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Beste Zemstenaar,

Dit is mijn laatste intro in dit prachtige magazine. De mama en 
ondernemer in mij hebben meer tijd nodig, en daarom neem 
ik na zestien jaar afscheid van de Zemstenaar. Het begon als 
“enkele nummers lay-outen” als student, waarbij ik het gefinali-
seerde nummer op een cd-rom moest branden en gaan afge-
ven bij de drukkerij. Het klinkt prehistorisch, haha. Anyway, het 
draaide dus uit op dertien jaren als lay-outer van dit magazine. 
De laatste drie jaren was ik hoofdredacteur. En het werd wat te 
druk, het was tijd om keuzes te maken. En met spijt in het hart 
maakte ik deze.

Ik vond het ongelooflijk fijn om al deze jaren de mooiste verhalen 
uit Zemst vorm te geven, samen met een fijn redactieteam. En ik 
zal uiteraard een trouwe fan blijven van dit geweldige magazine. 

Het ga je goed, beste Zemstenaar. We komen mekaar nog wel 
eens tegen, ergens ten velde. Want daar ben ik graag, en jij mis-
schien ook? Lekker blij en vrij in de natuur. Trouwens, om het nog 
maar eens met de mooie woorden van Loesje te zeggen: vrijheid 
hoeft niemand je te geven, daar word je mee geboren.

Ciao,
Marijke

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com               

Ben of ken je iemand uit Zemst die de uit-
daging aanging om een B&B te starten in het 
buitenland? 
Ga je soms op vakantie bij een gemeentege-
noot die een B&B uitbaat in het buitenland? 

Laat het ons weten via mail op info@dezem-
stenaar.com en wie weet contacteren wij 
jou en de B&B in kwestie.  Zo kunnen we het 
verhaal brengen over hoe het avontuur van 
deze Zemstenaars verloopt. 

Gezocht: op bezoek bij Zemstse B&B’s in het buitenland
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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

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

GSM 0475/869 163

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

Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

Sporthal 
Zemst-centrum

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal
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IN MARKANT GEZELSCHAP
ZEMST - Op een zomerse vrijdag, late namiddag, vier good looking en vrolijke dames in je tuin op 
bezoek. Een glaasje champagne, een interview, een fotoshoot voor uw favoriete maandblad. Er 
zijn leuke dingen in het leven van de reporter van de Zemstenaar! In de spotlight: het vernieuwde 
bestuur van Markant Zemst (Inge Vandyck, Yasmin Van Craen, Annemie Arnauts en Natacha De 
Winter) die na de covid-stilstand de draad weer oppikken. En hoe!

Pittige vrouwen
Voor wie het nog niet wist: ‘Markant’ 
is een netwerk voor en door energie-
ke en pittige vrouwen die hun vrije tijd 
graag actief invullen. ‘Markant’ staat 
voor een verrassend, origineel en 
bruisend programma. Samen genie-
ten de dames van cultuur, sport, ont-
spanning en inspirerende sprekers. 
Markant Zemst is geheel onafhanke-
lijk en wil door de aard van de activi-
teiten een divers publiek aantrekken, 
van jong tot oud. Dit werkjaar moest 
in Zemst een doorstart komen, want 
vorig jaar verliep het een pak moei-
lijker door corona. Er werden online 
activiteiten georganiseerd, maar het 
ledenaantal halveerde toch. 

Burlesque 
De vier straffe madammen van het 
bestuur van Markant Zemst na-
men de uitdaging aan. Ze staan 
ondertussen borg voor een boei-
end werkjaar, met voor elk wat wils.  

Yasmin Van Craen (drijven-
de kracht achter Imperia 
Vastgoed) licht even toe: 
“We laten ons inspireren 
door Mathieu Verwilghen 
en zijn kijk op positivis-
me tijdens zijn boekvoor-
stelling. We duiken met 
‘Burlesque’ in de kunst van 
het verleiden. Zetten ons 
beste beentje voor bij een 
initiatie curling. Naar de 
feestdagen toe staat er een 
make-up workshop op het 
programma en krijgen de 
deelnemers tips & tricks 
die bij hun persoonlijkheid 
passen. Ook een kijkje in de wereld 
van de kunstrestauratie staat gepro-
grammeerd. Me-time met vrouwen 
die willen connecteren en samen ple-
zier maken.”

Kick-off
Op woensdag 8 september zette Mar-

kant Zemst 
haar nieuw 
werkjaar al-
vast feestelijk 
in! En dat in 
het gezel-
schap van 
alleen maar 
pittige dames 
(sorry heren). 
De sfeer zat 
er alleszins 
in daar in De 
Melkerij.  Het 
b e s t u u r s - 

team werd voorgesteld, de komende 
activiteiten toegelicht en de avond 
werd afgesloten met een muzikaal in-
termezzo van Katy Too. 
Deze singersongwriter groeide op 
met de platen van haar ouders uit de 
60’s en 70’s, zoals The Beatles, ABBA, 
Bruce Springsteen. En dat hoor je ook 
in haar songs: flarden poprock, folk en 
country. En ja, er werd meegezongen. 
Het publiek genoot met volle teugen: 
na deze leuke kick-off was het leden-
aantal alvast terug opgekrikt tot het 
aantal van voor de covid-crisis (40).
Voor Markant belooft het een pittig 
jaar te worden. Meer dan ooit. Voor 
meer informatie of voor wie interesse 
heeft in lidmaatschap (alleen vrou-
wen toegelaten knipoog), surf naar 
de FB pagina: www.facebook.com/
markantPittigZemst

Tekst: Bart Coopman, 
foto’s: Jean Andries en Markant

Yasmine, Natacha, Inge en Annemie zetten met 
plezier hun beste beentje voor.

De dames zijn klaar voor een boeiend jaar!
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Word Junior reporter bij de 
Zemstenaar
Ben je leerling van het zesde leerjaar dan kan je deelnemen aan de schrijfwedstrijd van het Davids-
fonds en de Zemstenaar.

Wat moet je daarvoor doen ? 
Je  moet in Zemst naar school gaan of 
in de gemeente wonen.

We verwachten van jou een voorstel 
voor een artikel samengevat in 1000 
tot 1200 tekens. Onderaan vermeld je 
je naam, adres en school.

Dat voorstel moet ten laatste op 22 
oktober  toekomen op de redactie via 
e-mail: reporter.zemst@gmail.com.

Handgeschreven voorstellen mag je  
tot die datum afgeven in de hoofd-
bibliotheek van Zemst in de School-
straat (tot 18.00 u).

Een jury zal die voorstellen beoorde-
len.

Als jouw voorstel uitgekozen wordt 
mag je het uitwerken voor publicatie 
in de Zemstenaar. Een redactielid van 
het maandblad de Zemstenaar zal je 
daarin begeleiden.

Wat is belangrijk ?
Je onderwerp moet de lezers van de 
Zemstenaar aanspreken, het moet 
nieuws zijn en mag leuk zijn. Leg dui-
delijk uit over wie of welke gebeurte-
nis of waarover je als reporter een ar-
tikel wil schrijven. De jury beoordeelt 
de taal: schrijf vlot, in een verzorgde 
opmaak en vermijd fouten.

Wij voorzien boekenprijzen voor de 
laureaten en voor de klassen met 
minstens vier inzendingen.

Daarnaast worden de beste inzendin-
gen gepubliceerd in opeenvolgende 
nummers van de Zemstenaar.
 

Tekst: Juliaan Deleebeeck
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De waarheid, niets dan de 
waarheid
ZEMST - Waarschijnlijk heb je al kennis gemaakt met artikels van onze reporter, Filip Buekens. 
Maar wellicht weet niemand dat hij ook werkt aan de KU Leuven, waar hij prof logica en taalfiloso-
fie is. ”Oei, dat ziet er moeilijk uit”, zult u zeggen. Maar om het ons gemakkelijk te maken, heeft hij 
enkele weken geleden een nieuw boek geschreven: ‘Inzicht en Illusies, een inleiding tot de filosofie’. 

