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Hoi beste Zemstenaar, 

Voor velen komt de mooiste tijd van het jaar eraan. Veel licht-
jes, warmte, gezelligheid. Lekker eten en samenzijn met familie. 
Na een paar jaar geen fan te zijn van deze periode, moet ik nu 
wel zeggen dat het ook begint te kriebelen om de kerstboom te 
zetten. De Sint mag snel langskomen, zodat ik kan beginnen met 
het decoreren van ons huisje. Een mooie boom, wat lichtjes hier 
en daar. 

Hopelijk geraakt de hartjeskerstboom van Shirley en Sam goed 
gevuld met hartjes. Maar eigenlijk ben ik daar zeker van. Want 
er worden veel mensen gemist en zeker in deze familiemaand. 
Afscheid nemen dat doet iedereen op z’n eigen manier, maar 
als je er iets persoonlijks, iets unieks of iets helemaal volgens jouw 
wensen van wil maken, dan kan Greet je zeker verder helpen.

Het is nog vroeg in de maand, maar maak van de feestdagen 
een magische tijd. Vul ze met liefde, plezier en vooral gezellig-
heid. Geniet, dans, schitter en straal. Kies er niet eentje, maar doe 
het dit jaar allemaal.  

Liefs,
Sofie

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com               

Traditiegetrouw organiseerde gemeente Zemst, 
in samenwerking met NSB Eppegem-Zemst een 
herdenking rond Wapenstilstand. Die vond 
plaats op 11 november op het plein van de 
Verdraagzaamheid in Zemst. De begeleidende 
muziek werd verzorgd door het Elewijts Bachkoor. 
Het traditionele herdenkingslied The Last Post werd 
gespeeld door korpschef van de politiezone Filip 
Van Steenbergen.

Aansluitend had in de polyvalente zaal van de bib-
liotheek de uitreiking van de Z-Cultuurprijs plaats. De prijs is een beloning voor een loopbaan 
in dienst van het culturele leven in Zemst. Omdat er voor de edities 2020 en 2022 drie sterke 
kandidaten binnen kwamen, kregen de drie voorgedragen kandidaten de Z-Cultuurprijs 
toegekend. Eric Meyvis (Elewijts Bachkoor), Didier Rombaut (Open oog, Nationale strijders-
bond Zemst-Eppegem) en Bert Vanhorenbeeck (auteur van diverse werken over Zemst).
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Met de vlag langs de lijn 
ZEMST-LAAR – “Offside! Corner! Die bal was achter! Maar ziet die man dat dan niet? Waarom vlagt 
hij zo laat?” Philippe Vandecauter is lijnrechter in onze hoogste nationale voetbalklasse en hoort 
het haast wekelijks, met de hete adem van enkele duizenden supporters in zijn nek, soms zelfs met 
een bierdouche erbovenop. Wat drijft een mens naar zo een uitdaging? Met deze brandende vraag 
op de lippen trokken we naar het rustige, landelijke Laar.

We ontmoeten Philippe op Wapen-
stilstand, daags na de memorabele 
penaltythriller op het Lisp. “20 stuks, 
inderdaad, het gebeurt niet vaak”, 
start hij zijn verhaal. “Een bewogen 
avond die voor ons pas eindigde toen 
wij rond middernacht de kleedkamer 
verlieten”.

Oortjes
Onze linesman heeft het duidelijk 
over ‘ons’ en ‘wij’. “Een scheidsrech-
ter werkt bijna altijd samen met zijn 
vaste assistenten. Assistent-Scheids-
rechter is trouwens de officiële be-
naming voor wat in de volksmond  
linnekesman wordt genoemd. Wij vor-
men een echt team, wat heel belang-
rijk is voor een goede communicatie. 
In mijn beginjaren vormde ik team 
met Erik Lambrechts, nu met Lothar 
D’hondt.”

Hoeveel matchen per seizoen ‘vlag’ 
je zo al?
“Vroeger waren dat er 20 à 25 per sei-
zoen. Sinds de invoering van de Play-
Offs een 40-tal. Maar dat valt best 
mee. Sinds de komst van de vierde 
official en dankzij de invoering van de 
oortjes zijn de onderlinge verstand-
houding en communicatie aanzienlijk 
verbeterd. Ook de VAR, ingevoerd op 
vraag van de clubs, is een positief ge-
geven.”

