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 Een nieuw gezicht bij de intro? Er is toch niets gebeurd met Marijke?! Ik kan je 
meteen geruststellen: Marijke is en blijft onze top-hoofdredactrice! Deze maand 
steel ik eventjes haar plek bij de intro met leuk nieuws.

Het was je vorige maand misschien al opgevallen, maar we hebben de 

Zemstenaar in een nieuw kleedje gestoken. En de kleur van het nieuwe 

kleedje is groen. Nee, niet letterlijk ‘groen’ maar figuurlijk. De nieuwe let-

tertypes die we vanaf het januari-nummer gebruiken zijn milieuvriende-

lijk. Er wordt namelijk heel wat inkt bespaard met het drukken. Een kleine 

aanpassing met ecologische impact. 

Ook de cover, intro en inhoudstafel zijn onder handen genomen. We 

kozen voor een frissere aanpak, met nog steeds een aantal referen-

ties naar de oude layout. Op deze manier is de Zemstenaar een beetje 

opgesmukt en weer helemaal ‘glossy’.

Wist je dat de Zemstenaar binnenkort een rasechte Zemstenaar wordt? Vanaf het april-nummer zal ons glossy maga-

zine gedrukt worden door drukkerij Coloma... in Zemst! En daar zijn we best fier op! Er gebeuren heel wat verande-

ringen achter de schermen. Maar één ding blijft een zekerheid: de Zemstenaar zal zonder fout maandelijks in de bus 

vallen, telkens tsjokvol leuke en interessante artikels.  

Veel leesplezier! 

xx Ansje

 

Gevaccineerd geknipt
Fons Colebrants, resident in woon-
zorgcentrum Ambroos in de Mui-
zenstraat in Hofstade, kreeg de 
bij ons we-
ten éérste 
vaccinat ie 
met het Co-
vid-vaccin in 
Zemst. 

P r o f i c i a t 
Fons (en alle 
zo rgperso-
neel in Am-
broos). Hou 
het gezond!

In de vorige editie van de Zemstenaar konden 
jullie het artikel over Bauvall Trans lezen. Tom 
en vrouw Kay werden onbedoeld van de foto 
geknipt. Hieronder kan je de volledige foto 
bekijken.

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com               
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Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
HOFSTADE - Tja, wie wordt er dit jaar de mooiste van ons land? We komen het te weten tij-
dens de volgende Miss Belgiëverkiezing in het Proximus Theater van Plopsaland, zodra de  
coronamaatregelen het opnieuw toelaten. 

Poseren in Plopsa
Maar voor ons Zemstenaars, zou 
weleens de verkiezing van Ellen  
Duplessis - een vrolijke twintigjarige 
Chiroleidster uit Hofstade - tot  de 
nieuwe Miss België, onze grootste at-
tractie in Plopsa De Panne voor 2021 
kunnen zijn, en niet die nieuwe blitse 
Robospinner ‘The Ride to Happiness 
by Tomorrowland’ of die andere spec-
taculaire achtbaan ‘Anubis the ride’.

Driedaagse in België
Ellen geniet van het leven en wil alles 
uit elke dag halen, verklapte ze mij 
aan de telefoon. Ze zit op kot in Leu-
ven en studeert er voor kleuterleid-
ster. “Ik hoop dat er in de toekomst 
wat deuren voor mij opengaan door 
mij kandidaat te stellen, want ik zou 
mijn modellenwerk willen uitbrei-
den. Mijn talenkennis zit goed maar 
ik hoop nog wat extra ervaring op te 
doen, tijdens onze driedaagse met de 
andere finalistes, die dit jaar in België 
zal plaatsvinden.” Andere jaren gaan 
de finalistes traditioneel een week-

je op reis naar Egypte om hun show 
voor te bereiden en hebben ze ook 
vele presentatie-opdrachten in de 
aanloop naar hun verkiezing, maar nu 
gebeurt het gros van de afspraken en 
communicatie meestal via videocon-
ference of chat, net zoals bij thuis-
werken.

Stemmen maar!
Gelukkig werden de preselecties nog 
met een publiek van 200 mensen ge-
houden aan het begin van de crisis en 
kon Ellen hier al de titel van Tweede 
Eredame Miss Vlaams-Brabant in 
de wacht slepen. Dit was een eer-
ste positieve stap richting finale met 
32 concurrentes, allen met dezelfde 
droom: met het kroontje  schitteren 
(en hiermee de volgende morgen een 
interview afleggen vanuit bad?).  Tij-
dens de verkiezingsfinale stellen de 
kandidates zich voor en worden ze 
beoordeeld in avondjurk en bikini. De 
puntentelling verloopt als volgt: over 
een derde van de punten beslissen 
de mensen van de organisatie van 

Darline Devos, vervolgens de live jury 
over nog een derde, en tenslotte het 
publiek over het laatste beslissen-
de derde der punten. En het is hier 
dat jullie kunnen en moeten helpen: 
steun Ellen in het bereiken van haar 
droom!

SMS  daarom vanaf nu MB30 naar 
6665 of stem hier: 
https://app.missbelgium.be/list

Vele Zemstse vrouwelijke scho-
nen gingen Ellen al voor met deze 
droom om voor één jaar Miss België 
of Miss Belgian Beauty of Top Model  
Belgium of Miss Zemst te wor-
den - zoals o.a. Yasmine De Borger,  
Annelies Huysmans, Madeleine 
Etienne, Emilie Vansteenkiste,  Zso-
fi Horvath, Fiene Jacquemin (zonder 
compleet te willen zijn)-  en de Zem-
stenaar hoopt  van harte dat Ellens  
droom mag uitkomen.

Tekst: Rudi Van Geel, 
foto’s: Jean Andries

Weldra schitteren met het kroontje?

Ellen wil alles uit elke dag halen. Van Chiro- tot kleuterleidster naar Miss?
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Zemst zien, vroeger en nu
ZEMST – Zemst, met Laar en Bos, Weerde, Eppegem, Elewijt, Hofstade... Velen onder ons hebben 
de voorbije maanden heel wat gewandeld en gefietst door onze mooie gemeente. Wij hebben 
prachtige plekjes ontdekt en ons verwonderd over hoe het uitzicht voortdurend verandert. Nostal-
gisch als we zijn doken we ook in het rijke fotoarchief van de Beeldbank en joegen we onze huisfo-
tograaf Jean uit zijn kot om herkenbare plaatsen vanuit eenzelfde perspectief in beeld te brengen. 
We zetten onze reeks verder in Weerde. 

LINKS - Café Borsalino, op een zonovergoten dag in mei 1996. Genieten van een frisse pint op de stoep. Met stoelen tot 
op de straat (Archief A. Ver Elst).
RECHTS - 25 jaar later ziet deze hoek op het kruispunt van de Vredelaan en de Heidestraat er totaal anders uit. Een ap-
partementsgebouw is in de plaats gekomen. 

LINKS - De Pastorijstraat richting Sint-Martinuskerk. Vooraan rechts één van de typische houten noodwoningen opge-
trokken na W0 I om het woningentekort na de vernielingen op te vangen. In die tijd (tussen 1920 en uiterlijk 1950) had 
men het over Weerde-op-Zenne en heette de Pastorijstraat ook Rue de la Cure, zoals op de originele afbeelding vermeld 
staat. 
RECHTS - Dezelfde straat zoals wij ze nu kennen. Een goede rijbaan met voetpaden, hedendaagse huizen en boomaan-
plantingen. Een wereld van verschil!

Samenstelling en tekst: Alex Lauwens
Foto’s: Regionale Beeldbank Mechelen-Zemst (Vroeger); Jean Andries (Nu).

 Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

 Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be
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VOORJAARSTART! 
AAN WINTERONDERHOUD GEDACHT.

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

SCHILDER- 
& 

RENOVATIEWERKEN 

PROJECTS Johan Mahieu

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

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

ADVIES  • VERKOOP •
• PLAATSING •

• Machine verhuur •    

20 

•

5630 MJ Projects reclame 139x90  15-10-2019 kopie.indd   1 16/10/19   12:15
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Ükwear voor je ukjes? 
ZEMST - Kinderkledij nodig? Niet tevreden met de bestaande winkelketens? Zemstenaar Annelies 
Moons, 35 jaar jong, heeft er iets op gevonden. 

