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WAT MAAKT ERA VAN EYKEN ZO UNIEK:
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ZO GEVONDEN 
MET ERA VAN EYKEN.

ERA VAN EYKEN

015 62 11 42 
vaneyken@era.be

Brusselsesteenweg 176
 1980 Zemst
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Hoi beste Zemstenaar, 

Daar is de lente, daar is de zon. Wat kijk ik uit naar die  
lentezon op m’n gezicht. Weer wat meer buiten zijn en de 
koude achter ons laten. 

Trouwens ook het perfecte moment om je kindjes te leren 
fietsen. M’n oudste is toe aan een nieuwe fiets. Ik denk dat 
ik misschien wel eens een kijkje ga nemen bij de fietsotheek 
in Zemst. Ze hebben er ongetwijfeld een fiets helemaal op 
haar maat. En nadien doe ik samen met haar de grote 
fietsstraatquiz van de Fietsersbond, zodat ze helemaal 
klaar is om de weg op te gaan. 
Je kan met hun wedstrijdvraag trouwens ook een leuke 
prijs winnen. 

Met dat eerste zonnetje in aantocht, begin ik ook na te 
denken over onze plannen voor de grote vakantie. Een 
weekje naar de Belgische kust of toch maar boeken bij 
Leen en Patrick in Frankrijk. 
Ik droom alvast eventjes weg. 

Wacht niet tot alles perfect is, voor je durft te genieten van 
je leven. 

Liefs,
Sofie

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com               

Eindelijk mogen we zeggen dat dit verve-
lende beestje stilletjes aan z’n biezen pakt. 
Het mooie weer komt eraan, we komen terug 
buiten en activiteiten zullen weer georgani-
seerd mogen worden.

En daarom zijn wij op zoek naar jouw activiteit. 
Organiseer je een garageverkoop of doe je 
in de zomer steevast met je buren een zomer-
BBQ? Laat het ons dan zeker weten en  
misschien komt één van onze reporters wel 
langs voor een babbeltje. Of laten we je  
poseren voor de lens van onze fotograaf Jean. 

Stuur een mailtje met alle info naar 
info@dezemstenaar.com en misschien tot snel! 

Wat na Omikron?
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www.de-schranshoeve.be
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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
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Op Wielekes
ZEMST - De bibliotheek van Zemst herbergt niet alleen boeken maar sinds een goed jaar ook fiet-
sen in een fietsotheek.

In de hoofdbibliotheek van Zemst kan 
elke boekenliefhebber, van klein tot 
groot, zijn hartje ophalen voor uren 
leesplezier. Maar sinds eind 2020 
heeft een deel van de kelderverdie-
ping een heel speciale invulling ge-
kregen: een fietsotheek. ‘ Op Wielekes 
Zemst’ is er in samenwerking met de 
gemeente Zemst maar wordt volledig 
gerund door vrijwilligers, gerugge-
steund door enkele medewerkers van 
de gemeentediensten. Het project ‘Op 
Wielekes‘ kent zijn oorsprong in 2014 
in Ledeberg. 

Walhalla van fietsjes
Bij de opstart werden een tiental 
fietsjes cadeau gedaan. De bedoeling 
is een uitleensysteem waarbij de le-
den een kwalitatieve kinderfiets, voor 
kindjes tussen twee en twaalf jaar, 
op maat bekomen tegen een jaarlijks 
lidgeld. Wordt de fiets te klein, dan 
kan deze zonder meer ingeruild wor-
den voor een groter exemplaar.

Ik heb een afspraak met vrijwilliger 

en één van de bezielers van dit pro-
ject, Jean-Pierre Lenaerts. Aan de 
balie van de bib word ik vriendelijk 
doorverwezen naar de kelder. Ik tref 
er een naarstig sleutelende man aan, 
in een klein walhalla van fietsjes, net-
jes gerangschikt op grootte.“We zijn 
opgestart in oktober 2020, in volle 
coronacrisis, wat een aarzelend be-
gin met zich meebracht. Ook nu nog 
werken we met een tijdslot waarmee 
je na een boeking op het voorgestel-
de tijdstip kan langskomen”, stelt  
Jean-Pierre. 

Elke eerste woensdag tussen 14 
en 16 uur en elke eerste zaterdag 
van de maand tussen 10 en 12 uur 
kan je reserveren via een link op 
de gemeentelijke website of www.
opwielekes.be. Ter plaatse kan een 
fietsje op maat gepast en uitgeko-
zen worden. Ook donatie van een 
fiets, indien in goede staat en met 
een maximum van dertig euro onkos-
ten, behoort tot de mogelijkheden.  
Als tegenprestatie ontvang je een 

geschenkbon van dertig euro die je 
kan besteden (of cadeau doen) in de  
fietsotheek. “We beschikken mo-
menteel over een honderdtal fietsjes 
waarvan er zestig procent uitgeleend 
is”, weet Jean-Pierre me nog te vertel-
len. “Van de zes vrijwilligers (Els, Ann, 
Nelly, Theo, René en JP) ben ik diege-
ne die aan het sleutelen is. Sommige 
fietsen worden bijgehouden voor de 
onderdelen en indien er specifiek ma-
teriaal nodig is, kunnen we terecht bij 
twee fietsenmakers uit de gemeente 
(Lauwers en Van Steenwinckel ) door 
middel van een overeenkomst met 
het bestuur”. Jean-Pierre , militair op 
rust, is zelf een gepassioneerd fietser 
en wendt zijn technische vaardighe-
den  graag aan. Hij repareert en maakt 
de tweewielers klaar. 
Hij zou zich toch verheugd voelen in-
dien er iemand hem zou komen hel-
pen sleutelen. 

De juiste fiets
”Binnenkort word ik grootvader en ik 
ben van plan van deze rol zeer actief 
op te nemen.”  
Voor een jaarlijks bedrag van 30 euro 
voor een eerste kind en 20 euro voor 
een volgende (er  bestaat ook een so-
ciaal tarief) zorgt dit uitleensysteem 
voor de juiste fiets voor de juiste leef-
tijd . 
De stralende kinderogen krijg je er 
gratis bij. 

Geïnteresseerden kunnen zich richten 
tot zemst@opwielekes.be

Tekst en foto’s : Katia De Vreese
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Subbuwat? Subbuteo!
WEERDE - Voetbal bestaat in vele varianten.  Van klassiek, over mini tot zaal. Maar er is ook strand- 
en kooivoetbal, boarding- en paaltjesvoetbal, en natuurlijk tafelvoetbal. En bovenop dat alles ook 
nog eens Subbuteo! 

In het Engels noemt men het Table 
Football, in het Frans Football de ta-
ble. Bij ons echter is tafelvoetbal het 
voetbalspel dat wordt gespeeld (en 
dan vooral op café) op een tafel met 
een opstaande rand, met poppetjes 
aan draaibare stangen waarmee men 
de bal voortbeweegt (Wij noemen het 
zoals de Duitsers vaak Kicker). 

Maar Subbuteo is toch nog iets an-
ders! Het is een spel maar dan be-
oefend als sport. Het vergt techniek, 
inzicht en het kunnen beheersen van 
je emoties en 11 figuurtjes.

Eigen clubkleuren
Subbuteo wordt gespeeld met twee 
spelers op een speelveld bekleed met 
vilt met een afmeting van 140 cm op 
100 cm. Elke speler beschikt over 11 
figuurtjes die onderaan verzwaard 
werden. Er zijn verschillende model-
len van ‘bases’ naar voorkeur van de 
speler en zijn techniek.  
Deze figuurtjes worden aangekleed in 
de favoriete clubkleuren en elke spe-
ler beschikt minstens over een twee-
de set spelers zodat een kleurconflict 
snel opgelost kan worden aan het 
begin van de match door de scheids-
rechter.

De regels zijn in lijn met het klassieke 
voetbal, maar lichtjes aangepast voor 
de praktische uitvoering ervan. Je 
hebt dus ook hier off-side, penalties, 
sudden-death overtime, golden goal, 
enz.). 

Een officiële match wordt gespeeld in 
twee helften van 15 minuten. 