SK Laar
Met zoveel matchen per jaar is een 
topconditie uiteraard van vitaal be-
lang. Sinds Philippe, die afkomstig is 
uit Vilvoorde, in 2016 met zijn echtge-
note en twee kinderen in Laar is ko-
men wonen, heeft hij zich aangeslo-
ten bij SK Laar. “Ik ben de mensen van 
Laar, en zeker voorzitter Jan Emme-
regs, enorm dankbaar. Ik kan er vier 

tot vijf keer per week gebruik maken 
van hun faciliteiten om te trainen. 
Vaak zelfs samen met mijn zoon van 
17 die beginnend scheidsrechter is.”

Refs zijn dus zeker geen ‘mislukte 
voetballers’, zoals aan de toog wel 
eens beweerd wordt. Philippe (51 
jaar jong) is sinds 1992 actief in de 
scheidsrechterswereld en heeft als 
referee alle lagere reeksen doorlopen 
vanaf de jeugd via provinciale afdelin-
gen en de toenmalige ‘Bevordering’. 
In 2008, hij was toen 37, is hij als lijn-
rechter begonnen in wat toen derde 
klasse heette. In 2011 heeft hij zijn 
eerste match in onze hoogste nati-
onale klasse gevlagd: Kortrijk-Cercle 
Brugge. Hij is nu dus bezig aan zijn 
12de seizoen.

Vetpercentage 15,5%
Trainingen, matchen, verre verplaat-
singen… en dat in bijberoep! Een leu-
ke bijverdienste, dat wel, maar gedre-
ven door de liefde voor het spelletje. 
Philippe heeft alles duidelijk op één 
lijn. Als hoger commercieel mede-
werker bij een toonaangevende Bel-
gische bank (neen, niet de leeuw die 
op zijn shirt prijkt) kan hij rekenen op 
een sportminnende baas en biedt te-
lewerk (met dank aan corona?) een 
welkome oplossing.

Je moet toch wel de nodige stress 
ervaren?
“Uiteraard moet je wel stressbesten-
dig zijn. Maar een dosis ‘gezonde’ 
stress is nodig om goed te presteren.  

In Laar komt Philippe helemaal tot rust.
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Zowel fysiek als mentaal moeten 
wij top zijn, net zoals de spelers.  
Via onze Polar met GPS-tracker volgt 
de Voetbalbond ons op de voet. 
Eén keer per maand gebeurt een vet-
meting: 15,5% is het maximum voor 
een Assistant Referee.”

Bekerfinale 
Een linesman is dus niet iemand die 
gewoon zijn lijn afdraaft. Philippe: 
“Timing is zowat het belangrijkste en 
ook moeilijkste onderdeel van onze 
job. Wij ondersteunen echt de hoofd-
arbiter. Denk maar aan ons onderling 
overleg bij het tonen van een gele 
kaart. Wees er maar zeker van, deze 
job is niet de meest dankbare!”

Als voetballiefhebber weten we dat 
uiteraard. Maar kan een lijnrechter 
ook genieten van een match? “Laat 
daar geen twijfel over bestaan. De 
5-4 van KV Mechelen tegen Westerlo 
in het begin van deze competitie, dat 
was schitterend, maar ook de Beker-
finale in het Koning Boudewijnstadion 
tussen KVM en AA Gent (1 mei 2019) 
was puur genieten! Twee mooie ploe-
gen, twee prachtige supportersgroe-
pen, gewoon schitterend, ook als je 
dat meemaakt in uiterste concentra-

tie vanaf de zijlijn. Maar het meest 
geniet ik van individuele acties, gen-
re Hans Van Aken of Kevin De Bruyne 
in de match tegen de USA waar ik als 
vierde official van dienst was”.

Wij zien je dus al eens ADK?
“Zo is dat. En als AR 2 (tweede As-
sistant Referee) sta ik Achter De Ka-
zerne steeds aan de kant van het Oud 
Chalet. De mensen van Laar die in die 
hoek van ‘den I’ staan, weten dat on-
dertussen wel. “(lacht).