Van hobby naar beroep
“Iedereen wil wel eens wat origine-
le kledij voor zijn jongste spruit, en 
omdat ik vier kinderen heb, vond ik 
het best leuk om zelf aan de slag te 
gaan.” Annelies volgde wat opleidin-
gen, en wat eerst gewoon een hobby 
was, deed haar plots dromen van een 
eigen zaak. “ük wear is het resultaat, 
en we willen zoveel mogelijk met eco-
logisch verantwoorde stoffen werken. 
Ik heb een heel gamma waaruit men-
sen kunnen kiezen. En dankzij mijn 
vier proefkonijnen kan ik thuis model-
letjes uittesten.” De stoffen dragen al-
lemaal het OEKO-TEX label (garantie 

dat er niet gewerkt is met schadelijke 
stoffen).

Haal het in huis
Spulletjes van ükwear zijn uiteraard 
geschikt als gepersonaliseerd ca-
deautje. De prijzen verrassen nog 
het meest: al voor 30 euro heb je een 
mooi truitje voor de jongste spruit, en 
alles wordt op twee à drie dagen ge-
leverd.

www.ukwear.be, Tervuursesteenweg 
176, 2800 Mechelen

Tekst: Veerle Mollekens, 
foto: Annelies Moons

Juwelen uit de hipfabriek
EPPEGEM - Voor een kerstcadeautje is het al te laat, maar als je er ook na de coronaperikelen mooi 
wil uitzien en je oortjes wil versieren, kun je op de Facebook-webshop van Britt Bogaerts terecht. 

Edelsmid
Britt heeft aan het Instituut 
voor Kunst en Ambacht in 
Mechelen een opleiding tot 
edelsmid gevolgd. Twee jaar 
geleden studeerde ze af, en 
ze leerde daar heel wat. Gro-
te juwelen die arbeidsinten-
sief zijn, maar ook wat min-
der verkoopbaar zijn. 

Eigen webshop
Na haar opleiding viel de ju-
welenmakerij wat stil, maar 
de ‘goesting’ bleef. In bij-
beroep begon ze wat meer 
commerciële stukken te 
produceren. Haar oorringen 

biedt ze nu aan via een webshop. Die 
startte in november, maar ze hoopt 
tegen mei of juni opnieuw marktjes 
te kunnen doen, waar je haar creaties 
kunt bewonderen. Op termijn wil ze 
armbanden en halskettingen op de 
markt brengen. 

Wil je een kijkje nemen, surf dan naar
Op Facebook zoek je naar Hipfabriek 
Juwelen

Tekst: Veerle Mollekens, 
foto: Britt Bogaerts

Annelies gaat voor gezonde kinderkleren.

Britt maakt hippe en 
hedendaagse juwelen.
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Metaal- en inoxbewerking

Industrieterrein 
Hoge Buizen 47 - 1980 Eppegem
Tel. 02 758 80 60 
info@amsnv.be - www.amsnv.be

U vraagt, wij 

maken het in een 

vingerknip!
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Hoog en droog
ZEMST-LAAR - In Zemst zijn er verschillende succesvolle familiale ondernemingen actief. Bij de 
Zemstenaar willen wij hen de aandacht geven die ze verdienen. Deze maand is het de beurt aan 
Huyberechts & zoon in Zemst-Laar, al sinds de jaren zestig actief in onze gemeente. 

Ik sprak met vader Sylvain en zoon 
Dirk over hun bedrijf dat een hele lan-
ge traditie heeft in het leggen en her-
stellen van platte daken in Zemst en 
directe omgeving.

Historiek
“Mijn vader, die het bedrijf heeft op-
gericht, was eerst beroepsrenner. Op 
een van zijn trainingsritten had hij op-
gemerkt dat de boerderij, waar van-
daag de firma nog altijd gevestigd is, 
te koop stond. Mijn grootouders heb-
ben die in de jaren zestig aangekocht 
en zijn naar hier verhuisd. Ze zijn toen 
gaan werken bij een asfaltbedrijf in 
Brussel en daar hebben mijn vader 
en mijn grootvader alles geleerd over 
platte daken. Na een tijdje was mijn 
vader opgeklommen tot meestergast 
en kreeg hij regelmatig de vraag om 
na zijn uren hier en daar werken uit 
te voeren voor klanten. Hij dacht er in 
feite niet aan om zelfstandige te wor-
den tot hij een nieuwe auto ging ko-
pen. In de showroom zag hij daar een 
mooie occasiebestelwagen staan, zag 
daarvan de mogelijkheden in en heeft 
die toen aangeschaft. Dat gebeurde 
in 1965 en was de eigenlijke start van 

zijn eenmansbedrijfje.”

De groei
“De allereerste klant van mijn vader 
was bakkerij Smets in Zemst-Laar, 
daar heeft hij zijn eerste plat dak ge-
legd. Omdat er veel aannemers in de 
omgeving waren die mijn vader goed 
kenden, geraakte hij in die tijd gemak-
kelijk aan nieuwe opdrachten. In die 
periode had hij ook bijna geen concur-
rentie op het vlak van platte daken. In 
die tijd was het als bedrijf overigens 
wettelijk verplicht om te kiezen tus-
sen het leggen van platte of schuine 
daken. Omdat hij steeds meer werk 
had, sprong ook mijn moeder in de 
bres en heeft mijn grootvader zelfs 
zijn job opgezegd om mee in de zaak 
te stappen.” 

De derde generatie
“Ik ging als tiener tijdens de vakan-
ties mee naar de werven en ik vond 
dat onmiddellijk leuk”, gaat Sylvain 
verder. “Toen ik vijftien was, ben ik ge-
start op leercontract en op mijn acht-
tiende ben ik zelfstandige geworden. 
Dat was in 1969 en toen waren we 
dus met drie generaties werkzaam in 

het bedrijf. In de jaren zeventig zijn we 
stilaan overgeschakeld van nieuw-
bouw naar renovatie omdat er in die 
periode vele aannemers, ook fami-
liebedrijven, hun activiteiten stopten. 
In de jaren tachtig zijn we op die weg 
verder gegaan en dat doen we van-
daag nog altijd. De daken zijn op al 
die jaren niet veel veranderd maar de 
materialen die we gebruiken zijn sterk 
geëvolueerd. Vroeger werden in de 
roofing bijvoorbeeld resten van oude 
kleding, papier en overschotten van 
vilt verwerkt. Nu is dat roofing met 
polymeerbitumen en een inlage van 
polyester-glascombinatie. Vandaag 
zijn we vooral gespecialiseerd in het 
leggen, herstellen en renoveren van 
platte daken. Omdat we enkel met 
onze eigen materialen werken, zijn 
we zeker van de kwaliteit. Een plat 
dak zoals wij het vandaag leggen, 
gaat minstens veertig jaar mee. Nog 
niet zo lang geleden hebben we bij-
voorbeeld een dak gerenoveerd dat 
mijn vader ooit gelegd heeft.”Grootmoeder José, vader Sylvain en 

zoon Dirk, drie generaties Huyberechts.

Sylvain Huyberechts 
roofing aan het branden.
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Rond de kerktoren
“Het is steeds onze bedoeling ge-
weest om genoeg werk te hebben 
maar niet zoveel dat we personeel 
zouden moeten aanwerven. Dat was 
van bij het begin onze filosofie. Een 
grote reden daarvoor is dat wij in 
onze sector sterk afhankelijk zijn van 
het weer. Als het regent, kunnen we 
gewoon niets doen, dus dan zouden 
we dat personeel geen werk kunnen 
geven. Een andere regel die we han-
teren is dat we enkel in de omgeving 
van Zemst werken, tot in Mechelen 
eventueel wel, maar bijvoorbeeld niet 
in Brussel of Antwerpen.”

De zoon
“Ik heb op school wel zaken opgesto-
ken over het leggen van daken, maar 
dan vooral in theorie. Het meeste heb 
ik geleerd door het gewoon te gaan 
doen, samen met mijn vader”, zegt 
zoon Dirk. “Net als mijn vader ben 
ik eerst op leercontract meegegaan 
naar de werven. Toen ik negentien 
was, ben ik in de zaak gestapt. Dat 
was in 1994. Ik had toch geen zin om 

nog lange tijd te gaan studeren en het 
werk beviel mij. Tot op vandaag wer-
ken we heel goed samen, we hebben 
eigenlijk nooit een meningsverschil.”

