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Gezocht!

De voorbije maanden konden jullie de ‘dertig 
dagen’ uitdagingen van lay-outster Ansje 
volgen. Volgend jaar start ze een nieuw 

project: bijzondere bezigheden. 

Heb jij een unieke, speciale, interessante of 
gewoon keileuke hobby die je graag eens in 
de kijker wilt zetten? Stuur dan een e-mail 
naar ansje.brassine@hotmail.com. Wie weet 

komt zij een dagje mee volgen!

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Sinte Mette den nieve,
den âaven is verteid,

`k zâa zoë geire e vureke stoke,
`k weet ni wie dat heit.

Stokt vû, mokt vû,
Sinte-Mette is hie.
Sinte mette korfke 

Hie wûnt nog e goeje vrâa,
die ons nog wa gève wâa,

gèf wa en ààft wa,
tot tenoiste jaar nog wa.

Sinte Mette op ne stok wilt ge ni gève, wilt 
ge ni gève.

Sinte Mette wilt ge ni gève, geft ma oep.

Weits Sinte Mette lieke in 
schoeën Vloams 

Na al die jaren blijven we de 
Zemstenaar makkelijk vullen 
met interessante artikels. Soms 
denk ik dat er in onze gemeente 
gewoon uitzonderlijk veel boei-
ende mensen wonen en leuke 
dingen gebeuren. Kan dat?

Katrien en Patrick verhui-
zen bijvoorbeeld naar Spanje 
om daar een B&B te openen. 
Wow, ik droom al weg bij het 
idee om terug zorgeloos te 
kunnen reizen, en dan staat 
een stop bij hun verblijf ‘La 

Sorpresa’ op mijn verlanglijst.

En soms stuiten we ineens op een interessante 
inwoner, die al jaren doet wat hij/zij doet. Dat we 
bijvoorbeeld nog nooit een interview deden met 
Elizabeth Van Den Bergh, hoe kan dat nu? Enkele 
maanden geleden leerde ik Elizabeth kennen via 
een workshop ‘spreken met impact’ van Markant 
Zemst. Ze gaf verschillende interessante tips in ver-
band met spreken voor een publiek. Tips waar ik nu 
nog elke week naar teruggrijp, al is het maar om 
een video te maken voor Instagram. Het verbaasde 
me dan ook dat we haar nog nooit aan het woord 
lieten! Bij deze.

Spijtig genoeg komt er een einde aan onze reeks 
‘de 30 dagen’ waarin Ansje in dertig dagen iets 
onder de knie probeert te krijgen. Dat deed ze naar 
aanleiding van het jaar waarin ze dertig werd. Ze 
leefde een maand zoals een Victoria’s Secret model, 
leerde gitaar spelen, noem maar op. En ik vond haar 
bevindingen ronduit hilarisch. Volgend jaar start ze 
met een nieuwe reeks. Welke? Dat lees je hiernaast.

Zelf iets leuks gespot? Een interessante overbuur of 
een uitblinkende dochter of opa? Laat het ons weten!
Stay safe!

 
De winnaars

In ons vorige nummer lanceerden we een wedstrijd waarbij je boeken kon winnen rond ademhalen en hyperventilatie, van de hand van Katrien Geeraerts. Jullie namen massaal deel, en dit zijn de 10 gelukkigen:

Sam Ghyselinck, Sabine Philips, Pascale Poedts, Kristin Vanoeveren, Lut Feys,  Henriette Dauw, Anke Geocze von Szendroi, Wim Spran-gers, Cindy Day en Romina Lorenzetti

Je krijgt je boek toegestuurd via de post. Proficiat!
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Deleebeeck, Katia De Vreese, Alain Dierckx, Alex Lauwens, Veerle Mollekens, Marijke Pots, Laura Schoevaers, Fernand 
VanderAerschot, Rudi Van Geel, Kim Willems.

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

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

En ook: Windkrachters op het Vlinderveld (p11), Zingen 
zonder trrringen (p36).
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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
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Hoe zal ik het zeggen?
ELEWIJT - Voor een groep spreken, het is voor velen een uitdaging. Elizabeth Van Den Bergh helpt als 

‘speaker coach’ om angsten te overwinnen, zelfzekerder te worden en je plaats te durven innemen. 

Ze lanceerde onlangs haar nieuwe online cursus OutLoud, waarbij ze ondernemende vrouwen leert 

om zelfzeker te durven praten voor publiek en op video.

OutLoud
Dat tweeledige gevoel – zoals wanneer 
je net de kans van je leven greep, en 
met een uitgestreken gezicht zei: “Ja, 
dat kan ik!”, en je bijna tegelijkertijd 
even in paniek sloeg en dacht: “Ga ik 
dit écht wel tot een goed einde kunnen 
brengen..?”, hebben  jullie hopelijk ooit 
ook al eens ervaren. En dan, dat zalige 
gevoel wanneer je die ‘half-berekende, 
half-geblufte’ belofte kon nakomen, 
dat is toch wat men voldoening noemt 
of beter nog: enorme voldoening?

Het is bij zulk moment dat we even stil 
stonden toen we een eerste keer ken-
nis maakten met Elizabeth Van Den 
Bergh, een jonge enthousiaste vrouw. 
We hadden afgesproken om het per 
telefoon te hebben over haar nieuwste 
realisatie OutLoud.

Passie en gedrevenheid
Elizabeth, oorspronkelijk uit de Kem-
pen, verhuisde zeven jaar geleden sa-
men met haar man en kinderen naar 

Elewijt. “Het was fijn om na tien jaar uit 
het gezellige Brussel in het landelijke 
Elewijt terecht te komen. Midden in het 
groen en de stad is nooit veraf”, vertelt 
Elisabeth. Op professioneel vlak startte 
ze toen ook met een eigen zaak. Eerst 
met opdrachten in het vertrouwde do-
mein van communicatie maar stilaan 
groeide ze door als speaker coach; dat 
is iemand die je wil helpen om be-
ter voor een groep te spreken. Enke-
le jaren later, toen de zaken goed op 
gang kwamen, stapte haar man Jelle  
Annaars mee in haar bedrijf. Hij ver-
zorgt nu als expert copywriter voorna-
melijk hun marketing, communicatie 
en de noodzakelijke administratieve 
kant van de onderneming. Elizabeth is 
vandaag ook de head speaker coach 
bij TEDxFlanders, een lokaal podium 
van een internationale organisatie die 
enthousiaste mensen stimuleert om 
presentaties te geven over ‘ideas worth 
spreading’ (wat zoveel wil zeggen als:  
alles wat nuttig is om verder te vertel-
len).

”Speaker coach worden is een groei-
proces geweest, en is dat eigenlijk 
nog steeds”, zegt Elizabeth met veel 
overtuiging. “Door mijn positieve inge-
steldheid, mijn gedrevenheid en een 
grote wil om met mensen te kunnen 
werken, vind ik dit een super leuke 
bezigheid die ik met veel passie ver-
vul. Ik ben dan ook trots wanneer ik de 
mensen wat kan bijleren en als ik hen 
professioneel zie groeien.“

Wereldwijd 
Ondertussen is het inderdaad met vele 
klanten op een succes uitgedraaid: 
van kmo-leiders tot CEO’s, zoals die 
van het grootste voedingsbedrijf ter 
wereld (met name Nestlé). Waar er 
voorheen wel wat internationaal reizen 
aan de orde waren, viel het reizen he-
lemaal weg vanwege de coronamaat-
regelen. Ook zagen ze het orderboekje 
zienderogen slinken. Maar Elizabeth 
en haar man bleven niet bij de pak-
ken zitten en werkten (gratis) gepaste 
online trainingen uit. Dit resulteerde 
gelukkig in meer bekendheid en dan 
ook weer in nieuwe klanten, zelfs van-
uit het West-Afrikaanse Benin. 

Wees luid
Elizabeth lanceerde een nieuwe onli-
ne cursus: OutLoud. “Ik werkte dit pro-
gramma uit om ondernemende vrou-
wen te ondersteunen bij het spreken 
voor groepen en op video. Zo kunnen 
ze meer resultaat boeken. Soms lukt 
dit bijvoorbeeld niet voldoende door 
angst, onzekerheid of gewoon gebrek 
aan ervaring”, legt Elizabeth uit. “Ik geef 
deze vrouwen meer zelfvertrouwen, 
zodat hun spreekangst overwonnen Elizabeth helpt ondernemende vrouwen om beter in het openbaar te leren spreken.
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wordt. Ik helpt ze met het bouwen van 
structuur in hun betoog en hoe ze de 
aandacht niet verliezen van hun pu-
bliek. Want publiek spreken is een van 
de efficiëntste manieren om te groei-
en op persoonlijk vlak, net omdat het 
zo spannend is.”