Uiteraard beleeft een lijnrechter ook 
al eens mindere momenten. Philip-
pe: ”Eén van mijn ‘dieptepunten’ was 
de match Club Brugge-Antwerp in 
februari 2020 bij de toekenning van 
het winnende doelpunt vijf minuten 
voor affluiten. Ik heb toen veel kritiek 
gehad. Vooral op sociale media. Zelfs 
mijn kinderen mochten het ontgel-
den op school! Ook op mijn werk bij 
de bank werd gevolg gegeven aan 
insinuaties uit een bepaalde hoek,  
conflicting interests, je weet wel.”

Lijnrechter, linesman, Assistent-
Scheidsrechter, Assistant Referee of 
gewoon ‘linnekesman’, voor Philippe 
maakt het niet uit. Hij doet het graag 

en goed, zo lang hij het mentaal en 
vooral fysiek kan. “Eens komt de dag 
dat ik zal stoppen, liefst op een mooi 
moment!”.

Tekst: Alex Lauwens, 
foto’s: Jean Andries
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BIJ KROTON MAKEN WE GRAAG TIJD VOOR U. 
Onze persoonlijke benadering maakt het verschil. Het team van Kroton 
bestaat uit ervaren boekhouders, accountants, fiscalisten en dossier-
beheerders. Stuk voor stuk absolute vakmensen die zich vastbijten in 
uw dossier. De hele dag door verwerken we cijfers en toch bent u bij 
ons geen nummer. 

Geen case is dezelfde. Start-up of multinational, BV of NV, we zoeken 
de juiste match tussen dossier en dossierbeheerder. We beseffen als 
geen ander dat de vertrouwensband tussen u en ons kantoor heilig is. 
Al meer dan dertig jaar werken we aan duurzame relaties. Met succes.

Kroton zoekt oplossingen. We analyseren, optimaliseren en corrigeren. 
Zoeken naar de best mogelijke oplossing voor uw specifieke vraag, van 
opstart tot overname, zit in onze natuur. Dàt is onze missie.

Zo kunt u zich bezighouden met wat echt telt.

Luk Van Biesen

Joris Ceulemans

Pieter Stoefs
KROTON
BOEKHOUDING
ACCOUNTANCY
FISCALITEIT

  ONTDEK ONS NIEUWE KANTOOR! 
Je vindt ons op Tervuursesteenweg 246 in Hofstade voor  
een goede babbel, een kopje koffie en een portie advies.

Tervuursesteenweg 246 
1981 Hofstade (Zemst) 
info@kroton.be 
Luk: 0495 25 10 66 www.kroton.be

Kroton_ad_DeZemstenaar_210x290_2022_maart.indd   2Kroton_ad_DeZemstenaar_210x290_2022_maart.indd   2 24/03/2022   17:4024/03/2022   17:40
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PODOLOOG “MEDISCHE PEDICURE” – LAUWERS CHRISTEL

Een gespecialiseerde voetverzorgster kan een bijdrage 
leveren aan alle klachten ter hoogte van voet- en enkelregio.

UW VOETEN – UW GEZONDHEID – MIJN ZORGEN
Behandeling op afspraak & aan huis

Christel Lauwers – Voordestraat 104 – 1851 Humbeek
Tel.: 0474/67.49.18
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Zoveel liefde
ZEMST - Greet Selderslaghs wil graag afscheidsvieringen op maat organiseren, bijvoorbeeld in de 
vorm van een wandeling. Afscheid nemen wordt steeds persoonlijker, en daar wil Greet mee aan 
de slag in onze regio. 

Greet, jij doet begrafenissen, hoe 
ben je hiertoe gekomen?
“Puur toevallig! Ik was al een paar jaar 
zelfstandige coach. Ik ging met men-
sen op zoek naar ondergesneeuwde 
dromen, naar wat ze écht wilden doen, 
en hoe ze daar vorm aan konden ge-
ven. Toen zag ik een advertentie voor 
‘voorganger’ in een crematorium. Ik 
wist zelfs nog niet dat ‘voorganger’ 
een job was. Ik solliciteerde en mocht 
beginnen. Ondertussen doe ik de job 
als zelfstandige.”