De opvolging
“Vandaag staat er nog geen opvolging 
klaar, we zien wel hoe dat evolueert. 
Ik heb alleszins nog zin om verder 
te doen samen met mijn zoon”, zegt 
Sylvain. “Als mijn vader ooit stopt in 
de zaak, ga ik iets moeten regelen”, 
beseft Dirk. “Ik kan de meeste wer-
ken wel alleen uitvoeren maar voor 

bepaalde zaken is het toch handig 
om met twee aanwezig te zijn. Een 
mogelijkheid zou zijn om samen te 
werken met een andere zelfstandige 
maar dat is voorlopig nog niet aan de 
orde.”
 
Tijd voor de traditionele vraag: wat 
als iemand langskomt met een grote 
zak geld en de zaak wil overnemen? 
“Ik ben oud genoeg om op pensioen 
te gaan, dus die beslissing laat ik over 
aan mijn zoon”, zegt de derde gene-
ratie tegen de vierde generatie. “Ik 
moet die zak geld niet hebben”, zegt 
zoon Dirk zonder aarzeling. “Ik wil dit 
familiebedrijf voortzetten, liefst nog 
een tijdje met mijn vader. Ik ben hier 
opgegroeid, ik heb nooit iets anders 
gekend. Dit is mij allemaal veel te veel 
waard.”

Info: huyberechts-zoon@telenet.be
 

Tekst: Alain Dierckx, foto’s: Jean 
Andries en Sylvain Huyberechts

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

Met de glimlach 
poserend bij de ladderwagen.

Overgrootvader Alex (links) en grootvader 
Lucien aan het werk in de jaren zeventig.
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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'.

"We spotten deze 
inktviszwam in onze 

voortuin, te Galgenberg 
in Weerde. We zochten 

verschillende soorten 
blaadjes om te knutselen. 

Hij was goed verstopt, 
maar werd gespot door 

zijn opvallende kleur."

Rune, Vince en 
Lasse Van Kelst

"Deze putter komt dagelijks nootjes 
eten op onze voederplaats."

Martine De Godt, Eppegem

"Sperwer gespot op de volière. Alle 
kanaries stil en verstopt van de schrik. 

Dit in de Leopoldstraat in Zemst."
 

Guido Van Cauwenberge

"6 september in eigen tuin in Zemst gespot. Blauw 
weeskind, een zeer zeldzame nachtvlinder."

Erwin Lauwers
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Voetbalvreugde voor de jongsten
EPPEGEM - De voetballers tot 12 jaar mogen vanaf 6 februari opnieuw wedstrijden spelen. “We 
moeten ons neerleggen bij de huidige situatie, veiligheid en gezondheid hebben voorrang”, zegt 
Walter De Kok, TVJO KFC Eppegem.

Doelgericht trainen
“De ploegen tot en met U13 zijn sinds 
half oktober twee keer in de week 
blijven trainen. Zo konden we verder 
trainen volgens ons leerplan, omdat 
er hier geen beperkingen zijn in de 
oefenvormen. Vanaf U14 tot en met 
U19 hebben de spelers een looppro-
gramma gekregen dat redelijk goed 
werd opgevolgd. In de maand decem-
ber hebben wij onze tussentijdse fy-
sieke testen kunnen houden van U7 
tot en met U19. Deze uitslagen (vanaf 
U14) lijden uiteraard onder de gevol-
gen van de huidige situatie. Met de 
U14 zijn we half januari terug gestart 
met doelgericht trainen, hier gelden 
wel de coronaregels. Het leerplan 
volgen was niet mogelijk. Gelukkig 
beschikken wij over gediplomeerde 
trainers die hun taak ernstig uitvoe-
ren. Na de eerste lockdown hebben 
ze belangeloos de trainingen hervat 
tot eind juni. Op 5 december hebben 
we (coronaproof) onze spelers van de 
onderbouw (U6-U10) toch nog een 
Sinterklaasfeest kunnen geven. De 
Sint was online aanwezig en had de 
nodige geschenken bij, met dank aan 
jeugdcoördinators David en James 
Vermeere.”

Werking en wedstrijden
“De sportieve werking tot en met U13 
loopt door, waarbij alleen wedstrijden 
ontbreken, een belangrijke schakel in 
de opleiding omdat trainingen worden 
uitgewerkt in functie van de gebreken 
tijdens wedstrijden. Wedstrijden zijn 
dan weer het resultaat van wat een 
speler tot midden oktober geleerd 
heeft.  Wat de onmiddellijke toekomst 
betreft: we hebben in januari een au-
dit gehad, gedeeltelijk in de tweede 
lockdown, om ons interprovinciaal 
label te verlengen, zodat we met 
onze jeugd verder nationaal voetbal 
kunnen aanbieden en dit naast onze 
regionale zuil.”

Sleutel naar succes
“Het rapport oogt zeer positief, nu 
wachten op de punten van Voetbal 
Vlaanderen. We beschikken over een 
trainersstaf die gediplomeerd en be-
kwaam is, zowel op regionaal als nati-
onaal vlak. Zij hebben reeds bevestigd 
dat ze volgend seizoen verder met 
ons blijven werken. De grootste uit-
daging is om met onze eigen spelers 
de laatste schakel te overbruggen, 
de stap naar de eerste ploeg op na-
tionaal niveau. Sinds dit seizoen valt 
ook dit onder leiding van het  jeugd-
bestuur dat, samen met een sportief 
manager, dit verder zal uitbouwen 
onder leiding van vakbekwame, hoog 
opgeleide, gediplomeerde trainers. 
Onze B-ploeg moet honderd procent 
bestaan uit eigen spelers. We hebben 
een samenwerking afgesloten met 
KV Mechelen, zij bieden ondersteu-
ning aan onze jeugdwerking, trainers 
en spelers. Zo professioneel mogelijk 
werken op ons niveau is de sleutel tot 
succes.”

                                                                                                                           
Tekst en foto’s: Jean Andries

De jeugdspelers van voetbalspeeltuin tot en met U10. (foto boven en onder)
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André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

BE 0693.846.740
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Everzwijnen rukken op
ZEMST – Half januari werd op een ochtend een dood everzwijn gevonden in de Linterpoortenlaan 
aan het kasteeldomein ‘d Ursel’. Eerder vorig jaar werd een varken geschoten in Perk-Boekt en een 
zeug met biggen waargenomen in Kortenberg. De voorspelde uitzwerming van de everzwijnen in 
Vlaams-Brabant is een feit.

Een lid van Natuurpunt meldde de 
vondst bij de lokale politie. Het ging 
om een vrij jonge keiler (een manne-
tje), die aangereden werd maar ook 
een eerder opgelopen verwonding 
vertoonde en daardoor wellicht sterk 
verzwakt was. Hij woog maar een 
twintig kilo, de helft van het normaal 
conditiegewicht voor zijn leeftijd.

Geen verrassing meer
Voor François Verbruggen, onder-
voorzitter van de Wildbeheerseen-
heid Zennevallei, is  de aanwezigheid 
van everzwijnen in Vlaams-Brabant 
geen verrassing meer. “We hebben 
het twee jaar geleden al voorspeld op 
een overleg voor betrokken partijen 
in Perk. Ze komen via het Meerdaal-
woud, de Antwerpse Kempen en het 
Zoniënwoud. Wildcamera’s bevesti-
gen dat steeds meer. Ook in het Vrie-
zenbroek in Hofstade zijn de evers 
al enkele maanden aanwezig omdat 
de jonge dieren in deze periode uit-
zwermen. Ze richten schade aan in 
parkdomeinen (onder meer domein 
Huyghebaert) en aan cultuurgewas-
sen. Om die reden mag de WBE (wild-

beheerseenheid) er ook ‘s nachts een 
loerjacht organiseren met toestem-
ming van de eigenaar. Dan worden de 
varkens actief en afschot is nodig om 
hun aantal onder controle te houden.”