De sessies vinden online plaats. Is je 
interesse gewekt in het leren van be-
ter publiek te spreken, en wil je het zelf 
ervaren, schrijf je dan in voor de gra-
tis cursus op www.speaker.coach/nl/ 
cursus-spreken-openbaar. 

Tekst: Rudi Van Geel, 
foto’s: Elizabeth Van Den Bergh

Enkele tips: praktisch/technisch

1. Zorg voor voldoende licht. Liefst 
langs beide kanten van je gezicht. 

Vermijd tegenlicht. 
2. Zet de webcam op ooghoogte. 

Zodat je niet omhoog of naar 
beneden moet kijken. 

3. Werk liefst met een externe mi-
crofoon. Dat kan eenvoudigweg al 
met de microfoon van de oortjes 

van je telefoon. 
4. Als het kan, zorg voor een sobere 

achtergrond, zonder al te veel 
afleiding. 

Met Elizabeth kan je veilig online en bovendien gratis een publiek leren toespreken.

Jouw advertentie in de Zemstenaar? 
Dat kan! Geef een seintje op een van 
volgende adressen:

• adverteren@dezemstenaar.com
• jean.andries@skynet.be
• 0475/42.02.76

Adverteerders gezocht!
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Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

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

Najaarspromo’s 
t.e.m. 18/12
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Windkrachters op het Vlinderveld
ZEMST - De zeven twintigers van vzw Windkracht, hebben een nieuwe activiteit ontdekt om hun 

weekprogramma zinvol in te vullen. Ze gaan helpen bij boer Davy van de zelfoogstboerderij Vlinder-

veld. “Een echte win-win situatie”, getuigt boer Davy.

Steeds meer consumenten ontdekken 
de korte weg naar lokale hoevepro-
ducten, die ze rechtstreeks bij de boer 
om de hoek kopen. Uit een onderzoek 
van het Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing (VLAM) naar het con-
sumptiegedrag van de Vlamingen tij-
dens de coronacrisis is gebleken dat 1 
op 5 vaker voor lokale producten koos 
dan voorheen. Bovendien zegt 1 op 7 
rechtstreeks bij de boer te kopen door 
de coronapandemie.

Arbeidsintensief
De zelfoogstboerderij Vlinderveld 
pikt daar een graantje van mee, met 
een ruim assortiment aan groenten. 
Groententeelt is arbeidsintensief en 
dus kan Davy wel wat helpende han-
den gebruiken.
 
“Dat kwam onze vzw Windkracht goed 
uit. Door de contactbeperkingen van 
corona liep het aanbod aan karweien 
sterk terug”,  legt Ingrid uit. ”We gingen 
op zoek naar plaatsvervangende acti-
viteiten, om de dagen van onze zeven 
twintigers met een beperking zinvol in 
te vullen. We kwamen terecht bij Davy 
van Vlinderveld. Onze jongens en het 
ene meisje gaan er tuinieren en zijn 

heel hulpvaardig ingesteld. Ze beleven 
er mooie dagen.”

Handje toesteken
Boer Davy is best tevreden over de sa-
menwerking met zijn ‘gasten’ die een 
welgekomen hulp zijn. “Vlinderveld is 
gestart op ongeveer één hectare”, zegt 
Davy, “met groenten in volle grond en 
andere in een tunnelserre. Het loopt 
goed maar er komt veel handenar-
beid bij kijken. De Windkrachters mo-
gen helpen zaaien, wieden, planten, 
oogsten en proeven. En ze doen het 
prima. Ik probeer op al hun vragen te 
antwoorden en uit te leggen waarom 
we iets wel of juist niet doen. Met hen 

werken is eigenlijk ontspanning voor 
mij.”

Onlangs kreeg Vlinderveld nog 5 hec-
taren weiland in huur beschikbaar van 
de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
aan ‘t Schom in Zemst. Dat opent mo-
gelijkheden om de activiteiten op ter-
mijn uit te breiden met melkschapen 
en de productie van een eigen kaas.  
De eerste schapen zijn er al, op de 
kaas is het nog wat wachten.

Geef ons werk
Vlakbij wordt er ook gewerkt aan de 
renovatie van de schuur van het Hof 
van Beieren, waarin Leen Teugels een 
beleefboerderij wil opstarten met een 
brasserie en een marktpunt voor de 
verkoop van hoeveproducten. Ook 
daar kijken de Windkrachters naar uit 
om op regelmatige basis een handje 
toe te steken. Wie een geschikt werk- 
aanbod heeft kan contact nemen via  
info@windkrachtzemst.be. Info over 
Vlinderveld krijg je op 0487/48.27.07

Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

Windkrachters en begeleiders op het Vlinderveld bij Davy.

Klaar voor de tomatenoogst.
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Het juiste gevoel
EPPEGEM - In Zemst zijn er verschillende succesvolle familiale ondernemingen actief. Bij de Zem-

stenaar willen wij hen de aandacht geven die ze verdienen. We vervolgen onze reeks met Uitvaart-

zorg Nees in Eppegem, waar we praatten met een jong, dynamisch en warm koppel, Sam en Shirley.

Oude gewoontes
“De uitvaartsector is enorm veranderd 
tegenover vroeger”, begint Sam. “Niet 
alleen door de digitalisering, maar 
omdat er vandaag 80% crematies en 
maar 20% begrafenissen meer zijn. 
Ook omdat in 1957, toen mijn groot-
ouders ermee begonnen zijn, een be-
grafenis een ware dorpsgebeurtenis 
was. Als er iemand overleed, kwamen 
de buren of de familieleden helpen 
om het lichaam te wassen en mooi te 
leggen. Een behanger kwam de rouw-

kapel (zwarte rouwdoeken) aan de 
voorgevel hangen, een lokale drukker 
zorgde voor de brieven en een schrijn-
werker maakte de kist. Geleidelijk aan 
haakten vele mensen echter af. Omdat 
mijn grootvader hier koster en orgelist 
was, vroegen de nabestaanden hem 
om hulp bij al die zaken. Hij is toen be-
gonnen met alles te regelen, tot volle-
dige begrafenissen toe.” 

De volgende generaties
“Mijn peter heeft de zaak eind jaren 
zeventig overgenomen toen hij 21 was 

en nog thuis woonde. Hij heeft 
de zaak met succes verderge-
zet. In 1984 startte hij zijn eigen 
funerarium op, als eerste in de 
gemeente, en elf jaar later ver-
zorgde hij zijn eigen drukwerk. In 
2014 vroeg hij plots tussen pot 
en pint of ik geen zin had om 
zijn zaak over te nemen. Ik had 
daar nog niet over nagedacht 
en wilde eerst zien hoe het in 
zijn werk ging. Dus heb ik enkele 
jaren meegedraaid en het beviel 
me zo dat ik het tuinbedrijf dat ik 
opgericht had, verkocht aan mijn 
toenmalige vennoot. In 2018 is 
mijn peter met pensioen gegaan 
en ben ik zaakvoerder gewor-
den.” Shirley vult aan: “Ik werk 

sinds twee jaar mee in de zaak en ik 
doe dit heel graag. Dat komt misschien 
eigenaardig over, maar het warme ge-
voel dat je aan de mensen kan geven 
en ook terugkrijgt, daar doe ik het voor.”

Onze visie 
“Zoals bekend komt er heel veel bij kij-
ken als iemand overlijdt. Er moet veel 
georganiseerd worden, denk maar aan 
de kerkdienst, de koffietafel, het druk-
werk, enzovoort. Wij hebben bewust 
gekozen voor de term ‘uitvaartzorg’ 
in plaats van ‘begrafenisondernemer’. 
Wij willen voor de nabestaanden zor-
gen en hen helemaal ‘ontzorgen’ zo-
dat ze zich kunnen focussen op hun 
rouwproces. Onze bedoeling is om de 
diensten die we aanbieden zo per-
soonlijk mogelijk te maken. Bovendien 
zetten wij de filosofie van mijn peter 
voort: een kwalitatieve dienst leveren 
voor de juiste prijs. Wij zetten in op 
transparantie en een goede service. 
En dat loont, want de mensen laten 
geregeld blijken dat wij hen op één van 
de moeilijkste momenten in hun leven 
heel goed hebben geholpen.”