De spelers verplaatsen de figuurtjes 
door een snelle beweging met de 
wijsvinger (flick) naar een balletje van 
ongeveer 21 mm diameter. 
Je mag tot driemaal toe deze flick 
doen met hetzelfde mannetje en je 
probeert natuurlijk met de gepaste 
tactiek, de bal in het doel van de te-
genstrever te krijgen. 

Die tegenstrever kan telkens een te-
genzet doen, indien hij snel genoeg 
reageert of met zijn doelman (zit vast 
aan een staaf) zijn doel bewaken.

Belgische bond
De Subbuteo matchen worden ge-
organiseerd in competitie of in toer-
nooien. 
Dat het menens is bewijst het bestaan 
van een Federation of International 
Sports Table Football (FISTF) én World 

Amateur Subbuteo Players Associati-
on (Waspa). 

Er is een Belgische bond met één 
Vlaamse en een twaalftal Waalse 
clubs. 
De Belgische competitie bestaat uit 
drie klassen. In Eerste klasse spelen 
de twaalf beste spelers van het land. 
En één ervan, een 52-jarige project-
leider, woont bij ons in Weerde.
“Ik begon op mijn twaalfde in de jaren 
tachtig met mijn vrienden een eigen 
Subbuteo-competitie te spelen. 
Zo speelden we bijvoorbeeld wereld-
bekermatchen na. En ik was toen 
Argentinië!”, vertelt Geert Leys le-
vendig. “Ik vergat het spel metter-
tijd met ouder te worden, maar toen 
mijn neefje vroeg naar een Play-
Mobile voetbalset in 2005 haalde ik 
mijn Subbuteo vanonder het stof.  

Geert  speelde Subbuteo ooit in een Engels team en was zelfs onze nationale coach.
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Dankzij internet kwam ik erachter dat 
er heel wat gaande was in het Sub-
buteo-wereldje en vond een club in 
Bonheiden waar ik me bij aansloot. 
Ik werd zelfs nationaal coach, speel-
de ooit een jaar in een Engels team 
en deed toen mee aan de Champions 
League. 

Daarna trainde ik regelmatig in Hof-
stade met vrienden, maar sinds dit 
seizoen zijn we om praktische rede-
nen uitgeweken naar de Grote Markt 
in Antwerpen .” 

Eerste klasse
Trots toont hij zijn kampioenen-be-
kers : “Vorig jaar werd ik vice-kampi-
oen in de Tweede Open Klasse (alle 
leeftijden) en mocht daarom over-
gaan naar Eerste Klasse en van de 12 
ben ik daar de enige Vlaming. 
Ik speel ook mee in de eerste Klasse 
bij de veteranen. Daarnaast neemt 
mijn ploeg ook in Eerste klasse deel 
aan de ploegencompetitie van België. 

Vorig seizoen won ik ook nog de Be-
ker van Vlaanderen.  Regelmatig spe-
len we al eens een toernooi in het bui-
tenland, weliswaar op eigen kosten, 
want geldprijzen zijn er niet voorzien.“

Wie weet ben je een natuurtalent, ben 
je vingervlug, dan speel je misschien 
volgend jaar het 20-jarige verjaar-
dagstoernooi van  de Subbuteo Club 
Flanders ?

“Flick to Click!”
 

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

“Wie zin heeft om samen eens 
te oefenen”, zegt Geert uitnodi-

gend, “mag mij een mailtje sturen 
op lefo1@hotmail.com en dan 

neem ik je mee naar een sessie. 
Deze vinden telkens plaats op  

maandagavond in Antwer-
pen en ik pik je graag op.”

 

Scoren met de vingers in de neus? Niet bij Subbuteo!



12

Zemst zien, vroeger en nu
WEERDE – Op onze fototocht doorheen groot Zemst, vervolgde onze huisfotograaf Jean plichts-
getrouw zijn route. Via Hofstade en Elewijt belandde hij in Weerde en hield halt. Eerst aan de 
voormalige speelgoedfabriek in de Vredelaan, nadien (met zin in iets om zijn dorst te lessen) in de 
Weverstraat. Helaas, van een café, laat staan een brouwerij was geen sprake meer. 

LINKS – Velen zullen het zich herinneren: in een (nog jong) verleden huisde er in de Vredelaan, achter een grote bakstenen 
muur met kleine venstertjes de speelgoedfabriek van Leo Wittevrongel. Tientallen arbeiders en arbeidsters maakten er 
tot in 1997 houten speelgoedpoppen! 

RECHTS – Momenteel resten er van deze voormalige fabriek alleen nog enkele stukken muur. Extra groen en enkele 
nieuwbouwwoningen zijn in de plaats gekomen. 

LINKS – De enige brouwerij die Weerde ooit rijk was (zo lezen we in het recente boek ‘200 jaar Weerdse herbergen’ van de 
Semse; auteur Luk Janssens) was deze van Sint-Martinus (1899 – 1936). Hier werd ooit de ‘Chevalier Marin’ uit Mechelen 
gebotteld. Het gebouw werd afgebroken in 1954. Meer van deze geschiedenis leest u in het hogergenoemde boek.

RECHTS – Wie goed kijkt, herkent nog de contouren van de voormalige brouwerij in de hedendaagse huizen die er onder-
tussen zijn opgetrokken. Een wereld van verschil in minder dan een eeuw! Het verleden verdient ons respect.

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

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be
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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

LOKAAL GRAAN 
SMAAKT FENOMENAAL
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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

S H I N Z O

Stationslaan 27 | 1980 Zemst
015 62 00 65 

shinzo.handelsgids.be

s c h o o n h e i d s s a l o n

Marijke De Wit-Saman

De ultieme behandelingen voor 
huidverbetering

NANNIC - Radiofrequentie
KLAPP - Micro mesotherapie en 

dermabrazie

Permanente make-up
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De grote fietsstraatquiz
ZEMST  - Slow being, slow living, slow cooking, slow driving. Als corona 
ons iets positiefs heeft bijgebracht is het wel rust, langzaam genieten, 
zonder haast bewegen. Enkele minuutjes vroeger onder en vanonder de 
wol, en het leven wordt zoveel relaxter. Zeker op de fiets, in de fietsstraat.
Onzen Harry woont in een uithoek 
verscholen in het groen, ver weg van 
veel verkeer. Onlangs kwam hij in het 
dorp met zijn wagen een fietsstraat 
ingereden. Even verderop zag hij een 
fietser die mooi aan de kant reed en 
met zijn linkerhand een alom geken-
de zwaaiende armbeweging maakte. 
Nietsvermoedend reed hij de man 
voorbij. De gifgroene oude Mercedes, 
waarschijnlijk nog één van de laatste 
rijdende exemplaren, mocht even 
verder aan de kant. Met tegenzin 
draaide Harry het raampje naar bene-
den. De politieman keek hem aan en 
vroeg met een baritonstem: “Mag je 
dat wel doen?”

De fietsstraat, wat wel, wat 
niet?
Wij van de Fietsersbond maken het 
u duidelijk, in vijf vragen en evenveel 
antwoorden. De vragen krijg je hier. 
Voor de antwoorden moet je het ma-
gazine even omgekeerd houden.

Vraag 1: Mag een autobestuurder 
een fietser inhalen? Ook al rijdt deze 
mooi aan de kant.
Vraag 2: Wat is de maximum snel-
heid in een fietsstraat?
Vraag 3: Mag een speed pedelec een 
andere fietser inhalen?
Vraag 4: Mag je als fietser een andere 
fietser inhalen?
Vraag 5: Een auto rijdt traag achter 
een andere fietser aan 20 km/uur. 
Met 28 km/uur wil ik met mijn fiets de 
auto inhalen. Mag ik dat doen?

 Ziehier de antwoorden!

Prijzen te winnen!

Win één van de 20 voor- en achter-
lichtjes die op elke fiets passen. 

Wedstrijdvraag: 
Hoeveel fietsstraten zijn er 

op 1 februari 2022 in de deel-
gemeenten van Zemst ? 

Schiftingsvraag: 
Hoeveel juiste antwoorden 

ontvangen we op deze vraag 
vóór 15 maart 2022? 