Hoe ga je te werk?
“Ik zit samen met de familie en laat 
hen vertellen over hun geliefde, stel 
vragen, om een zo goed mogelijk 
beeld te krijgen van de overledene. 
Het gaat niet alleen over wat iemand 

deed, maar vooral hoe hij of zij in het 
leven stond, hoe het karakter was, 
welke mensen belangrijk waren, ... 
Thuis schrijf ik alles uit, ik ga daarbij 
op zoek naar een symbool dat de per-
soon typeert en gebruik dat doorheen 
de viering. Ik voeg passende gedich-
ten of teksten toe, zorg voor mooie 
formuleringen en voor een geheel 
met foto’s en muziek. Dan breng ik 
dit op de dag van de viering, respect-
vol en met warme stem, om zo wat 
troost te brengen en verbinding.”

“Wat me telkens 
opvalt, is hoeveel 

liefde er is.”
Is dat niet triest, altijd met verdriet 
geconfronteerd worden?
“Ja en nee. Ik leef natuurlijk mee, ze-
ker als het een jong iemand is, maar 
het doet me goed als ik merk hoe 
helend het is voor de familie om over 
de geliefde te kunnen vertellen, anek-
dotes op te rakelen, zich mooie mo-
menten samen voor de geest te ha-
len. Bij diep verdriet zijn nabijheid en 
een luisterend oor oh zo belangrijk. Er 
zijn best wel veel moeilijke dingen in 
families, allerlei conflicten, maar wat 
me telkens opvalt, is hoeveel liefde er 
is, tussen partners, kinderen en ou-
ders, grootouders en kleinkinderen, … 
Dat vind ik heel speciaal, dat op mo-
menten van rauwe rouw die liefde zo 
zichtbaar wordt.”

Wow, klinkt mooi! Wat zijn je toe-
komstplannen?
“Ik hoop in de toekomst vieringen te 
doen die nog meer op maat zijn, ook 
bijvoorbeeld buiten, in de vorm van 
een wandeling, helemaal in functie 
van wat de familie wenst natuurlijk. 
Of een viering voorbereiden met de 
persoon zelf, die stervende is.
Ik wil verder ook rituelen uitvoeren 
voor andere kantelmomenten, een 
huwelijk, pensionering of speciale 
verjaardag. Als je bewust stilstaat, 
en deze momenten bestendigt en 
bekrachtigt, heeft dat een positief, ja 
transformerend effect dat diep door-
werkt.”

Klinkt bijzonder! Ik denk dat we daar 
nog eens voor terugkomen!

Contactinfo:

Greet Selderslaghs
015/62 06 35 - 0479 23 40 27 
greet.selderslaghs@skynet.be

www.artofgoodliving.eu 
(website wordt momen-

teel vernieuwd)

Tekst: Laura Schoevaers en 
Greet Selderslaghs,

foto: Greet Selderslaghs 

Greet Selderslaghs begeleidt 
afscheidsvieringen, en wil dat steeds 

meer op maat doen. 
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Broertjes Delmé maken furore 
WEERDE - De twee broers Fausto (U17) en Mauro Delmé (U23) uit de Heidestraat zijn ‘goed bezig’ 
zoals dat heet. De afgelopen weken rijfden ze een aantal mooie, en zelfs podiumplaatsen in het 
cyclocrossen binnen.

In de maanden oktober en novem-
ber (tot aan het ter perse gaan van 
dit nummer van de Zemstenaar) be-
haalden de broers Delmé heel wat  
podium– of ereplaatsen in hun leef-
tijdscategorie. 

Fausto, 15 jaar, is lid van AA Drink 
Young Lions en is tweedejaarsnieu-
weling. Fausto koerst van zijn 7 à 8 
jaar. Eerst deed hij 2-3 jaar BMX in 
Keerbergen, wat heel goed is voor 
de techniek, daarna is hij beginnen 
mountainbiken en crossen.  Hij heeft 
dit seizoen al drie overwinningen 
achter zijn naam staan. Negen keer 
eindigde hij in de top vijf. Fausto rijdt 
het liefst technische omlopen, zoals 
zandparcours. Modderploeteren ligt 
hem minder. In een koers in Rijkevor-
sel pakte hij de derde plaats maar al-
leen de Belgische en de Nederlandse 
kampioen gingen hem vooraf. In wie-
lerkringen wordt Fausto een belofte 
voor de toekomst genoemd.

