraakt 
hun ademhaling uit het normale ritme, 
waardoor ze gaan hyperventileren.” 

Op welke manier kan je werkboek 
helpen bij het aanpakken van dit 
probleem? 
“Hyperventilatie vergt een multidisci-
plinaire aanpak. Belangrijk daarbij is je 
levensstijl aan te passen. We leggen 
niet alleen heel duidelijk uit waardoor 
deze klachten ontstaan maar geven 
vooral veel tips en oefeningen zoals 
welk voedingspatroon kan helpen, 
hoe je in beweging moet blijven, hoe 
belangrijk een correcte slaap is, hoe 
je moet leren doseren en welke ont-
spanning kan helpen. Daarnaast vraag 
ik de lezer om een dagboek bij te hou-
den met als doel bepaalde patronen 
te herkennen, opnieuw te leren voelen 
en je grens te leren ontdekken. Wie 
kampt met chronische hyperventilatie 
moet opnieuw leren leven op zijn of 
haar eigen tijd en tempo.” 

Merk je dat het coronavirus een 
impact heeft? 
“Het aantal mensen met dit soort van 
problemen is de laatste tijd toegeno-
men. Niet alleen zorgt het virus voor 
angst bij mensen, ook het mondkapje 
zorgt ervoor dat we anders gaan ade-
men. Daarom is het onder andere be-



36

langrijk om via de neus te ademen en 
je schouders laag te houden” 

‘Werkboek hyperventilatie, angst en 
paniek’ is verkrijgbaar vanaf midden 
oktober in de boekenwinkels, maar je 
kan alvast je gesigneerd exemplaar 
reserveren via www.biofeedbacktrai-
ning.be .

We mogen ook 5 exemplaren van dit 
nieuwe werkboek en 5 stuks van haar 
vorige boek ‘Blijven ademen’ weg-
geven. Wil je winnen? Stuur dan een 
mailtje naar info@dezemstenaar.com 
met je adres erin vermeld, en als on-
derwerp ‘boek winnen’. Wij kiezen wil-
lekeurig 10 winnaars uit!

Tekst: Marijke Pots, foto: Katrien Geeraerts

Theaterliefhebbers ‘pikken’ QR-
code van luisterbanken
ZEMST - Op achttien rustbanken in Zemst werd een sticker met een QR-code gekleefd. Wie de code 

met zijn smartphone scande kon er een verhaal beluisteren maar amper enkele dagen later waren 

er al meerdere klevers weggenomen.

Open Doek, de koepel van toneelver-
enigingen, lanceerde de zomerse en 
coronaproof podcast ‘Het Bankje’ in 60 
gemeenten in Vlaanderen. Dat bood 
de mogelijkheid om op de rustbank 
een intiem, bizar of aangrijpend ver-
haal te beluisteren, dat zich mogelijk 
afgespeeld heeft op dezelfde plek 
waar de bank staat. Ook Zemst stapte 
in dat project.

Om dit theaterproject te verwezenlij-
ken werden verschillen disciplines uit 
de amateurkunsten uit heel Vlaande-
ren en Brussel samengebracht: thea-
termakers en acteurs, schrijvers en vi-
sueel-grafische talenten. Allen samen 
meer dan 100 amateurkunstenaars.

“De stickers met de verhalen werden 
aangeleverd door Open Doek”, zegt 
Ger De Broeck van toneelkring Laby-
rint Elewijt. ”Ik nam het op mij om de 
stickers op 18 verschillende locaties in 
de gemeente aan te brengen. Vrij snel 
stelde een wandelaar vast dat er stic-

kers verdwenen waren. Door de wind 
of de regen is dat niet mogelijk. Mis-
schien een fervente theaterliefhebber 
die ze nu thuis op een bankje in zijn 
tuin beluistert.”