Open gesprek
“Weinig mensen weten dat ze vrij zijn 
in hun keuze van begrafenisonderne-
mer, dat ze dus niet verplicht zijn om 

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

Sam en Shirley verzekeren 
de opvolging van nonkel Stefaan.
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Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras

Zaaltje tot 60 personen gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177, 1980 Zemst-Laar
015 610 138

HOF VAN LAAR
Taverne

bij Vanessa

+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn
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binnen hun eigen gemeente te blijven. 
Het is ook niet genoeg bekend dat ze 
gerust al eens bij ons kunnen langs-
komen om te zien wat er allemaal kan 
in geval van een overlijden. Na dat ge-
sprek hebben ze dan een goed zicht 
op de mogelijkheden en de kosten die 
eraan verbonden zijn. Wij raden alles-
zins aan om daar vooraf al openlijk 
over te praten zodat ze zich achteraf 
niet moeten  afvragen wat de overle-
dene als specifieke wensen had.”

Corona
“De coronacrisis heeft een grote im-
pact gehad op onze activiteiten. Wij 
mochten wel open blijven, maar we 
hebben heel veel vanop afstand moe-
ten regelen. In het begin van de crisis 
konden we de begrafenissen enkel via 
telefoon, mail en Skype regelen omdat 
we de mensen heel beperkt mochten 
ontvangen. Koffietafels mochten niet 
en op een bepaald moment moch-
ten er in de kerk of het crematorium 
slechts een 15 personen binnen (inclu-
sief ceremoniemeerster, dragers, pas-

toor…). Door het systeem 
van de bubbels mochten 
broer en zus elkaar eens 
niet vastnemen, dat was 
echt hartverscheurend. 
Om al de afwezigen de 
kans te geven om de 
dienst ‘bij te wonen’ werd 
er livestreaming voorzien 
zodat iedereen van thuis 
mee kon volgen.” 

De opvolging
“Onze dochters zijn acht 
en vier en we zijn zelf al-
lebei nog jong, dus aan 
opvolging moeten we nog niet den-
ken. Later zullen we hen alle vrijheid 
laten in hun keuze. Willen zij de zaak 
overnemen, is dat goed. Willen ze iets 
anders doen, is dat ook goed. Dat onze 
zaak verdergezet wordt zoals de drie 
generaties ze hebben opgebouwd, 
familiaal en warm, dat vinden wij wel 
belangrijk.”

Tijd voor de traditionele vraag: 
wat als iemand langskomt met 
een grote zak geld en de zaak wil 
overnemen? 
“Nee”, zeggen Sam en Shirley in koor. 
“Het geeft ons zo’n goed gevoel dat we 
iets kunnen doen voor iemand anders. 
Het mooie aan ons beroep is dat je 
echt iets van mens tot mens kan be-
tekenen. We zouden dat gevoel enorm 
missen.”

Tekst: Alain Dierckx, 
foto’s: Jean Andries, Jelske Sanctorum

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

GSM 0475/869 163

Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

Sam, Shirley en hun dochtertjes Lana en Lilly.

Links: orgelist/koster Constant Nees. 
Rechts: de eerste ceremoniewagen die begrafenissen Nees aankocht in 1965.
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ADIDAS | AMBIORIX | ARA | ATELIER CONTENT | ATELIER NOTERMAN | BA&SH | BRAEND | BRAX | BULLBOXER |  
CAMEL ACTIVE | CAROLINE BISS | DAME BLANCHE | DIADORA | DL SPORT | DR MARTENS | ESSENTIEL | FIAMME  
| FLORIS VAN BOMMEL | FRANCO ROMAGNOLI | GABOR | GIGUE | HACKETT LONDON  | HALMANERA | HUGO BOSS |  
JANET&JANET | JEFF | JUST IN CASE | KAAI | KIPLING | LIES MERTENS | LITTLE DAVID | LIU JO | MARC CAIN | MASON’S  
| MAX MARA | MEPHISTO | NATHALIE VLEESCHOUWER | NEW BALANCE | NIKE | OCRA | PAUL SMITH | PERTINI |  
PME LEGEND | POM D’API | RALPH LAUREN | REEBOK | RONDINELLA | SANTONI | SELECTED | SPM | STATE OF ART  
| STONES & BONES | TERRE BLEUE | THIRON | TIM VAN STEENBERGEN | VEJA | XANDRES | ZILTON | ZINDA | ...

ZEMST Brusselsesteenweg 129 · T 015 627 373 I KORBEEK-LO Tiensesteenweg 8 · T 016 468 468 I www.carmi.be
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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 groene specht 
heeft zich gewillig laten 
fotograferen in onze 
tuin." 

Diane Poels, Elewijt

"Gespot om 17u15 op 
9.9.2020: Zwanenfamilie 
in beek aan de  fiets- en 
voetgangerstunnel E19 in 

Elewijt."

Sylvia Mohr, Elewijt

"Bij valavond spotten we 
een marter aan de Weerdse 

visvijver."

Jonas De Dobbeleer

"Deze neushoornkevers vond ik in een stapel hout in 
’t Schom."

 
Tom Van Doren
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WEERDE - De organisatie van het jaarlijks mountainbike evenement ‘Dwars door d’Hel van Weit’ op 

de eerste zondag van december wordt preventief afgelast ten gevolge van de coronapandemie. 

Maar niet getreurd, de organisatoren hebben een alternatieve covid-19 MTB experience uitgewerkt.

De echte MTB Weerde uitdaging

Luc Van Ingelgom: “Het leek ons niet 
verstandig om 1.000 mountainbikers 
op één zondag te ontvangen. De in-
schrijvingen waarbij de deelnemers 
in rijen staan aan te schuiven, de af-
spuitstand, de kantine alsook de be-
voorradingen zijn allemaal plaatsen 
met veel te veel risico.”

Rij wanneer je wil
“Tussen 14 november en 13 december 
bieden we de mogelijkheid om ons 
parcours te rijden: overwegend vlak 
met afwisselend zand-, veld- en bos-
wegen. Een acht kilometer lange track 
door het prachtige Sport Vlaanderen-
domein in Hofstade, voor de liefheb-
bers van zand en tandengeknars via 
de waterlijn van het witte zandstrand. 
Met dit alternatief hoopt MTB Weerde 
de mountainbikeliefhebber het plezier 
te bezorgen dat onze toer kenmerkt”, 
vervolgt Luc.

“Kies zelf het tijdslot wanneer je wil 
deelnemen en koop voor 2,5 euro de 
track aan. Er is geen vaste startplaats 
en geen omkadering, dus je kan star-
ten waar je wil. Om geen ophopingen 
te veroorzaken vragen we jullie om het 
parcours te rijden tijdens het afgespro-
ken tijdslot. We rekenen op jullie me-
dewerking en gezond verstand”, aldus 
nog Luc.

Praktisch
Inschrijven en betalen kan je via 
dwarsdoordhelvanweit2020.eventbrite.
be. Je kiest de dag waarop je rijdt en 
de afstand. En je betaalt.

Na registratie krijg je een e-mail met 
bevestiging en de link om de GPX-be-
standen te downloaden. Meer info vind 
je op www.mtbweerde.be.
 
“Hopelijk kan je op deze manier ge-
nieten van onze prachtige groene 
omgeving. Hou het veilig 
en respecteer de wegco-
de. Er zijn geen seingevers, 
dus let op bij het overste-
ken van de rijbanen. Spijtig 
genoeg kunnen we geen 
bevoorradingen aanbieden. 
Neem dus voldoende eten 
en drank mee voor onder-
weg. Wees zacht voor onze 
natuur en gooi geen afval 
weg”, besluit Luc.

De organisatoren betreuren dat het 
een verjaardag in mineur is. Zij hadden 
zich deze vijfentwintigste editie van 
hun toertocht helemaal anders voor-
gesteld, maar zijn ervan overtuigd dit 
jubileum in 2021 met de nodige luister 
te kunnen vieren.