Jagers niet enthousiast
Voor jagers wordt het aanbod aan 
kleinwild in de Vlaamse velden steeds 
kariger. Toch zien ze geen opportuni-
teit in de komst van de everzwijnen 
om hun wildtableau uit te breiden. 
”Schade door wroetende everzwij-
nen in landbouwculturen of de impact 
van een aanrijding met een ever kan 
hoog oplopen. De jachtrechthouders  

worden daar steeds vaker voor ver-
antwoordelijk gesteld en de verzeke-
ringsmaatschappijen willen er geen 
polis voor afsluiten. Daarom gaan 
de WBE’s voor een nultolerantie om 
bij elke waarneming de everzwijnen 
meteen te bejagen. Anders groeit het 
boven ons hoofd”, meent François. 
“Op de maisvelden vinden ze zowel in 
de winter als in de zomer voldoende 
voedsel en ze kweken snel.”

Voor Natuurpunt Zemst was het ge-
vonden everzwijn wél een verrassing. 
”Voor zover wij weten hebben we in 
Zemst nog nooit een waarneming 
gehad van een everzwijn”, klinkt het 
daar. ”Wat niet betekent dat er hele-
maal geen zouden zijn maar momen-
teel is hun aantal zeker nog beperkt.”

De dode ever werd door de gemeen-
tediensten afgevoerd en in een frigo 
op de werkplaats bewaard tot de ka-
daverdienst het kwam ophalen.
 

Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto’s: 
Juliaan Deleebeeck en Daniel 

Poot

De wildbeheerseenheden gaan voor een nultolerantie tegen everzwijnen. 

Het everzwijn lag dood op het fietspad.
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b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

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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Love is in the air
ZEMST - Dat het weer (bijna) Valentijnsdag is, zal vrijwel niemand ontgaan. Op radio, televisie, in-
ternet en natuurlijk in de kranten barst het weer van de valentijnsreclame. De veertiende februari is 
officieel de dag van de liefde. Waar komt het feest eigenlijk vandaan?

De oorsprong
Geen eenvoudige vraag om te beant-
woorden. Je zou kunnen zeggen dat 
Valentijnsdag een versmelting is van 
christelijke, Romeinse, Germaanse en 
tegenwoordig ook nationale tradities.
Er is vooral veel onduidelijkheid over 
de herkomst van het feest. Men is niet 
eens  zeker naar welke Valentijn het 
feest is vernoemd. Wat wel is gewe-
ten, is dat paus Gelasius in het jaar 
496 de veertiende februari uitriep tot 
de dag van de heilige Valentijn. Maar 
welke Valentijn? Er is geen enkel bio-
grafisch document over hem. En er 
zijn verschillende onduidelijke en on-
bewijsbare verhalen.

Sint Valentijn
De naam Valentijnsdag zou afkom-
stig zijn van de christelijke priester 
Sint Valentijn uit Rome, die leefde in 
de 3de eeuw na Christus. Volgens de 
overlevering bestond er in die tijd een 
keizerlijke wet die soldaten verbood 
om te trouwen. Men geloofde na-
melijk dat vrijgezellen eerder bereid 

waren te sterven op het slagveld. Va-
lentijn zou echter in het geheim toch 
soldaten hebben gehuwd, omdat hij 
van mening was dat liefde alles over-
won. Toen keizer Claudius II (268-
270) dit ontdekte, liet hij de priester 
op 14 februari 269 executeren, en zo 
werd Valentijn een martelaar voor de 
liefde. De kans is echter groot dat dit 
verhaal er pas later is bij verzonnen, 
want het enige bekende biografische 
feit van Valentijn is zijn sterfdatum. 
Ook staat vast dat Paus Gelasius I Sint 
Valentijn heilig verklaarde in 496, en 
dat 14 februari de naamdag van Sint 
Valentijn zou worden, al is het niet he-
lemaal zeker of het om dezelfde Va-
lentijn gaat. Er zijn in de loop der tijd 
meerdere Valentijnen geweest, die 
omkwamen tijdens de christenvervol-
gingen in het Romeinse Rijk. 

Vroeger was Valentijnsdag vooral 
een feest waarbij kaarten naar gelief-
den werden gestuurd. Tegenwoordig 
draait het steeds meer om cadeaus 
maar ook met groot hart gegeven. 

De oudste valentijnskaart die nog be-
staat is gemaakt rond het jaar 1400 
en is te vinden in het British Museum. 

Oorspronkelijk werden de kaarten (of 
bijvoorbeeld rozen) meestal anoniem 
gestuurd. 

Tekst: Karin Andries

Aan de slag!
Laten we samen een valentijnskaartje 
maken. 

Wat heb je nodig: 1 blanco kaartje of 
dik papier helft van A4 formaat, 2x 
gekleurd A4 papier, potlood, lijm, glit-
ter of leuke stickers.

1. De gekleurde papieren vouw je in 
harmonica. Hoe? Vouw in de helft en 
dan terug naar de helft.

2. Vouw terug dicht en teken een half 
hartje op het papier met een potlood.
Knip het uit en je je krijgt een slinger 
van hartjes.
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3. Leg het uitgeknipt hartje op het an-
der papier, zodat beide hartjes even 
groot zijn. 

4. En voilà twee slingertjes. 5. Slinger 1 : knip de hartjes bovenaan 
tot in het midden. 
Slinger 2: knip de hartjes onderaan tot 
in het midden. 

 

6. Schuif beide slingers in elkaar. 7. Vouw alles mooi bij elkaar en plak 
het eerste en het laatste hartje aan 
elke kant van de kaart.

8. Versier de kaart en schrijf een 
mooie tekst. Met de overschot van 
het papier kan je nog hartjes uitknip-
pen en gebruiken om te versieren of 
vooraan als blikvanger.

10. De kindjes zullen blij zijn om een 
mooie kaart te maken voor de aller-
liefste ouders!

Succes!

Tekst en foto’s: Karin Andries
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Uitvaartzorg Anthony 

Verheyden is verhuisd 

en vestigde zich in 

de Kloosterstraat 2 in 

Zemst. Om de fami-

lies beter van dienst 

te zijn is er een ruime 

groet-, ontvangst- en 

regelruimte voorzien. 

“Wij verzorgen het 

rouwdrukwerk in eigen 

beheer en hechten er 

veel waarde aan om de 

families met de nodige 

tijd bij te staan”, ver-

telt Anthony. 

Info: 015/61.61.61

“Een paar centimeter sneeuw was voldoende om onze skikleren aan te trekken, een sneeuw-man te maken en de slee van stal te halen voor onze dochter Babette!”, zegt Ellen Van de Wijgaert. “Leuk detail: dezelfde slee als waar mama 30 jaar geleden mee over de bevroren vijvers van de plage gleed, nostalgie ten top 
dus…”

Geen kapper geen probleem voor Celineke 
Valvekens. “Blijven gaan ma”, zegt Erik Peeters. 

“Deze zomer zitten we in onze hof met al 
de kleinkinderen en familie. Hop naar de 

97…” (met dank een Joke en Nicole van WZC 
Releghem)
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FC Zemst heeft niet stilgezeten de voorbije maanden. De club werkt aan een uitbreiding van haar mooie sportinfrastructuur. Ook de website krijgt een nieuw jasje en binnenkort een eigen webshop. Dit is uiteraard niet mogelijk zonder trouwe sponsors. Daarom kregen alle sponsors een mooi bedankingspakket. Erik Peeters, sponsor als advocaat, oud-speler en oud-bestuurslid met een groot geelrood hart ontvangt fier zijn pakket uit handen van voorzitter manager Jürgen Deman. (foto boven)De inhoud van het pakket viel erg in de smaak bij de sponsors. (foto links)   

Voor het eerst kunnen jonge kinderen in Zemst ook hun zegje doen in de gemeentelijke politiek. De aller-

eerste kinderraad van Zemst werd in november en december op de scholen verkozen. Zestien leerlingen 

van het vijfde en zesde leerjaar uit de acht lagere basisscholen van Zemst en twee leerlingen die niet naar 

een Zemstse school gaan, vormen samen de raad. De kinderraad is er een zonder hiërarchie waarin alle 

kinderen gelijkwaardig zijn. Ze willen ieder schooljaar 4 à 5 keer samenkomen om ideeën, wensen, proble-

men en voorstellen te bespreken. (JD)
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Scheef
bekeken

