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Hoi beste Zemstenaar,

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals 
het gaat. Een zinnetje dat soms ook voor mij van toepas-
sing is. Niet alles moet altijd 100% zijn, soms is 90% meer 
dan goed genoeg. We zijn zo veeleisend, vragen zoveel 
van onszelf, maar wat als het echt niet meer gaat? Dan is 
er Nina. Zij ging aan de slag als Stress en Burn-out coach. 
En zorgt dat je alles weer positief ziet.

Nu dezer dagen, bel ik wel eens met m’n grootvader. En 
als ik dan met mijne bompa facetime, zie ik meer plafond 
dan dat ik z’n gezicht zie. Maar wel zo blij dat hij mee is 
met z’n tijd. Ook in WZC den Ambroos en Zonnesteen 
proberen ze de bewoners mee te krijgen met de tech-
nologie. En daarnaast is er ook nog Karel, de man van de 
getallen. Hij is onlangs 100 geworden en schildert nog met 
volle goesting z’n miniatuurtjes. 

Vorige maand viel er iets te winnen. En met een wedstrijd, 
is er altijd een winnaar. M’n dochter trok Mia Buelens als 
winnaar van het boek ‘200 jaar Weerdse herbergen’. 
Proficiat, je zal dit boek binnenkort ontvangen. 

Geniet van februari, geniet van je valentijntje en weet dat het beste aan herinneringen is om ze te maken.
Liefs 
Sofie 

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com               

Onze mooie gemeente Zemst puilt uit van de natuur. Mooie  
natuurgebieden, leuke wandelpadjes, toffe tuinen. En in die mooie 
natuur komen we ook vaak beestjes en speciale flora tegen.

Een eekhoorn die met een vers gevangen noot gracieus door de 
bomen vliegt. Een mooie gekleurde vlinder die rond een vlinderstruik 
fladdert. Een nieuw soort schimmel.

De Zemstenaar is op zoek naar jouw uitzonderlijke natuurfoto’s. Zie je 
tijdens het werken in de tuin een mooie rups of kom je tijdens je wan-
deling een uitzonderlijke paddenstoel tegen. Is die speciale kikker 
misschien toch een prins. 

Neem er dan een foto van en stuur ons deze via mail door: info@dezemstenaar.com

Alvast bedankt voor je inzending!

Gespot zoekt natuur
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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
bc@soluz.be

Sporthal 
Zemst-centrum

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

di-woe: 10u tot 22u
do-vrij-za: 10u tot ...

zo: 10u tot 23u - Ma: gesloten

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

FRANS LAUWERS

Alle karweiwerken, herstellingen
ontmossen, kleine dakwerken

GSM: 0497/77.67.81

Bakkerij Kim
Brusselsesteenweg 301 

1980 Eppegem
0475 58 69 49

Openingsuren: 
maandag tot zondag: 6u30-18u00

woe: gesloten
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Zemstse liefde
ELEWIJT - Februari, maand van de liefde. Indes en Amelie vonden de liefde bij elkaar. De Weerdse 
visvijver vormde het decor voor een romantisch aanzoek. 

In de zomer van 2009 maakten Ame-
lie Dewelde en Indes Desmet voor het 
eerst kennis met elkaar.

“Amelie werkte als jobstudent in het 
bedrijf waar ik op dat ogenblik werkte. 
Zij deed toen altijd de ochtend shift, ik 
deed wisselende shifts zodat we el-
kaar maar om de twee weken zagen. 
Ondanks het weinige contact konden 
we het goed vinden met elkaar.” ver-
telt Indes.

“Op mijn laatste werkdag gaf Indes 
me zijn telefoonnummer, we maak-
ten al snel enkele afspraken en in no-
vember werden we een koppel.” lacht 
Amelie.

In het begin van hun relatie studeer-
de Amelie nog en woonden ze in bij 
hun ouders. Eénmaal afgestudeerd 
in 2015 vonden ze een leuk nestje in 
Weerde.

In augustus dat jaar vond Indes dat de 
tijd aangebroken was om een huwe-
lijksaanzoek te doen.

Hoe verliep jouw aanzoek?
“Tijdens een wandeling met onze 
hond Jana ontdekte ik een leuke lo-
catie: het houten platform aan het 
einde van het houten voetpad aan de 
Weerdse visvijver.
Het volgende weekend zou ik haar 
daar ten huwelijk vragen tijdens een 
picknick, ware het niet dat het pijpen-
stelen regende.
Een weekje later dan voorzien ging 
de picknick dan wel door,” herinnert 
Indes zich.

En dan volgde het volmondig ant-
woord: JA? 
“Na wat gegeten te hebben haalde In-
des de ring tevoorschijn en vroeg me 
ten huwelijk. Ik was zo verbaasd dat 
ik niet onmiddellijk ‘JA’ zei, maar wel 
direct  plannen begon te maken van 

waar, wanneer en hoe. 
We wonen nu in ons liefdesnestje in 
Elewijt, zijn vijf jaar gelukkig gehuwd, 
en hebben sinds 2018 een zoontje 
Noah.” vertelt Amelie.
 

Fernand VanderAerschot,
foto’s: Jean Andries

Amelie en Indes samen met hun zoontje Noah
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In het geheugen gegrift
ZEMST-LAAR - Niet alleen de Wereldwinkel en de Missienaaikring uit Eppegem stoppen ermee. 
Ook de solidariteitsgroep Mali-Kanu (Zuster Jeanne, Miki, Diane, Els & Walter, Greet & Bernard, 
Magda, Hugo, Judith en Mia & Marc) zette eind 2021 een punt achter hun jarenlange werking. Door 
corona is dit ‘in stilte’ en zonder veel gedruis gebeurd maar de Zemstenaar wil deze enthousiaste 
groep solidaire Larenaren wel uitwuiven en hen op die manier de eer betuigen die hun door hun 
jarenlange inzet toekomt. Hun website blijft nog een tijdje online: www.mali-kanu.be.

Miki Ceuppens, de voorzitser van Ma-
li-Kanu geeft een woordje uitleg :”De 
reden voor de stopzetting van de so-
lidariteitsgroep is ‘metaalmoeheid’ 
bij de kernleden. Op een persoon na 
gaat het om 65-plussers en er is geen 
opvolging. Iedereen vindt het spijtig 
maar we kijken met trots terug op 
vele jaren hard werk waar we heel 
veel genoegdoening en superherin-
neringen aan overhouden”.

Een mooi palmares
Het palmares van de solidariteits-
groep mag gezien worden. En ook de 
fotoreportage zegt genoeg. Dankzij 
de steun van de mensen van Zemst-
-Laar, de vele sympathisanten en de 
gemeente Zemst konden ze Faladie, 
en in uitbreiding N’tjiba, in Mali vele ja-
ren steunen. In de beginjaren – en dat 
is zeker dertig of veertig jaar geleden 
- steunde gemeentelijke basisschool 
De Pimpernel van Zemst-Laar met 

het opgehaalde geld van een vas-
tentocht, zuster Jeanne Van Dam van 
Laar, die werkte in Faladie. 