Voor mijn studenten
“Ik weet oprecht niet het hoeveel-
ste boek dit is”, beweert hij. ”Ik heb 
het geschreven omdat studenten 
me vroegen om een aantal filoso-
fische inzichten op papier te zet-
ten, en daarvoor was de lockdown 
een ideale gelegenheid. We hebben 
thuis samen de tuin in orde gezet, 
en ‘s avonds schreef ik aan het boek.  
Als ik niet voor de Zemstenaar op pad 
was natuurlijk!” 

“Ik schreef het boek dus vooral voor 
mijn studenten, maar gaandeweg 
kwam ik tot het besef dat de thema’s 
die ik behandel een breder publiek 
verdienden. Zo heb ik een heel hoofd-
stuk gewijd aan waarheid en waar-
om in onze gepolariseerde tijden het 
zo belangrijk is om het hoofd koel te 
houden. Hoe kan je fake news vermij-
den? Wat hoor je te geloven en wat 
niet? Dat soort dingen. 
Maar dan wel op filosofisch niveau be-
handeld natuurlijk.”

Kruger Dunning
”Ik behandel ook een van mijn stok-
paardjes: dat we vaak de indruk 
hebben iets te begrijpen, terwijl dat 
helemaal niet zo is. Dat is een heel 
intrigerend probleem. Net zoals het 
Kruger-Dunning syndroom waaraan 
we allemaal wel eens lijden: waarover 
we weinig of niets weten, proberen we 
soms de meest stellige beweringen te 
doen. .Altijd interessant om weten als 
je met iemand te maken hebt die al-
lerlei zaken volhoudt waarvan je weet 
dat hij of zij er geen onderzoek naar 
gedaan heeft. Leesvoer voor iedereen 
dus!”
Het boek Inzicht en Illusies van Filip 
Buekens is verkrijgbaar bij alle grote 
boekhandels en ook online

Tekst: Alain Dierckx, 
foto: Filip Buekens

Filip Buekens
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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

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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PUUUR genieten
EPPEGEM – Ont-haasten, ont-spannen, ont-stressen. Het is iets waar iedereen tegenwoordig nood 
aan heeft. Met Atelier PUUUR helpt Lynn Alliance iedereen die een beetje stoom wil aflaten. En ge-
lukkig voor alle Zemstenaren die behoefte hebben aan wat ontspanning, vestigt ze zich binnenkort 
terug in haar hometown Eppegem.

PUUUR onthaasten
Momenteel dient een gezellige, 
mooie tuin in Hofstade als locatie 
voor het pop-up Atelier PUUUR. Maar 
vanaf het voorjaar 2022 verhuist het 
Atelier naar zijn vaste plaats in Eppe-
gem, ook in een mooi stukje groen. De 
nieuwe studio is nog onder construc-
tie, maar Lynn blijft alvast niet bij de 
pakken neerzitten, en is het hele con-
cept aan het uitbouwen.

“De rode draad in Atelier PUUUR is 
onthaasten”, vertelt Lynn. “Dit gaat 
niet enkel over sporten, maar ook 
over me-time, een plaats voor co-
-working, het organiseren van work-
shops en zoveel meer. Voorlopig ligt 
de focus wel op het geven van onze 
wekelijkse lessen pilates en yoga, 
maar ook daar willen we meer uit 
halen. Een les is voor ons niet persé 
afgelopen als het sporten gedaan is. 
We proberen een omgeving te cre-
eren waar na de les nog nagepraat 
kan worden bij een theetje of heerlijke 
koffie. Het gaat niet om vermageren 
of strakker worden, maar eerder om 
bewegen, nadenken, stilstaan en een 
stap terug zetten.”

Vacation & work-ation
In Lieselot Ral vond Lynn een idea-
le partner. Lynn focust zich op het 
stukje pilates en het reilen en zeilen 
van Atelier PUUUR, Lieselot neemt 
de yogalessen voor haar rekening. 
Allebei hebben ze de reiskriebels al 
lang te pakken. Het organiseren van 
verschillende reizen kon dan ook niet 
uitblijven. Voorlopig staan er al twee 
reizen op het programma: Portugal in 
oktober en Kenia in januari. 

“Ieder jaar zouden we drie reizen wil-
len organiseren, één in België, één 
in Europa en één verre reis”, vertelt 
Lynn. “In België zou het een worka-
tion worden. De deelnemers worden 

drie dagen uit hun 
omgeving en bubbel 
getrokken. Een an-
dere omgeving zorgt 
vaak voor meer in-
spiratie. Projecten 
die je al even hebt 
laten liggen, kunnen 
zonder druk worden 
aangepakt of je kan 
je concentreren op 

iets volledig nieuws. Er is ruimte om 
te netwerken, deel te nemen aan 
workshops, wildplukwandelingen of 
pilateslessen. Kortom, je wordt op je 
wenken bediend tijdens een ontspan-
nende werkdag.”

Een totaalpakket
Naast de lessen zal het Atelier open 
staan voor B2B-activiteiten, work- 
aways, pilatesbrunches, ontbijten, en-
zovoort. Ook biedt Lynn als freelancer 
ondersteuning aan zodat je de werk-
druk helemaal kan laten varen. Vooral 
de millenials worden aangesproken, 
maar iedereen is meer dan welkom. 
Ook mannen worden aangemoedigd 
om gebruik te maken van alle facili-
teiten. Kortom, Atelier PUUUR is een 
totaalpakket: een plaats waar niets 
moet en alles kan.

Neem een kijkje voor de lessen en alle 
activiteiten op www.atelierPUUUR.be 
of volg Lynn op sociale media @ate-
lier_puuur. 

Tekst: Ansje Brassine,
foto’s: Vanessa Stevens

PhotographyDe wekelijkse lessen pilates vallen in de smaak.

Lynn helpt je om een stap terug te zetten en te onthaasten.
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Opnieuw een kaartje leggen
EPPEGEM - “Ge zegt dat ge kunt kaarten als ge kunt wippen, zotje jagen of misschien kleurenwie-
zen kunt spelen. De beteren onder u kunnen manillen of misschien zelfs belotten. Maar ... het enige, 
echte koninklijke kaartspel is Bridge, beste lezer van de Zemstenaar. Echte kaarters gaan voor the 
real thing.”

Koninklijk kaartspel
“Als gij dit koninklijke spel wilt leren 
spelen, zoek dan een vriend, bijslaap 
of kameraad, dan gaan we het kaart-
spel te lijf, waarmee Omar Sharif de 
grote Egyptenaar, meer bekendheid 
verwierf dan met zijn acteerpresta-
ties.”

Nee, dit is geen citaat uit een mislukte 
roman van Louis-Paul Boon. Het ech-
te goede nieuws is dat we in Zemst 
nog steeds een goede Bridge-vereni-
ging hebben genaamd Zennebridge 
en gehuisvest in Eppegem. De club 
heeft de barre coronatijden overleefd 
en heeft bovendien goed nieuws: op 
maandag 11 oktober vindt een grote 
bonte avond plaats waarop iedereen 

kan kennismaken met het koninklijke 
kaartspel. “Maar ik kàn helemaal niet 
kaarten”? 

Geen probleem, Luc Verkest zal u bij 
de hand nemen en u zorgvuldig in de 
regels van het magische spel inleiden. 
Als u de smaak te pakken krijgt en 
genoeg tijd heeft, kunt u daarna voor 
een kleine bijdrage nog tien weken 
lang de verdere opleiding volgen. Wie 
dan slaagt, wordt vast kampioen van 
Vlaanderen en de rest van de wereld. 

Zennebridge
Kaarters overal te lande van Zemst: 
weest paraat en op post. Bij Zen-
nebridge kan u bridgen op dinsdag 
om 13.30 u en op donderdag om 

19.30 u in de vergaderzaal van de  
SportCube, Waterleestweg 12 in Ep-
pegem. Kom gratis en vrijblijvend 
kennis maken  met bridge en Zenne-
bridge op maandag 11 oktober 2021, 
tijdens de eerste les van de 10-deli-
ge cursus, in de vergaderzaal van de 
SportCube om 19.30 uur.