Stuur de antwoorden naar  
Zemst@fietsersbond.be met je 

naam en adres voor 15 maart ‘22. 

Tekst en foto’s: Fietsersbond Zemst 
(Chris De Laet, Luc Van Ingelgom)Vraag 1: Neen, dat mag niet. Motor-

voertuigen hebben toegang tot de 
fietsstraten. Zij mogen de fietsers 
evenwel niet inhalen. Fietsers mo-
gen de ganse breedte van de rijbaan 
gebruiken en de helft van de breedte 
aan de rechterkant als deze in beide 
richtingen is opengesteld.
Vraag 2: De snelheid mag in een 
fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 
km/uur. Dit geldt voor elke wegge-
bruiker.
Vraag 3: Ja, dat mag. De bestuurders 
van rijwielen en speed pedelecs wor-
den hier  gelijkgesteld met fietsers. 
Een bestuurder van een speed pede-
lec mag een fietser inhalen. De snel-
heid mag dan niet hoger liggen dan 
30 km/uur.
Vraag 4 : Dat mag. Het inhaalver-
bod geldt enkel voor gemotoriseerd 
verkeer. Met de uitzondering voor de 
rijwielen en speed pedelecs. De snel-
heid mag ook nu niet hoger liggen 
dan 30 km/uur.
Vraag 5 : Dat mag. Het antwoord zit 
in de vorige antwoorden.
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Renilde, houvast voor asielzoekers
ZEMST – Beeld je even in: je bent 15 en een prooi voor inlijving bij de Taliban. In Afghanistan blij-
ven is uitzichtloos. In ruil voor een som geld bieden mensenhandelaars je de mogelijkheid om te 
vluchten, ver weg, naar België bijvoorbeeld. Op zekere dag sta je in het ‘Klein Kasteeltje’. Zonder 
geld, noch papieren. Moederziel alleen. Gelukkig zijn er moeders met een heel groot hart. Zo één 
is Renilde Buelens.
Ten huize Van Nuffel - Buelens, in de 
schaduw van wat eens het ‘Gesticht’ 
heette en nadien dienst deed als 
asielcentrum en OCMW, is vrijwilligers-
werk voor beiden dagelijkse kost. We 
praatten er met Renilde (65) op een 
van haar schaarse vrije momenten.  

Want minderjarige asielzoekers op-
vangen en begeleiden naar een beter 
bestaan neemt gemakkelijk drie volle 
dagen per week in beslag.

Brood – bed – bad
Renilde: “De jongeren waar wij ons 
over ontfermen zijn in hoofdzaak af-
komstig van Afrika (Congo, Somalië, 
Eritrea) en voorts uit Afghanistan en 
Syrië, soms al eens uit Albanië. 

Zelf had ik ook al eens kinderen uit 
Oost-Europese Roma-gezinnen on-
der mijn hoede. 
Hun leeftijd schommelt tussen 14 en 
17 jaar, zowel jongens als meisjes, 
hoewel deze laatsten met 15% in de 
minderheid zijn.”

Hoe gaat die opvang precies in zijn 
werk?

“Eens ze zich aangemeld hebben bij 
Fedasil worden ze toegewezen aan 
een asielcentrum. Die zijn vaak on-
dergebracht in oude legerkazernes. 
Wat mijn ‘werkgebied’ betreft zijn dat 
Kapellen, Arendonk, Broechem, Over-
ijse, Sint-Niklaas en Sint-Truiden. Hier 
krijgen zij brood, bed en bad. Nooit 

geld! Mensen als ik komen in beeld 
op vraag van Fedasil. Samen met een 
opvoeder uit het asielcentrum volgt 
dan een kennismakingsgesprek, met 
een tolk erbij uiteraard. Daarna ga ik 
als voogd aan het werk. 
Sinds ik met pensioen ben, heb ik 
constant 10 tot 12 jongeren onder 
mijn hoede. Daarvoor waren het er 
vijf, want ik combineerde deze voog-
dijtaak al sinds 2015 samen met mijn 
professionele activiteit. 

Mijn werk behelst hulp op alle gebied: 
een geschikte school in de buurt zoe-
ken, administratie regelen, instaan 
voor medische en indien nodig psy-
chologische begeleiding, enzoverder. 

Naast de centra worden ze soms ook 
opgevangen in pleeggezinnen. Ik blijf 
wel hun voogd, hun begeleider op 
weg naar volwassenheid, maar ik kan 
of mag er zelf nooit een in huis ne-
men.”

Word jij zelf bijgestaan in het verdere 
verloop van het traject?

“Ik word goed omkaderd door de 
Dienst Voogdij in Brussel voor alle 
praktische en administratieve be-
slommeringen en door het Rode Kruis 
in Mechelen voor problemen waar 
je zelf geen oplossing voor vindt. Ik 
werk ook met een vaste advocaat uit 
Mechelen die bijzonder goed op de 
hoogte is van de asielwetgeving. Met 
de jaren heb ik bovendien een heel 
netwerk opgebouwd waar ik steeds 
een beroep kan op doen. Hoewel stilzitten niet aan Renilde besteed is, geniet ze al eens graag na van haar 

werk.
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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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Het ergste wat kan gebeuren is dat 
ze uitgewezen worden. Op de 28 die 
ik al begeleid heb zijn er drie moeten 
terugkeren.”

Carrièreswitch
Voor Renilde is de opvang van min-
derjarige asielzoekers vrijwilligers-
werk. Maar dat kan ook een volwaar-
dige professionele activiteit zijn.

Waar ligt bij jou de kiem van dit werk?

“Ik ben opgegroeid hier vlak bij het 
rusthuis. De nonnekes van toen kwa-
men al eens langs bij mijn ouders voor 
wat groenten of bloemen. Ik had ook 
een nonkel pater die in Congo werk-
zaam was. 

Bovendien hebben mijn man Dirk 
en ik een aantal zware jaren beleefd 
met extra gezondheidszorgen voor 
onze kinderen Hans en Katrien, bei-
de mucopatiënten. (Hans is trouwens 
maker van de bekroonde film Adem, 
waarmee hij deze problematiek  

onder de aandacht heeft gebracht, AL).  

Ik heb toen een carrièreswitch ge-
maakt: van een kantoorjob ben ik 
na een herscholing in gezinsweten-
schappen in de sociale sector terecht 
gekomen. 

Eerst gedurende 15 jaar met zelfstan-
dig thuiswerk om onze kinderen te 
kunnen bijstaan. Ik heb ook al 10 jaar 
een licentie om voogd te zijn, sinds 
2015 in combinatie met opvang van 
asielzoekers.”Een andere kiem ligt ze-
ker ook bij Egide, een jongen die Rwan-
da is ontvlucht bij de genocide in 1994.  

“Hij verbleef hier als jonge snaak in 
het asielcentrum en was zowat kind 
aan huis bij ons. Kinderen geboren in 
de jaren 80 en ook hun ouders zul-
len hem zich zeker herinneren, denk 
maar aan de Chiro. 

Hij heeft ondertussen een mooie job, 
is getrouwd en fiere papa van twee 
kinderen!”

Loslaten
Het moeilijkste aan dit vrijwilligers-
werk vindt Renilde het winnen van 
vertrouwen. 
“In het begin kleeft het echt aan u, 
maar door de ervaring en het net-
werk lukt het steeds beter. Ik moet 
ook niet constant fysiek in de buurt 
zijn. Dankzij de telefoon en mo-
derne communicatiemiddelen als 
WhatsApp – eens ze onze taal mach-
tig zijn – lopen de contacten vrij vlot.”  

Waar Renilde het soms ook zwaar mee 
heeft is het loslaten, de afscheids-
knuffel. Want eens ‘haar mannen’ 18 
zijn, stopt haar voogdij. Renilde wil dit 
werk graag nog een vijftal jaar doen. 
“En dan misschien iets anders, want 
ik heb steeds een uitdaging nodig!, “ 
klinkt het enthousiast.