Voor Open Doek is dat niet meteen 
een verrassing. Elders werden de-
zelfde feiten gesignaleerd. Er werden 
vervangende stickers aangevraagd en 

opnieuw aangebracht. Het project liep 
tot eind september.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

De QR-klever op sommige banken werd weggenomen.
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Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
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(Geen) regen boven den  
Ambroos? Een kleine factcheck
HOFSTADE – Wanneer regent het? En wanneer niet? Een druppeltje op het terras, nog eentje, mis-

schien een eerste bliksemslag, en… ja, en dan? Dan zou het normaal moeten donderen, tot de 

weergoden  de heerlijke koude druppels op het uitgeputte gazon laten neerdalen. Hopelijk heeft u 

net op dat moment geen barbecue georganiseerd, hoewel: eigenlijk was dat deze zomer echt niet 

aan te bevelen. Wat we wel zagen was de droogte. Echt vochtig weer was het niet tijdens de corona- 

zomer. 

Maar we schreven ‘ja, en dan?’ want op 
Den Ambroos in Hofstade zaten we wel 
héél vaak op het vervolg te wachten. Er 
kwam maar geen vervolg op die eer-
ste druppeltjes, hoewel die elders wél 
in groten getale gesignaleerd waren. 
Dat wisten we. Waarom? ’s Avonds re-
den we vaak van Leuven naar Hofstade, 
en als in de universiteitsstad de regen 
naar beneden gutste en alle stof uit de 
straten in één grote hemelse poets-
beurt was verdwenen, kwamen we in 
Hofstade aan en… wat dacht u? Pre-
cies: alles was kurkdroog gebleven. 
Geen drupje. Niets, nada, noppes…
 
“Was het jullie ook opgevallen?”, vroe-
gen we aan de buren. “Nou, niet echt”, 
was het antwoord. Wat kon er toch 
gebeurd zijn? Wie over de vloer kwam 
(en dat waren niet veel mensen, u 
weet wel waarom…) werd gepolst over 
een mogelijke verklaring. “Ik weet het”, 
zei iemand. ”Er staan machines in 

Sint-Katelijne-Waver, waarmee ze de 
regenwolken wakker schieten en zo de 
hemel aftappen voor water, zodat hun 
asperges groeien.” Wat voor machines 
dan? “Hagelkanonnen.”

Regenkanonnen bestaan niet. Maar er 
bestaan wel degelijk hagelkanonnen. 
U moet dat maar eens opzoeken, het 
zijn vervaarlijk uitziende toestellen die 
met schokgolven zouden verhinderen 
dat het hagelt, en er dus ‘slechts’ ge-
wone regen valt. Maar zouden de bra-
ve inwoners van Sint-Katelijne-Waver 
die dingen in hun achtertuinen staan 
hebben?  En werkt dat soort machines 
écht? Iemand verdient goed geld met 
die te verkopen, maar of ze echt wer-
ken, werd nooit aangetoond. Zonde van 
de investering.

Dan maar een andere hypothese uit-
geprobeerd. Misschien veroorzaakt de 
lucht boven de gigantische plas in het 

Provinciaal Domein turbulenties die 
de wolken lokaal verjaagt? Even naar 
het KMI gebeld. Van de opvolgers van 
Armand Pien leerden we dat die plas, 
hoe aantrekkelijk ook, veel te klein is 
om het weer te beïnvloeden. En ‘en 
passant’ vroegen we natuurlijk ook of 
het inderdaad minder had geregend 
op onze goede ouwe Ambroos. De wij-
ze dame vertelde ons dat de dichtstbij-
zijnd lokale meter ergens in Eppegem 
staat, en daar, ja daar had het normaal 
geregend…niet al te veel, maar ook niet 
veel minder….

Waarmee het raadsel dus allesbehal-
ve opgelost was. Maar misschien zat 
de oplossing voor het raadsel wel in 
ons hoofd? Wie in een droge zomer wil 
dat het regent omdat we alle dagen 
op een gazon uitkijken waarin we veel 
werk steken en dat langzaam maar 
zeker verdroogt, ziet maar al te graag 
zijn idee bevestigd dat het hier nooit 
regent. Natuurlijk was het een droge 
zomer en mocht het meer regenen. En 
als je je verplaatst kom je meer lokale 
onweders tegen dan wanneer je je op 
één plek bevindt… wat nogal wiedes 
is. Conclusie: dat het op den Ambroos 
minder regende… dat had wellicht 
meer te maken met de gedachten in 
ons hoofd dan met de overwaaiende 
wolken.