Inschrijven kan bij: Lily en Willy De 
Prins  015/61.19.60 of per e-mail: 
lilywilly@skynet.be
Website: www.zennebridge.be

Tekst: Veerle Mollekens, 
foto: Jean Andries
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

Transport De Laet, middelmaat van formaat
maar voor onze klanten steeds paraat!

Tervuursesteenweg 668, 1982 Elewijt
www.transportdelaet.com
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Een assistentiewoning in 
Zemst, da’s slim gezien!

Vlaanderen

PAssistenti ewoningen Nestor
Brusselsesteenweg 158
1980 Zemst
www.zorgbedrijfvlaanderen.be/nestor
gaw.nestor@zorgbedrijf.be

Kijkdagen 12 en 17 oktober

Wenst u een rondleiding in een assistentiewoning of de modelfl at? Dan dient u vooraf in te schrijven.
Bel onze klantendienst op 03 431 31 32 en vertel ons met hoeveel mensen u komt, zodat wij uw plaats kunnen 
reserveren. De kijkdagen worden coronaproof georganiseerd volgens de op dat moment geldende richtlijnen.

www.zorgbedrijfvlaanderen.be/
kijkdagen

Kom 
een kijkje 

nemen 
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Respect voor duurzaam boeren 
graag
EPPEGEM – Boontjes uit Kenia, pruimen uit Chili, kip uit Oekraïne, ... Nochtans zijn er bij ons ge-
noeg landbouwers, fruitkwekers en veetelers dag in dag uit in de weer om gezonde, kwaliteitsvolle 
voeding te produceren. Stef Apers, die we kennen van onze rubriek ‘Ten Velde’, verschafte ons de 
afgelopen jaren tekst en (veel) uitleg over dit thema dat het gezonde leven van ons allen aanbe-
langt.

Stef, die altijd al een grote liefde koes-
terde voor de boerenstiel (en sinds 
zijn pensioen enkel nog intenser), 
vindt dat in onze streken - en zeker in 
Zemst - alle boeren duurzaam bezig 
zijn. 

Te veel regelneverij

Verklaar je nader Stef. Wat is duur-
zaam boeren?

“Duurzaam betekent niet noodzake-
lijk biologisch, want dat is een mis-
vatting. Het heeft uiteraard alles te 
maken met respect voor natuur, mili-
eu en klimaat, maar zonder de dieren 
uit te buiten. Een boer die de mest van 
zijn eigen vee gebruikt voor zijn gron-
den is toch niet fout bezig? Die is trou-
wens veel beter dan de compost die 

je na recyclage kan ophalen: gemalen 
kerstbomen met nog plastic restan-
ten van slingers en ballen in! Duur-
zaam heeft voor mij ook een tweede 
betekenis: rechtszekerheid bieden 
voor het bedrijf en de kinderen. De 
landbouwbedrijven in Zemst zijn stuk 
voor stuk familiale ondernemingen, 
die het goed menen en er alles voor 
over hebben om hun kinderen een 
toekomst te bieden. Nu worden er 
door diverse overheden te veel wet-
ten uitgevaardigd voor bemesting, 
onkruidbestrijding enz. Zonder res-
pect voor de menselijke toekomst. Er 
is gewoon te veel regelneverij.” 

Stef, die lid is van de gemeentelijke 
landbouwraad en als bewuste opa 
rondleidingen geeft voor onze lagere- 
schoolkinderen, is er het hart van in 

dat er zo weinig kennis is van de her-
komst van gezonde landbouwpro-
ducten uit eigen bodem.

Recht op eten
Stef: “Ik merk dat veel kinderen niet 
meer weten waar ons eten vandaan 
komt. Als ik die vraag stel, luidt het 
antwoord vaak: uit de supermarkt! Dit 
maakt me droef en stemt tot naden-
ken.”

Hoe kunnen we dat aanpakken?

“Iedereen moet eten en drinken. Dat 
is een basisbehoefte. Maar de boeren 
moeten ook een eerlijk loon krijgen 
voor hun labeur. Supermarkten die 
elkaar beconcurreren met de laagste 
prijzen voor de consument, spelen 
vals spel. De boer, tuinder of veeteler 
moet de juiste prijs krijgen voor zijn 
eindproduct. En als dat niet kan, moet 
de overheid ingrijpen, desnoods met 
subsidies. Want zeg nu zelf: een pintje 
bier is de jongste jaren verdrievoudigd 
in prijs! Maar de boer krijgt wel nog al-
tijd dezelfde prijs voor zijn gerst als 40 
jaar geleden!”

Met de portemonnee kopen
Ook de invoer van groenten en fruit 
uit andere werelddelen vormt een 
bron van ergernis. Stef: “Neem nu 
aardappelen. Om ze een winter lang 
te bewaren, werden ze vroeger al-
tijd ‘gepoeierd’. Welnu, dat mag niet 
meer. Ze worden nu ‘vergast’ om niet 
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te kiemen. Geen goedkoop gedoe. 
Als de boer dan een hogere prijs wil 
van de supermarkt, schakelt deze 
gewoon over naar goedkope invoer 
uit het buitenland, zonder deftige 
controle op teelt of bewerking. De 
gezondheid van de consument komt 
dan op de tweede plaats. Want de 
mensen kopen nu eenmaal met hun 
portemonnee.”

Stef Apers, zelf opa van pakweg een 
half dozijn kleinkinderen, ergert zich 
ook aan wandelaars die enerzijds 
achteloos afval achterlaten zonder te 
denken aan dier of milieu, en ander-
zijds op een foute manier etensresten 
voederen aan schapen of paarden. 
Met vaak ziektes of de dood tot ge-
volg.

“Betogen voor het milieu is best OK, 
maar begin bij jezelf. En respecteer 
de natuur. Trage wegen, wandel- en 
fietspaden, alles moet zijn plaats 
hebben. Maar een achteloos wegge-
gooid blikje of een plastic verpakking 
kan voor de boer in kwestie een ramp 
betekenen en blijft onbestraft. Maar  
o wee, de boer die wat te veel bemest 

of met koper besproeit, iets dat in de 
wijn- en bioteelt wel mag, maar in de 
klassieke landbouw verboden is. En 
dan spreek ik niet eens over de oog-
luikend toegelaten vervuiling door 
bedrijven.”

Recht op open ruimte
Recht op eten, respect voor de boer 
en de natuur. Alles heeft met elkaar te 
maken op het vlak van duurzaamheid. 
En dat stopt niet aan de gemeente-
grenzen. Vruchtbare landbouwgrond 
opofferen voor een bufferbekken of 

bebossing terwijl er andere natuurlij-
ke oplossingen voor de hand liggen is 
voor Stef een brug te ver. 

Hij besluit: “Een groene gemeente als 
Zemst, geprangd tussen Mechelen en 
Vilvoorde, mag niet beschouwd wor-
den als park van deze steden. Het is 
niet omdat zij zogezegd gebrek heb-
ben aan open ruimte, nadat zij eerst 
zelf alles vol beton hebben gestort 
voor winkelcentra of bedrijfsterrei-
nen, dat zij aanspraak menen te mo-
gen maken op het groen in de rand, 
net over de stadsgrens. Landbouw zal 
altijd nodig blijven, zowel traditioneel 
als kleinschalig en bio-georiënteerd, 
want iedereen heeft recht op eten, 
duurzaamheid en rechtszekerheid.“

Tekst en foto’s: Alex Lauwens

Niet alleen suikerbiet kan goedkoper worden ingevoerd dan hier gekweekt. 
Een vluchtig bezoek aan de supermarkt toont het: peultjes uit Kenia, 

Romeinse sla uit Spanje… Kan het nog gekker?
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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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Hoe werkt Zemst For Life? 
ZEMST - December wordt een gezellige maand in onze gemeente, met de kerstmarkt en Zemst For 
Life. Maar hoe werkt die laatste organisatie eigenlijk? We laten hen aan het woord. 