 

Tekst: Alex Lauwens , 
foto: Jean Buelens

Renilde: “Werken met minderjarige asielzoekers heeft mijn leven zoveel rijker gemaakt”. 
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110 jaar vieren met eigen bier!
ZEMST-LAAR -  De Koninklijke Fanfare ‘Willen is Kunnen’ uit Laar werd opgericht in 1912 en maakt 
van  2022 een feestjaar. 
Voor hun 100-jarig jubileum hadden 
ze ook al eens een eigen bier op de 
markt gebracht, toen nog gebrouwen 
door hun muzikant Jurgen Van Ingel-
gom. Nu wilden ze de lat een beetje 
hoger leggen en zijn ze naar Leest 
getrokken.  Ze werden met open ar-
men ontvangen door Walter Verbrug-
gen van huisbrouwerij Karrelees. Hier 
brouwen ze ambachtelijke bieren van 
hoge gisting, met hergisting op de fles 
en dus met smaakevolutie. Deze bie-
ren zijn ongefilterd, niet gepasteuri-
seerd en zonder toevoeging van CO2, 
schuimen of smaakverbeteraars. Het 
brouwproces volgt het ritme van de 
natuur (slow food). Daardoor is elke 
fles uniek! Er werden liters bier ge-
proefd en uiteindelijk 2 soorten gese-
lecteerd: Karrelees Blonde Mosaic en 
Karrelees Tripel.

Blonde Blazer en Triple Tromme-
laar
Nu was het nog zoeken naar een leuke 
naam en opvallend etiket. Het moest 
iets worden waar zowel de blazers als 
de slagwerkers in weerspiegeld wer-
den, leuk klinkend, liefst rijmend en 

met een vleugje humor. De ‘Blonde 
Blazer’ en de ‘Triple Trommelaar’ was 
geboren!
De Blonde Blazer is een blond bier met 
subtiele smaken van bosbes, manda-
rijn, papaya, rozen en bloesems. De 
Triple Trommelaar is een volmondig 
bier van fijne gerst, rijk aan fruitige 
aroma’s en met aardse toetsen van 
dennen in de afdronk.
Daarna volgde de zoektocht naar een 
leuk etiket waar de fanfare op te zien 
is, met een link naar het feestjaar en 
liefst nog iets dat doet denken aan 
Zemst-Laar. Al vlug werd het schilderij 
van Frans Van Steenwinckel bovenge-
haald. Frans van Susken Haas was een 
lokale amateurkunstenaar en in 1992 
schonk hij een schilderij aan de WIK: 
“Bezoek leden herbergiers 1912”. Hij 
had er zelfs achteraan een tekst bij-
gevoegd: “Tijdens de uitstap gingen 
de twee voornaamste bestuursleden 
op kop, fijn uitgedost met hun beste 
zwarte kostuum, met een witte boord 
en zwarte hoed”. 
Het bier is nog maar een aantal weken 
gelanceerd en er is reeds een twee-
de bestelling in de maak. “ Het is zo 

lekker dat je moeilijk kunt stoppen na 
één glas ”. Er werd dan ook geopteerd 
voor een eigen bedrukt WIK-glas en 
het kan aangekocht worden in een 
heuse feestverpakking. Bestellen kan 
in de WIK-cafetaria of via onze leden.

Feestjaar 2022
Er werd met veel moed, maar met 
een bang hart, een heus feestjaar in 
elkaar gestoken met de bedoeling om 
eens goed (muzikaal) te knallen en 
alle frustraties van de voorbije twee 
jaar weg te blazen. Op 11 en 12 maart 
starten ze met een concertweekend, 
samen met het jeugdorkest, fanfare-
orkest en musicalzangeres Elke Buyle, 
die we o.a. kennen als de stem van 
Elsa in de Vlaamse Disneyfilmversie 
‘Frozen’. Kaarten voor deze concerten 
kan je bestellen via willeniskunnen@
telenet.be of 0495310850.
Op 9 en 10 april volgt opnieuw een 
live versie van de restaurantdagen.Op 
10 september is er weer ‘Laar Zingt!’, 
maar in een XL-versie.

Na twee moeilijke ‘coronajaren’ staat 
WIK sterker dan anders in de start-
blokken.  Wees welkom op een van de 

feestmomenten, voor een 
leuke babbel met een lek-
ker WIK-biertje.
Wij wensen hen veel  
succes en we zeggen al-
vast schol!
 

Tekst: Karin Andries,
foto: WIK
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Tervuursestwg 319
1981 HOFSTADE

www.fotolooks.be
0498 25.30.30

PASFOTO - In de studio of bij u thuis 
REISPAS - KIDS-ID voor de kleintjes en 
óók de babytjes en pups zijn welkom 

voor een pasfoto

PORTRET / FASHION 
sociale media of verjaardag

ZWANGERSCHAP - NEWBORN 
HUISDIEREN &  pubs & kitten

 
REPORTAGE - actie & feest 

HEADSHOT - BEDRIJFSfotogra�e 

PASFOTO
KIDS - ID
REISPAS
Baby- ID
DOG-ID
CAT-ID

GRATIS digitale pasfoto’s 
van uw baby of puppy*

*gratis digitale foto bij aanmaak IDfoto -15€
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Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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Sporten met je beste vriend
ELEWIJT - Mira Troukens, Kathy Van Craen, Lienn Boone en Eddy Beulens zullen op het WK Cani-
cross, in het Franse Pledran, de Hondenschool KACEZ Elewijt vertegenwoordigen. Daarnaast zal 
Kristof Verdoodt er deelnemen aan het WK Bike-jöring.

Sleehondendrijver
Canicross is ontstaan in Canada in de 
vroege jaren 1900. De sledehonden 
werden, als er geen sneeuw lag, al lo-
pend getraind door hun musher (slee-
hondendrijver).
“Er zijn eigenlijk drie disciplines: Cani-
cross, Bike-jöring en Scooter”, vertelt 
Kristof Verdoodt.

“De eerste is een discipline waarbij een 
sportieve inspanning wordt geleverd 
door een team, namelijk een loper en 
een hond. Het is een vorm van hard-
lopen op verschillende ‘crosscountry- 
parcours’ (bossen, velden, bergen, 
enz.). De loper is verbonden met zijn 
hond via een elastische lijn. Het doel is 
om zo snel mogelijk een parcours, van 
drie tot acht kilometer, af te leggen. 
Duo’s (mens-hond) kunnen snelheden 
tot 25 kilometer per uur halen.
Bike-jöring is hetzelfde als Canicross 
maar dan met een biker in plaats van 
een loper. De hond is dus verbonden 
met een MTB. Hier worden snelheden 
tot 40 kilometer per uur gehaald. Bij 
Scooter is de hond dan weer verbon-
den met een step met grote wielen en 
de stepper stept mee met de hond”, 
legt Kristof uit.

Kan elk hondenras deelnemen en is er 
een speciale opleiding nodig?

“Je kan met elk ras van honden deel-
nemen, maar hoe groter en sterker de 
hond, hoe sneller je natuurlijk gaat. 
Lopen met een hond mag vanaf dat ze 
de leeftijd van één jaar bereikt hebben.
De te lopen afstanden worden gelei-
delijk opgebouwd zodat zowel de lo-
per als de hond het gewoon worden. 
Twee belangrijke punten in het regle-
ment schrijven voor dat de hond altijd 
voor of naast de loper moet lopen en 
dat de hond je zo hard mag voorttrek-
ken als hij zelf wil, maar ook dat de 

loper of de biker de hond nooit mag 
voorttrekken.”

In België bestaan er twee verbonden: 
de Belgische Canicross Federatie (BCF) 
en de Vlaamse Canicross Federatie 
(VCF). Zij organiseren tal van wedstrij-
den over heel België en ook het Vlaams 
kampioenschap. Kathy en Lienn zijn op 
dit moment de Vlaamse kampioenen 
in hun leeftijdscategorie.
 
“Elke dinsdag trainen we om 19u het 
Sport Vlaanderen domein in Hofstade. 
Iedereen die eens wil komen proberen 
is welkom. Samenkomst op de parking 
van het oude zwembad in Hofstade.

“Vergeet vooral je hond niet”, lacht 
Mira.