Na het overlijden van meester Fee 
van de Pimpernel in 2004 werd zijn 
pionierswerk vanaf 2005 overgeno-

men door het comité “Mali-Kanu” (= 
“liefde voor Mali”), dat toen boven de 
doopvont werd gehouden. Na de te-
rugkomst van de Vlaamse zusters uit 
Faladie en een reis naar ginder wer-
den er ook contacten gelegd buiten 
de parochie van Faladie en kregen ze 
ook andere partners in de gemeen-
te N’tjiba. Qua activiteiten begon het  
allemaal met de jaarlijkse Malitocht 
van GBS De Pimpernel van Zemst-Laar.  
In de school werd steeds een week 
voor de tocht gewerkt rond Mali en 
ontwikkelingssamenwerking. Ver-
schillende generaties hebben hier-
over geleerd en aan meegedaan. 
Ook dankzij de druk bezochte jaarlijk-
se KWB-mountainbiketocht, enkele 
concerten en de verhoogde subsi-
dies van de gemeente Zemst kon de 
solidariteitsgroep de laatste decen-
nia veel steun bieden: een nieuwe 
waterput met watertoren voor het 8e leerjaar (= 2e jaar lager middelbaar) Ecole Saint jean Bosco

Naaiatelier kansarme vrouwen begeleid door GAE-Sahel : 
project turnzakken voor de gemeentelijke Basisscholen Zemst-Laar, 

Eppegem en Elewijt
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gezondheidscentrum en de katholie-
ke school, een beginkapitaal voor de 
gemeente om het elektriciteitsnet uit 
te bouwen, werkingsmiddelen voor 
de scholen en verbeteringen aan de 
schoolgebouwen en het gezond-
heidscentrum. En via de Malinese 
NGO GAE-Sahel kwamen er ook alfa-
betiseringscursussen voor vrouwen 
en meisjes, een moestuinproject, enz. 
Ook een waterput voor een nieuwe 
wijk werd, op hun vraag, gerealiseerd. 

Via jaarlijkse verslagen en bezoeken 
ter plekke zag het comité dat de hulp 
goed besteed was! 

De voorzitster wil gerust een ruwe 
schatting van de steun doorgeven: 
”Van 2012 tot en met 2021 konden 
we 162.000 euro steun doorstorten. 
En vóór het jaar 2012 steunden we 
ook al, maar minder gestructureerd. 

Ook de komende twee of drie jaren 
steunen we nog.”

Marc Peeters voegt er aan toe: “Ma-
li-Kanu laat zijn Malinese partners 
inderdaad niet van vandaag op mor-
gen in de steek. Zo hebben we begin 

2021 aan elk van onze 5 partners een 
werkingstoelage van 3.000 € over-
gemaakt en is er momenteel reeds 
voldoende budget beschikbaar om dit 
ook voor werkjaren 2022 en 2023 te 
kunnen doen. Momenteel kennen wij 
het resultaat nog niet van onze laat-
ste fondswerving van eind 2021 (Ca-
ritas beloofde die eerstdaags door te 
sturen). Wij hopen op voldoende op-
brengst om ook nog voor 2024 een 
betekenisvolle werkingstoelage aan 
onze Malinese partners te kunnen 
overmaken. Uiteraard blijven wij de 
besteding van onze toelagen ook de 
komende jaren via persoonlijke con-
tacten en verslagen opvolgen.“

Veel dank
De solidariteitsgroep dankt alle Zem-
stenaren en de gemeente om al die 
jaren een geweldige steun te zijn 
geweest en hoopt dat 2022 en hun  
eigen afscheid geen einde maken aan 
nog vele jaren Zemstse internationale 
solidariteit!

 

Tekst: Bart Coopman, 
foto’s: solidariteitsgroep Mali-Kanu

Vernieuwde gemeenschappelijke drinkwatervoorziening voor Centre de Santé en 
Ecole Saint Jean Bosco, gerealiseerd in 2014.

Materniteit Centre de Santé de Faladié
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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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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

De actieve senioren van Okra Elewijt hielden op maandag 17 januari 
hun Gluhwein wandeling 2022. “Eindelijk”, zegt Katia. “Vorige edi-
tie moest helaas doorgaan zonder drankje door wat zij “dat heime-
lijk beestje” noemen. Deze sportieve activiteit begon met een korte 

wandeling met vertrek aan de kerk van Elewijt tot aan de hondenclub 
aan de Driesstraat, waar zowel de wandelaars als de niet-wandelaars 
verwelkomd werden met gluhwein of warme chocomelk om te toos-
ten op het nieuwe jaar. Een vijfentwintigtal leden hadden elkaar veel 
te vertellen. Een beslissing werd genomen over een mogelijke geza-
menlijke meerdaagse vakantie. In augustus staat het Harzgebergte in 

Duitsland op het programma.”

Elke woensdagnamiddag kunnen Zemstse jongeren van het 5e en 6e leerjaar (eer-
ste en tweede middeljaar) op het plein van Verdraagzaamheid deelnemen aan een 
workshop stuntsteppen. Nieuwe stuntsteppers krijgen er van lesgever Geoffrey 

Van den Brande de basistechnieken, terwijl gevorderden hulp kijgen bij bepaalde 
tricks die ze nog niet onder de knie kregen.
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Hartjes, pijltjes en schattenjacht!
HOFSTADE – We beloven dat we de laatste keer de COVID-crisis zullen presenteren als een ‘uit-
daging’. Een moeilijkheid leren zien als een uitdaging hebben we allemaal geleerd de jongste twee 
jaar. Misschien bent u het woord beu gehoord, net als het beroemde Cruijffisme dat ‘elk nadeel 
zijn voordeel hep’ (let op de ‘p’, de grootste voetballer aller tijden moet je juist citeren). Maar we 
beginnen er nog eens aan. Wat doe je met de kinderen als het allemaal plat ligt? Je kunt vogels 
gaan spotten, wolken benoemen en de eerste grassprietjes tellen, maar er moet toch meer zijn? We 
stellen jullie twee buitenactiviteiten voor, twee keer in de vorm van een zoektocht...

De eerste zoektocht begint eigenlijk 
in de jaren vijftig en zestig. Toen was 
geluk niet alleen heel gewoon, maar 
ook het domein van Hofstade kreeg 
toen een belangrijke rol in het ma-
nagement van vertier in de provincie 
Brabant. Er was een groot zwembad, 
er waren café’s in en rond de Trianon-
laan, en wie een liefje had, wel... die 
ging wat verder wandelen natuurlijk, 
tot op de Ambroosdreef, even onder 
de spoorweg en dan naar links. 