Tekst: Filip Buekens & Veerle Mollekens, 
foto: Jean Andries
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Vis, vis, lange vis...
ZEMST - ... Die in Zemst gevangen is! Tom, de papa van Tuur, stuurde ons in augustus een foto door 

van zijn zoon met een formidabel exemplaar van een steur in zijn armen. Volgens hem de grootste 

vis ooit gevangen in een Zemstse vijver.

Dat wou de Zemstenaar zelf wel eens 
van op het droge gaan bekijken. We 
spreken af met Tuur, Tiebe en zijn va-
der aan de visvijver waar de gladde buit 
werd binnengehaald.

Jullie zijn hoogstwaarschijnlijk 
de jongste vissers van Zemst. 
Hoe zijn jullie hierdoor gebeten 
geraakt?
Tuur: “ik leerde het vissen een paar jaar 
geleden van mijn papa. Hij toonde mij 
de kneepjes van het vak en ik begreep 
al snel wat je met een vislijn moest 
aanvangen. Ik vond het spannend en 
al snel had ik alles beet. Intussen is 
vissen mijn favoriete hobby geworden. 
Mijn papa en ik vissen af en toe samen 
en ik denk wel dat hij trots is op mij.”

Tiebe: “ik woon aan de vijver en vis ook 
al een paar jaar. Mijn opa heeft mij al-
les geleerd en de lokroep van het wa-
ter is vaak zo groot dat ik zodra het licht 
wordt aan de waterkant zit.”

Tuur: “Ik leerde Tiebe hier aan de vis-
vijver kennen en al snel werden we 
vrienden. We zitten vaak samen aan 
de vijver, zij aan zij, maar ook niet te 
dichtbij.”

Papa van Tiebe: “De jongens kwamen 
de afgelopen maanden vaak vissen 
omwille van de lockdown. In plaats 
van te gamen was de visvijver een uit-
stekende plek om buiten te zitten en 
ondertussen aan sport te doen. Want 
dat is vissen zeker! Er komt heel wat 
tactiek en parcourskennis bij kijken. 
Ook een opperste concentratie en een 
goede conditie zijn vereist. Ook een 
dosis gezond verstand en teamwork 
komen van pas. Ze konden mekaars 

hulp zeker goed gebruiken toen ze 
onlangs die enorme vis uit het water 
haalden.”
 
Hoe haalde je zo’n kolos boven 
water, Tuur?
Tuur: “Op een gegeven moment voelde 
ik dat ik beet had en het werd al snel 
duidelijk dat dit de vangst van mijn le-
ven zou zijn! Wat een klepper was dat!”

Tiebe: “Ik hoorde Tuur roepen en zag 
hem hard trekken aan de vislijn. Ik be-
greep dat hij wat hulp kon gebruiken 
en samen probeerden we de vis uit het 
water te trekken.”
 
Tuur: “We hadden meteen door dat het 
een gigantisch beest was en haalden 
hem met al onze kracht uiteindelijk 
uit het water. Wat een spartelend sterk 
beest was dat. Ik kon mijn ogen niet 
geloven! Ik heb de vis even in mijn ar-
men gedragen en viel haast om van 
zijn gewicht. Tiebe haalde er snel zijn 
papa bij om er een foto van te ma-

ken. Na de foto legde ik hem terug in 
het water en zwom hij pijlsnel weg. Ik 
moest echt bekomen van de emotie 
en ik geloof graag dat de vis dit mo-
ment ook niet gauw zal vergeten.”

De jongens zijn duidelijk al lang geen 
groentjes meer, ondanks hun jonge 
leeftijd van 9 jaar. Ook verwacht je niet 
meteen dat dit jonge grut met een 
engelengeduld aan de waterkant het 
gepaste moment afwacht om een vis 
aan de haak te slaan. Deze jongens 
voelen zich aan de rand van de vijver 
duidelijk zelf als een vis in het water.
 
Ondertussen kregen er nog een paar 
van hun leeftijdsgenoten de smaak te 
pakken en worden de Zemstse visvij-
vers stilaan meer en meer bemand 
door het jonge volkje. Altijd fijn om de 
jeugd van tegenwoordig buiten te zien 
hengelen. En ze vissen er niet naast!