Tekst: Fernand VanderAerschot, 
foto’s: Jean Andries en Canicross

Gwen Guillaume, Mira Troukens, Manu Boulanger, Kathy Van Craen, Kristof Verdoodt en 
Thomas Scheppers

Lienn Boone Eddy Buelens
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Logeren bij Zemstenaren ...  
in de Katharen
ZEMST-BOS - In 2006 verruilden Leen Coomans en Patrick De Donder Zemst-Bos voor Zuid- 
Frankrijk. Samen met hun twee zonen, Stijn en Robin, vonden ze een nieuwe thuis in het plaatsje 
Saint-Papoul in de prachtige Languedoc. Ze werkten hard om van het domein Las Brugues een 
pareltje te maken waar zowel zij als hun gasten kunnen genieten van de rust, de natuur en van alle 
andere goede dingen van het leven. Deze levensfilosofie willen ze graag delen met hun gasten. Wij 
vroegen ons af hoe het met hen gaat.

Dolblij met beslissing
Leen en Patrick beslisten samen om 
de alsmaar toenemende drukte en 
stress in België te ontvluchten. Maar 
voor geen van beiden was het een le-
vensdroom om een vakantiedomein 
uit te baten.

Leen: “Het idee om naar het buiten-
land te trekken is langzaamaan ge-
groeid. Een vakantiedomein uitbaten 
was de manier om zelfstandig een 
inkomen te verwerven. Zo kon er ook 
een van ons tweeën thuisblijven om 
voor de kinderen te zorgen. We zijn 
heel blij dat we de stap gezet hebben 
om ons leven een nieuwe wending te 
geven. Deze beslissing hebben we op 
het juiste moment genomen. Je moet 
er mentaal klaar voor zijn en ook als 
koppel moet je sterk genoeg staan.”

Patrick en Leen voelen zich al jaren 
helemaal thuis in de streek. De Lan-
guedoc is dan ook een prachtige regio 
met een zonnig klimaat, lekkere wij-
nen en een rijk erfgoed. Cultuurlief-
hebbers kunnen met Carcassonne, 
Toulouse en Narbonne in de buurt hun 
hart beslist ophalen.

Patrick: “Het is hier ook heerlijk om te 
fietsen en te wandelen. Zeker in het 
voor- en najaar zijn de temperaturen 
daar ideaal voor. In de zomer zijn ook 
de ochtenden en avonden zalig, maar 
overdag is het hier gemakkelijk 35 

graden. Je ziet dat het leven hier dan 
wel een beetje stopt door de hitte.”

Leen: “Het klimaat heeft wel duidelijk 
een positieve invloed op mijn gezond-
heid. In België moest ik medicatie 
voor mijn luchtwegen nemen, maar 
die heb ik hier niet meer nodig. Dat is 
letterlijk  een hele verademing.”

Leen en Patrick wonen ondertussen 
al meer dan 15 jaar in La douce Fran-
ce. Toen ze emigreerden, waren hun 
kinderen nog heel jong.

Patrick: “Stijn en Robin waren 6 en 4 
jaar toen we verhuisden. Ze gingen 
hier naar de plaatselijke dorpsschool 
en spraken na 3 maanden redelijk vlot 
Frans. Dankzij de kinderen hadden we 

snel contact met andere ouders. Ook 
hebben we ons onmiddellijk geënga-
geerd in het verenigingsleven in het 
dorp.”

Leen: “Dat maakt dat we snel aan-
vaard werden. Maar uiteraard missen 
we onze familie. En ook sommige lek-
kernijen uit Zemst, b.v. de pensen en 
de américain van beenhouwerij Ceu-
lemans-Dirix. We brengen steeds een 
lading mee als we in Zemst geweest 
zijn.”

‘Leven als God in Frank-
rijk’ is niet vanzelfsprekend. 
Het is een andere manier van le-
ven in het zuiden, maar leven als 
God in Frankrijk is veel gezegd.  

Er is altijd werk genoeg om een domein van twee hectaren te onderhouden. 
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Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade

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

mvsvloerwerken@telenet.be 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 •    
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•

5630 MJ Projects reclame 139x90  15-10-2019 kopie.indd   1 16/10/19   12:15
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Patrick heeft er een voltijdse baan 
buitenshuis en Leen houdt zich bezig 
met de vakantieverhuur. In de winter 
is er naast de administratie tijd voor 
onderhoudswerken. Veel te doen op 
een domein van meer dan twee hec-
tare!

Leen: “Tijdens het seizoen doen we 
er alles aan om onze gasten een ge-
slaagde vakantie te bezorgen zodat 
ze met een tevreden gevoel huis-
waarts keren. Dit is de drukste perio-
de. Dan hebben we dikwijls handen te 
kort en slaat soms de vermoeidheid 
toe. Maar dat is snel vergeten wan-
neer we de mooie reviews van onze 
gasten lezen.” 

Ook verschillende Zemstenaren von-
den al de weg naar Las Brugues. 
Marina Persijn en Leo Mangelschots 
brachten al enkele zomers door bij 
Patrick en Leen.

Marina: “`We zijn er jaren geweest 
toen onze kinderen nog klein waren. 
Domein Las Brugues is een echt pa-
radijs voor gezinnen met een groot 
zwembad, springkasteel, trampoline, 
pingpong, … 

Nu nog keren we er bijna jaarlijks te-
rug zonder kinderen om er te genie-
ten van zon en rust. Het voelt telkens 
aan als thuiskomen bij Leen en Pa-
trick.”

 

Tekst: Kim Willems, 
foto: Leen Coomans

Voel je ondertussen zelf ook de 
reismicrobe kriebelen en wil je meer 

weten over domein Las Brugues? 
Kijk dan zeker even op de  

website!
 

https://www.lasbrugues.fr 

Leen beantwoordt met veel 
plezier al jouw vragen. 

Leven als God in Frankrijk, het is veel gezegd, ... maar toch!
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patrick@aquapura.be

TEXTIEL    KLEDING    LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS



29

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

KFC Eppegem B won met 6-2 cijfers overtuigend de derby tegen een 
goed Verbr. Hofstade, met als inzet een derde plaats. Een hechte vrien-
dengroep en veel speelvreugde, dat is de sterkte van de ploeg”, ervaart 
Rudy Van Hemelrijck. “Velen wonen in Eppegem en komen uit de posi-
tieve jeugdwerking van KFC Eppegem, dat creëert een fantastisch sterk 
geheel, op en naast het veld. De titel zal wellicht te hoog gegrepen zijn 

maar een tweede plaats ligt in de mogelijkheden.”

Na de match van bovenstaande foto:  Ex-spelers en vedetten van KV 

Mechelen Theo Custers, Joachim Benfeld, Pascal De Wilde, Mark Talbut 

en Rudy Candries hadden niets dan lof voor het goed voetbal van beide 

ploegen en de ambiance in het clubhuis. Na afloop was het een gezellig 

samenzijn met ‘de oude garde’ en vele vrienden.
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Edin Vanhaecht uit de Schoolstraat in Zemst werd op 26 januari 2022 vijf jaar en dat 

werd gevierd met schoolkameraadjes. Na een gezellig samenzijn vertrok Edin met haar 
vriendjes op schattenjacht.

Greet De Greef behaalde op het Belgisch kampioen-
schap Masters in Louvain-la Neuve (indoor) twee 

gouden medailles in de categorie W55. Hoog: 1 m. 
36 en 200 m.: 29”33, twee keer een nieuw Belgisch 

record. 

Links: In de 200 meter liet Greetje De Greef de con-
currentie Kristien Oplinus en Lieve De Roock achte 

zich.
Rechts: Greet De Greef op het podium met Danielle 

Denisty (mama van Naffi Thiam).
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De supportersclub van KFC Eppegem deed voor het eerst dit seizoen met een bus een 
verplaatsing naar Svelta Melsele. En de harde kern was talrijk aanwezig. Met een 2-2 

uitslag kreeg de ploeg geen loon naar werken. (FVDA)

Cindy De Ruysscher, opvolgster van Annemie Fink, is sinds begin 2022 de nieuwe 
uitbaatster van café Richelieu in Eppegem.
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Linedance in Black Jack Saloon, Vekeputtenweg 1 in Zemst-Laar. “Vergeet al je 
zorgen” is het motto van Linedance. De lessen worden gegeven door Corina 

Schoreels. Elke maandag (14 tot 16 u.),  dinsdag (16 tot 20 u.) en vrijdag (19 tot 
20 u.). De actieve groep heeft een honderdtal dansende leden. Nieuwe leden, 

zowel mannen als vrouwen zijn welkom. Info: 0495/71.69.56.