Liefkensdreef of Bollebaan 
Die Liefkensdreef, ook gekend als de 
Bollebaan, is afgebakend met sto-
koude beuken. Daar is overigens een 
klein probleem mee, want door de he-
raanleg van de dreef zijn die bomen in 
moeilijkheden gekomen en het zou 
bijzonder jammer zijn mochten ze 
verdwijnen. Maar als je de stammen 
van die bomen nader onderzoekt, dan 
zie je iets heel intrigerends. Ze zijn 
volgekerfd met namen van verliefde 
stelletjes, hartjes, pijltjes, kruisjes en 

kusjes. 
Ze zien er verweerd uit en zijn vaak 
nog moeilijk te herkennen, maar wie 
bespeurt ze? Je bent minstens een 
uurtje zoet. Via de brug onder de 
spoorlijn Mechelen-Hofstade kom je 
daarna terug op het Provinciaal do-
mein, waar nog een lange wandeling 
wacht. 
Misschien kun je zelfs even het Spor-
timonium binnenwippen om een be-
zoekje te brengen aan de tentoon-
stelling over de Olympische Spelen? 
(Hopelijk is die toegankelijk: bel even 
voor je plannen maakt!)

Schattenjacht
Misschien wil je liever op schatten-
jacht? Misschien heb je wel al eens van 
geocashing gehoord. Eigenlijk gaat 
het hier om een moderne vorm van 
schattenjacht. Je verstopt of verbergt 
een ‘schat’ (en dat hoeft echt geen 
klomp goud te zijn, een leuk object 
volstaat) op een publiek toegankelijke 
plek, ergens op ons grondgebied. 
Opgelet: zorg ervoor dat andere men-
sen ook echt wel toegang hebben tot 
die plek, en kies dus niet de tuin van 
de buren of je eigen kippenhok uit, 
want die beestjes zijn niet altijd even 
gesteld op bezoek van vreemde vo-
gels.  

Bepaal vervolgens met een tracking 
device – en dat kan je eigen smart- 
phone zijn, als die uitgerust is met een 
GPS tracker - de precieze coördinaten 
van de plek waar je schat begraven is. 

Zorg ervoor dat in de schatkamer ook 
een logboekje aanwezig is, waarin 
succesvolle schattenjagers een klei-
ne boodschap kunnen achterlaten. 
Of misschien laat je wel iets lekkers 
achter? 
Een keer je de app geïnstalleerd hebt, 
zul je zien dat er heel wat schatma-
kers te vinden zijn in je buurt, en het is 
altijd een avontuur om die op te zoe-
ken. 

Wie doet mee?
Website: www.geocashing.com , waar 
je ook de app kunt ophalen en een 
filmpje kunt bekijken waarin alles nog 
eens wordt uitgelegd.

Tekst: Filip Buekens, 
foto: Jean Andries

Machtige, stokoude beuken.

Inkervingen van liefde.
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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

 

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

     DENK TIJDIG AAN JE WINTERONDERHOUD

Machtige, stokoude beuken.
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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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Be Stronger – Train je brein 
HOFSTADE – Een spring in’t veld, vol positiviteit en vrolijk, zo omschrijft Nina Banckaert (41) zich-
zelf het liefst. Op 1 februari startte ze als Stress en Burn-out coach in Het Appèl. Na wat zoeken 
en werken aan zichzelf, besefte ze dat het in haar genen zit om mensen te helpen. Deze spontane 
madam kwam langs voor een babbeltje. En ik voel haar opgewekte vibes nog steeds door m’n huis 
waaien. 
Nina, vertel eens waarom Stress en 
Burn-out Coach?
“Ik heb een diploma assistent-psy-
choloog en ergotherapeut en na 10 
jaar werken in de psychiatrie, besefte 
en voelde ik dat het tijd was om even 
een moment voor mezelf te nemen. 
Ik ben helemaal gestopt, wou een to-
taal andere job doen, en werk nu bij 
een bakker. Ik ben ook weer intensie-
ver beginnen sporten. 

Daarnaast wou ik ook graag nog iets 
bijstuderen. M’n idee was om men-
sen te helpen hun lichaam gezond 
te houden. Maar na m’n studies na-

tuurvoedingsdeskundige en sport-
voedingsadviseur, kwam het besef 
dat ik mensen nog zoveel goede raad 
en tips mag geven over gezonde voe-
ding, als je je niet goed voelt in je vel, 
dan gaat er met deze info niet veel 
gebeuren.” 

Wat een carrière switch? 
‘’Dat kan je wel zeggen. Ik heb veel 
reacties gehoord, van ‘amai, jij durft 
dat, zomaar ineens alles opzeggen’ 
tot ‘met wat ben jij eigenlijk bezig.’. 
Ik had die tijd echt nodig om weer tot 
mezelf te komen, te beseffen wat ik 
nu echt wou, me-time. Onlangs kwam 

ik iemand tegen die ik al een paar jaar 
niet gezien had. Zijn reactie was de 
mooiste die ik tot nu gehoord heb: ‘je 
bent nog geen haar veranderd’ en zo 
voelt het ook. 

Ik voel me weer de Nina die ik wil zijn. 
De Nina van vroeger. De energie die 
ik nu heb, wil ik heel graag gebruiken 
om mensen te helpen zich weer goed 
te voelen. Al kan ik maar één iemand 
helpen, daarvoor doe ik het. Dankzij 
de NLP techniek heb ik  zelf geleerd 
om opnieuw te genieten, te leven en 
mijn weg te gaan. Ik heb m’n sterktes 
herontdekt,  datgene waar ik goed in 
ben zichtbaar gesteld en ben dan ver-
der gegroeid tot waar ik nu sta.”

De NLP Techniek. Verklaar je nader?
‘De wereld rondom je kan je niet ver-
anderen, maar de manier waarop je 
ernaar kijkt en hoe je reageert wel. 
Dankzij NLP (Neuro Linguïstisch Pro-
grammeren) leer ik mensen hoe ze 
goed kunnen blijven functioneren, po-
sitief zijn en blijven en hoe ze sterker 
uit bepaalde situaties kunnen komen. 

Maar vooral hoe je kunt blijven groei-
en en het contact met jezelf behou-
den. Er wordt gewerkt met ieders ei-
gen troeven en talenten. We richten 
het licht op wat ieder al in zich heeft, 
maar wat momenteel misschien wat 
verborgen ligt. 

Be stronger en train je brein, da’s echt 
m’n motto. Ik wil m’n cliënten bij de 
hand nemen, hen helpen, met vallen 
en opstaan. Nina Banckaert, stress en burn-out coach



18

Via vraag en antwoord komen we te 
weten waar we wél goed in zijn. 

Dankzij taakjes en huiswerk leren om 
beter grenzen te stellen, hen op weg 
brengen om meer zelfvertrouwen te 
krijgen, meer plezier en voldoening. 
Maar vooral om een juist evenwicht te 
vinden in hun leven mét tijd voor zich-
zelf. Mensen beseffen niet, of staan er 
niet voldoende bij stil, hoe belangrijk 
die me-time is. Hèt momentje om je 
eigen batterij op te laden.’’ 