Tekst en foto’s: MTB Weerde organisatie
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Koken met Karin
ZEMST - Ons dagelijks ritueel is voor velen onder ons een sneetje brood met 

beleg. Deze keer gaan we een andere toer op.  We gaan van brood een lekker 

aperitiefhapje of laatavondsnack maken. Het is niet moeilijk en snel klaar! Ik 

wens jullie alvast veel succes.

Plukbrood met lookboter 
en kaas
Benodigdheden :

1 wit ongesneden rond brood
250 gr boerenboter
3 tenen look
1 busseltje pijpajuin
6 sneden Maredsous kaas
6 sneden belegen kaas
Peper en zout

Leg even voor gebruik de boter uit de ijskast om beter te kun-
nen mengen.
Snijd het brood in kleine vierkantjes maar laat de korst onder-
aan ongesneden.
Verwarm de oven voor op 200°C. 

Snipper de pijpajuin en pers de teentjes look. Stoof deze aan 
met een beetje boter, zodat de pijpajuin zacht is en voeg na-
dien de rest van de boter toe en kruid met peper en zout. Als 
het geheel is gesmolten, besmeer je ermee het brood tussen 
de inkepingen. Smeer of steek in de inkepingen in het brood 
afwisselend de in stukjes gesneden kazen.
 
Dek de bovenzijde af met aluminiumfolie en plaats gedu-
rende 20 minuten in de oven. De laatste vijf minuten het alu-
miniumfolie verwijderen en de temperatuur verhogen naar 
250°C. Laat het brood een beetje afkoelen. Iedereen kan er 
dan een stukje afplukken.

Een plukbrood kan als hapje, bij de barbecue, bij soep ... en is 
een slimme manier om restjes uit de koelkast op te werken.  
Voorzie per bubbel aan de eettafel een plukbroodje. Kruiden, 
kazen, restjes beleg, spekjes, fijngesneden groentjes, het kan 
er allemaal tussen en smaakt altijd heerlijk.  

Tekst en foto’s: Karin Andries
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BE 0693.846.740

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

Voorstelling boek ‘De Zaliger Moordenaar’ van Ray Rombout. Beschikbaar op bol.com en verschillende cafés en restaurants in Zemst (EP). 

Twee jaar geleden beleefde Magali De Laet een moeilijke periode in haar leven. “De tijd kan alle wonden helen, dat kan ik niet ontkennen. Een diepe wonde wordt uiteindelijk een litteken”, filosofeert Magali. Na de voetbalwedstrijd KCVV Elewijt-SK Nossegem deden familieleden en sympathisanten een eerbetoon voor ‘de 
vriend van iedereen’ Luk De Laet.

“Horeca steunen zolang we kunnen”, was het motto in Groot Zemst. Zondag 18 oktober 

was het ook in het lokaal van KFC Elewijt niet alleen het laatste rondje, maar wellicht van 

de hele maand. “Waren we al maar vier weken verder”, zeiden de vrienden in koor.
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Scouts van Elewijt in bubbel met als thema ‘De Kabouter’. Elke zondag maken een 40-tal kinderen op het voetbalveld van KCVV Elewijt er een leuke namiddag van. 

Vlaams minister Ben Weyts heeft  

in Eppegem diploma’s uitgereikt 

aan dierenasielmedewerkers. Die 

gratis opleiding is een succesfor-

mule. De modules zijn er speci-

fiek op gericht om de werking 

van het asiel te optimaliseren en 

asieldieren nog betere kansen op 

een goede thuis te geven. Een 

60-tal deelnemers namen deel 

aan de examens en bijna ieder-

een slaagde in de proeven. ”Op 

Werelddierendag kunnen we onze 

appreciatie voor die medewer-

kers nooit genoeg benadrukken”, 

aldus de minister. (JD)

Jonge renners die bij de Dijlespurters koersen en ook een opleiding volgen bij De Vlaamse Wielerschool ijveren voor het behoud van wielerpiste ‘den Reggel’ in Elewijt. In de plannen voor heraanleg van dat sportpark is geen vervanging voor de ver-sleten piste voorzien. De jonge renners vinden dat daarmee een belangrijke kans om technie-ken aan te leren in een veilige omgeving verloren gaat. Mogelijk komt er een bovenlokaal initiatief om de piste te vervangen. (JD)
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Het steakfestijn bij FC Zemst was 
ondanks de coronacrisis een suc-
ces. De nodige maatregelen wer-
den tijdens de twee dagen perfect 
nageleefd. Een twintigtal medewer-
kers zette hun beste beentje voor. 
“Wat een zondag team”, zeiden de 
meisjes in koor (boven). 
“Wanneer de smakelijke steak 
zachtjes ligt te verteren en de 
herfstige zon zachtjes priemt door 
de Zemstse parochiezaal, genieten 
wij nog van een laatste glas”, liet 
Liesbeth zich ontvallen (onder).

Open Velddag op het Vlinderveld in Zemst. Op zondag 20 september onder een stralend zonnetje waren zes momenten voorzien voor familie, buren, collega’s en kennissen. Tijdens een rondgang met eigenaar Davy Agten, vrouw en kinderen konden de bezoekers genieten van een weelde aan lokale biologische groenten vol van 
smaak. 
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De fietsotheek ‘Op Wielekes’ is ge- 

opend door het schepencollege en 

gedeputeerde Bart Nevens van Vlaams 

Brabant. Zij belden het project op 

gang. Omdat kinderen hun fiets snel 

ontgroeien, wordt de aankoop van 

een nieuwe fiets vaak uitgesteld. De 

fietsotheek biedt daar een oplossing 

voor. Wie lid is kan een kinderfiets 

ruilen voor een groter exemplaar. 

Vrijwilligers zorgen voor het onder-

houd.  De fietsotheek aan de hoofdbib 

is open iedere eerste woensdag van 

de maand van 14 tot 16 uur en elke 

eerste zaterdag van de maand van 10 

tot 12 uur. (JD)

Training Reko Club Zemst op zaterdagvoormiddag. De allerkleinsten, miniemen en pupil-len (boven). De scholieren vijfde en zesde leerjaar (onder).
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André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235

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

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

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

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
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Scheef
bekeken

Ilona moest haar auto even aan de kant zetten, toen ze op 29 november 2014, op weg naar de match van 
KV Mechelen tegen KV Oostende, de droeve mare hoorde dat Luc De Vos niet meer was… Acht jaar eerder 
had ze nog op de eerste rij gestaan bij het optreden van Gorki op de Weerdse Bierfeesten. Ze herinnerde 
zich die warme eerste zaterdag van mei alsof het gisteren was. Twee dagen van uitbundig feesten en 
behoorlijk wat biertjes. Enkele vriendinnen hadden haar toen op sleeptouw genomen. Ferdi, haar man, was 
toch weer eens weg voor een fietsweekend met zijn maten. Naar de Vogezen dit keer, in voorbereiding op 
zijn jaarlijks wielerhoogtepunt (letterlijk en figuurlijk) de maand nadien: de Cannibale, op, over en rond de 
Mont Ventoux. Ondertussen vorderden de verbouwingen aan hun huis voor geen centimeter, lag hun tuin 
er als een brousse bij. Die hete zaterdagnacht in 2006… Mia, Lieve kleine piranha, Anja… Alles hadden ze 
van de eerste tot de laatste letter meegezongen. Bezweet, dorstig en met schor geschreeuwde stemmen 
gingen ze zich na afloop laven. Het waren toch de Bierfeesten voor iets? Maar vijf plastic bekers bier vol 
van bij de tap tot bij haar vriendinnen krijgen, was voor Ilona echter een haast onmogelijke klus… ware ze 
niet Iwan tegen het lijf gelopen, die haar attent een handje toestak. Hij bleek een Poolse bouwvakker te 
zijn die voor tien maanden in Mechelen verbleef en in het weekend al eens graag het zware werk op de 
werf vergat. De biertjes maakten het babbelen lichter. Ilona verloor haar vriendinnen uit het oog en raakte 
druk in gesprek met Iwan over haar bouwperikelen. Zijn Vlaams werd hoe langer hoe verstaanbaarder. Het 
tegendeel gold voor het Pools van Ilona. Er zat niets anders op dan hem haar zorgen ter plekke te tonen. 
Waarop Iwan maar wat graag inging. Het werd een stevige wandeling door de warme nacht. Iwan was met 
de trein gekomen en zou ’s ochtends met de eerste terug richting Nekkerspoel sporen. Een goed bedoeld 
plan… dat met een vertraging van 24 uur werd uitgevoerd. Niet omwille van een treinstaking of werken op 
het spoor, maar eerder door een leuke samenwerking, die tijdens het Mont Ventoux-weekend van Ferdi 
herhaald werd. Maar toen nadien Ilona al te enthousiast vertelde over de werken en over Iwan, begon Ferdi 
onraad te ruiken. Zeker toen hij toevallig een fles wodka aantrof in de kleerkast. Een drank waarmee hij niet 
eens zijn fietsketting zou smeren.
 