De Felix Cottage Club van Elewijt organiseerde op 13 februari een  
valentijnspannenkoekenfeest voor de bewoners en de buren. Het comité wil 

maandelijks een activiteit organiseren om mensen samen te brengen. (foto: BC)
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BE 0693.846.740

  
Brasserie Oud Sempst

Brusselsesteenweg 86

1980 Zemst

0475/33.17.59

www.oudsempst.be



35

Fienke & Staf: samen 187 jaar oud!
WEERDE – Kennen jullie nog ‘Kopstukken’, van Godfried Bomans? Bomans was in de jaren zestig 
en zeventig één van de beroemdste schrijvers in Nederland, maar ook in Vlaanderen kenden velen 
hem, onder andere dankzij de televisiereeks ‘Een Hollander ontdekt Vlaanderen’, waarin hij met 
veel luim en ironie onze contreien van commentaar voorzag. 

Zijn beroemdste werkje is ongetwij-
feld het boekje waarmee ik begon: er 
staan een tiental bijzonder grappige 
portretten in van, laten we zeggen, 
‘vreemde en intrigerende figuren’: de 
schaakgrootmeester, de brandweer-
man (waarin de uitdrukking ‘belen-
dende percelen’ het levenslicht zag), 
maar ook... de honderdjarige. 

Dat verhaal begint bij Bomans die 
aanbelt en een oude man doet de 
deur open. ‘Gefeliciteerd’ zegt Bom-
ans, maar hij krijgt meteen antwoord: 
‘Opa zit boven.’ En dan volgt een por-
tret van de honderdjarige, vol humor. 

Innige band
En zo moet het ook een beetje ge-
weest zijn toen Fienke Patteet vorige 
maand haar honderdste verjaardag 
vierde. Want wie had de deur toen 
kunnen opendoen? Haar broer Staf, 
waarmee ze al 87 jaar samenwoont. 
‘Zonder ook maar één keer ruzie te 
maken !’ 

Fienke groeide op als enig meisje in 
een groot gezin in Hombeek. Haar 
broers Frans, Isidoor en Jan zijn over-

leden maar met haar jongste broer 
Staf woont ze al sinds zijn geboorte 
samen. ”Ons Fien is 13 jaar ouder dan 
ik en heeft mij als jongste kind mee 
grootgebracht. Dat leidde tot een in-
nige band waar geen andere vrouw of 
man tussenkwam. Wij konden altijd 
goed met elkaar opschieten en dat al 
ons hele leven lang”, zegt hij.

Kruiwagen en triporteur
Als jong meisje moest Fienke ook bij-
dragen in het onderhoud van het ge-
zin. 42 jaar lang had ze een melktoer 

om klanten aan huis 
van melk te voorzien 
van Mechelen tot Vil-
voorde. ”In het begin 
voerde ik de zware 
melkbussen met een 
kruiwagen, later met 
een triporteur en nog 
later met een Renault 
camionette, waarvoor 
onze Staf mij leerde 
autorijden”, weet ze 

nog. Dat was geen slechte keuze: Staf 
werkte immers bij Renault.

Voor de viering van Fienke’s honderd-
ste verjaardag trommelde buurvrouw 
Anita de hele straat bijeen. Ze kreeg 
een ritje door het dorp met een limou-
sine, passende gevelversiering en een 
diner in Oud Sempst. De deuntjes van 
Gust met zijn accordeon, brachten de 
hele buurt in feeststemming. Kinderen 
van de basisschool De Zonnewijzer 
verrasten met een kunstwerkje met 
honderd bloemen. Daar bleef de eeu-
welinge niet ongevoelig voor. Ze ge-
laste het feestcomité met de aankoop 
van een grote knuffelpop en deed die 
aan de school cadeau. De kinderen 
doopten de pop ’Fienke’, waardoor 
de 100 jarige onsterfelijk verder leeft 
tussen de schoolkinderen.

 
Tekst: Juliaan Deleebeeck 

en Filip Buekens, 
foto’s: Jean Andries
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+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660



37

Een tover T-shirt

Heb jij ook zo’n favoriet kledingstuk waar je meer aan gehecht bent dan aan al die andere die in je kast liggen of 
hangen? Ik heb het geluk om er zelf drie te hebben.
Het eerste is een Champion sporttrui. Die is inmiddels ouder dan de kinderen van mijn vrienden. En die zijn aan het 
puberen, kan je nagaan. Ooit was die trui hemelsblauw maar de kleur is erg vervaagd, net zoals de herinneringen 
aan mijn heroïsche prestaties met die trui rond mijn schouders. Zo vaag dat ik begin te twijfelen of ze wel hebben 
plaatsgevonden. De stof is zo dun geworden dat ik de trui heel voorzichtig moet aantrekken om te voorkomen dat 
ze zou scheuren. 

In mijn hoofd zit het ingebakken dat, als ik ooit van die trui afscheid zou moeten nemen, er meteen ook een heel 
hoofdstuk van mijn leven mee zou verdwijnen. En dat gevaar loert constant om de hoek. Want in de ogen van mijn 
teergeliefde is mijn pronkstuk niet meer dan een oude versleten trui die ze het liefst weg zou werpen. Daarom heb ik 
mijn kroonjuweel verstopt op een plaats waar een echtgenote nooit komt. Mannen weten wel waar ik bedoel.

Het tweede kledingstuk dat erbovenuit steekt is een eenvoudig groen T-shirt. Het belang daarvan schuilt voorna-
melijk in de tekst die er op gedrukt is. Het is in gele letters op een groene achtergrond het ultieme bewijs dat ik ooit 
meegelopen heb in een gekende loopwedstrijd. Mijn positie in het klassement staat er gelukkig niet op vermeld.

Ik ben zeer spaarzaam op dat T-shirt omdat de letters elke maand een beetje meer vervagen. Ik trek het dus enkel 
aan om in de zomer te gaan joggen. Dan beeld ik me in dat de voorbijgangers de tekst lezen en onder de indruk zijn. 
Als ik hen passeer op het jaagpad of op de berm naast de Zenne, verlaag ik mijn tempo zodat ze tijd genoeg hebben 
om het te lezen. Trager lopen is geen enkel probleem voor mij.

De laatste parel uit mijn collectie is wederom een sport T-shirt. En in wat voor een kleur. Ik ben er zeker van dat 
deze variatie op de kleur kobalt niet terug te vinden is in de natuur. Maar dat is voor mij helemaal geen bezwaar. Dat 
T-shirt heeft namelijk een magisch effect op mij. Als ik het zie liggen in de kast, kan ik er niet aan weerstaan om het 
aan te trekken. Het helpt me een handje op dat moeilijke moment dat iedere would-be sportieveling wel zal kennen. 
Het moment dat je net jezelf hebt overtuigd om nog eens te gaan joggen. Maar er tegelijk ook totaal geen zin in hebt.

Als ik het aantrek en terloops in de spiegel kijk, lijkt mijn bovenlichaam plots veranderd te zijn in een jeugdig torso. 
Er is geen spoor meer te bekennen van love handles of enige andere uitstulping. Ik denk dat ik deze parel ga verze-
keren. Voor veel geld. Want een tover T-shirt is heel veel waard.

Alain - Térieur - Dierckx

Fo
to
: J
ea

n 
A
nd

rie
sAlex & Alain
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Te gast bij grootmeester Rubens
ELEWIJT- Op 19 en 20 maart zet Toerisme Vlaanderen de deuren open van het Rubenskasteel in 
Elewijt telkens van 11u tot 18u. Om dat passend in te kleuren nodigt P.P. Rubens zelf de lokale kun-
stenaars uit op zijn domein. De leden van Kunstkring ’t Steen en streetart kunstenaar Bart Smeets 
demonstreren er hun schilderkunsten en er is een overzichtstentoonstelling  met werken van Paule 
Mancel (+) die het kasteel en de omgeving vele malen op doek bracht.