Hoe ziet de toekomst eruit? 
‘’Voorlopig begin ik in bijberoep in 
Het Appèl op afspraak op dinsdag en 
vrijdag.In september start ik met een 
cursus tabakoloog, zelf ben ik intus-
sen al 9 maanden gestopt met roken. 
Dat wil ik ook graag meenemen in m’n 
therapieën. 

Naast de praktijkruimte, wil ik graag 
m’n cliënten meenemen naar buiten. 
De natuur in, de buitenlucht zorgt 
voor rust. Ik wil de ruimte van de na-
tuur gebruiken om de barrières in je 
hoofd op te heffen. Wat de toekomst 
brengt, dat kan niemand voorspellen, 
maar ik hoop wel om hier m’n hoofd-
beroep van te maken. 
Mensen helpen is m’n roeping.”

Bedankt Nina, we wensen je veel suc-
ces!

Wil jij ook weer het stuur van jouw 
leven stevig vastpakken, bel of mail 
Nina gerust. Ze staat klaar om naar 
jou te luisteren.

Meer info?
trainjebrein@outlook.com
0477/90.26.09

 

Tekst: Sofie De Win, 
foto’s: Jean Andries
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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

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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De Filmerij trekt zuidwaarts
ZEMST – Na Corpus Christi op 8 februari, waarover u kon lezen in de vorige editie van de Zem-
stenaar - zoekt de Filmerij met de twee volgende films zonnige, zuiderse bestemmingen op. Een 
moordmysterie aan de Côte d’Azur en een geestige, uitdagende middeleeuwse thriller in een Tos-
caans klooster zullen u zeker weten te bekoren.

22 februari -  Stillwater
Bill Baker (Matt Damon) reist van 
Oklahoma naar Marseille om zijn 
dochter in de gevangenis te bezoeken 
voor een moord die ze beweert niet 
te hebben gepleegd. In zijn missie om 
zijn dochter vrij te krijgen, wordt hij 
geconfronteerd met taalbarrières en 
cultuurverschillen en wordt hij tegen-
gewerkt door de Franse autoriteiten. 
Hij blijft volharden om de onschuld 
van zijn dochter te bewijzen en besluit 
om in Frankrijk te blijven en alles op 
alles te zetten om de echte moorde-
naar te vinden.

De film is soms een duistere, sfeervol-
le thriller, dan weer een warm fami-
liedrama. Damon speelt een plompe 
antiheld die meer houthakkershem-
den dan woorden tot zijn beschikking 
heeft en zet daarmee zijn beste rol in 
jaren neer.

De film is losjes gebaseerd op het ver-
haal van de voor moord veroordeelde 
en vervolgens vrijgesproken Amanda 
Knox.

8 maart - Benedetta
De jonge Benedetta leidt een god-
vruchtig leven in een klooster in 
Toscane. 
Wanneer ze beweert dat ze Jezus kan 
zien en zich bovendien laat verleiden 
door een novice, staat de kloosterge-
meenschap in rep en roer. 
Zijn haar visioenen echt of houdt Be-
nedetta iedereen voor de gek? 
Terwijl buiten de kloostermuren de 
pest genadeloos toeslaat, bereikt het 
machtsspel tussen haar voor- en te-
genstanders ongekende hoogtes.

Deze film van Paul Verhoeven (Turks 
Fruit, Basic Instinct…) met de Belgi-
sche Virginie Efira in de hoofdrol en 

met Charlotte Rampling in de rol van 
abdis is gebaseerd op een boek over 
de historische Benedetta, wiens visi-
oenen en lesbische relatie in de 
Middeleeuwen al uitgebreid werden 
gedocumenteerd.

Hebt u meer info nodig, surf dan even 
naar www.gcdemelkerij.be, waar u 
ook terecht kunt voor de aanschaf 
van uw tickets (à 5 euro) tot net voor 
de aanvang (20 uur). 

Tekst en foto’s: Herman Jacquemin

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be
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Miniatuurtjes van 100-jarige Karel
HOFSTADE - Karel Brenders uit Hofstade is een man van getallen. Sinds 3 december schrijft hij zijn 
leeftijd met drie cijfers want hij werd 100 jaar. Karel Brenders is ook ‘ne fijne’, die met veel geduld en 
precisie miniatuurtjes in olieverf schildert tot in het kleinste detail en dat al ongeveer 80 jaar. Karel 
Brenders is ook platina want hij is al 70 jaar getrouwd met Odette Hendrickx. En als hij ‘goesting‘ 
heeft grijpt de honderdjarige nog naar zijn penselen.

Oog voor het detail
Deze actieve senior werd in Mechelen 
geboren en had zes broers en één zus 
die allemaal overleden zijn. 

Al op jonge leeftijd kwam zijn artis-
tiek talent bovendrijven. ”In de lagere 
school mocht ik van meester Andries 
illustraties tekenen op het bord om 
de lessen te verduidelijken. Dat talent 
werd ook door mijn vader en andere 
mensen opgemerkt en aangemoe-
digd, waardoor ik portretschilderen 
ging volgen aan de kunstacademie in 
de Leopoldstraat. 
Van de Woestijne, Reusens en 
Wijnants waren er mijn leermeesters. 
Oog voor het detail, geduld en een 
vaste hand: ik had het in de vingers 
en ging er mij steeds meer op toeleg-
gen.”
Intussen werkte Karel professioneel 
als publiciteitstekenaar aan reclame-
folders en drukwerken want er moest 
ook brood op de plank komen, maar 

in zijn miniatuurtjes kon hij zich pas 
echt uitleven.

Werkjes van lange adem
“Ik werk vaak op bestelling, waardoor 
de meeste werkjes in privébezit be-
landen. Een portretje van een gelief-
de in de kantkragen die De Medici en 
Tudors droegen. Of een boeketje, een 
stilleven of een huisdier als origineel 
geschenk gevat in een broche of als 
ornamentje in de huiskamer. Ik werk 
op hout, rood koper of ivoor en de 
randafwerking is vaak in bladgoud. 
De concentratie daarvoor kan je maar 
enkele uren vasthouden en is zeer 
vermoeiend voor de ogen. Een bril en 
een loep helpen mij bij de afwerking. 
Een miniatuur van slechts vijf cen-
timeter groot is een werk van lange 
adem en vergt al snel tientallen uren 
werk, waardoor de prijs ook oploopt 
tot enkele honderden euro’s.”

Deze kunstvorm is in eigen land maar 
weinig gekend en gewaardeerd. Er 

bestaat hier ook geen opleiding voor. 
”In België zijn er slechts een handvol 
miniaturisten van betekenis. Erken-
ning krijgen we dan ook veelal in het 
buitenland met Engeland, Amerika 
en Frankrijk op kop, waar er ook veel 
meer beoefenaars zijn.”