Ferdi woont ondertussen in Bédoin aan de voet van de Ventoux. Hij baat er een fietsenzaak uit samen met 
Muriëlle, een lokale dame, toevallig een verpleegster die hem had verzorgd na een val in de afdaling rich-
ting Sault. Iwan is teruggekeerd naar Szczecin, en… Ilona woont nog steeds in haar half verbouwde huis. 
Meestal alleen, soms eens met een man die van voetbal houdt. Waar ze dan mee naar de Bierfeesten 
gaat en terugdenkt aan 2006.
Sterren komen, sterren gaan, 
Alleen Elvis blijft bestaan…

Alex Lauwens
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Een duik in je lichaam
HOFSTADE – Doet de naam Zoya Sysoieva een belletje rinkelen? Dan ben je ofwel een trouwe lezer 

van de Zemstenaar ofwel test je wekelijks jouw lenigheid in één van haar lessen. In januari 2019 

publiceerden we al een artikel over de pilatesactiviteiten van Studio Zoya. Maar deze dame zit niet 

stil en komt met iets nieuws!

de Zemstenaar trok naar Hofstade op 
een regenachtige dag. Niet wetende of 
ik zou onderworpen worden aan een 
lenigheidstest, belde ik ietwat zenuw-
achtig aan en werd hartelijk verwel-
komd door Zoya.

Dag Zoya, je hebt sinds het laatste 
interview in 2019 zeker niet stilge-
zeten! Je hebt geen ‘zittend gat’ 
zoals ze dat durven te zeggen in 
onze rijke Nederlandse taal. Vertel!
“Hoe vreselijk die corona ook is (alle 
lessen werden geannuleerd), heeft 
deze periode me de tijd gegeven om 
me te verdiepen in iets nieuws. Ik voel-
de al langer dat de tijd er rijp voor was, 
maar door het drukke leven was het er 
nog niet van gekomen. Ik ben gestart 
met lessen en cursussen om gediplo-
meerd Polestar Pilates instructrice te 
worden.”

Je maakt me benieuwd… Polestar 
Pilates? 
“Doorheen de jaren heb ik diverse op-
leidingen en cursussen gevolgd. Maar 
Polestar Pilates is gebaseerd op een 

wetenschappelijke basis 
van anatomie, fysiologie 
en integreert het holisti-
sche. Jaren hebben we-
tenschappers zich gericht 
op de ‘dode anatomie’ dus 
zonder beweging.  Poles-
tar Pilates bekijkt dit meer 
vanuit een bewegend en 
ontwikkelend lichaam. Het 
lichaam leeft en bestaat 
uit bindweefsel, dat ook 
een eigen functie heeft en beweegt. 
Mensen moeten zich daar bewust van 
zijn en vooral… luisteren naar hun li-
chaam.”

Je wil mensen dus nog meer 
laten bewust worden van hun 
eigen lichaam?
“Correct. Mensen hebben baat bij een 
goede positie en kunnen, mits correc-
tie en training, ook bepaalde klachten 
verhelpen. Ik vraag ook aan de mensen 
tijdens de lessen om te luisteren naar 
hun lichaam en wat goed voelt voor de 
ene, is dat niet altijd voor de andere. 
Ik probeer daarbij ook voldoende aan-
dacht te besteden aan iedereen want  
elk lichaam is anders. Polestar Pilates 
oefeningen kunnen echt helpen bij be-
paalde klachten. Dit betekent vaak ook 
het lichamelijke, emotionele en het 
psychologische in balans brengen. Je 
duikt als het ware in je lichaam. Dat is 
de kracht van Polestar Pilates.”

Daarna legt Zoya zich op de vloer 
en toont me enkele bewegingen. 
Gelukkig moet ik ze niet nadoen, 
maar inderdaad... het zijn de 
basisbewegingen die ik niet meer 
kende door het vele zittende werk. 

“Zoals je ziet, we gaan naar de basis 
terug. En we werken week na week 
verder op nieuwe bewegingen, elke 
les is anders. Elke persoon is anders. 
Mensen zijn telkens enthousiast aan 
het einde van de les. Ze merken het 
verschil en krijgen terug energie. Ik 
wil mensen echt de juiste en correcte 
informatie meegeven en nogmaals: 
luister naar je lichaam. Daarom volg 
ik ook die bijkomende opleidingen, net 
om alle facetten van het menselijke li-
chaam nog beter te leren kennen.”

Zoya is erg enthousiast en wil dui-
delijk verder met Polestar Pilates.
“Ik ben super blij dat ik gestart ben 
met deze cursussen, corona gunde 
me die tijd. De lessen zitten behoorlijk 
vol, maar ik geef nu ook extra lessen 
in school ter Berken in Hofstade. Alle 
informatie vind je op mijn website.”

Wil je ook eens deelnemen?  Dames, 
Zoya leerde me eenvoudige bewegin-
gen om… rimpels tegen te gaan! Dit 
bespaart me alvast een dure crème! 
Ik heb alvast interesse! Voor alle in-
formatie omtrent cursussen, uren en 
prijzen check www.studiozoya.be of 
Facebook onder ‘Pilates Studio Zoya’.

Tekst: Wendy Boone, foto’s: Zoya Sysoieva
Zoya wil de mensen 

bewust maken van hun lichaam.

Lenig zijn en luisteren naar je lichaam.
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Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

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

raoul.koekoekx@skynet.be

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen
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Dertig dagen beauty-makeover
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!

Beauty queen
Mijn lijf zou intussen in topvorm moe-
ten zijn, en ook mijn dieet is volledig 
aangepast. Nu nog werken aan mijn 
uiterlijk en ik zal tram 3 in topvorm 
tegemoet treden. Als kers op de taart 
volg ik een schoonheidsprogramma 
met de app ’30 days beauty makeover’. 
Ik kies het full body care programma 
en ga aan de slag.

Ik bekijk de app en merk direct dat 
er alleen maar natuurlijke produc-
ten worden gebruikt, die je in je keu-
ken kan terugvinden. Dit is los in mijn 
kraam! Ook zijn er een aantal rustda-
gen voorzien. Vreemd, ik wist niet dat 
een schoonheidsbehandeling zo ver-
moeiend kon zijn.

Beauty bee 
Dag één begint met een gezichts- en 
nekreiniging met honing. Gelukkig is 
de zomer voorbij, want anders had ik 

vol insecten gezeten. Mijn huid voelt 
superzacht aan nadien, een blijver! 
Dag vijf is opnieuw een receptje met 
honing. Een mengeling van honing, 
kokosolie en suiker die je op je lippen 
moet scrubben. En wauw, wat een re-
sultaat! Mijn lippen zijn superzacht en 
alle losse velletjes zijn weg. Dit ga ik, 
nu het winter wordt, vaker doen.
 
Dag twee verzorg ik mijn ogen door 
er twee natte, koude theezakjes op 
te rusten te leggen. Ik voel me ont-
zettend belachelijk en na vijf minuten 
begint alles voor zot te pikken. Na de 
behandeling las ik dat het groene thee 
moest zijn, in plaats van de matcha 
thee die ik gebruikte. Dom dom dom! 
Op dag negen moet ik mijn haar vol-
ledig insmeren met kokosolie en een 
nachtje laten trekken. Laat één ding 
duidelijk zijn: als je graag wat actie 
onder de lakens wilt, is dit geen goed 
idee. Ook al zag het er degoutant vettig 

uit, het resultaat mag er wezen! Mijn 
haar is totaal niet vettig of zwaar, maar 
luchtig met veel volume. Dag tien is 
een voetenbadje met citroensap in. Ik 
was vergeten hoe hemels dit kan zijn! 
Mijn voeten zijn super proper en ik ben 
volledig ontspannen. Dit moet ik meer 
inplannen.