De 19-jarige Mauro crosst bij de belof-
ten en rijdt bij Antwerp Cycling Team 
Kontich. Mauro koerst van zijn 11 jaar. 
Hiervoor deed hij atletiek bij V.A.C. 
Mauro deed vooral veldlopen in de 

winter. In de zomer nam hij deel aan 
meetings en vooral de loopnummers. 
Ook daar haalde hij mooie resultaten. 
Daarna is de liefde voor de fiets alleen 
maar gegroeid en is hij begonnen met 
mountainbikewedstrijden. Toen dit 
meeviel is hij in de winter een aantal 
crossen beginnen rijden. Hij pakte in 
zijn openingscross te Alsemberg al 
meteen een tiende plaats. In Mettet 
haalde hij het podium met een twee-
de plaats. De afgelopen week reed 
Mauro ook drie internationale crossen 
in Slowakije waar hij in de eerste wed-
strijd 10de werd. In het verleden be-
haalde hij al een aantal podiumplaat-
sen op Belgische kampioenschappen. 
In de mountainbike behaalde hij ook 
al een zilveren en twee bronzen me-
dailles op het BK. Dit seizoen heeft 

hij bij zijn nieuwe club op de weg veel 
mooie koersen en interclubs kunnen 
rijden in het binnen- en buitenland.

Het zit in de genen...
Mauro en Fausto gingen vaak mee 
kijken naar de wedstrijden van papa, 
die vroeger ook koerste. Hij reed on-
der meer drie jaar bij de profs. Papa is 
nu hun mechanieker en staat bij elke 
wedstrijd in de materiaalpost. Mama 
en zus Luna doen meestal de start en 
de aankomst. Ze staan dan klaar met 
droge kleren. 

Wat is de ambitie?
Mauro wil het volgende seizoen 
vooral het wegkoersen ontdekken 
en deelneman aan interclubs bij zijn 
nieuwe club. Hij is dit jaar begonnen 
met zijn studie “sport- en cultuur ma-
nagement” aan de Thomas More Ho-
geschool. Fausto wil zo lang mogelijk 
de cross met de weg combineren. Hij 
vindt beide disciplines tof om te doen.

We wensen het sportieve broeder-
paar nog veel succes en fietsplezier!

Tekst: Bart Coopman
Foto’s: Kurt Vermeerbergen en 

GVJ Cyclingsite.be

Fausto koerst erop los.

Mauro vlamt door de modder.
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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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Niet bij de pakken blijven zitten
ZEMST - Het is een druilerige herfstdag als ik langs ga bij Verpackt. Ik tref er meteen Steven  
Verlinden, general manager van dit Zemstse succesbedrijf aan. Hij stelt me voor aan zijn pa die 
een of ander mechanisch klusje aan het klaren is, nu de werknemers al vertrokken zijn en de rust 
teruggekeerd is in het atelier.

Hoe het begon
Meer dan twee jaar geleden, aan het 
begin van de COVID-crisis spraken we 
elkaar al eens telefonisch in verband 
met hun recente overname van het 
failliete ‘Papiercentrale’ op deze loca-
tie. Steven, zoon van Drukkerij Colo-
ma te Mechelen, gegroeid uit de kran-
tenwinkel van zijn grootouders, zag 
onmiddellijk het potentieel. De uiterst 
geschikte locatie die zeer toegankelijk 
is voor vrachtverkeer (behalve ge-
durende de tijdelijke werken aan de 
brug), de ruime gebouwen en voor-
al de mogelijkheid om de bestaande 
producten te innoveren en nieuwe 
markten aan te boren.

Waar staat men nu?
Ik krijg vervolgens een enthousiaste 
rondleiding in het bedrijf. Bij het bin-
nenstappen in de eerste fabriekshal 
vertelt Steven: “Zoals je links achter-
aan nog zal zien, waren de muren en 
het plafond erg smerig toen we hier 

toekwamen. Het originele bedrijf was 
erg verwaarloosd en had geen aan-
dacht voor orde en netheid. Ettelijke 
uren werden gespendeerd om alles 
op te ruimen en te reinigen. Na het 
dichten van gaten en kieren werden 
liters witte verf uitgesmeerd met het 
huidige resultaat.” Ik moet beamen 
dat de verpakkingsmachines en sta-
pels paletten erg netjes opgesteld 
staan langs brede lanen en het over-
grote deel van deze hal er meer dan 
proper bijligt voor een daarstraks nog 
operationele productie-omgeving. 