Internationale erkenning
Die internationale erkenning oogstte 
Karel ondermeer met het Amerikaans 
Certificate of Excellence, uitgereikt 
door The miniature Painters, Sculp-
tors and Gravers in Washington. 

De  Academie des Sciences-Lettres et 
Beaux Arts van Arras verleende hem 
ook een gouden medaille. Deze waar-
dering is mooi, maar meer nog geniet 
de eeuweling dagelijks van zijn talent. 
“De goesting is er nog altijd”, zegt hij, 
“maar op je honderdste bots je na-
tuurlijk ook op de beperkingen die de 
leeftijd je oplegt.”

Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck
Enkele van de miniatuurtjes die Karel schilderde.

Karel werd 100 en is met Odette 70 jaar 
getrouwd
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Fit worden voor het goede doel
EPPEGEM – Een beetje te veel gegeten met de feestdagen (of misschien het hele voorbije jaar)? Te 
diep in het glas gekeken? Wat zijn de goede voornemens voor 2022 nu ook weer? Meer bewegen, 
fitter worden én je meer inzetten voor het goede doel? Wel, in dit artikel lees je hoe het kan en dit in 
10 weken dankzij een leuk initiatief van Sarah Van Haute (38 jaar) uit Eppegem.

Sinds 15 januari 2022 is Sarah gestart 
met een Start to Run. 
Dit is sowieso al geweldig (remember, 
de goede voornemens)maar dit is niet 
zomaar een Start to Run. Je wordt er 
beter van en zet je in voor het goede 
doel.

Sarah, vanwaar dit idee?
“Ik heb mijn diploma voor personal 
trainer behaald en werd gevraagd door 
de ouders van Viktor om hen te bege-
leiden met oog op het lopen van de 
100 km van Kom Op Tegen Kanker die 
zal plaatsvinden op 20 maart 2022. 

Daarbij is het de bedoeling dat je per 
team van vier 100 km loopt ten voor-
dele van KOTK, maar daarvoor moet er 
dus flink worden getraind.”

De ouders van Viktor kregen in april 
2021, die op dat ogenblik nog geen 
2 jaar was, te horen dat hun zoontje 
moest vechten tegen kanker. Is van 
daaruit jouw idee ontstaan om zo je 
steentje bij te dragen?
“Inderdaad, aangezien ik goed be-
vriend ben met de mama van Viktor, 
heeft het verhaal me aangegrepen en 
ben ik beginnen zoeken naar een ini-
tiatief om geld in te zamelen voor dit 
goede doel. 

Gelet op mijn achtergrond als personal 
trainer, het nieuwe jaar en mijn drang 
om dit initiatief te steunen was dit de 
uitgelezen kans.”

Wat kunnen mensen concreet ver-
wachten van deze Start to Run, wat 
maakt dit zo bijzonder?
“We startten op 15 januari 2022 ge-
durende 10 weken (start jeugdhuis 
De Jeppe te Eppegem) volgens het 
gekende principe van Start to Run om 
uiteindelijk 5 kilometer te lopen. De 
bedoeling is om driemaal per week 
te lopen (dinsdagavond, donderdag-
avond en zaterdagochtend), waarvan 
tweemaal in groep en éénmaal alleen. 
Sowieso, in groep lopen is leuker en 
de motivatie ligt hoger (zeker in deze 
donkere winterdagen). 

Maar belangrijker, en dat maakt het 
bijzonder, is dat je tussendoor ook 
looptips krijgt, waar op te letten qua 
stretching, voeding, hoe je lopen te 

verbeteren, maar ook hoe blessures te 
voorkomen”.

En hoe koppel je dit aan het goede 
doel?
“De deelnemers aan deze start to run 
betalen een bijdrage van 2,50 euro 
per loopsessie of 45 euro in totaal 
voor deze begeleiding, die ik inte-
graal doorstort aan Team Vikforce.”  
(nvdr. Team Vikforce is het initiatief dat 
de ouders van Viktor op poten hebben 
gezet om al hun acties te ondersteu-
nen en bekendheid te geven). 

Sarah, inmiddels zijn er al enke-
le sessies geweest van de Start to 
Run, hoe is het meegevallen?
“De eerste sessie was alvast een suc-
ces waarbij ook de zon van de partij 

Sarah met haar gezellige en enthousiaste loopsters.
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was. We hebben een gezellige en en-
thousiaste groep van (voorlopig en-
kel) vrouwelijke deelnemers. Iedereen 
is gemotiveerd om 2022 sportief in te 
zetten.”

Denkt u nu als lezer van De Zemste-
naar… 

“15 januari is inmiddels voorbij… dus 
ik kan me niet meer aansluiten?” 
Fout! 
Je kan je zeker nog aansluiten - hoe 
sneller hoe beter - en iedereen is wel-
kom, ongeacht je niveau. 

Goed humeur, inzet en een 
hart voor een goed doel, dat 
is het enige dat je nodig hebt  
(en  ook een paar loopschoenen die je 
zeker hebt liggen gelet op de goede 
voornemens!).

Sarah, je bent personal trainer en 
onder “Fit GoalS” doe je de begelei-
ding van het team dat de 100KM zal 
lopen, wat wil je verder nog doen 
met “Fit GoalS”? 
“Naar de toekomst is het zeker de be-
doeling om mensen persoonlijk te be-
geleiden op vlak van sport, om men-
sen fitter en bewust te maken. 

Als personal trainer wil ik me verder 
specialiseren in looptrainingen en 
voetbal specifieke conditie- en kracht-
training door mijn jarenlange achter-
grond in het vrouwenvoetbal, naast 
de standaard personal training.”

Wil je toch nog aansluiten aan de Start 
to Run of meer te weten komen over 
Sarah als personal trainer? 

Kijk dan snel op Facebook (“Saar Vhs” 
of “Start to run with Fit GoalS” ) of In-
stagram (Fit_goal_s).

Wil je meer te weten komen over alle 
initiatieven voor Viktor? 

Kijk dan zeker op Facebook (vikforce), 
Instagram (Teamvikforce) of www.
vikforce.be. Doen!
 

Tekst: Wendy Boone,
foto’s: Sarah Van Haute 

(deelnemers Start to Run) 
en ouders van Viktor 
(deelnemers 100KM)

Iedereen kan zijn beste beentje  voorzetten.
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Samen gaan we voor beter!
 ZEMST - De twee Facebook-groepen van Zemst gaan binnenkort samen als Zemst Leeft verder 
door het leven. Waarom? Om het allemaal een beetje makkelijker te maken voor iedereen!

Geef toe, het is wat gek. Twee grote 
groepen op Facebook die over het-
zelfde rapporteren, voor het overgrote 
deel dezelfde leden hebben en twee 
admin-teams die hetzelfde voor ogen 
houden. Tijd om de krachten te bunde-
len dus!