Het pashokje
Antoine was door moeder natuur nogal gul bedeeld wat betreft de inhoud van zijn mond: namelijk een 
paar tanden waar menig knaagdier jaloers op zou geweest zijn. Veel vriendschappen waren dan ook 
niet aan hem besteed. Pesterijen des te meer. Tot groot verdriet van mama Irma die samen met hare 
Swa een eenvoudig huisje betrok en het verder niet te breed had. Voor Swa maakte het allemaal niet 
zoveel uit. Na zijn dagtaak bij een of ander ministerie in Brussel putte hij de nodige moed uit een aan-
tal pinten in café Pullman op het Luxemburgplein in Elsene. Het stationsbuffet in Brussel Noord, waar 
hij moest overstappen, was gewoonlijk zijn tweede vaste stop.  De drieëndertigers liepen er met veel 
smaak naar binnen. Thuis viel er toch amper iets te beleven. Irma aanzag het scenario jarenlang met 
lede ogen. Tot zij op een dag werk vond als winkeldame in een kledingzaak in Mechelen. Zij leefde op 
en leerde er Vincent kennen, een niet onaardige weduwnaar die zich maar al te graag door Irma in wat 
nieuws liet uitdossen. Op zekere dag had zij, na het afspelden van zijn broekspijpen op de juiste lengte 
haar drang om hem te kussen niet kunnen bedwingen en had zij hem tot in het pashokje vergezeld. Met 
een stevige zoenpartij tot gevolg die na sluitingstijd werd voortgezet in de auto van Vincent. Het was 
Antoine, die na de school vaak nog wat eenzaam en doelloos door Mechelen doolde en voorbij de win-
kel fietste, niet ontgaan. Thuis had ze hem erover verteld en werd het plan gesmeed voor een nieuwe 
toekomst waarin geen plaats meer was voor Swa. Een niet onaardig optrekje aan de boorden van het 
meer van Keerbergen en geld voor een orthodontist maakten het plaatje nog mooier. En zo gebeurde 
het dat enkele maanden later, op de eerste dag van de grote vakantie Swa, na zijn vaste inpils-stops, 
geen op te warmen avondmaal op tafel vond. Maar een afscheidsbrief van vrouw en zoon. Swa keilde 
al wat onder zijn handen kwam tegen de keukenmuur aan diggelen. De rest van de avond vulde hij met 
het ledigen van een halve bak Duvel.

In Keerbergen, aan de oever van het meer, werd er bij de ondergaande zon getoast met heerlijk spran-
kelende bubbels. Irma en Antoine voelden zich wat onwennig bij zoveel moois. En dan moest de bar-
becue nog beginnen, iets wat zij nog nooit hadden meegemaakt. Maar de grootste verrassing van de 
avond was van een andere orde. Want door hun tranen van geluk hadden zij niet gemerkt dat de tafel 
gedekt was voor vier. Antoine zijn mond, die hij vroeger nooit had durven openen maar steeds achter 
zijn hand had verborgen gehouden, viel wagenwijd open van verbazing toen Lisa het terras betrad. Het 
was de dochter van Vincent die in Leuven op kot verbleef en het laatste examen van haar eerste jaar 
bachelor had afgelegd. Een knappe verschijning, twee jaar ouder dan Antoine maar al een heuse dame. 
Zijn hart bonsde in zijn keel toen hij zomaar uit het niets verwelkomd werd met een stevige knuffel. Na 
de overheerlijke barbecue fietsten zij samen nog even de zwoele nacht in om een terrasje op het dorps-
plein te doen. Antoine maakte er kennis met enkele van haar vrienden en vriendinnen. Het werden ook 
zijn vrienden en vriendinnen. Niet moeilijk met zo een verschijning aan zijn zijde. Zijn leven leek nu pas 
echt te beginnen. 

Alex Lauwens

Fo
to
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s



30

Dertig dagen split
ZEMST – Vorig jaar startte lay-outster Ansje met de rubriek ‘de dertig dagen’. De eerste uitdaging 
die ze aanging, was om in dertig dagen de split te leren. Ze boekte een beetje vooruitgang, maar 
de volledige split zat er helaas niet in. Tijd om het opnieuw te proberen!

Jujimufu?!
Na een terugblik op mijn dertig da-
gen was er toch één uitdaging waar-
van ik niet kon verkroppen dat die 
niet was gelukt: de split. De volledige 
split kunnen is al drie jaar lang mijn 
voornemen. Dit toont nóg maar eens 
aan hoe lang ik voornemens volhoud. 
Derde keer, goede keer?

Na wat doelloos surfen op het inter-
net kwam ik een filmpje tegen van een 
jongen die op dertig dagen de volle-
dige split leert. Hij maakte ongelofe-
lijk snel vooruitgang en zat na dertig 
dagen bijna plat op de grond. Volledig 
onder de indruk leerde ik hoe hij dit 
voor mekaar kreeg. Zijn voorbeeld 
was ‘Jujimufu’. Is dat een dier, volk, 
stad, land? Blijkbaar is hij een body-
builder-legende die bekend staat om 
zijn acrobatische kunsten. Zijn tactiek 
om snel de split te kunnen? Niet elke 
dag een uitgebreide routine met ver-
schillende oefeningen, maar dagelijks 
tien minuten in diezelfde houding blij-
ven zitten. 

Afleiding
Vol goede moed begin ik aan mijn 
eerste sessie. Eerst een klein beetje 
opwarmen, en daarna de timer op om 
eerst links en dan rechts tien minuten 

in de split te zitten. De tien minuten 
leken wel tien uur te duren! Dit was 
echt ongelofelijk onaangenaam. Na 
de sessie kon ik amper nog wandelen. 
Er had precies iemand op volle snel-
heid twee tennisballen in mijn liezen 
geslagen. Eerst even afzien op mijn 
mat en pas na een tijdje kon ik mij stil-
aan terug voortbewegen op een nor-
male manier.
 
De volgende keren zorg ik voor wat 
afleiding door op mijn laptop een film 
op te zetten. Een beetje verstrooiing 
laat de tijd al wat sneller vooruit gaan. 
Toch blijft het echt tandenbijten om 
de tien minuten aan een stuk door uit 
te doen. 

Geen vooruitgang
Mijn achterste been is na veertien 
dagen recht in plaats van schuin. Dit 
lijkt niet veel, maar is een enorme 
vooruitgang voor mij. De twee laatste 
weken wil ik vooral zo dicht mogelijk 
bij de grond komen. Plichtsbewust 

stretch ik elke dag, maar er komt 
gewoon geen schot in de zaak. Elke 
dag begin ik op dezelfde hoogte als 
de dag ervoor. Ik begin te twijfelen of 
die filmpjes van degenen die op der-
tig dagen split leren fake zijn, of dat 
ik gewoon niet gemaakt ben om ooit 
de split te kunnen. In ieder geval is het 
niet bemoedigend.
 
Na dertig dagen kan ik op de foto toch 
een vooruitgang zien. Ik had gehoopt 
dat alles veel sneller zou gaan, maar 
om dit jaar de split te kunnen zal ik 
toch nog een maand of drie à vier 
moeten trainen vrees ik. Met behulp 
van doorzettingsvermogen bereikt de 
slak de ark, zeker? Wie weet verschijnt 
er dit jaar in de Zemstenaar nog een 
foto met een positieve update. En nu 
is het gedaan met die dertig dagen. 
Gewoon even niksen, en daarna rus-
ten! Adios!

Tekst en foto’s: Ansje Brassine

Voor... ... en na!
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boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235

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
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Allen die willen naar IJsland varen
ZEMST - Heel lang geleden, toen de dieren nog spraken en hij nog lang niet in Zemst maar in  
Hasselt woonde, zag onze aangespoelde held van de dag, Andres Frederix, voor het eerst beelden 
van IJsland.  Ze grepen hem zo aan dat hij, van zodra hij de kans zag, afreisde naar het kleine vul-
kanische eiland in de Atlantische oceaan.