Zemst For Life is een vzw met  8 actie-
ve leden in het bestuur. Zij hebben elk 
hun eigen én gedeelde verantwoor-
delijkheden: van het begeleiden van 
mogelijke acties van Zemstenaars, 
over contact houden met de goe-
de doelen, tot het opzetten van een 
groot evenement in december. 

Zemst For Life runt twee aparte kas-
sa’s: de eerste kassa is die waarin de 
opbrengsten van acties van Zemste-
naars en winsten van acties van de 
organisatie zelf worden bewaard. Dat 
geld wordt volgens een verdeelsleu-
tel doorgestort aan de goede doelen 
– iedereen kan immers kiezen om de 
opbrengst te schenken aan één goed 
doel of aan alle acht. De tweede kassa 
is die van het evenement in decem-
ber. Daarin worden sponsorgelden 
bijgehouden, die gebruikt worden 
als startkassa voor onder andere de 
huur van een tent, de inzet van secu-
rity, enzovoort. Op het einde van het 
decemberevenement wordt de winst 
van deze kassa verdeeld over de acht 
goede doelen. 

In de voorbije edities zamelde ZFL zo 
al 240.000 euro in en zo konden ze 
al 15 vzw’s vooruit helpen. Het geld 
werd geïnvesteerd in kankeronder-
zoek, kampen voor kinderen met een 
beperking of de bouw van een katten-
pension bijvoorbeeld. Zo zijn er nog 
talloze voorbeelden van hoe de ac-
ties en sponsoring van Zemstenaars 
het verschil konden maken. En goed 
werk, daar wil een Zemstenaar alleen 
maar méér van natuurlijk. 

Daarom hebben ze ú 
nodig, lieve Zemste-
naar. Wilt u uw goede 
hart tonen, een actie 
organiseren en één 
of meerdere van de 
Zemstse goede doelen 
vooruit helpen? 

Contacteer dan 
ZFL via e-mail op  
info@zemstforlife.be. 

Wilt u helpen met 
sponsoring en ge-
nieten van de zicht-
baarheid en mooie 
pakketten die een ZFL- 
sponsor krijgt? 

Contacteer dan Els 
Dauwe op: 
0473/78 00 44. 
 

Tekst: 
Laura Schoevaers,

foto’s: ZFL
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LENTEPROMOTIES!
LENTEPRIJZEN IN DE WINKEL EN OP 

NAUWELAERTSENZOON.BE

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



22

ZEMST Brusselsesteenweg 129 · T 015 627 373 I KORBEEK-LO Tiensesteenweg 8 · T 016 468 468 I WWW.CARMI.BE

C  A  R  M  I

AGL | ALLAN K | ANTWRP | ADIDAS | AMBIORIX | ARMANI | ATELIER CONTENT | AUTRY | BA&SH | BAUM UND PFERDGARTEN | BRAX   
CAROLINE BISS | CLIO GOLDBRENNER | CLOSED | DAME BLANCHE | DIADORA | DL SPORT | DR MARTENS | ESSENTIEL  
FLORIS VAN BOMMEL  | GABOR | GHOUD | GIGUE | GUESS | HACKETT | HOFF | HUGO BOSS | JANET & JANET | JULIA JUNE | JUST IN CASE  
KAAI | LIES MERTENS | LITTLE DAVID | LIU JO | LONGCHAMP | MARC CAIN | MEPHISTO | MICHAEL KORS | MOMONI  
NATHALIE VLEESCHOUWER | NATURINO | NERO GIARDINI  | NEW BALANCE | OUR SISTER | PAUL SMITH | PME LEGEND | RALPH LAUREN  
PREMIATA | RIVERWOODS | RONDINELLA | SCAPA | SECOND FEMALE | STATE OF ART | STONES & BONES | TERRE BLEUE   
THIRON | VEJA | VOILE BLANCHE | WEEKEND MAX MARA | WRIGHT | XANDRES | ZECCHINO D'ORO | ZILTON | ZINDA | ...



23



24

Team K-OSS: Thai- en Kickboks
EPPEGEM - Wie nog niet zolang geleden vaak naar de reportages op tv van de Olympische Spelen 
in Tokio keek, en niet alleen deze van Team Belgium volgde, heeft wellicht opgemerkt dat er ook 
verscheidene vechtsporten aan bod kwamen. Zo zagen we tijdens deze spelen: boksen, karate, 
taekwondo, worstelen, judo en schermen. Karate was er deze keer bijgevoegd op de wens van het 
gastland, maar in Parijs, binnen drie jaar, zal karate afwezig blijven, net als honkbal en softbal ook 
verdwijnen.
Een extra sport kan pas worden op-
genomen in de Olympische Spelen 
als deze sport in ieder geval bekend 
is en genoeg publiek kan trekken. Het 
is het Internationaal Olympisch Comi-
té (IOC) dat bepaalt welke sporten er 
toegevoegd zullen worden. Bijvoor-
beeld tijdens deze XXXIIe Olympiade 
in Japan werden de disciplines Street 
en Park van het skaten toegevoegd, 
maar natuurlijk  bestaan er ook nog 
vele andere soorten skateboard- 
disciplines.

Een eerste stap naar erkenning is het 
bestaan van een internationale ver-
eniging die de bewuste sport onder-
steunt en promoot en vervolgens deze 
vereniging erkend wordt door het IOC.  
De kandidaat internationale vereni-
ging moet op zijn beurt de belangen 
vertegenwoordigen van de nationale 
erkende sportcomités.

Is Thaiboksen (Muaythai) een Olym-
pische sport?

Na de voorlopige erkenning in 2016 
kregen de internationale federatie 
IFMA (International Federation of  
Muaythai Associations) toestem-

ming om naar de 138ste Algemene 
vergadering van het Internationaal 
Olympisch Comité te worden voor-
gedragen voor volledige Olympische 
overweging.

Maar er is nog beter nieuws voor de 
Muaythai-enthousiasten want op 20 
juli dit jaar, voorafgaand aan de Spe-
len in Tokyo, werd IFMA erkend door 
het IOC bestuur. Bovendien voldeed 
eerder dit jaar ook de vzw Vlaamse 
Kickboks, Muaythai en Mixed Marti-
al Arts Organisatie (kort VKBM²O) en 
deel van de Belgische koepel BKB-
M²O aan de erkenningsvoorwaar-
den van Sport Vlaanderen. Hierdoor 
zullen ze  voortaan kunnen genieten 
van subsidiëring van de georgani-
seerde sportsector. En het betekent 
ook dat er mensen zich fulltime voor 
deze sport kunnen inzetten, wat op 
zijn beurt weer aanleiding zal geven 
tot een verbeterde begeleiding voor  
potentiële uitblinkers in de sport.



25



26

Sport met geschiedenis
Het Muaythai bestaat al eeuwenlang 
en komt oorspronkelijk uit Thailand, 
waar het werd gebruikt binnen het 
leger, zodat soldaten zich ook zonder 
wapen konden verdedigen. Het huidi-
ge Muay Thai is indirect afkomstig uit 
de gewapende vechtkunst Krabi Kra-
bong.

Wanneer een Krabi Krabong-vechter 
zijn wapens niet meer had, kon hij zijn 
acht lichaamsdelen als dodelijke wa-
pens gebruiken; deze stijl wordt Muay 
Boran genoemd. En vanuit het dode-
lijke Muay Boran (oude boksen) is het 
huidige wedstrijd gerichte Muay Thai 
ontstaan.

Voor jong en oud
Of Thaiboksen een Olympische sport 
is of niet, het maakt gelukkig niet uit 
hoe leuk een sport is. Thaiboksen is 
een geweldige sport voor jong en oud. 
Je kunt deze al leren vanaf zes jaar.