“We gaan op deze manier voor één 
profiel waar Zemstenaars terecht 
kunnen om events te ontdekken en te 
delen, vragen te stellen binnen de ge-
meente, of gewoon hun prachtfoto’s 
te delen.” zeggen Sylvie Dehasque en 
Lennert Vedts in koor. 

Sylvie gaat verder: “Het leek me al een 
hele tijd een gek idee dat dezelfde 
mensen lid waren van twee groepen 
waarin hetzelfde werd gedeeld. 

De vraag van Zemst Leeft om de 
krachten te bundelen viel op een  
perfect moment.
”Beide partijen hebben niet lang moe-
ten twijfelen. We hebben onze regels 
overlopen en een paar zaken herbe-
keken en kunnen er nu sterker tegen-
aan.” zegt Lennert. “Dit admin-team 
zal onze waarden van voorheen -res-
pect en fun voorop- uitdragen op een 
zo eerlijk mogelijke manier.” 

Achter de schermen
En die admins, dat zijn er ondertussen 
al een fijn aantal geworden: Jelske 
Sanctorum, Katrien Verbeeck, Sylvie 
Dehasque, Sonny De Man, Victor Nico-
laes, Jonas De Dobbeleer, Erik Moens 
en Lennert Vedts gaan behalve dé so-
ciale groep, de jaarlijkse uitdaging van 
de Kerstmarkt aan die vorig jaar door 
corona ook weer in het water viel. 

Kerst 2022
“Het Kerstdorp van 2022, hout vast-
houden, wordt er eentje om Zemst te-
rug op de eindejaarskaart te zetten.” 
sluit Lennert nog af. 
Heb je ook zin om achter de schermen 
van Zemst Leeft mee te werken? 
Een bericht naar Zemst Leeft Admin 
op Facebook kan wonderen doen!

Nog een laatste iets: leden van “Je 
bent van Zemst als…” die nog geen lid 
zijn van Zemst Leeft zijn steeds wel-
kom, vanaf 2 april sluit de moderatie 
van de eerstgenoemde groep de deu-
ren en raken berichten daar dus niet 
meer online.
 

Tekst: Lennert Vedts, 
foto’s: Katrien Verbeeck,

Gunter Ceuppens, 
Zemst  leeft!
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Helden van de Zorg

De laatste dag van 2021 stond ook in Zemst in het teken van de zorg.  . Om hen te bedanken kwa-
men om 20 uur talrijke mensen buiten, of verlieten voor één minuut de feesttafel. De “Helden van 
de Zorg” kregen een applaus Huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, administratief personeel, 
poetsvrouwen en –mannen: ook in de derde en vierde golf rolden ze de mouwen op om iedereen te 
helpen die zorg nodig had. Daarna was het klinken op de gezondheid van alle zorgverleners.

Wandelende vriendinnen in de Linterpoortenlaan
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Aan het terras van de Kroeg in de Armstraat

Familie Massez-Dumont
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Familie Kerremans in de Lindestraat
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Charlotte en Lara aan WZC Relegem

Familie De Lausnay
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BE 0693.846.740

  
Brasserie Oud Sempst

Brusselsesteenweg 86

1980 Zemst

0475/33.17.59

www.oudsempst.be
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Ménage à trois

Vinnie was niet bepaald moeders mooiste, ne kleine gestuikte laat ons zeggen, maar hij was van straat geraakt. Al 
zal het feit dat hij enige zoon was, daar niet vreemd aan geweest zijn. Het had wel even geduurd, maar toen zijn 
ouders waren komen te gaan, was hem een niet onaardige duit in de schoot gevallen: een idyllisch landhuis, een 
appartement aan zee en een stapel waardepapieren die hij met de bereidwillige medewerking van de bankdirecteur 
uit de kluis had weten te bevrijden voor de fiscus er zicht op had. Maar dat was Alida, de zwaar zwoegende doch 
niet onknappe poetsvrouw die zowel bij de ouders van Vinnie als bij de bank alle hoeken van de kamers kende, niet 
ontgaan. Bij het leeg- en schoonmaken van Vinnies ouderlijke woonst, had zij, in zijn gezelschap uiteraard, haar 
mooiste beentje voorgezet. Eentje dat mocht gezien worden. Alida, die zelf stamde uit een doordeweeks gezin – 
vader was staatsambtenaar en moeder naaister in een haute couture atelier - was bovendien de oudste van vijf 
zussen, stuk voor stuk vrouwen waarvoor menig man zich maar wat te graag omdraaide. Van het een kwam het 
ander. Een trouwerij volgde gauw. Alida liet het zich welgevallen: af en toe naar Vinnies appartement aan zee, om 
de paar jaar een nieuw voiture en regelmatig een gastronomisch weekend van de bank, in Normandië, Bretagne… 
Alida genoot van het genot dat haar te beurt was gevallen. En Vinnie niet minder. Want Alida haalde het onderste 
uit de kast voor hem: elke zaterdag tegen vier uur in de namiddag, na zijn wekelijkse badbeurt, lag er fris en geurig 
gewassen ondergoed klaar op het bed, schone sokken, een stijf gestreken hemd en een zondagse broek. 

Na verloop van tijd sloop echter enige slijtage in hun levenswandel. Alida verlangde naar een baby, Vinnie nog 
niet meteen. Als enig kind genoot hij van rust en kalmte. Alida wou dolgraag meer. Een beetje teleurgesteld nam 
zij initiatief tot wat meer actie en nodigde zij geregeld haar zussen uit op een etentje thuis of in het appartement 
aan zee. Vinnie genoot van zoveel leuks om hem heen. Hij moest alleen de boodschappen doen, zorgen voor een 
hapje-tapje vooraf en voor de juiste bubbels en wijntjes. Wat al eens uitmondde in iets te veel… Vooral Anastacia, 
de jongste zus van Alida, raakte daarbij al eens het noorden kwijt. Enigszins jaloers op het geluk van haar zus, zocht 
ze op een zwoele zomeravond aan zee haar toevlucht in een extra wijntje, met Vinnie alleen aan haar zijde. En het 
bloed, de geest en het verlangen stroomden waar ze niet gaan konden. In een lichte roes wandelden zij over het 
donkere nachtstrand. Hun voeten en kuiten badend in de zilte golfslag. Anastacia’s hand zocht die van Vinnie. En 
vond ze… tot de eerste stralen van de ochtendzon in de duinen hen wekte. 

Negen maanden later zag Freddy het levenslicht. Een wolk van een baby zowaar! Maar wat niemand had gedacht, 
gebeurde: Alida was niet boos, maar werd blij van het nieuwe leven. De zussen zoenden en knuffelden elkaar en 
werden weer de beste vriendinnen. Hun ménage à trois leeft ook nu nog voort. Zelf kinderen krijgen had de natuur 
Alida niet gegund. Maar in kleine Freddy stroomde hun levensbloed verder.