‘rIJsland’
Waar elders vind je gletsjers, vulka-
nen, geisers, watervallen, ijsbergen, 
lavagrotten, geothermische bronnen 
en steenwoestijnen op een zakdoek 
groot? Verleidelijk, maar ook verra-
derlijk. En dat op een boogscheut van 
ons. Hij werd meteen verliefd op het 
mysterieuze land van trollen en elfen.
Andres Frederix is nu de drijvende 
kracht achter rIJsland. Hij heeft net 
na de millenniumwissel anderhalf jaar 
in IJsland gewoond als vrijwilliger bij 
de IJslandse scouts en reddingsdien-
sten. Nog voor het land ontdekt werd 
door het toerisme heeft hij IJsland 

leren kennen in al zijn authenticiteit 
en heeft er een uitgebreid netwerk 
uitgebouwd. Daarnaast vormen zijn 
meer dan 15 jaar ervaring als reisbe-
geleider een troef om het authentieke 
IJsland met het toerisme te kunnen 
verzoenen.

Reizen op maat
Met zijn website rIJsland inspireert hij 
mensen over de diversiteit van IJsland 
en de IJslandse way-of-life. Daarnaast 
zorgt hij ervoor dat je met de juiste 
mindset naar IJsland kan vertrekken. 
Er zijn verschillende mogelijkheden:  
reizen die ontworpen worden voor in-

dividuele reizigers, themareizen voor 
groepen en evenementen op maat, 
ook voor bedrijven. Je kan hem ook 
inhuren als je een reisleider nodig 
hebt.

Op ontdekking
“Het is niet onze ambitie om een vol-
gende toerist naar IJsland te sturen. 
Maar wel om een reiziger te laten 
vertrekken, die IJsland wil ontdekken 
in al zijn eenvoud (de ruwe natuur), 
maar ook in zijn complexiteit (techno-
logische vooruitstrevendheid, cultuur 
en samenleving).”

Andres Frederix werkte al eerder voor 
reisagentschappen, voor wie hij de 
portefeuille IJsland beheerde, maar 
nu probeert hij het zelfstandig. “Mak-
kelijk was het niet, corona heeft roet 
in het eten gegooid, maar ik heb nog 
een dik half jaar om het uit te probe-
ren.”

Meer informatie over zijn aanbod vind 
je op de website rijsland.be. Je kunt 
ook contact opnemen met hem via 
 andres@rijsland.be

Tekst: Filip Buekens, 
foto: Andres Frederix

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

GSM 0475/869 163

 

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

IJsland, verleidelijk maar ook verraderlijk.
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  Een winternazicht van je grasmaaier bij 

Jo
a

n
n

es is in de lente 
 zonder problemen aan je gras beginnen

Geerdegemstraat 54   2800  Mechelen    Tel. 015/41 20  92   fax 015/43 03 38

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Sebastian wint gouden hersenen
WEERDE – Ingenieurs Sebastian Baes en Jan Denayer (KULeuven) brachten voor hun masterproef 
het potentieel van rivierwater als verwarmingsbron in kaart. Met dit werk wonnen ze de Vlaamse 
Scriptieprijs 2020, goed voor 2.500 euro en de felbegeerde gouden hersenen. 

Veelbelovend
Een vreemde vraag; je huis verwar-
men met rivierwater? Weerdenaar 
Sebastian Baes goot deze vraag sa-
men met Jan Denayer in een wis-
kundig model en zo brachten ze het 
potentieel van rivierwater als warm-
tebron in kaart. Niet dat we allemaal 
onze huizen met Zennewater gaan 
verwarmen, dat zou wat te optimis-
tisch zijn. Maar toch… het verhaal van 
Sebastian klinkt veelbelovend.

“60% van de CO₂-uitstoot in Vlaamse 
steden is afkomstig van verwarming. 
Met een warmtepomp kan je warmte 
uit rivierwater halen om zo gebouwen 

op te warmen. Wanneer de warmte-
pomp zelf ook met groene energie 
wordt aangedreven, kunnen we op 
deze manier de CO₂-uitstoot dras-
tisch doen dalen.”

Impact op ecosysteem
“Toch is het ook belangrijk om te kij-
ken naar de impact op het ecosys-
teem van de rivier. Er is natuurlijk een 
grens op de hoeveelheid warmte die 
je uit de rivier mag onttrekken.” Daar-
om werkten Baes en Denayer een mo-
del uit om te analyseren of een rivier 
de capaciteit heeft om een gebouw, 
wijk of zelfs stad te verwarmen, zon-
der dat de watertemperatuur daarbij 
meer dan 3 graden daalt.

Onder de indruk  
De jury van Radio 1 koos het werk uit 
508 inzendingen. De juryleden – jour-
nalisten, uitgevers en academici - be-
oordeelden de scripties op nieuws-
waarde, journalistieke bruikbaarheid 
en wetenschappelijke kwaliteit. De 
jury raakte danig onder de indruk: 
“Het gaat om een origineel idee, dat 
ze brengen in een zeer goed onder-
bouwde scriptie, met een bijzonder 
hoog wiskundig niveau. Het werk is 
zeer duidelijk gestructureerd, zodat 
ook beleidsmakers die niet thuis zijn 

in de technische materie met dit on-
derzoek aan de slag kunnen. Als alle 
technische studies zo duidelijk ge-
schreven zouden zijn, dan zou er veel 
meer onderzoek worden opgepikt en 
gevaloriseerd.”

De prijs werd uitgereikt tijdens de 
slotshow van de online uitreikings-
week van de Vlaamse Scriptieprijs 
2020.

Tekst: Filip Buekens, 
foto’s: Kevin Faingnaert

Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

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

Sebastian (links) en Jan met hun 
scriptieprijs ‘De gouden hersenen’.
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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

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

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN
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Bent u al mee met co-creëren 
en 3D-printing?
ZEMST – Zijn bovenstaande termen misschien Chinees voor u? Lees dan snel verder! Sociaal 
voelend, geëngageerd, de wereld rondgereisd en een creatieve duizendpoot. Dat is Kristel Van den 
Bergh in een notendop. Wat ze te maken heeft met 3D-printings? Dat lees je hieronder!

Dag Kristel! Jouw naam zal bij men-
sen wel een belletje doen rinkelen 
door het programma Team Schei-
re dat te zien was op Canvas. Hoe 
beland je als Zemstenaar bij Team 
Scheire? 
“Ik heb tijdens mijn professionele 
carrière al heel veel paden bewan-
deld. Na mijn studies Toegepaste 
Economische Wetenschappen aan de 
KU Leuven ben ik binnen diverse on-
dernemende bedrijven gestart met 
consultancy. Ik heb gewerkt in Parijs, 
maar ik belandde ook in China voor 
Materialise waar ik  voor de eerste 
keer te maken kreeg met het feno-
meen van 3D-printing.” (nvdr. Materi-
alise is een Belgisch bedrijf gevestigd 
in Leuven en wereldwijd zeer gekend 
voor hun 3D-printing.)

Spannend! Hoe komt een econoom 
terecht in de wereld van 3D-printing?
“De hoofdreden is dat de technologie 
van 3D-printen erg tot mijn verbeel-
ding sprak. Als je het kan bedenken, 
kan je het ermee maken. Ik kwam 
eerst terecht in China waar ik mij toe-
legde op  medische implantaten die 
geprint waren met een 3D-printer.
Daar stelde ik vast dat je als niet-tech-
nische persoon toch een grote meer-
waarde kan bieden. Erna ging ik aan 
de slag binnen het innovatieteam en 
productontwikkeling bij Materialise 
waar ik verder ondergedompeld werd 
in de wondere wereld van 3D-prin-
ting.”
 
En plots staat Lieven Scheire aan 
jouw deur om mee te werken aan 
een programma?
“In het eerste seizoen had  Materiali-
se steun geboden bij het printen van 
een object, maar nu kwam de con-
crete vraag om zelf een case op te 
lossen van A tot Z en mee te werken 
aan het programma voor een tweede 
seizoen. Ik vond het heel boeiend om 

als niet-ingenieur betrokken te zijn bij 
dit hele gebeuren.”

Hoe benader je een concreet pro-
bleem en hoe kom je tot een oplos-
sing?
“Alles start met het correct definiëren 
van het probleem en het analyseren 
ervan. Mensen springen al te vaak 
naar de oplossingen zonder dat ze de 
kern van een probleem gevat hebben, 
of ze starten vanuit een   verkeerde 
veronderstelling. Zodra dit duidelijk 
is, werk je als tandem in een heel 
team om verschillende oplossingen 
te bedenken en daarom spreek ik van 
‘co-creëren’. Voor diegenen die het 
programma gezien hebben: zo was er 
Debby die geboren is zonder linker-
hand en werkt als zaalverantwoorde-
lijke. De opdracht was om voor  haar 
een prothese te maken. Wel, de vraag 
die je je daarbij kan stellen: wat moet 
die linkerhand kunnen? Nodig voor 
stabiliteit, moet het gewicht kunnen 
dragen, …? Moet het hulpstuk er ook 
uitzien als een echte hand? Tegen de 
verwachtingen in, wou Debby net niet 

Team Scheire was een super ervaring voor Kristel.