Zo kan je terecht bij onze lokale Thai-
boksclub TEAM K-OSS in ‘the Crypt’ te 
Eppegem, Brusselsesteenweg 445.  
Team K-OSS bestaat al sinds 2015 

en iedereen is er welkom. Het is een 
grote vriendenkring waar iedereen 
zijn doel kan nastreven. Hetzij boksen 
voor ontspanning, om fit te blijven of 
voor competitie. Als je aan competi-
tie wil doen wordt je vooraf goed ge-
screend door een ervaren trainer of 
je dit mentaal, fysiek maar ook tech-
nisch wel aankan. Er wordt ook geëist 
dat je de reglementen kent en volgt.

Een tweetal lessen ter kennismaking 
zijn gratis zodat je onmiddellijk kan 
testen of dit iets voor jou is. De ver-
volglessen kan je betalen per les, met 
een tienbeurtenkaart of een abonne-
ment. Een verzekering en licentie bij 
de erkende federatie is dan wel nood-
zakelijk.

Niet alleen voor mannen!
Tamare Degreve is er van in het begin 
bij. “ Ik ben een eerste keer hier langs-
gekomen via een vriendin en was 
onmiddellijk enthousiast. We trainen 
nu tweemaal per week ongeveer een 
uur tot anderhalf uur. Voorheen deed 
ik al aan karate, basket en spinning. 
Maar deze Thaiboks-sessies zijn heel 
intens en geven  mij achteraf enorm 
veel energie en rust. Ik voel ook dat 
mijn uithoudingvermogen toegeno-
men is. Ik heb weinig fysieke letsels 

opgelopen en helemaal geen kwets-
uren. Ik amuseer me telkens weer!

Praktische info  
Wens jij je ook aan te slui-
ten? Neem dan contact via  
teamkoss2015@gmail.com met Chris 
Wauters, oprichter van Team K-OSS 
en coördinator Muay Thai en lid van de 
Raad van Bestuur binnen de Federatie 
BKBM²O. 

De trainingen voor de jeugd tussen 6 
en 14 jaar vinden plaats elke maan-
dag en woensdag tussen 17.45u – 
18.45 uur.  
De volwassenen trainen maandag, 
woensdag en vrijdag tussen 19.15 u 
- 20.45 uur (waaronder ook Belgisch 
kampioen Isai Meekers). 

En last but not least is er de ‘Ladies 
only’ training op donderdagavond van 
19.00 u tot 20.30 uur.

Meer details vind je terug op de web-
site van Team K-OSS:  teamk-oss.be

Hard work beats talent, when talent 
doesn’t work hard!

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

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235
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Mijn fiets, op en top in 
orde
ZEMST – Nu de zomer voorbij is worden de dagen alsmaar korter. 
Van 30 op 31 oktober schakelen we over van zomer- naar wintertijd. 
Je zal een uur langer kunnen slapen. En de zon komt een uur vroeger 
op maar gaat ook een uur vroeger onder. We zullen dus vaker in de 
duisternis of schemer fietsen. Heel belangrijk dus om goed zichtbaar te zijn in het verkeer!

Een aantal essentiële zaken mogen 
dan zeker niet uit het oog verloren 
worden. Veiligheid moet er zijn, voor 
iedereen, zonder onderscheid, voor 
grootouders, ouders, kinderen, klein-
kinderen…

Verlichting verplicht
De wetgever stelt het als volgt, voor 
alle soorten fietsen: ‘Verlichting is 
alleen ‘s nachts verplicht of als de 
zichtbaarheid minder is dan 200 me-
ter. Vooraan moet je een wit of geel 
licht hebben. Achteraan een rood licht 
dat van 100 meter ver zichtbaar is. 
Je hebt de keuze tussen een vaste of 
losse fietsverlichting, die mag knippe-
ren of permanent branden.’

Er is meer...
Behalve deze wettelijk verplichte on-
derdelen zijn er uiteraard nog andere 
onderdelen van levensbelang: een 
goed werkende voor- en achterrem! 
En een bel die tot op 20 meter hoor-
baar is. Daarnaast heb je ook best een 
witte reflector vooraan en een rode 
achteraan. Twee reflecterende stro-
ken op elke band of twee zijdeling-
se reflectoren per wiel. En uiteraard, 

twee gele of oranje reflectoren per 
pedaal.

Speciallekes
Voor een kinderfiets, vouwfiets en mi-
nifiets (voor wielen met een diameter 
niet groter dan 50 cm) moet je ook 
minstens één werkende rem hebben. 
Een bel hoorbaar tot op 20 meter, re-
flectoren zoals op een gewone fiets 
zijn alleen verplicht ’s nachts of als de 
zichtbaarheid minder dan 200 meter 
is.

Een veilige fiets 
Veiligheid is veel meer dan de ver-
plichte uitrusting. Want veilig (en 
comfortabel) fietsen vraagt bijko-

mende aandachtspunten. Zoals daar 
zijn: een solide zadel, stevig vastgezet 
en op de juiste hoogte (bal van beide 
voeten op de grond). Stuur stevig vast 
en iets hoger dan het zadel. De wielen 
stevig vast en zonder speling, de spa-
ken strak aangespannen en de velgen 
niet vervormd. De banden goed op-
gepompt, geen scheuren, uitstulpin-
gen of afgesleten loopvlak. De ketting 
goed gesmeerd en een speling van 1 
cm. Geen speling op de trapas en pe-
dalen, geen beschadiging of roest aan 
het frame.

Draag zorg voor jezelf en je dierbaren. 
Vandaar dat het dragen van een flu-
ohesje en fietshelm sterk aanbevolen 
zijn.  
 

Tekst en foto’s: Fietsersbond Zemst 
(Luc Van Ingelgom)
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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
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De “Keizer Karel Vrienden vzw Elewijt” konden op 4 sep-
tember weer genieten van hun traditioneel zomerfeest  

op het pleintje aan de Fabiolalaan. Pétanque, schmink en 
tattoo, springkasteel, bar en ijssalon stonden op het pro-
gramma. De hoofdschotel van de foodtruck van Kin Dee 

Thai Street Food was tevens een groot succes.

Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Op vrijdag 10 september bestonden de assisten-
tiewoningen Linterpoorten in WZH Ambroos in 

Hofstade 10 jaar. De bewoners en gewezen bewo-
ners (mensen die nu in het WZH verblijven) en hun 

familieleden kregen een leuke receptie. Na een 
inleidend woord van Directeur Leen Van Olmen, 

zorgde Bert Van Horenbeeck, één van de bewoners 
die al van bij het begin in WZH Ambroos woont, 

voor een speech met boeiende verhalen.
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Chantal De Neve en Ronny Van den Berghe openden op don-

derdag 2 september de deuren van de vernieuwde Amadeus 

(café en feestzaal), Spiltstraat 61, Zemst-Bos. De nieuwe uit-

baters en de eerste bezoekers wilden graag poseren voor 

een foto.

Traditioneel is het de eerste competitiewedstrijd op 

eigen veld, vrouwendag bij KCVV Elewijt. En de dames 

lieten zich niet onbetuigd. Met hun steun werd het de 

eerste overwinning tegen Kessel-Lo. Ze zorgden tevens 

voor lekkere hapjes voor de aanwezige vrouwelijke 

supporters.

Clubkampioenschap 2021 KACEZ in Elewijt. De win-

naars: Ivy Vermeylen met Winnie, Sofie Noe met Bono, 

Bram Van der Elst met Lota, Albert Schlup met Bel, Lienn 

Boone met Noa.
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Voor sportievelingen en avonturiers van Zemst geen weekend 
naar de Ardennen deze winter, maar een leuke fietstocht langs 
de Schelde, via Sint-Amands tot in Schelle. Met een overzetboot 
varen was leuk en moeten schuilen voor een plensbui namen ze 
er graag bij. De laatste stop was in Schiplaken voor mosselen in 
café De Dageraad. “Met dank aan PP Fantoli voor de organisatie”, 

zegt Erik Peeters.