Alex – Térieur - Lauwens 

Fo
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sAlex & Alain
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Arthur Belgisch kampioen!
ELEWIJT – Arthur Van Den Boer (14) uit Elewijt heeft zich in Middelkerke gekroond tot Belgisch 
kampioen veldrijden bij de eerstejaarsnieuwelingen. Het was de zeventiende overwinning van het 
seizoen voor de renner van AA Drink Young Lions.

 “Het was een spannende dag, waar ik 
een ganse kerstvakantie naartoe heb 
geleefd”, vertelt Arthur Van Den Boer. 
“Een heel seizoen domineerde ik de 
wedstrijden, de verwachtingen zowel 
van mezelf als van de omgeving wa-
ren hoog. Ik ben dan ook bijzonder 
opgelucht dat ik mijn streefdoel heb 
bereikt door het behalen van de Bel-
gische titel.”

Bekroning van veel trainen
“De start was alleszins spannend”, 
vervolgt Arthur. “Door de slechte lot-
trekking startte ik pas op de vijfde rij. 
Het was dus  knallen van in het begin. 
Ik kon in de eerste ronde snel opschui-
ven en op het einde van de eerste 
ronde al aansluiten bij de kopgroep. 
Deze inspanning kostte wel wat ener-
gie. Ik heb dan even getemporiseerd, 
wetende dat ik op de heuveltjes het 
verschil kon maken. Dat lukte in de 
derde ronde. 

In het zand kon ik bergop blijven rij-
den, terwijl de achtervolgende renner 
moest afstappen. Hierdoor sloeg ik 
een klein gaatje en dat ik in de vol-
gende rondes nog verder kon uit-
breiden. Aan de aankomst had ik nog 
driekwart minuut voorsprong op de 
eerste achtervolger, tijd genoeg om te 
beseffen dat ik mijn Vlaams-Brabant-
se trui mocht ruilen voor de Belgische 
driekleur. 

Na een seizoen als de best scorende 
nieuweling geeft deze trui me een 
goed en voldaan gevoel. Ik won 17 
van mijn 19 wedstrijden. Ik denk dan 
ook dat ik deze titel verdiend heb.”

Wielrennen zit in de familie
“Sporten doen we al van kleins af 
aan”, gaat Arthur verder. “Mijn oud-
ste broer Seppe startte enkele jaren 
geleden met veldrijden, ik begon met 
hem mee te gaan naar de wedstrij-
den. Eerst om te supporteren, daarna 
kreeg ik de microbe ook zelf te pak-
ken. Ondertussen koersen en veldrij-
den mijn broers Seppe, Bas en ik alle 
drie. Voor mij is het mijn eerste Belgi-
sche kampioenstrui in het veldrijden. 
Uiteraard zit wielrennen een beetje in 

de familie. Mijn broers zorgden eind 
november nog voor drie provinciale 
titels tijdens één weekend. 

Maar een Belgische titel is toch mooi-
er hé” (lacht). 
Ook mijn broers en familie zijn blij voor 
mij en dat geeft een goed gevoel.”

Liefst in het veld
“De kampioenstrui is een bekroning 
van veel trainen. 
Ik ga de trui dan ook met trots dragen. 

Arthur, beresterk bergop.
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In de volgende maanden pikken we 
nog een paar wedstrijden mee in het 
veld, om zo het veldritseizoen bin-
nenkort af te sluiten. 
Daarna even rusten en dan focussen 
op de weg. 

Onze voorzitter Eddy Hendrickx stip-
pelde een mooi wegprogramma uit, 
met als voornaamste doelen op 8 
mei het provinciaal kampioenschap in 
Boortmeerbeek en op 31 juli het Bel-
gisch kampioenschap in Brasschaat. 
Veldrijden blijft mijn favoriete onder-
deel, ik kijk met veel goesting het vol-
gend seizoen tegemoet. 

Mijn goede fysiek is mijn groot-
ste troef, daarnaast zijn ook de  

technische skills, die we van jongs af 
aan meekregen, wel een belangrijk 
voordeel bij het veldrijden. I

k hoop zowel op de weg als in het veld 
opnieuw heel wat podiumplaatsen te 
behalen”, besluit Arthur. 

 

Tekst: Jean Andries,
foto’s: Sofie Van Den Boer

Terecht fier met de nationale driekleur.
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Veilig achterop, bij vader op 
de fiets
ZEMST – Kinderen houden van fietsen. Vooral in het begin, als ze zelf nog 
niet hoeven te trappen. De (fiets)waarheid uit een kindermond: geniet 
even mee.

Mo: Op het fietsstoeltje vooraan kan 
ik alles goed zien en ik zit gezellig tus-
sen de armen van papa. Als het hard 
waait, krijg ik wel alle wind in mijn 
ogen. Misschien vindt mijn papa nog 
wel een windscherm om op het stuur 
te monteren.
Jef: Ik wil ook liever vooraan zitten, ik 
zie niks achter de rug van papa, daar 
is helemaal niks aan. Maar meestal is 
het wel fijn om mee te fietsen en ik 
wissel dan met Mo van plaats, elk om 
de beurt vooraan. Onze voeten moe-
ten goed vastgegespt zitten, want 
als die tussen de wielen komen is het 
gedaan met de pret. En bij het op- en 
afstappen, moet papa goed opletten 
dat de fiets niet omkantelt.
 
Finn: Heerlijk chill in de bak, hele-
maal mijn ding. Niet moeten trappen, 
fijn rondkijken en als ik moe ben, doe 
ik gewoon een dutje, tenminste als 
mijn zus niet teveel tatert. Zo wil ik 
wel heel mijn leven vervoerd worden. 
Papa zegt dat ik snel zelf moet leren 
fietsen zodat ik leer hoe ik moet re-
ageren op al het andere verkeer. Hij 
gaat mij niet vervoeren tot ik 10 jaar 
ben. Spijtig.

Julia: Ik tater niet de hele tijd hoor. Ik 
vind de bakfiets ook wel cool, maar 
toch gevaarlijk. Ik heb vaak schrik aan 
een kruispunt. Mijn papa ziet pas of er 
een auto uit een zijstraat komt gere-
den, als de bak, met ons erin, al half 
op straat staat. Als ik burgemeester 
was, dan zou ik ook aan elk kruispunt 
met verkeerslichten een extra paaltje 
met oversteekknop zetten een paar 
meter voor het kruispunt, zodat mijn 
papa aan het knopje kan. Nu moet ik 
soms half uit de bak hangen om op 
het knopje te duwen, want zijn armen 
zijn niet lang genoeg.