Kristel met 3D-print van haar hoofd.
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Wegdromen met De Havilland
Een beetje weggeglipt in de drukte 
van het najaar was de jongste EP van 
De Havilland, een project van Hof-
stadenaar Rudolf Hecke, samen met 
zangeres Nathalie van den Meutter, 
Willem Heulen (gitaren), Lotte de Peu-
ter (backing vocals, fluit en percussie) 
en Rudolf Hecke zelf die voor muziek 
en teksten ging. De muziek van Hec-
ke klinkt heerlijk lounge, bijna me-
lancholisch en past wondergoed bij 
de etherische stem van Nathalie Van 
den Meutter. De EP bevat vier stijlvolle 
nummers die doen uitkijken naar een 
live uitvoering. Hopelijk komt die er 

deze zomer nog. Wij zullen in elk ge-
val van de partij zijn.
 
Lezers van de Zemstenaar kunnen 
een EP winnen als ze het juiste ant-
woord geven op de volgende vraag: 
met welk boek maakte Rudolf Hecke 
furore vorig najaar? Inzendingen naar 
info@dezemstenaar.com, met als on-
derwerp ‘wedstrijd’. 

Info en boekingen: 
studiofactasy@telenet.be

Tekst: Filip Buekens

dat het hulpstuk op een hand leek, ze 
wou meer dingen kunnen dragen en 
ze moest het snel aan en uit kunnen 
trekken.”
 
Met Team Scheire stond je in de spot-
lights. Hoe was het om aan zo een 
programma mee te werken?
“Alles voelde nieuw aan. Terwijl ik 
voorheen vooral samenwerkte met 
bedrijven, werkte ik nu met échte 
mensen die een centrale rol hebben. 
Je wil die persoon ook echt helpen en 
vooral niet teleurstellen. Achter de 

schermen was er veel stress, aange-
zien je de casus krijgt voorgeschoteld 
en op een korte periode de oplossing 
moet vinden. Tijd om te testen was 
er niet, dus het moest gewoon goed 
zitten! Maar het was een super erva-
ring, waarbij ik werd bijgestaan door 
Roman, intussen een goede vriend.”
 
Wat neem je mee na afloop van het 
programma?
“Het woord dat me bijblijft is ‘verbin-
ding’. Samenwerken aan een uitda-
ging met menselijke impact heeft ons 

als team dichter bij elkaar gebracht. 
Ik geloof ook dat Team Scheire aan-
toont dat  geen probleem te groot is. 
Het kan de mensen thuis aansporen 
tot creatief denken en tot het daad-
werkelijk ‘handen uit de mouwen ste-
ken’. Ik ben altijd erg creatief geweest, 
met veel gevoel voor de mens en naar 
de toekomst wil ik mij nog meer in-
zetten  in de sociale sector. Ik ben blij 
dat we konden aantonen dat nieuwe 
technologieën zoals 3D-printing in-
gezet kunnen worden om de kwaliteit 
van leven van mensen significant te 
verbeteren.” 
Mooi werk!

Tot slot, niet onbelangrijk, deelde 
Kristel mee dat ondanks het feit dat 
ze veel van de wereld gezien heeft, ze 
altijd zeer blij is om terug te zijn in het 
mooie en groene Zemst en dat we blij 
mogen zijn dat we in Belgie zo’n goe-
de levenskwaliteit hebben. We wen-
sen Kristel veel succes met al wat ze 
nog wil doen voor de mensheid!
 

Tekst: Wendy Boone, 
foto’s: Kristel Van den BerghAlles start met het correct definiëren en analyseren van het probleem.
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OUDE BRUSSELSESTRAAT 6, 2800 MECHELEN - 015 41 40 52

BRUNELLO CUCINELLI

ETRO

BLUMARINE

ERMANNO SCERVINO

BLUGIRL

HEMISPHERE

FABIANA FILIPPE BLACK & WHITE LABEL

ERMANNO ERMANNO

VINCE

HERNO

BOUTIQUE MOSCHINO

SEDUCTIVE

DIVERSE ACCESSOIRES...

TASSEN 

LET & HER

SNEACKERS BRUNELLO 

DIVERSE ANDERE  MERKEN...

DÉ NIEUWE MULTI-BRAND STORE 
TE MECHELEN
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Is het nu links of rechts? 
ZEMST - We trappen als Fietsersbond een open deur in als we zeggen 
dat we tegenwoordig veel meer gaan wandelen of fietsen. We moedigen 
dit zeker aan, want het is goed voor onze fysieke en mentale gezondheid. 
Soms komen we elkaar dan wel eens tegen. De fietser en de wandelaar, 
de voetganger en de wielertoerist. Maar hoe moeten we elkaar passeren?

Wandelaars links
Wat leert ons het verkeersreglement? 
De wandelaar moet het trottoir vol-
gen op de delen van de openbare weg 
die hiervoor zijn voorbehouden door 
de verkeersborden D9 of D10, de ver-
hoogde bermen volgen en als er geen 
zijn de begaanbare gelijkgrondse ber-
men.

Als de voetganger een fietspad volgt 
moet deze voorrang verlenen aan 
de fietser. Wanneer de wandelaar de 
rijbaan volgt moet hij zij zich zo dicht 
mogelijk bij de rand van de rijbaan 
houden en links in de door hem ge-
volgde richting stappen.

Maar, voetgangers in groep en verge-
zeld van een leider mogen de rijbaan 
volgen maar moeten dan wel rechts 
stappen. Groepen van minimum vijf 
personen en vergezeld van een leider 
mogen ook wel de linkerkant van de 
rijbaan gebruiken maar moeten dan 
wel achter elkaar wandelen.

Fietsers rechts
Door de bril van de fietser gezien 
betekent dit dat deze zich steeds zo 
dicht mogelijk tegen de rechterrand 
moet blijven. Staan er langs de open-
bare weg verkeersborden D7 of D9 
dan moeten de fietsers dit fietspad 
volgen. Ook bij het gebruik van ver-
keersbord D10 moeten de fietsers dit 

deel van de openbare weg gebruiken.
Als fietser mag je echter geen voet-
gangers in gevaar brengen. Dit is heel 
belangrijk, zeker op plaatsen waar 
beiden zich mogen bevinden. Dan 
denken we vooral aan fietspaden, 
woonerven of rijbanen voorbehouden 
voor fietsers, voetgangers, ruiters en 
speedpedelecs.

Wederzijds respect
We zouden deze pagina kunnen vol-
schrijven met wetteksten… Waar het 
voor ons als Fietsersbond op aan-
komt, is dat we vooral rekening hou-
den met elkaar. Het is er ons niet om 
te doen om gelijk te hebben. Water bij 
de wijn doen, niet fietser contra voet-
ganger maar eerder mens ontmoet 
mens.

Even onze fietsbel gebruiken om de 
wandelaar te waarschuwen, de wan-
delaar die eventjes plaats maakt en 
dan de knipoog of het opgestoken 
handje. Kleine gebaren, tekens van 
wederzijds respect, bereiken we daar 
niet meer mee?

Tekst: Fietsersbond (Luc Van 
Ingelgom), foto: Jean Andries

D7 D9 D10

Met een knipoog of een vriendelijk gebaar tonen we respect voor elkaar.
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ZEMST - de Zemstenaar stak, in deze nieuwsschaarse tijden, vorige maand zijn licht op bij de  
Facebookgroepen ‘Zemst Leeft’ en ‘Je bent van Zemst als’ om een paar in het oog springende posts 
op een rijtje te zetten. Wie krijgt de meeste likes of interactie? Waarvoor kruipen de Zemstenaren in 
hun smartphone-pen? We vroegen het aan de beheerders van ‘Zemst Leeft’ zelf.