Op zondag 19 september bruiste het weer van wandelaars en fietsers 
aan de scoutslokalen in Elewijt voor een nieuwe editie van Den Elewijtse 

Pijl. Ruim 400 sympathisanten staken de Skoette een riem onder het hart. 
Sportieve kameraden ondereen, een stralende nazomerzon, een hapje en 
een lokaal gebrouwen go(u)den-drankje na afloop… meer hoeft niet om 
de burger gelukkig te stemmen. Op de foto: Op de foto: onze redacteurs 

Véronique en Alex, met Céline en Luc, die na de geleverde inspanning van 
65 fietskilometers nog even nagenoten.(foto: VB, tekst: AL).

“Samen wandelen en daarna tafelen, dat brengt ons bijeen. 
We zijn gelukkig samen…in de natuur. De kunstroute in Zemst 

heeft ons kunnen bekoren”, zeggen de dames in koor.
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Verbroedering Hofstade en KFC Eppegem B openden de competitie met een leuke derby. 

En het werd een boeiend kijkstuk dat uiteindelijk met het kleinste verschil gewonnen 
werd door de thuisploeg. Voor de wedstrijd poseerden de sportieve ploegen samen. 

Na een periodieke onthouding van één jaar, ging het Kerkveld weer los, zij het in een ‘light’ versie. 

De 23ste editie van het langst bestaande onafgebroken buurtfeest (2020 niet meegerekend) van 

heel Groot-Zemst was weer een topper. Voor de ruim 60 aanwezigen van de Jaak Lemmenslaan, 

de Edgard Tinelstraat en de Sint-Pietersstraat, voelde het aan als een ‘bevrijdingsfeest’. Zeer jong, 

jong, iets ouder, oud en nog ouder verbroederde en verzusterde er in de ‘pijpenkop’, een echte 

feestlocatie waar het heerlijk toeven is. De flinke plensbui ’s avonds maakte het gebeuren alleen 

nog knusser. Initiatiefnemer Johan Jacquemin blikte blij terug op zoveel ‘good feeling’, samen met 
helpers van het eerste uur Jean, Dirk, Tom ‘logistiek’, Pierre en Alex. 

(foto: Dirk Muyldermans, tekst: AL)

FC Borneo speelde een voorbereidingswedstrijd voor de competitie tegen een mix 
van de Elewijtse zondagreserven. Het was een aangename wedstrijd met veel kan-
sen en doelpunten (2-3). “Een gelijkspel had echter logischer geweest, indien Diego 

Cooreman het overzicht had bewaard in de slotminuut”, aldus persverantwoordelijke 
Hans Vandermeiren.
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BE 0693.846.740
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Ben ik te min?

Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne?

Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne?

Wie geboren is in de jaren 50 of iets later herinnert zich zeker deze protestsong van Armand uit 1967. Persoonlijk had ik 
het genoegen om deze aimabele man uit Eindhoven twee keer te ontmoeten. In Zemst zowaar. De eerste keer ergens 
in de jaren 70 van vorige eeuw. Hij zou optreden in Jeugdhuis Tramalant. Die zaterdagavond om half zeven stond de PA, 
of alles wat daar toen moest voor doorgaan, klaar. We zouden hem gaan afhalen aan het station van Mechelen. Ik met 
mijn eerste autootje, een blauwe Simca 1000, met motor achteraan en in de kofferruimte vooraan een cementzak van 
50 kg, kwestie van wat baanvast te blijven. Wachtend op den Amsterdammer, die aankwam… zonder Armand. Er was 
toen nog geen gsm, geen smartphone, gewoon niets buiten een vaste telefoon. Bellen naar het boekingskantoor lever-
de niets op. De toenmalige dj’s wisten gelukkig de wachtende jonge meute plat, of beter gezegd, zat te spelen. Achter 
de toog konden de tappers niet volgen. Tot plotsklaps een auto halt hield in de Stationslaan. Een weelderige, haast rode 
haardos, gehuld in een walm van wiet, daalde af richting Hemen. De schaduw van een gitaar achter zich aanslepend. 
Wel drie uur later dan afgesproken. De avond van een massa jonge Zemstenaren kon niet meer stuk. 

In september 2010 op de Cocktail Party deed Armand een tweede keer Zemst aan. Allebei waren we ruim 30 jaar ouder. 
Hij nog met weelderig wapperende manen, rank als riet, ik, door mijn haar gegroeid en met een iet of wat volwassen 
geworden welvaartsspier. Ook Richard, die ik in evenveel jaren niet meer had gezien, was er. Tussen menige pot en pint 
vroeg ik hem of hij erin geslaagd was zijn ultieme jongensdroom te realiseren, namelijk om met een rode Ford Capri 
Viviane, de begeerlijke dochter van de baron, binnen te doen. Richard bestelde nog een pint, legde zijn hand op mijn 
schouder en vertelde: “ Je weet, Viviane mocht zelden buiten. Ik daarentegen, was vrijgevochten. Bovendien was ik de 
enige jongen van het dorp die het aandurfde om haar te benaderen. En het schoonst van al, ze zag me nog zitten ook. 
Meer dan een jaar lang ben ik er in geslaagd om via het vakkundig open gelaten vensterraam in haar kamer, net boven 
de kelder, tot bij haar te klauteren. Man, man, man… ik zou er een boek kunnen over schrijven. Herman Brusselmans zou 
er nog inspiratie kunnen van opdoen voor een nieuwe roman. Maar ja, je weet hoe dat gaat met mooie liedjes hé. Op een 
nacht, toen haar ouders terugkeerden van een feest, struikelden ze over mijn fiets bij de conciërgewoning. Ik ben toen 
zo goed als in mijnen blote moeten wegvluchten.” Ik bestelde nog iets en peilde naar het vervolg. “Viviane had ik kunnen 
krijgen, maar het mocht niet. En deze jongen, ook maar uit een werkmansbroek geschud, kon alleen maar dromen van 
een Ford Capri. Ik zal u meer zeggen: Vrijheid is niet een volgetankte Mercedes, zoals Armand dat in 1985 al wist. En 
straffer nog, zelfs een derde nummer van hem is van toepassing op mij: Op de tandem naar Marokko, uit 1970! Toen ik 
op kot zat in Leuven, heb ik Melissa leren kennen. Een echte flowerpower lady, altijd getooid in psychedelische kleedjes 
en sensueel geurend naar patchoeli. Na onze studies zijn we met de tandem door Marokko getrokken, tot in het Atlas-
gebergte toe. We hebben er gelogeerd bij de berbers. Nu wonen wij in Marrakesh met onze drie kinderen. Enkele keren 
per jaar kom ik naar hier om mijn moeder in het rusthuis te bezoeken. Zoals nu. Alex jong, ik zal u zeggen: noch poen, 
noch een grote kar maken gelukkig. Zeg dat ik het gezegd heb!” Wat we bij deze doen. 

Alex – Térieur – Lauwens 

Fo
to
: J
ea

n 
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sAlex & Alain
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Opnieuw van de partij: 
de Filmerij!
ZEMST – Eindelijk is het zover en kunnen de filmliefhebbers twee keer per maand op dinsdag weer 
naar de Melkerij voor een avondje kijken op het grote scherm. Hun filmhonger wordt meteen ge-
stild door twee roadmovies.

Op dinsdag 12 oktober wordt gestart 
met de feel-good roadmovie Peanut 
Butter Falcon. Een jongen met het 
syndroom van Down ontsnapt uit zijn 
verpleegtehuis om zijn worstelheld te 
kunnen ontmoeten. Hij ontmoet een 
krabbenvisser die na een misdrijf op 
de vlucht is geslagen. 

Een hartverwarmend en ontwape-
nend schelmenverhaal over twee 
dolende zielen die een nieuw bestaan 
willen opbouwen. 

Een film waar je nog lang 
nadien met een brede  
glimlach aan terugdenkt.