Tekst en foto: Véronique Baudrez

Tuur en Tiebe tonen trots hun reusachtige vangst.
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Coronavirus sterker dan twee 
wereldoorlogen
ZEMST-LAAR – Voor het eerst in 147 jaar vond de voetbedevaart van Zemst-Laar naar Onze-Lieve- 

Vrouw van Scherpenheuvel niet plaats. Door corona was de bedevaart al van mei naar augustus 

verschoven en door het groeiende risico uiteindelijk ook afgelast.

Twee wereldoorlogen hielden de Lare-
naars niet tegen om ieder jaar te voet 
naar Scherpenheuvel te gaan. Een ‘vi-
rusje’ slaagt daar nu wel in.

“De devotie voor O.L.V. van Scher-
penheuvel houdt al 147 jaar stand”, 
zegt bedevaartorganisator Johan  
Ceuppens. Sinds 1874 vond die zonder 
onderbreking plaats. Die traditie brengt 
nog ieder jaar een vijftigtal bedevaar-
ders op de been, waarvan er heel wat 
zowel de heen- als terugweg te voet 
afleggen. Dat is een stevige fysieke in-
spanning van tweemaal 45 kilometer 
waarin meditatie, gebed en hulpvaar-
digheid centraal staan. Traditioneel 
heeft deze voettocht plaats tijdens 
Onze Lieve Heer Hemelvaart maar 

door de coronatoestanden schoven 
we al op naar het weekend van 22 en 
23 augustus. De 147ste bedevaart zou 
dan uitzonderlijk in augustus een co-
ronaversie worden.”

Met spijt in het hart moest echter ook 
dit initiatief geschrapt worden. ”Omdat 
afstand houden gedurende het hele 
traject vrijwel onmogelijk is, zou ieder-
een een mondmasker moeten dragen 
en dat zagen we niet zitten. Muzikale 
begeleiding met blaasinstrumenten 
mocht ook al niet en de mogelijkhe-
den om er te overnachten en te eten 
waren ontoereikend voor onze groep. 
We willen dit als groep beleven en niet 
in een versnipperde vorm en dus is 
de 147ste editie uitgesteld tot volgend 

jaar”, zegt Johan met spijt in het hart.

Zelf is hij niet bij de pakken blijven 
neerzitten. Op 20 mei om 4 uur ‘s mor-
gens heeft Johan zijn wandelschoenen 
aangebonden en is hij helemaal alleen 
naar Scherpenheuvel gestapt.

Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto’s: Juliaan 
Deleebeeck en Johan Ceuppens.

 

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

De bedevaarders bij terugkomst in 2017.

Johan Ceuppens deed het op zijn eentje.
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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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Beiroet in puin, ook jij kan helpen!
HOFSTADE - De explosie op 4 augustus in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon, heeft een 

ware ravage aangericht. Duizenden gezinnen zitten zonder huis en ook de lokale handelaars zijn 

zwaar getroffen. Het hamburgerrestaurant ‘The Bros’ van de familie Balabanian werd in puin gelegd. 

Julie Geerts uit Hofstade, die vorig jaar de liefde volgde en een jaar in Libanon woonde, startte met 

een inzamelactie voor de heropbouw van het restaurant.

De ondertussen voormalige vriend 
van Julie, Roy, baat het restaurant uit 
samen met zijn twee broers in de uit-
gaanswijk van de hoofdstad, Mar Mik-
hael. Het restaurant van Roy en zijn 
2 broers is een hip en gezellig plek-
je waar de Libanese jeugd naartoe 
gaat om te genieten van een sappige 
burger met frietjes, een fris pintje en 
eventueel nog wat chicken wings erbij. 
Er speelt altijd trendy muziek op de 
achtergrond. De wijk ligt in vogelvlucht 
op ongeveer 1 kilometer van de haven, 
en de handelszaak van Roy werd zwaar 
getroffen.
 
Julie vertelt: “Als gevolg van de explosie 
is het restaurant nu al twee maanden 
gesloten waardoor er geen omzet is en 
de werknemers geen inkomen meer 
hebben. In Libanon krijg je namelijk 
geen 70% werkloosheidsuitkering in 
moeilijke tijden.