Beauty-dat-zeker-nie
Maar het is niet alleen zalig ontspan-
nen. Op dag zes moet ik een mengsel 
maken van banaan en melk om op 
mijn gezicht te smeren. Stinken dat 
dat doet! Dag zeven gaat over het reini-
gen van de ‘intieme zone’ en de keuze 
van ingrediënten bestaat uit citroen of 
eiwit. Geen haar op mijn hoofd dat er-
aan denkt om citroen of eiwit op mijn… 
uhum… te smeren! Ook de peeling van 
armen en benen met citroenschil is 
volledig waardeloos. Ik wrijf gewoon 
pap open en laat drek achter.
 
Op dag dertien kan ik kiezen tussen 
een gezichtsmasker met havermout 
of mayonaise. Ik denk dat als ik mayo-
naise kies, ik snel over de pot ga han-
gen. De keuze valt dus op havermout. 
Wat er normaal zou uitkomen als je 
overgeeft, moet ik precies op mijn ge-
zicht smeren. Ik probeer zo weinig mo-
gelijk in de spiegel te kijken en hoop 
dat de tijd snel vooruit gaat.
 
Na dertig dagen is er geen specifiek 
zichtbaar resultaat, maar toch ga ik 
een aantal routines zeker behouden! 

 Tekst en foto: Ansje Brassine

Een tip: leg geen theezakjes met matcha-thee op je ogen!
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Leen blijft zich inzetten voor de club.
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Vrouwen & voetbal: Leen Willems 
EPPEGEM -  Wie denkt dat voetbal enkel een mannenwereld is, heeft het mis. Iedere club in onze 

gemeente heeft waardevolle medewerksters. KFC Eppegem mag reeds vele jaren terecht fier zijn 

op ‘Leentje’. Iedereen kent haar en apprecieert haar werk. de Zemstenaar laat de weldoenster en 

vrouw van jeugdcoördinator Walter De Kok aan het woord over haar club. 

Hoe ben je bij KFC Eppegem 
terecht gekomen?
“Bij Borneo in 1976 ben ik van de voet-
balmicrobe gebeten, als supporter van 
mijn broers Richard, Felicien en Julien. 
In 1981 ben ik getrouwd met Walter De 
Kok, die toen voetbalde samen met 
Jan Van Asbroeck en Daniel Begijn. 
Mijn man was toen jeugdtrainer bij KFC 
Eppegem en de link was gelegd.”
 
Wat betekent KFC Eppegem voor 
jou?
“Het is voor mij en heel mijn gezin 
een groot deel van ons leven gewor-
den. Walter is jeugdcoördinator en is 
vaak van ‘s morgens tot ‘s avonds bij 
de club. Vanaf de eerste dag voelde 
ik me goed bij de club en ik volgde 
mijn man. Jan Van Asbroeck en Frans  

Vercammen, mannen die ik lang ge-
kend heb, waren de rode draad. Wat 
beiden voor de club gedaan hebben, 
chapeau!”    

Wat maakt KFC Eppegem zo 
uniek?
“De sfeer. Iedereen respecteert ieder-
een. Met fierheid worden de clubkleu-
ren verdedigd en alle vrijwilligers ste-
ken met plezier een handje toe.”

Is er veel veranderd bij de club?
“De club promoveerde van vierde pro-
vinciale naar derde amateurs. Vroeger 
waren de meeste spelers van onder de 
kerktoren. Nu is het allemaal professi-
oneler.”
 
Wat vind je van de jeugdwerking, 
waar je man Walter als jeugd-
coördinator een belangrijke taak 
heeft?
“De jeugdwerking en de damesploe-
gen doen het uitstekend. Mijn man 
heeft een belangrijke taak en is om-
ringd met goede medewerkers.” 

Je zet een stapje terug?
“Na twaalf actieve jaren bij de club. Ik 
ben meer met mijn kleinkinderen be-
zig. Senne (voetbalt bij de U6), Linde 
(skeeleren bij Reko Club Zemst, waar 

ik bestuurslid ben) en Billie Rode (dan-
sen).”

Wat zijn momenteel je taken nog 
bij de club?
“Afgevaardigde van de U6, lidgelden, 
stages en mutualiteit zijn nog mijn 
ding en dat wil ik blijven doen.”

Wat is je mooiste herinnering in al 
die jaren?
“Kampioen met ‘de Monne’, onvergete-
lijk! De sfeer die er in die periode was 
maken we niet meer mee, denk ik. 
Maar er zijn nog veel leuke momen-
ten en ik ben er nog heel graag bij hoor  
(lacht).”                                                                        

Tekst en foto’s: Jean Andries

Leen verdedigt fier de clubkleuren.

Leen blijft zich inzetten voor de club.
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Zingen zonder Trrringen
WEERDE - Op 11 november wordt er in onze gemeente weer Sinte-Mette, Sint-Maarten in het schoon 
Vlaams, gevierd. Groepjes kinderen trekken er, al dan niet verkleed, zingend van deur tot deur. De 

beloning, een grote zak snoep! Dit jaar kan het feest coronaproof plaatsvinden onder de vorm ‘Zin-

gen zonder Trrringen / Knabbelen zonder Grabbelen’.

Maar hoe zit dat nu eigenlijk? Waarom 
en hoe wordt deze goedheilig man op 
verschillende plaatsen in Vlaande-
ren en ver daarbuiten nog herdacht? 
De traditie heeft de laatste decennia 
veel van haar luister verloren. In Groot-
Zemst is ze vooral in Weerde nog in le-
ven waar Sint-Martinus de patroonhei-
lige is en de mooie dorpskerk aan hem 
is toegewijd. Op 11 november zingen 
kinderen er, sommige nog in ’t schoe- 
ën Vloams, bedelliedjes en dit in ruil 
voor snoepjes of nog liever een centje. 

Geen ‘Sinte Mette TD’ 
In Weerde zijn er nog heel wat activitei-
ten rond de legende van de Romeinse 
soldaat. De plaatselijke Gezinsbond 
maakt er van Sint-Maarten elk jaar 
een groot feest. “Voor deze editie heb-
ben we gewerkt aan een coronaproof 
alternatief”, legt medewerker Els Van 
Steenbergen uit. “Voor de inwoners 
hebben we alternatieve manieren be-
dacht om snoepgoed op een veilige 
manier aan te bieden. We vragen de 
kinderen in eigen bubbeltje te gaan 
zingen en liefst op zo’n manier dat ze 
door de deur hoorbaar zijn, dus heel 
luid zingen, door een kegel of met 
een muziekinstrumentje. Ook dit jaar 
zorgen wij ervoor dat op 11 november 
de zangertjes en hun begeleiders een 
lekkere pannenkoek krijgen in zaal 
‘Ons Huis’ in de Kostervoetweg. Via een 
‘Walk Thru’ en een enkelrichtingsplan 
zorgen wij voor een goede doorstroom 
zodat alles extra veilig kan verlopen”, 
deelt Els nog mee.

De fameuze Sinte-Mette TD van de 
Chirojongens is een vaste waarde in 

Weerde en tot ver buiten de regio ge-
kend. “Helaas zijn wij niet in staat om 
dit jaar een coronaveilig feest met een 
bomvolle zaal te organiseren”, zegt 
groepsleider Ferre Crombé. “Wij hopen 
om volgend jaar opnieuw ambiance te 
brengen voor onze jeugd.”

Overal anders
Sinte-Mette die deelt met de bede-
laars en armen, dat kennen we, maar 
in Aalst is het een heel ander feest dan 
in Weerde. Daar is de gelijkenis met 
Sinterklaas wel heel treffend. De goede 
Sint wordt er niet gevierd. Sint-Maar-
ten is er de grote kindervriend. Toch 
zijn er ook gelijkenissen met Weerde. 
De hoofdkerk van Aalst is de illustere 
Sint-Martinuskerk. Daarin staat o.a. 
een beroemd houten beeld van Sint- 
Martinus die op zijn paard gezeten zijn 
mantel met een reusachtig zwaard in 
twee delen scheurt om een arme be-
delaar beschutting te geven. Hiermee 
is de legende verklaard. 