Ook de film van 26 oktober is een 
roadmovie: niets minder dan de re-
cente Oscarwinnaar Nomadland! 
Na de economische crash van 2008 
verruilt Fern haar huis voor een om-
gebouwd bestelbusje en kiest ze 
noodgedwongen voor een nomadisch 
bestaan op zoek naar werk. 

Niet alleen de onvolprezen Frances 
Mc Dormand schittert in deze film, 
ook het handvol niet-professionele 
acteurs die zelf een nomadenbestaan 
lijden, grijpen je bij je nekvel.

Een film over het accepteren en los-
laten van het verleden om zo verder 
te kunnen met je leven. De mooie ci-
nematografie en de ingetogen sound-
track maken dat dit absoluut een film 
is om op het grote scherm te zien.

Afspraak telkens om Afspraak telkens om 
20 uur in GC de Melkerij. 20 uur in GC de Melkerij. 

Een filmticket kost 5 euro en kan Een filmticket kost 5 euro en kan 
uitsluitend online worden aan-uitsluitend online worden aan-
gekocht tot vlak voor de verto-gekocht tot vlak voor de verto-
ning op www.gcdemelkerij.be ning op www.gcdemelkerij.be 
Er is geen kassa ter plaatse!Er is geen kassa ter plaatse!

Tekst: Herman Jacquemin
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André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be
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Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade

Tel & Fax 015 61 79 60
GSM 0476 21 81 60 

mvsvloerwerken@telenet.be

In zijn voortdurende zoektocht naar de ultieme 
broodsmaak is Bakker Marc van Eeckhout een  
lokale samenwerking gestart met landbouwers  
Thomas Cools en Alain De Brue. Op een veld in Zemst 
zaaiden zij voor de winter traag groeiende tarwe dat 
daardoor meer tijd kreeg om tot volle wasdom te 
komen. De eerste oogst resulteerde al in een volledig 
lokaal brood dat barstte van de smaak.

Het deeg van Het Traagste Brood krijgt in vijf rustmo-
menten alle tijd om tot volle ontwikkeling te komen. 
Die rust en traagheid zijn bepalend voor de kwaliteit, 
de verteerbaarheid en de ongeëvenaarde smaak.

Een selectie van 15 smaaksensaties van Het Traag-
ste Brood is dagelijks vers voor u beschikbaar in de 
broodshop aan de Hoogstraat 3 te Zemst.

Jullie brood bakken wij elke dag ambachtelijk vers in onze 
bakkerij Broodnodig/Van Eeckhout,  
Tervuursesteenweg 233 in 1981 Hofstade.
www.broodnodig.be

het
traagste

brood

LOKAAL GRAAN 
SMAAKT FENOMENAAL
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Elke dag wat op de tuba spelen, is Jean zijn lang leven.

Familie op bezoek
HOFSTADE – B&B Aquarand op Vaartdijk 126 werd uitgekozen door de makers van Familie. Ze 
blikten er een aantal scènes in voor de bijna dertig jaar lopende serie. We vroegen aan Ann en 
Guido, de bezielers van deze drukbezochte B&B, hoe dat in zijn werk ging.

Enthousiast
”’Onze B&B bestaat intussen zes jaar.
We richten ons op zowel families, 
vriendengroepen als zakenmensen. 
Vorig jaar werden we plots gecontac-
teerd door het productiehuis Zodiak, 
dat de opnames van de soap Familie 
verzorgt samen met VTM. Ze vroe-
gen of ze bij ons opnames mochten 
komen doen en uiteraard waren wij 
direct enthousiast. Het ging er heel 
professioneel aan toe. Het begon met 
een bezoek van iemand die een eer-
ste screening deed. Daarna kwam een 
klein team ter plaatse om de techni-
sche mogelijkheden te bekijken, op 
het vlak van onder andere verlichting 
en rekwisieten. Toen uiteindelijk bleek 
dat onze B&B in aanmerking kwam, 
werden de opnames ingepland.”

Villa Brigitte
”Op de dag van die opnames viel hier 
een filmploeg van wel twintig perso-

nen bij ons binnen. 
Dat was best indruk-
wekkend. Werkelijk 
alles was voorzien, 
van meubels tot ca-
tering. Onze B&B 
werd in een mum 
van tijd voor één dag 
omgetoverd tot ‘Villa 
Brigitte’, het huis van 
het personage Brigit-
te, gespeeld door Ja-
nine Bischops. Eens 
alles geïnstalleerd, 
kwamen ook de ac-
teurs en actrices aan 
om de scènes in te 
blikken. Iedereen 
volgde ook strikt de 
coronamaatregelen. 
“Het was een intensieve maar best 
leuke ervaring. We zijn er trots op 
dat onze B&B hiervoor geselecteerd 
werd, enkele jaren nadat er bij ons 

ook al opnames 
werden gemaakt-
voor die andere 
tv-serie Thuis. Als 
je de uitzending 
in kwestie gemist 
zou hebben, ze 
dateert van 23 
augustus 2021 en 
is nog steeds te 
bekijken via VTM 
GO.”
Wil je eens gra-
tis en voor niets 
logeren in deze 
mooie B&B? Dat 
kan! Ann en Gui-
do verloten een 

overnachting met ontbijt onder de 
lezers van de Zemstenaar. Stuur een 
e-mail naar info@dezemstenaar.be 
met daarin de namen van de vier ka-
mers van deze B&B aan de waterkant. 
Wie weet ben jij de gelukkige! Een 
onschuldige hand zal de winnaar hel-
pen bepalen (wedstrijd beperkt tot de 
inwoners van Zemst, deelnemen kan 
tot 20 oktober).
www.aquarand.be 

Tekst: Alain Dierckx, 
foto’s: Aquarand

B&B gastvrouw Ann in het aangename gezelsschap van 
Herbert Flack.

Ann en Janine konden het best met elkaar vinden.
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Hofstaadse graven met verhalen 

HOFSTADE – Met deze verzen begint het beroemde gedicht Kerkhofblommen, van Guido Gezelle, 
dat hij meer dan anderhalve eeuw geleden schreef voor Eduard Vandenbussche, nu een illustere 
onbekende maar toen, in 1858, blijkbaar toch de moeite waard om herdacht te worden door de toen 
nog jonge dichter.  Sluit binnenkort aan op één van de rondleidingen en luister naar de dorpsver-
halen.

Gezelle spreekt van ‘kerkhofblom-
men’. We denken natuurlijk aan chry-
santen en het ritueel dat zovelen nog 
elk jaar volbrengen: een bezoek aan 
het kerkhof, om het graf van oma, opa 
of echtgenoot of een te jong gestor-
ven kind te bezoeken. Iedereen in het 
dorp weet waar het kerkhof ligt. Het 
is een oord waar herinneringen hui-
zen, mannen en vrouwen een wat te 
pronkerig praalgraf gekregen hebben, 
of waar we in de zomer wat schaduw 
zoeken. Het zijn magische plekken in 
elk dorp en elke stad. Beroemd en 
bemind ligt er naast onbekend en ge-
haat, jong overleden kinderen naast 
mensen die bijna een eeuw hebben 
geleefd. Sommige families hebben 
een grafkelder, anderen liggen er al-
leen. Soms denken we: 
‘Hier komen we allemaal ooit terecht.’ 

Een graf maakt nieuwsgierig. Er staat 
een naam op gegrift of gebeiteld, 
maar alleen de familie weet nog wie 
het is. We zien slechts een leeftijd, 
misschien een foto, en zijn soms ver-
wonderd dat iemand die zo lang ge-
leden al overleden is, nog zo’n mooi 
verzorgd graf heeft. Wanneer we 
over enkele weken over de kerkho-
ven wandelen, komen herinneringen 
aan vroeger, zien we oude grafstenen 
van oude mensen en denken we aan 
de dingen die voorbijgaan… En vragen 
we ons af: wat heeft die man of vrouw 
verricht? Waarom staat die spreuk 
daar? 