Niet alleen de poorten van het domein 
gaan open, ook die van het kasteel zelf 
en daar is heel wat te beleven. Lokale 
kunstschilders krijgen er een podium 
om in het domein of in het kasteel aan 
het werk te gaan, terwijl het publiek 
het kasteel en haar geschiedenis kan 
ontdekken. De leden van kunstkring 
’t Steen houden hun jaarlijkse kunst-
tentoonstelling in het gastenverblijf, 
de kapel en de rentmeesterwoning. 
Zesendertig actieve leden stellen er in 
tientallen werken hun creativiteit ten-
toon onder het thema ‘Dag en Nacht’.

Streetart kunstenaar
Aan de ingang, langs de Steendreef 
komt Smates in actie, streetartkun-
stenaar en Elewijtenaar Bart Smeets. 
Hij spuit er een Rubenstafereel in gra-
fitti, op canvas dat voor de tuinmuur 
geplaatst wordt. Enkele weken voor-
dien pimpte hij al de spoorwegbrug 
van Eppegem met een duidelijke ver-
wijzing naar de historische binding van 
Rubens met Elewijt (Zemst). Smates 

is wereldbekend en spuit zijn grafit-
tikunst van Vlaanderen tot Kaapstad.

Paule Mancel
Marie-Paule Maes stond mee aan de 
wieg van de Elewijtse Kunstkring ’t 
Steen. Dat is al 53 jaar geleden. Ze 
overleed tijdens een verkeersonge-
val. Ze schilderde veel bekende land-
schappen en dorpszichten van Elewijt 
en de ruimere regio. Het Rubenskas-
teel was een van haar favorieten. 

Haar werken werden opgespoord en 
samengebracht voor een overzichts-
tentoonstelling in een bovenzaal van 
het kasteel. Zij signeerde haar werken 
met Paule Mancel.

Toekomstvisie
Tijdens het weekend zal Toerisme 
Vlaanderen ook haar toekomstvisie 
voor het kasteel, het park en de bos-
sen toelichten aan de bezoekers. Daar 
ging eerder een ruime bevraging aan 
vooraf. Op maandag worden onder-
nemers en potentiële kandidaten op 
het kasteel verwacht waar ze geïnfor-
meerd worden over de mogelijkheden 
voor toekomstige uitbating van het 
kasteel en het domein.

 

Tekst en foto’s: 
Juliaan Deleebeeck

Streetartkunstenaar Smates aan het werk.

Kunstkring ‘t Steen hangt werken op in de rentmeester woning en het gastenverblijf.
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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 | BA&SH | BAUM UND PFERDGARTEN | BRAX 
CAROLINE BISS | CLIO GOLDBRENNER | CLOSED | DAME BLANCHE | DIADORA | DL SPORT | DR MARTENS | ESSENTIEL   
FLORIS VAN BOMMEL | FURORE | GABOR | GHOUD | GIGUE | GUESS | HACKETT | 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 | NATAN | NATURINO | NERO GIARDINI | NEW BALANCE | OUR SISTER | PAUL SMITH | PHILIPPE MODEL  
PME LEGEND  | RALPH LAUREN | PREMIATA | RIVERWOODS | RONDINELLA | SCAPA | SECOND FEMALE | STATE OF ART | STONES & BONES  
TERRE BLEUE | HOFF | THIRON | VEJA | VOILE BLANCHE | WEEKEND MAX MARA | WRIGHT | XANDRES | ZECCHINO D’ORO | ZILTON | ZINDA | ...
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Carine Van Hee goes Norway
HOFSTADE – Aandachtige lezers van de Zemstenaar zullen al wel weten dat we ons in deze kro-
nieken graag laten leiden door literatuur en filosofie. Willem Frederik Hermans situeerde één van 
zijn bekendste romans in Noorwegen. In ‘Nooit meer slapen’ doet hij verslag van twee geologen 
die geplaagd door muggen in het hoge noorden hun werkzaamheden moeten stoppen. En Ludwig 
Wittgenstein, een van de beroemdste filosofen van de twintigste eeuw, bouwde een blokhut in  
Skjölden, bij Oslo, om er zijn filosofische ideeën te laten opborrelen. 

Optimisme
En nu gaat ook kunstenares Carine van 
Hee ons eigenste Zemst (Hofstade)  
ruilen voor een stekje op het eiland 
Frei, vlakbij Kristiansund. Waar dat 
precies ligt? Wel, ergens aan de At-
lantische kust van Noorwegen, zowat 
halverwege tussen het zuiden en het 
noordelijkste punt. Het wordt ginder 
drukker met de dag. Carine heeft de 
liefde voor Noorwegen al door haar 
bloed stromen sinds ze als achttien-
jarige, ergens diep in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw, met rugzak en al 
naar Noorwegen trok. Het land is de 
kunstenares blijven fascineren. “Ik wil 
in mijn werk de vrijheid uitdrukken in 
kleuren”, zegt ze, “en mijn optimisme 
gestalte geven.” Wat haar vooral aan-
trekt in Noorwegen is iets waar ze zelf 
ook diep bekommerd om is, de ge-
lijkwaardigheid van man en vrouw in 
de Noorse samenleving. En uiteraard 
ook de natuur en de zee. Want ze gaat 
wonen op een eiland. “In januari zijn 
we gaan ‘proefwonen’, en alles viel 
opperbest mee.” En is het daar niet 
te donker, vroegen we ons af. “Ach, 

dat valt wel mee,” zegt de immer  
optimistische coach. “Wat we missen 
in de winter krijgen we in overvloed in 
de zomer.” 

Verslagjes op YouTube
Het is een hele onderneming natuur-
lijk, want ook haar partner Mark gaat 
mee. Hoe regelen ze dat dan met 
werk? Het internet biedt ook hier een 
oplossing: hij is jurist van opleiding 
en kan zijn adviezen dus perfect blij-
ven geven vanop Frei. “En onze zoon 
studeert nu ook in het hoge Noorden, 
aan de universiteit van Bodo (spreek 
uit: ‘Bodeu’)”. Gaan de mensen haar 
niet missen? 

“Ik heb hier natuurlijk veel vrienden, 
en iedereen is welkom”, al speelt ze 
zelf niet met plannen om een airbnb te 
openen. “Slaapgelegenheid genoeg in 
de omgeving, en het eiland ligt maar 
30 minuten van Kristiansund, dat uit-
gerust is met een luchthaven waar je 
vanuit Amsterdam rechtstreeks naar-
toe kunt vliegen.” Op YouTube vind je 
trouwens kleine verslagjes over de 
verhuisavonturen. 

Heimwee naar Zemst? 
“Nee hoort”; lacht ze. “Ons huis is ver-
kocht, maar we blijven met iedereen 
contact houden. Mijn kleurrijke kunst 
moet Noorwegen wat blijer maken. 
Ik kies altijd voor het positieve en wil 
ook ginder die boodschap blijven uit-
dragen.” 

Wie meer wil weten kan ook even een 
kijkje nemen op het YouTubekanaal 
van Carine:
https://www.youtube.com/c/Carine-
VANHEEColorfulAbstractART

En op Wikipedia vind je uiteraard een 
mooie pagina over dat eiland. 
Zeker aan te raden! 

Tekst: Filip Buekens, 
foto: Carine Van Hee

Carine, liefde voor kleurrijke kunst.

Van Hofstade naar Frei: een wereld van verschil.
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Gloednieuw stationsplein
WEERDE - De herinrichting van de stationsomgeving in Weerde geraakt stilaan in de eindfase. 
Méér fietsenstalling, dubbelrichtingsfietspaden, meer parkeerplaatsen voor wagens en meer in-
kleuring met groen, moeten het autoluwe stationsplein aantrekkelijk maken voor de gebruikers.