Het is opvallend dat historisch gezien 
de Sint-Maarten traditie in Vlaanderen 
in de 19de en begin 20ste 
eeuw veel ruimer verspreid 
was. Waarom is de traditie 
dan veranderd? De tradi-
tie is onder druk te komen 
staan onder invloed van de 
opkomende televisie. In de 
jaren ‘70 keken veel men-
sen in Vlaanderen naar de 
Nederlandse televisie waar 
de aankomst van Sinter-
klaas in Volendam zeer veel 
aandacht kreeg. De com-
merciële handelsgeest van 

de Nederlandse middenstand zorgde 
ervoor dat er eind november voldoen-
de speelgoed op voorraad was in de 
toen opkomende supermarkten. Je 
kunt het een beetje vergelijken met de 
plotse opkomst van Halloween in onze 
contreien. Tot 15 jaar geleden was het 
idee dat je je kinderen een grote pom-
poen zou geven om die uit te hollen, 
er kaarsjes in te zetten en een grimas 
te laten uitkerven, iets uit Amerikaanse 
horrorfilms. Op enkele jaren tijd is Hal-
loween bij ons ingeburgerd geraakt en 
jongleren we nu ook met pompoenen 
in onze voortuinen. Je ziet dat de con-
currentie met Sinte-Mette zeer groot is 
geworden.
 
Info over het Sint-Maarten feest in 
Weerde: www.gezinsbond-weerde.be/
Voor de liefhebbers die de traditie nog 
in ere willen houden, geven we nog 
graag op p3 het Sinte- Mette liedje in 
het ‘Weits’ dialect mee. 

Tekst: Veerle Mollekens, 
foto: Ansje Brassine

Een foto uit de oude doos: lay-outster Ansje 
en haar vriendinnen Ellen, Fiene en Marian 
op pad om Sinte-Mette te zingen.
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Chiro Skippy redt kermis
ZEMST-LAAR - Kermis, een traditie die al decennia bestaat en niet mag verloren gaan. Chiro Skippy 

droeg haar steentje bij, en zorgde er zo voor dat de kermis toch veilig kon en mocht plaatsvinden.

In deze eigenaardige tijden zijn we 
als mens genoodzaakt om ons so-
ciaal contact en entertainment te 
halen uit de kleine dingen. Een kort 
gesprekje bij de bakker, een kwartier-
tje napraten met de collega’s na een 
Zoom-meeting, een vriendelijke groet 
van een oude bekende. Of bijvoorbeeld 
een bescheiden kermis die door het 
oog van de naald kruipt en, ondanks 
de strenge maatregelen, veilig kan en 
mag plaatsvinden!

Dit was van 17 tot 19 oktober het geval in 
één van onze prachtige deelgemeen-
tes, Zemst-Laar. Na aankondiging van 
de strenge maatregelen, zagen de 
kermiskramers toch een lichtpuntje 

in de duisternis toen ze vernamen dat 
kleine kermissen, met minder dan 200 
bezoekers, mochten plaatsvinden. Om 
het hele gebeuren coronaproof te ma-
ken riepen ze de hulp in van gemeente 
Zemst. Toen deze echter weigerde om 
zelf zogenaamde ‘corona-stewards’ te 
voorzien dreigde hun vlammetje van 
hoop uit te doven.

Na doorverwijzing van de gemeente 
werd Chiro Skippy gevraagd om een 
oogje in het zeil te houden op de ker-
mis en te zorgen dat de regels werden 
nageleefd. De chiroleiding en aspiran-
ten zaten er niet mee in om ervoor 
te zorgen dat hun geliefde kermis 
ondanks alles toch kon plaatsvinden. 

Drie dagen lang zijn zij ‘corona-ste-
ward’ geweest op Laar-kermis!

Door de behulpzaamheid van Chiro 
Skippy konden de kermiskramers in 
deze moeilijke periode toch nog een 
duit in het zakje doen en hebben de 
kinderen uit Laar en omstreken drie 
dagen kermisplezier achter de rug. Bo-
vendien wist een handjevol leiding zich 
ook te amuseren bij het schietkraam 
of het lunapark! Zo zie je maar weer 
dat elkaar steunen ook in tijden van 
afstand en sociale isolatie cruciaal is, 
misschien zelfs belangrijker dan ooit. 
Bedankt Skippy!

Tekst: Karin Andries, foto: Chiro Skippy

Op de foto: Emma, Charlotte, Kato, Emma, Aube, Anouk, Floor, Silke en Kelly.

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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Fietspaden, ja, maar…
ZEMST - Als fietser hebben we er soms wel mee te maken. We moeten linksaf een rijbaan op, niet 

te lang, maar mogen we dan even langs de ‘verkeerde’ kant op het fietspad fietsen? Of zelfs, als er 

geen fietspad is, mag het dan wel, of niet?

De wegcode is hier vrij duidelijk in. Men 
mag enkel het fietspad gebruiken in 
de rijrichting. Dus rechts van de rijbaan. 
Als er maar één fietspad is dat in beide 
richtingen is aangegeven moet men 
dat gebruiken.

Rechts rijden
In de wegcode staat dit als volgt uitge-
legd: “Wanneer de openbare weg een 
berijdbaar fietspad, aangeduid door 
wegmarkeringen zoals bepaald in ar-
tikel 74, omvat, dan moeten de fietsers 
en bestuurders van tweewielige brom-
fietsen klasse A, dit fietspad volgen 
voor zover het rechts in hun rijrichting 
ligt. Zij mogen een dergelijk fietspad 
niet volgen, wanneer dit links in hun 
rijrichting ligt.
 
Omvat de openbare weg een berijd-
baar fietspad, aangeduid door het ver-
keersbord D7 of D9, dan moeten de 
fietsers en bestuurders van tweewie-
lige bromfietsen klasse A, dit fietspad 
volgen, voor zover het in de door hen 
gevolgde rijrichting is gesignaleerd. 
Evenwel, wanneer een dergelijk fiets-
pad links in hun rijrichting ligt, moeten 
zij dit niet volgen, indien bijzondere 

omstandigheden dit rechtvaardigen en 
op voorwaarde rechts in hun rijrichting 
te rijden.”

Een groot veiligheidsprobleem ont-
staat echter doordat autobestuurders 
niet verwachten dat we als fietser hier 
zullen rijden.

Uiteraard zijn we geen politieagent, 
daarvoor zijn we niet bevoegd. Wij ra-
den toch ten stelligste af om in de ver-
keerde rijrichting te rijden!

Tekst: Fietsersbond (Luc Van Ingelgom)

Verkeersbord D7                                            Verkeersbord D9

Voorbeeld zoals beschreven in “ wanneer 
bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen”.

Voorbeeld van de wegmarkeringen 
zoals bedoeld in artikel 74.
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Joke helpt afscheid nemen
EPPEGEM - Joke startte als rouw- en verliesconsulente. Niet alleen omdat ze zelf weet hoeveel pijn 

het doet om een dierbare te verliezen. Maar ook omdat de maatschappij verwacht dat je na een 

zwaar verlies gewoon de draad van het leven weer oppikt. Het is haar doel om mensen te begelei-

den in dat rouw- en verliesproces.

Nodige ondersteuning
Joke Verbiest werkt al meer dan 15 
jaar bij de palliatieve thuisbegelei-
dingsequipe vzw Omega. “Ik begeleid 
er dagelijks gezinnen waar mensen 
zwaar ziek zijn en zullen overlijden. 
Het is mijn doel om hen daarin te on-
dersteunen door een goede pijn- en 
symptoomcontrole. Maar ook het on-
dersteunen van de familie om dit tra-
ject samen door te gaan is iets waar ik 
veel belang aan hecht.”

Joke komt vaak in contact met men-
sen die afscheid moeten nemen van 
hun partner, hun kind, hun ouders of 
andere dierbare. “Verweesd blijven zij 
achter en vanuit onze huidige maat-
schappij wordt er verwacht dat ze na 
enige tijd de draad van het leven weer 
oppikken en gewoon verder gaan. Maar 
zo eenvoudig is dat niet. Afscheid ne-
men van wie je graag ziet doet pijn, 
veel pijn. En daar is zeker een grote 
nood aan ondersteuning voor nodig.”