Heemkundige kringen helpen ons 
op die vragen antwoorden te geven. 
Een decreet van 16 januari 2004 op 
de begraafplaatsen heeft de waar-

dering van de kerkhoven bevorderd. 
In het ambtelijk jargon heet dat het 
valoriseren van het lokaal funerair 
erfgoed, waarbij aandacht gaat naar 
de erfgoedwaarde van graftekens 
en het verhaal erachter. In onze ge-
meente heeft de Heemkundige kring 
‘De Semse’ daarvoor inspanningen 
gedaan en ze adviseert de gemeente 
welke graven ze wenst te bewaren. Ze 
staat dan ook in voor het onderhoud 
en de herstelling ervan. 

Toen de Semse begin 2020 op zoek 
was naar vrijwilligers in de Zemst-
se deelgemeenten, stelde Bert De 
Vogeleer zich kandidaat om voor de 
begraafplaats van Hofstade opzoek-
werk te doen. Dat hij dit zo boeiend 

Zoo daar ooit een blomke groeide
over ‘t graf waarin gij ligt,

of het nog zoo schoone bloeide:
zuiver als het zonnelicht…

Bert De Vogeleer: gepassioneerd door 
graven met verhalen.

Graven roepen herinneringen en vragen op. 
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vond, komt mede door de aanwezig-
heid van grafstenen van enkele adelij-
ke families en hun kastelen, maar ook 
door een persoonlijke link. Ludovicus 
Wouters (de overgrootvader van Bert) 
pachtte grond bij de familie Cornet de 
Peissant en hij vond ook de notariële 
documenten terug waarbij Ludovicus 
uiteindelijk de gepachte grond kon ko-
pen toen hij 65 jaar werd.

Belle époque
Ook het tijdskader waarin onze eerste 
Burgemeester Graaf Alfred Charles 
Eugèn d’Elzius Cornet (Burgemeester 
van 1870 t/m 1898) de burgemees-
terssjerp aanbond, sprak hem erg 
aan. Het scharniermoment tussen 
de 19de en de 20ste  eeuw. Historici 
spreken over een lentegevoel maar 
het tijdperk is beter bekend onder de 
naam Belle époque vrij vertaald de 
mooie tijd.

België is na Engeland het tweede ge-
industrialiseerde land in de wereld, de 
eerste telefoons doen hun intrede, de 
automobiel, de bioscoop, de gram-
mofoon… Het was een mooie tijd, 
maar niet voor iedereen want terwijl 
nieuwe rijkdom bij de gegoede bur-
gers belandt werken er in de textielfa-
brieken in Aalst en Gent en de steen-
koolmijnen in Henegouwen en Luik 
jonge kinderen aan minimumlonen. 

De belle époque eindigt in een ware 
nachtmerrie met de eerste wereld-
oorlog. Tussen 1914 en 1918 zullen 
9 miljoen militairen en naar schatting 
8 miljoen burgers het leven laten. 
Maar de geschiedenis herhaalt zich 
en naarmate je door de begraafplaats 
stapt ontdek je meer en meer ge-
schiedenis. De tweede wereldoorlog 
en het verzet van de Hofstaadse par-
tizanen die de prijs voor onze vrijheid 
betaalden met hun leven. Je maakt er 
kennis met de eerste burgemeesters 

van Hofstade, adellijke families uit 
Brussel en Achel, de dames van Maria 
die er hun laatste rustplaats hebben 
gevonden. En je kunt tijdens de rond-
leiding ook luisteren naar de verhalen 
van de families Dessain, Huyghebaert 
en Van der Elst, die kinderen verloren 
in beide wereldoorlogen. De wande-
ling wordt afgesloten met een aantal 
dorpsverhalen uit de jaren 60 met 
veel eerbied en respect voor de toen-
malige dorpsbewoners. 

En ook een oproep: heeft u zelf een 
verhaal bij een persoon die op het ker-
hof van Hofstade begraven ligt? Heeft 
die man of vrouw iets betekend voor 
de lokale gemeenschap? Bert luistert 
graag naar ‘graven met verhalen’. 

Bert stelt enkele data voor in oktober 
om het kerkhof van Hofstade te ver-
kennen.

Rondleidingen vinden plaats op: 
Vrijdag 15 oktober
Zaterdag 16 oktober 
Vrijdag 22 oktober 
Zaterdag 23 oktober 

Plaats van afspraak: 
Ingang begraafplaats Hofstade  

Kerkhoflei
Tijdstip: 14.00 u 

Deelname: 5 euro/per persoon

Wie wil deelnemen kan 
best mailen naar: 

b.devogeleer@telenet.be 
(met vermelding van da-
tum en aantal personen). 

Tekst: Filip Buekens
Foto’s: Jean Andries

Cartoon: Isabelle Wellekens
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 Volg #Briljantimmo en ontdek als eerste onze nieuwe panden te koop/te huur!  

 
BRILJANTIMMO  - UW PERSOONLIJKE VASTGOEDMAKELAAR UIT REGIO ZEMST  

 www.briljantimmo.com    015 / 420 277    Tervuursesteenweg 762, Elewijt   

#schitterendvastgoed 
#tevredeneigenaars 
#woningengezocht 
#gratiswaardebepaling 

#briljantverkocht op de presale 

Uw 
Woning / 

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be



46

KFC Eppegem B: een bende  
vrienden
Rechtzetting

De voorstelling van de Zemstse ploe-
gen was vorige maand niet helemaal 
compleet. KFC Eppegem B ontbrak en 
dit zetten we dan ook graag eventjes 
recht. De ploeg won de eerste compe-
titiewedstrijd tegen Borght-Humbeek 
B, met 3-2. Antoine en Charles Vallin-
ga gaven de aftrap, dit zorgde voor de 

nodige morele steun. “We hebben een 
ploeg om mee te dingen vooraan in 
de linker kolom”, oordeelt Steven Van 
de Vondel. “Met een stage in Blanken-
berge, strandvoetbal, teambuilding en 
intensieve trainingen hadden we een 
goede voorbereiding. We hebben een 
kern van 22 spelers, een bende ka-

meraden en daarmee kunnen we ons 
tonen in derby’s en zijn we kandidaat 
kampioenen. Vermeldenswaardig: 
Neal Verstraeten voetbalt al 21 sei-
zoenen bij de club van zijn hart en is de 
langst aangesloten speler die al speel-
de met alle ploegen.  

Tekst en foto: Jean Andries

De Koninklijke Maatschappij voor 
Bijenteelt van Grimbergen, Zemst en 
Omstreken en de Koninklijke Imkers-
gilde Neerbrabant Merchtem 
organiseren dit najaar (vanaf eind ok-
tober) een Beginnerscursus Bijenteelt 
2021-2022. 
(9 theorielessen en 3 praktijklessen) 

De theorie wordt gegeven in 
de Charleroyhoeve in Grimber-
gen op zondagochtend. De prak-
tijk vindt plaats in de Educatieve  

Bijenhal in de Tuinbouwschool te  
Merchtem.

Deelname: €75 
Interesse? Stuur een e-mail naar: 
lucmergeay@hotmail.com.

Onder de lezers van de Zemstenaar 
die zich inschrijven wordt één gratis 
deelname uitgeloot. 

Imker worden?
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Dinsdag 2 november 2021 - 14 uur - de Melkerij - Zemst

Connie
Neefs

komt op uitnodiging van Neos Zemst, 

met een spetterende namiddagshow

naar “de Melkerij”. THEMA: “65 JAAR TV”.

Wil jij er ook bij zijn?

Reserveer voor jezelf, voor je familieleden

en/of voor je vrienden door het storten 

van 20 € p/p vóór 26/10 op rekening 

BE34 0015 2142 4990 van Neos Zemst

met vermelding van naam en e-mailadres.

www.lpw.be

Gold Partner &
Officiële verdeler van:

www.covrex.com www.flexline.be

Hoodzetel & filiaal Limburg:

Industrieterrein Kanaal-Noord 1713
3960 Bree

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

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

Filiaal Brabant:

Kontaktpersoon: Patrick Moens
Spiltstraat 55
1980 Zemst

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

patrick@aquapura.be
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