De zuidkant van het station, via de 
Damstraat, is intussen afgewerkt. De 
toegangsweg tussen de twee spoor-
wegbermen is veiliger geregeld door 
verkeerslichten die al een tijdje in wer-
king zijn. Dit wordt ook de enige in- en 
uitrit voor het gemotoriseerd verkeer 
naar het station. Op de autoparking 
zijn er 133 plaatsen afgewerkt. Het 
dubbelrichtingsfietspad moet de 
fietsers een veilige verbinding geven 
naar de fietsenstalling aan het stati-
onsgebouw.

Kom met de fiets
In december zijn de werken langs de 
noordzijde gestart vanaf het stati-
onsgebouw tot aan de Vredelaan. 
De bestaande fietsenstalling wordt 
uitgebreid tot 392 plaatsen en moet 
reizigers stimuleren om vaker met de 
fiets te komen.

Voor voetgangers en fietsers is het 
station toegankelijk langs de tunnel 
onder het spoor via de Heidestraat of 
via de Damstraat. Als alles afgewerkt 
is kunnen fietsers en voetgangers ook 
via de Vredelaan het station bereiken.
Tot slot wordt de stationsomgeving 
ook groen ingekleurd met bomen en 
struiken.

“Stationsplein wordt 
autoluw met grote 
fietsenstalling en 

groen”

‘Nen hoek af’
Het regenwater op de site krijgt ex-
tra aandacht. Dat wordt niet via de 
riolering snel afgevoerd maar in twee 
grote ondergrondse regenwaterput-
ten opgevangen, waaruit het heel 
geleidelijk in de ondergrond kan infil-

treren. Om die reden is de parking ook 
aangelegd met klinkers met ‘een hoek 
af’. De kleine onverharde driehoekjes 
tussen de klinkers moeten er voor 
zorgen dat het water na iedere regen-
bui meteen in de ondergrond dringt.

Velen vragen zich af welke rol café De 
Rut in het totaalplaatje krijgt. 
De betrokken partijen overleggen nog 
over een mogelijke renovatie van dat 
pand.

 

Tekst en foto: 
Juliaan Deleebeeck

Het gemotoriseerde verkeer kan alleen nog via de inrit Damstraat
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De Filmerij: topacteurs in de spots
ZEMST - Ben Segers en Bart Hollanders schitteren in rollen die je niet van hen verwacht en Nicolas 
Cage die eens niet wild om zich heen slaat maar met ingehouden woede de pannen van het dak 
speelt. De films van de volgende maand hebben een hoog testosteron gehalte.

22 maart - DEALER
Op 12 maart worden in Oostende de 
Ensors uitgereikt. Het veelbelovende 
regiedebuut van Jeroen Perceval ging 
alvast aan de haal met 14 nominaties, 
een record.
De grofgebekte tiener Johnny (een 
glansrol van de 16-jarige Sverre Rous) 
schuimt de Antwerpse straten af op 
zoek naar junkies die cocaïne van hem 
willen kopen. Nadat hij op een avond 
de beroemde acteur Anthony Ophoff 
(Ben Segers) ontmoet, ontstaat er 
een bijzondere vriendschap tussen 
de twee. Johnny vindt in de drugsver-
slaafde Anthony de vaderfiguur die hij 
nooit heeft gehad.
Perceval gooit zijn levenservaring in 
een brandend actuele film over het 

leven van jon-
ge drugsrun-
nertjes tegen 
de prachtige 
a c h t e r g r o n d 
van het drugs-
hoofdkwartier 
van Europa, 
Antwerpen.

Deze film verplicht je om na te denken 
over de kwetsbaarheid van kinderen, 
en de verantwoordelijkheid die we al-
lemaal dragen om een wereld te bou-
wen waarin zij kunnen floreren. Want 
wanneer grote mensen zich als kinde-
ren gedragen, zullen kinderen nooit 
groot worden.

5 april - PIG
Eigenlijk heeft truffeljager Rob Feld 
zijn geliefde rossige varken niet nodig 
om de kostbare zwammen in de grond 
op te sporen die hij verkoopt aan de 
beste restaurants van Portland. Hij 
kan het zelf ook prima. Maar hij houdt 
van het beest. Ze wonen samen in 
een hutje diep in de wouden van de 
Amerikaanse staat Oregon, ver van 
de beschaving. Wanneer zijn varken 
op een nacht wordt gekidnapt vreest 
Rob dat zijn trouwe helper misschien 
wel terechtkomt op het menu van een 
van de hipstertentjes in de grote stad 
en zet hij zijn speurdersvermogen in 
om haar terug te vinden.
Pig is een intiem en soms droogko-
misch verhaal over verlies, met on-

gelooflijk veel warmte getoond en 
verteld, waarin Nicolas Cage nog eens 
toont wat een klasbak hij wel is.

Als u liever wat vrouwelijk schoon 
op het scherm ziet passeren, boek 
dan nog snel een ticket voor de film 
Benedetta van 8 maart, een pikant 
en humoristisch kostuumdrama van 
Paul Verhoeven over het leven van 
een Italiaanse lesbische non in de ze-
ventiende eeuw, waarover u kon lezen 
in de vorige editie van de Zemstenaar. 

Tickets à 5 euro via 
www.gcdemelkerij.be, 

waar u tevens alle info vindt. 

Tekst en foto’s: 
Herman Jacquemin

Te voet naar Santiago de Compostella
Op vrijdag 1 april (en dit is geen grap!) 
om 20 uur organiseert FERM Zemst 
in de parochiezaal (Kloosterstraat 
4) de voordracht van dokter Patrick  
Roelands die oorspronkelijk voorzien 
was op 27 maart 2020! 
Wie toen een inkomkaart had ge-
kocht, wordt eindelijk voor zijn geduld 
beloond. Gezien de capaciteit van de 
zaal, zullen geen nieuwe inkomkaar-
ten beschikbaar zijn.

Alle op dit ogenblik geldende maatre-
gelen (Covid Safe Ticket en mondkap-
je) blijven tot nader order van kracht. 

Meer info bij het lokale bestuur van 
FERM.

Foto: 
blog Patrick Roelands
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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

 

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

Jouw advertentie hier?
Dat kan!

Neem telefonisch contact op met 

Jean Andries 0475/42.02.76 of 

mail naar adverteren@dezemstenaar.com
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€41.000 voor acht goede doelen 
ZEMST - Zemst For Life maakte het eindbedrag van hun actiejaar bekend: ze zamelden €41 000 
euro in voor de acht goede doelen: Villa Clementina, Het Gulderijtje, Hof Van Beieren, Windkracht 
Zemst, Awel, Punt, de Vlaamse Parkinson Liga en Ponyland. Wat die goede doelen met het geld 
van plan zijn, kom je binnenkort te weten via hun website en sociale media. 

De afgelopen twee edities van het 
ZFL-evenement moesten afgelast 
worden onder de coronamaatregelen, 
dus het team is erg tevreden dat het 
bedrag toch zo hoog ligt. 
“Zemst stond er, ondanks alle maat-
regelen.

Vele verenigingen en vriendengroe-
pen lieten hun groot hart zien en or-
ganiseerden een actie om mee geld in 
te zamelen. We willen al die mensen 
dan ook van harte bedanken, de goe-
de doelen zullen jullie bijdrage goed 
kunnen gebruiken. 

Ook iedereen die 
ons steunde door 
een trui te kopen, 
op de fakkeltocht 
te komen wan-
delen, onze ape-
ritiefbox te be-
stellen of op een 
andere manier 
te helpen, willen 

we erg hard bedanken. Jullie maken 
Zemst weer een beetje warmer,” zo 
klinkt het bij de vereniging. 

Het team trok naar de plage in Hof-
stade om daar het bedrag in het groot 
in het zand te kerven, wat mooie beel-
den opleverde.
Die beelden gebruikten ze om het 
eindbedrag bekend te maken aan alle 
Zemstenaars. 
Meer weten over Zemst For Life of  
interesse om mee te werken?

Eén adres: www.zemstforlife.be

Tekst: Laura Schoevaers, 
foto: Wout Calluy 
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  www.stefoptiekzemst.be  tel. 015/61.65.80        Brusselsesteenweg 108