Een gezond proces 
Het is niet evident om rouwen te zien 
als een gezond proces van aanpas-
singen en verandering. Een proces 

dat zich ontvouwt en ontwikkelt door 
onze levensloop en onze identiteit. “Uit 
eigen ervaringen met verlies in mijn 
leven ging ik op zoek en kwam met de 
nodige zelfreflectie tot het volgen van 
de Postgraduaat opleiding Rouw- en 
verliesconsulent aan de Artevelde Ho-
geschool in Gent”, gaat Joke verder. “Ik 
kwam mezelf tegen. Het was ontzet-
tend leerrijk om dit te doen.”

Het is de taak van een rouw- 
en verliesconsulent om men-
sen te  helpen om hun verlies 
en verdriet te verwerken en 
het gemis te integreren in het 
dagelijks leven. “Al snel kwam 
er het idee en daarna de vraag 
om deze kennis te delen. En 
zo startte ik in oktober als 
zelfstandig rouw- en verlies- 
consulente. Mensen met al-
lerhande verlieservaringen 
kunnen bij mij terecht. Of het 
nu facetten zijn van gezond-
heid, maar ook scheiding, 
werk, land, dromen en doe-
len. Samen zoeken we naar 
een aanpassing en overlopen 
we het veranderingsproces”, 

zegt Joke. “Ik werk volgens het Duaal 
Proces Model. We gaan samen onder 
meer je zelfbeeld herdefiniëren en een 
emotionele balans zoeken.”

Heb jij te maken met verlies, en wil je 
graag een beroep doen op Joke? Bel 
haar op 0470/83.51.11

Tekst: Marijke Pots, foto: Jean Andries

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

 

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@proximus.be

Joke wil mensen helpen om 
hun verlies en verdriet te verwerken.
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bvba

Joke Verbiest

Deskundig begeleiden en ondersteunen van 
mensen die geconfronteerd worden met  
afscheid-verlies-rouw

Mogelijkheid tot huisbezoek 
voor info of aanvraag consultatie

Rouw- en verliesconsulent

Tel: 0470835111
Mail: joke.verbiest@telenet.be
Ondernemingsnummer: 0754.765.215

Waenrodehof 20, 1980 Eppegem
of
Praktijk Lijsternest 
Stijn Streuvelslaan 114, 1980 Eppegem
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¡Que Sorpresa!
HOFSTADE - 25 november wordt D-Day voor Katrien van Dooren (47) en Patrick Van Steenwinkel (55). 

Dan trekken ze hun deur in Hofstade achter zich dicht en beginnen ze aan een spannend avon-

tuur in het Spaanse Andalusië. Meer bepaald in het dorp Valle de Albalajís op een uurtje rijden van 

Málaga. Daar kochten ze een prachtige cortijo temidden van een oase van rust. Als het coronavirus 

meewerkt, ontvangen ze er vanaf februari 2021 hun gasten in hun prachtige B&B La Sorpresa.

Velen dromen ervan, maar weinigen 
maken het waar. Patrick en Katrien 
wagen de gok: ze zegden hun werk 
op, verkochten hun huis en openen 
over enkele maanden hun B&B in een 
landhuis in het zuiden van Spanje.

Bijna tien jaar gezocht
Patrick: “Wij zijn levensgenieters. Het 
leven is veel te kort. Maar het is he-
lemaal geen overhaaste beslissing. 
Iedereen die ons kent, weet dat we er 
al jarenlang over nadenken. En nu de 
beide dochters studeren en het huis uit 
zijn, is het moment aangebroken.” 

Katrien: “We hadden eigenlijk altijd 
gepland om iets te zoeken in Frank-
rijk. Maar daar bleken zovele regels te 
zijn dat we er wanhopig van werden. 
Als bij toeval kwamen we terecht in  
Andalusië. En laat Spanje nu net dat 
ietsje soepeler zijn qua wetgeving.”

Patrick: “Onze zoektocht duurde bijna 
tien jaar. We hadden een zeer lange 
lijst met eisen waaraan de woning 
moest voldoen. We hebben er vele  
‘immo-reizen’ opzitten, gewoon ter 
plaatse dagenlang de immokantoren 
aflopen en huizen bezoeken. Als bij 
toeval zijn we op ‘La Sorpresa’ gesto-

ten. We hadden er die dag al zo veel 
ontgoochelende bezoeken opzitten, 
dat we bijna geen zin meer hadden 
om dit laatste huis nog te bezoeken. 
Gelukkig deden we dat wel.”

Patrick: “De villa is zo goed als instap-
klaar. Er zijn 5 kamers met badkamer 
voor onze gasten. Ontbijten kunnen ze 
op het balkon of onder de pergola op 
het terras. En een zwembad mocht ui-
teraard ook niet ontbreken.” 

Toplocatie
Katrien: “Ik kook enorm graag. Daarom 
was een ruime, goed uitgeruste keu-
ken heel belangrijk. Ik kijk er al naar 
uit om daar het ontbijt klaar te maken 
en er ook 3 keer per week een avond-
maaltijd te bereiden. Dat doe ik heel 
graag, gasten in de watten leggen.”

Patrick: “Maar het belangrijkste is de 
locatie. Ons ideaalbeeld was boven-
op een heuvel, heel rustig, met een 
fantastisch uitzicht. En die laatste eis 
werd hier wonderwel ook afgevinkt. 
Het domein grenst immers aan een 
immens bergachtig natuurgebied: El 
Torcal de Antequera. Ideaal voor wan-
delaars en fietsers, maar ook voor 
bergbeklimmers. Hier zijn meer dan 

100 klimroutes. Het moment dat we 
de terrasdeuren opensloegen en onze 
blik viel op de bergketen, werden we 
instant verliefd op deze plek. Wat een 
verrassing! ¡Qué sorpresa! Dat moment 
vergeet ik nooit meer.”

Katrien: “En niet onbelangrijk: het lelijke 
standbeeld op de binnenplaats gaat 
plaats maken voor een petanquebaan. 
Zo kan het jaarlijkse petanquetornooi 
met de buren daar plaatsvinden.”

Alle info vind je terug op de website 
www.la-sorpresa.com. Vamos a La 
Sorpresa!

Tekst: Kim Willems,  
foto’s: Katrien Van Dooren

La Sorpresa, van een verrassing gesproken!

Andalusië op zijn mooist.
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Het oog van een tekenaar
Zelfs in de anderhalvemetersamenle-
ving ziet de leeshond van de Zemste-
naar nog kansen om rond te snuffelen 
bij de interessantste figuren van onze 
gemeente. Elke maand verstopt de 
leeshond zich in enkele foto’s bij de 
artikels in dit magazine. Het is aan de 
lezers om de leeshond te vinden en 
ons te mailen waar de hij verborgen zit. 
Als je het juist hebt, maak je kans op 
Z-cheques. Elke maand loten we één 
winnaar.
 
Deze maand is die winnaar Agneta 
Ceulemans uit Eppegem. Agneta zocht 
de leeshonden samen met haar klein-
dochter Laia en kleinzoon Liam. Ze blij-
ken een topteam te zijn, want samen 
vonden ze alle leeshonden. We wensen 
Agneta en haar familie veel plezier met 
de prijs.
 
Waar kon je de leeshonden vinden in 
onze vorige editie? Onze leeshond be-

zocht drie leuke plekken in Zemst. Hij 
ging eerst langs bij de voetbalmeisjes 
van SK Laar (p.11), waar Mia een boeg-
beeld is van de voetballende dames. 
Vervolgens sprong de leeshond binnen 
in de nieuwe Sportcube in Eppegem 
(p.15). Hij rondde zijn ‘tour de Zemst’ 
af bij familiebedrijf ‘Tuinaanleg Van  
Vlasselaer’ (p.18). Daar mocht hij zelfs 
even met de vrachtwagen rijden. Als 
jij ook alle leeshonden gevonden had, 
maar toch naast de prijs greep: niet 
getreurd! Er is deze maand een nieuwe 
kans om te winnen en om vereeuwigd 
te worden in de Zemstenaar.
 
Als je ook Z-cheques wil winnen, stuur 
dan je antwoord met de pagina(‘s) 
waarop onze leeshond deze maand te 
zien is, naar ons mailadres (leeshond@
dezemstenaar.com) of geef een ge-
schreven antwoord af in een bibfiliaal 
of in het Hof van Laar wanneer die weer 
geopend zijn. Vermeld ook steeds je 

naam en je telefoonnummer zodat we 
je snel kunnen bereiken voor een foto 
in onze volgende editie. Inzenden moet 
vóór 15 november 2020. 

Tekst: LS

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren
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