Noor: Ik zit al van toen ik nog maar 
een baby van 4 maanden was in een 
speciale hangmat in de fietskar, jon-
ger was nog te gevaarlijk voor trillin-

gen en klappen. Nu kan 
ik al zitten en rondkijken. 
Soms krijg ik wel modder 
van het achterwiel in mijn 
gezicht of op mijn kleren. 
En als we naast een file 
auto’s rijden, vliegen alle 
uitlaatgassen precies op 
mijn hoogte. Bah, vies! 
Mijn aanhangwagen is 

ook al eens blijven steken aan die 
rare paaltjes die soms op een fietspad 
staan. Toen was ik goed dooreenge-
schud. Verder is het wel gezellig in de 
fietskar, ik kan mijn knuffel meene-
men en ook koekjes voor onderweg. 
Slapen gaat ook prima in mijn knusse 
kar.

Luka: Ik kan al zelf fietsen en daar 
ben ik heel trots op. Ik mag altijd zelf 
fietsen en als we ver fietsen, dan mag 
ik aanhangen bij vake. Bij een lange 
fietstocht is het soms wel moeilijk om 
niet in slaap te vallen. Dat mag niet, 
want dan val ik pardoes op straat. Ge-
lukkig draag ik altijd mijn helm met 
fluo bollen. 
Joe: Wij hebben een nieuwe fiets ge-
kregen, een longtail-fiets. Hij lijkt wel 
op Langhors uit het boek van Pluk 
van de Petteflet. We kunnen met drie 
achteraan op de fiets als we dicht bij-
een zitten. Met twee kunnen we ook 
rug-aan-rug of naar elkaar toe zitten, 
grappig hoor. 

Ulla: We zitten lager dan op een ge-
woon fietsstoeltje achteraan. Beter 
voor de stabiliteit zegt papa. En we 
kunnen overal veel handiger door 
de stad rijden dan met een bakfiets 
of fietskarretje want we zijn niet zo 
breed. 
* Alle namen en uitspraken zijn fictief 
** Titel: song van Paul Van Vliet

Tekst en foto/tekening: Fietsers-
bond Zemst (Anja van Boxel)
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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

Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade

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

mvsvloerwerken@telenet.be

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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Feestjes bouwen in ‘t WZC
HOFSTADE -- Leen Van Olmen is directeur van het Woonzorghuis Den Ambroos. ‘’Schrijf niet 
‘woonzorgcentrum’, merkt ze op, want ons beleid is erop gericht dat de bewoners zich echt thuis 
voelen en dat willen we ook in de naam duidelijk maken.’’ Leen en haar team hebben tijdens de co-
ronaperiode heel wat aanpassingen moeten doorvoeren. We vroegen haar hoe het dan zat met de 
feesten. Want kerst en nieuwjaar, Pasen, maar ook Allerheiligen worden gevierd. Er bleef aandacht 
voor de huiselijke sfeer. We spraken ook met Dany Coremans, directeur van het woonzorgcentrum 
Zonnesteen in Zemst. ‘’Een dikke pluim voor onze vrijwilligers’’, was zijn belangrijke boodschap. 

De blijde terugkeer van 
Sinterklaas
‘’, We hebben natuurlijk heel wat aan-
passingen moeten doorvoeren. Eerst 
en vooral was er tijdens de eerste pe-
riode het probleem dat familieleden 
niet konden komen, maar gelukkig 
hebben we allemaal Zoom, Teams en 
FaceTime ontdekt, zodat contact toch 
nog mogelijk bleef. Na de twee eer-
ste vaccinatierondes liep het allemaal 
wat soepeler.” 

In Den Ambroos werken ook veel vrij-
willigers, mensen die samen met de 
verplegers en het personeel voor de 
bewoners zorgen. ‘‘Je zou ze het best 
aandachtgevers kunnen noemen’’, 
vertelt Leen ons. ‘’Ze zorgen ervoor 
dat de bewoners elke dag wel wat 
praatjes kunnen doen, op de hoogte 

blijven van het reilen en zeilen buiten 
het woonzorgcentrum, en niet ver-
eenzamen.’’ Het was trouwens op-
merkelijk dat het aantal vrijwilligers 
zeker niet slonk tijdens de corona-
-hoogtijdagen. Veel familie van de be-
woners kwam regelmatig bijspringen, 
en er waren ook vrienden en relaties 
die tijdens hun technische werkloos-
heid een handje kwamen toesteken. 

Tijdens de feestdagen komen de 
mensen natuurlijk samen, maar tij-
dens corona werd daar wel wat op 
toegekeken. Toch werd ervoor ge-
zorgd dat in de mate van het moge-
lijke vieringen van verjaardagen mo-
gelijk bleven. ‘’Dit jaar (in 2021, nvdr) 
hebben we ook Sinterklaas kunnen 
laten komen, wat voor velen toch 
weer een blij weerzien was.’’ Ook de 

Eucharistievieringen en de pastorale 
werkgroep (die bestaat uit twee me-
dewerkers uit het huis) bleef actief. 
‘’Zo konden rond Allerheiligen bewo-
ners beroep doen op vrijwilligers om 
het graf van een overleden echtge-
noot of familielid te gaan bezoeken. 
En iedereen apprecieert dat  dat alles 
met een gezellig drankje wordt afge-
sloten.’’
Een interessante nieuwigheid was dat 
de oudere bewoners ook de nieuwe 
sociale media hebben ontdekt. ‘’Ja, en 
dat is natuurlijk goed, want zo houden 
ze contact met de buitenwereld. Niet 
alle bewoners zijn daar even handig in 
natuurlijk. 
Je moet bedenken dat de gemiddelde 
leeftijd in ons zorghuis zo’n 89 jaar is, 
en op die leeftijd is het niet meer zo 
evident om nieuw skills aan te leren. 
Maar je zou verrast zijn hoeveel onze 
bewoners aankunnen.’’
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Ook in Woonzorgcentrum Zonnesteen 
werden de feestdagen goed opgevan-
gen. ‘’We moesten natuurlijk rekening 
houden met de coronamaatregelen, 
maar alles is piekfijn verlopen.’’ zegt 
directeur Dany Cormans die de Zem-
stenaar te woord staat. 

‘’Zo hebben we met nieuwjaar de 
mensen die in de assistentiewoningen 
gehuisvest zijn een brunch aangebo-
den. Ook voor Allerheiligen hebben 
we een speciaal moment ingepast. 
Alle bewoners kregen een brief waar-
in we de overledenen herdenken. 
Maar vooral de vrijwilligers verdienen 
toch een bijzondere pluim. 
Iedereen heeft zich continu ingezet 
om onze bewoners een gesprek en 
een glimlach aan te bieden,’’ voegt 
Dany Coremans eraan toe. 

En hoe zat het met de sociale me-
dia? ‘’De bewoners zijn gemiddeld  
tachtig of ouder, maar velen bespelen 
met veel plezier de toetsen van de 
smartphone, tablet of computer. 

En die staan ook ter beschikking, zo-
dat iedereen contact kan opnemen 
met kinderen en kleinkinderen.’’

 

Tekst: Filip Buekens,
foto’s: WZC Ambroos & 

WZC Zonnesteen
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