Mis gepost
“Onze postbodes hebben het druk. In 
de eindejaarsperiode waren de post-
zakken gevulder dan ooit, maar de 
routes bleven even lang. Missen is 
dan menselijk. En dat begrijpen we. 
Dus proberen we te helpen. We zagen 
ze de afgelopen maanden dus vaak 
verschijnen, de brieven die foutief ge-
post waren en bij een geadresseerde 
belandden die niets of weinig met de 
persoon of het adres te maken had. 
Zo ook een ‘post’ op Zemst Leeft van 
Tina Jonkers die een brief met haar 
adres in de bus kreeg, maar de naam 
die erop stond was niet de juiste. Deze 
post diende puur om te helpen. Wat 
was er gebeurd? Facebook zag dit als 
een inbreuk op de privacy en gooide 
de post er abrupt af, en zette Tina - 
en ons als administrator - in de hoek. 
Deze post deed ons de regelgeving 
aangaande delen van adressen en 
andere persoonlijke gegevens ver-
strengen. Jammer, want iedereen 
doet het -zoals reeds gezegd- enkel 

om te helpen. Tip: als 
het adres op een brief 
in je bus niets met jouw 
thuisadres te maken 
heeft, stop je de brief 
best gewoon terug in 
de postbus. Een twee-
de maal proberen re-
sulteert meestal in een 
succesvolle bezorging!”

Zemst eet!
“Veel horeca moest noodgedwongen 
de deuren sluiten omwille van de co-
ronacrisis. We stelden ons platform 
Zemst Leeft open om hun menu’s 
tot bij onze mede-inwoners te krij-
gen. Maar liefst 156 verschillende 
take-away oplossingen zijn van no-
vember tot januari op het platform 
gedeeld. Fijn te zien dat de Zemste-
naars elkaar door dik en dun blijven 
steunen. Deze actie blijft gelden zo-
lang de horeca hinder ondervindt van 
de ziekte waar we allemaal een beetje 
genoeg van hebben.”

En Zemst Zaagt!
“De posts waarbij de commentaren 
vaak richting ‘gezaag’ gaan, zoals zo 
vaak door leden van de pagina wordt 
gezegd, kregen vanaf januari een fij-
ne boodschap mee. Want daar waar 
Zemst de plaats krijgt om te leven, is 
er nu ook een plaats om je frustraties 
weg te schrijven en eens goed van 
jetje te geven, zij het op een meer 
ludieke wijze. Er werd zo in de groep 
Zemst Zaagt, die sinds midden 2020 
actief is, ondertussen al duchtig ge-
praat over paardenmest, sneeuwval 
(of het gemis eraan) en het vuurwerk 
dat dit jaar uitbleef.
 
Waar wil jij wel eens een zaag over 
spannen? Deel het gewoon op die 
pagina. De grappige bijval krijg je er 
gratis bij.” 

Tekst: Bart Coopman & Lennert 
Vedts, beeld: Zemst Leeft!
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Jouw advertentie hier?
Dat kan!

Neem telefonisch contact op met 

Jean Andries 0475/42.02.76 of 

mail naar adverteren@dezemstenaar.com
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WIK telt de dagen af
ZEMST-LAAR - De huidige omstandigheden werken verlammend voor verenigingen. Ook bij Ko-
ninklijke Fanfare Willen Is Kunnen Zemst-Laar is het stil geworden, maar alleen letterlijk dan. Enkel 
de jeugdrepetities zorgen nog voor een streepje muziek in de lokalen. WIK bleef echter niet bij de 
pakken zitten en zocht een leuk alternatief voor het traditionele ‘Kest-te-Laar’. Het werd de ‘WIK-af-
telkalender’, vol muzikale uitdagingen.

De uitdagingen
Vanaf eind november werd wekelijks 
een nieuwe uitdaging gelanceerd.  
Alle leden mochten meedoen: van 
titels raden van liedjes die werden 
geneuried, gefloten of gespeeld, over 
affiches ontwerpen om hun favo-
riete instrument te promoten, tot 
muzikale taarten en koekjes bakken 
of originele kerstversiering voor 
het WIK-lokaal knutselen. Uiteraard 
werden de leden ook instrumentaal 
uitgedaagd. Ze staken gekende 
Sinterklaasliedjes in een nieuw jasje 
of voerden het op een gekke manier 
uit. Verschillende jeugdmuzikanten 
maakten een filmpje van hun vertol-
king van een kerstliedje. 

Muzikale wandeling
Op twintig plaatsen in en rond Laar 
kon je via QR-codes een streepje 
kerstmuziek beluisteren en boven-
dien ook letters verzamelen om een 
raadsel op te lossen. Er werden twee 
wandellussen in het mooie Zemst-
Laar uitgestippeld langs de versier-
de huizen van de WIK-muzikanten. 
Hieronder vind je alvast een van deze 
codes om mee te genieten van een 
kerstliedje door de WIK jeugdfanfare.  

Geheime WIKkers
Dé challenge die de WIK-leden een 
maand aan één stuk in de ban hield, 
was deze van ‘the Masked Wikker’ 
(nvdr. geïnspireerd op ‘the masked 
singer’). Vier WIK-leden kropen in de 
huid van Alien, Konijn, Teletubbie en 

Ezel en stelden zich in een filmpje 
met hervormde stem voor.  Elke week 
was het vol spanning uitkijken naar 
nieuwe verhelderende tips - een ech-
te breinbreker. Pas op 3 januari werd 
duidelijk... dat niemand er in geslaagd 
was om ze alle vier te ontmaskeren.
 
De warmste en meest verbindende 
challenge was deze van de ‘wenskaart 
voor de geheime WIKker’. Ieder lid 
kreeg de naam van een ander WIK-lid 
om hem of haar een kerst- of nieuw-
jaarswens toe te sturen. De hartelijke, 
grappige en creatieve wensen hebben 
vele WIK-leden deugd gedaan en een 
hart onder de riem gestoken.

Covid zorgt, al zeker in Laar, niet al-
leen voor kommer en kwel ….

Tekst: Bart Coopman, 
foto’s en beelden: WIK

Wie is de geheime WIKker?
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De leeshond tuimelt 2021 in
De eerste winnaar van de leeshond 
van 2021 is bekend. Magda Van Veer 
spotte onze belezen viervoeter op 
twee foto’s in het januarinummer en 
werd als winnaar geloot. Magda woont 
sinds twee jaar in Elewijt, na jaren in 
Eppegem gewoond te hebben. Daar 
geniet ze samen met haar echtgenoot 
van haar pensioen. Ze fietsen graag 
door de mooie omgeving en verken-
nen de kleine wegjes op lange wandel-
tochten. In tijden zonder strikte veilig-
heidsmaatregelen brengt Magda ook 
bezoekjes als lid van ziekenzorg.
 
De leeshond haalde weer zotte toe-
ren uit in het januarinummer van de 
Zemstenaar. Hij zette het jaar vrolijk 
in, rustend in een mandje bij Buurderij 
Zemst (op pagina 7) en slingerend aan 
een verkeerslicht aan het gemeente-
huis (op pagina 8). Zal hij deze maand 
rustigere oorden verkiezen? Dat kom 
je alleen te weten door hem te zoeken! 

Heb jij de leeshond gespot op één of 
meerdere foto’s in dit nummer van de 
Zemstenaar? Stuur je antwoord dan 
in via mail of op papier in de bib. Car-
toonist Rumo tekent de leeshond op 
de foto’s bij de artikels. De reclamefo-
to’s en de beelden bij de rubriek ‘Onder 
de mensen’ tellen niet mee.
 
Om te winnen, moet je een antwoord 
sturen naar ons mailadres (lees-
hond@dezemstenaar.com) of een 
geschreven antwoord afgeven in een 
bibfiliaal. Noteer de pagina’s waar-
op de leeshond(en) verstopt zit(ten) 
in je antwoord. Vermeld ook steeds 
je deelgemeente, je naam en je tele-
foonnummer, zodat we je snel kunnen 
bereiken voor een foto in onze volgen-
de editie. Inzenden moet deze keer 
vóór 14 februari. 

Tekst: LS
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Diana’s HobbyPatch 

in Hofstade 

Tervuursesteenweg 328

1981 Zemst
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  www.stefoptiekzemst.be  tel. 015/61.65.80        Brusselsesteenweg 108