In Beiroet, the Paris of the Middle East, 
heb ik een fantastische tijd beleefd. Het 
is een plekje van vrijheid en schoon-
heid in het Midden-Oosten. Ik zou uren 
uitgebreid over Beiroets bruisende 
straten en de fantastische inwoners 
kunnen vertellen, maar eigenlijk doen 
mijn woorden Beiroet geen recht. Je 
zou er zelf naartoe moeten gaan om 
de stad te ontdekken, zelf verliefd wor-
den op de architectuur, de verborgen 
straatjes, en de gastvrijheid van de 
mensen.”

Geen rampenfonds
Er wordt volop gedacht en gewerkt 
aan de heropbouw van het restaurant, 
maar de materiële schade is enorm. 
De kosten van het opnieuw bedrijfs-
klaar maken van ‘The Bros’ zijn ge-
schat op 32.000 US dollars. Zolang een 
terroristische aanslag niet uitgesloten 
wordt, komt de verzekering niet tussen 

en zoiets als een rampenfonds be-
staat niet in Libanon.

De ravage na de explosie komt nog 
eens bovenop een grote financiële en 
politieke crisis die al enkele maanden 
heerst in het land en Libanon werd 
failliet verklaard.  Combineer dat met 
de lockdown veroorzaakt door het co-
ronavirus en hyperinflatie is een feit. 
Het waren dus al moeilijke tijden voor 
‘The Bros’ en voor alle Libanezen.

De geldinzamelactie moet ervoor zor-
gen om het restaurant zo snel moge-
lijk terug op gang te krijgen zodat Roy 
en zijn broers snel opnieuw  kunnen 
openen en hun werknemers laten 
starten.

Steunen doe je zo
Julie verkoopt wafeltjes ten voordele 
van ‘The Bros’. Je kent ze wel, die kar-
tonnen dozen gevuld met lekkere va-
nille- of chocoladewafeltjes die de lo-
kale Chiro en scoutsgroepen ook vaak 
verkopen. Ze kosten 6 euro per doos, 
meer geven mag ook.
  
Wafels bestellen kan via   
juliegeerts43@gmail.com. Hoef je geen 
wafels, maar wil je Roy en zijn broers 
wel graag steunen dan kan je ook ge-
woon een bedrag doneren.

Tekst: Veerle Mollekens, foto’s: Julie Geerts

'The Bros' voor de explosie... ...en na.
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Lenn vond de leeshonden! 
Biggen, motten, slakken, ratjes, een  
reetje, knuffelberen, … de Zemstenaar 
van september zat boordevol toffe 
Zemstse diertjes. Wie goed keek, zag 
ook driemaal de leeshond, het enige 
diertje waar je een prijs mee kunt win-
nen. Toen Lenn (10) uit Zemst-Laar de 
leeshond drie keer kon spotten, waagde 
hij dan ook zijn kans. Hij stuurde zijn 
antwoord in en werd als winnaar van de 
maand geloot. Proficiat, Lenn!
 

Lenn woont met zijn broer Jitse en 
zijn papa en mama in Laar. Hij is een 
fervente voetballer, speelt graag op de 
Playstation en zoekt vanaf nu in zijn 
vrije tijd ook naar leeshonden. Dit was 
Lenns eerste deelname, maar hopelijk 
volgen er nog!
 
De leeshond sloop in drie foto’s van het 
septembernummer. Een eerste keer 
stond hij op pagina 7, zittend op een 
paard bij de Laarse biggetjes. Enke-
le pagina’s verder zwaaide hij naar de 
lezers vanop de foto van fietsenwinkel 
Lauwers, op pagina 11. De laatste foto 
was de allermoeilijkste om te vinden: 
de leeshond camoufleerde zich op pa-
gina 18 achter de Weerdse Doua Asaad. 

Wil je net als Lenn Z-cheques winnen? 
Stuur dan je antwoord naar ons mail-
adres (leeshond@dezemstenaar.com) 
of geef een geschreven antwoord af 
in een bibfiliaal of in het Hof van Laar. 
Noteer de pagina’s waarop de lees-
hond(en) verstopt zit(ten) in je antwoord. 
Vermeld ook steeds je deelgemeente, 
je naam en je telefoonnummer, zodat 
we je snel kunnen bereiken voor een 
foto in onze volgende editie. Inzenden 
moet deze keer vóór 12 oktober.

Tekst en foto: LS

BE 0693.846.740

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

GSM 0475/869 163
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