Linksachter in de hoek, maar nog in 
afwerking, is voldoende ruimte voor-
zien om de Mechelse offset-drukpers 
op te stellen. Deze wordt wellicht ver-
huisd in maart 2023. Steven legt uit: 
”Het zijn voornamelijk de voorberei-
dingen die veel werk in beslag nemen 
zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan 
de elektriciteit.”

Hij neemt me mee naar een tweede 
hal en verduidelijkt: “Hier zijn de los- 
en laadfaciliteiten. Afgewerkte pro-
ducten staan hier klaar om morgen 
opgepikt te worden. Gemiddeld 1 tot 
2 vrachtwagens per dag.” In een derde 
hal tenslotte, steekt hij de spaarlam-
pen aan en toont mij de gestockeerde 
grondstoffen en reeds een flinke pro-
ductievoorraad, alles bij elkaar meer 
dan 400 paletten, netjes gestapeld op 
metalen rekken. Als laatste blikvanger 
zie ik nog zeven stevige omvormers 
die het zonlicht, opgevangen door de 
zonnepanelen - die het ganse platte 
dak beslagen – omzetten in elektrici-
teit en zodoende voor voldoende ver-
mogen zorgen om bijna de volledige 
productie te ondersteunen.

Huidige productie?
Verpackt is enorm sterk in het produ-
ceren van verpakkingen in papier en 
karton, al dan niet bedrukt. Het spre-
kendste is wellicht je lege bakje friet 
(in verschillende maten) alsook het 
papier waarin de friturist je bestelling 
verpakt. Misschien herinner je je nog 
het bakje in de Belgische driekleur tij-
dens de vorige Wereldbeker voetbal? 
De klanten zijn grote bedrijven en 
groothandelaren in België en de buur-
landen. Alles wordt netjes verpakt 
en op paletten gestapeld, ieder pak 
voorzien van een eigen EAN-code. Dit 
vergemakkelijkt de administratie en 
dient tevens als marketing- en recla-
medoeleinde: zo kan iedere geïnte-
resseerde onmiddellijk de oorsprong 
en specificaties van het product te-
rugvinden en komt zo automatisch bij 
Verpackt in Zemst terecht.Steven maakt alles klaar voor de volgende Zemstenaar.
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Van waar dit succes?
Van ontwerp tot realisatie, bij VER-
PACKT vind je alle diensten en ex-
pertise onder één dak. Het bedrijf 
groeide ondertussen naar 22 perso-
neelsleden waarbij de werknemers in 
het atelier nu ook uitgerust worden 
met een uniforme werkkledij. 

De administratie verblijft momenteel 
nog op het gelijkvloers maar verhuist 
op termijn nog naar de eerste verdie-
ping om plaats te maken voor extra 
benedenruimte. Alle administratieve 
en financiële info wordt digitaal ver-
werkt; er is zo goed als permanent 
een IT-er aanwezig. 

Als goede beheerder volgt men nauw-
gezet de verkoop- en productiecijfers 
op. Men speelt er kort op de bal of legt 
preventief voorraden aan op basis 
van prognoses. Dankzij de stimulans 
van de overheden en de grote vraag 
naar meer ecologische materialen (en 
plastic zoveel mogelijk te bannen) in 
onze maatschappij zit de sector mo-
menteel op rozen. 

Niet alles loopt als gewenst want na-
tuurlijk wordt er momenteel wel een 
recessie verwacht vanwege de aan- 
slepende oorlogsperikelen en de 
daardoor veroorzaakte energiecrisis.

Mocht het jullie nog niet opgevallen 
zijn, het drukwerk van de Zemstenaar 
gebeurt reeds sinds begin 2021 op de 
persen van drukkerij Coloma. De lay-
out en inhoud doen we zelf. 

We zijn dan ook erg blij met de huidige 
samenwerking.

Tekst: Rudi Van Geel,
foto: Verpackt

De Hartjeskerstboom 
EPPEGEM - Wie met de feestdagen iemand mist, en eens extra wil denken aan iemand tijdens de 
warme eindejaarsperiode, kan een hartje hangen in de hartjeskerstboom in Eppegem of Elewijt. 
Shirley en Sam van Uitvaartzorg Nees zijn de bezielers van dit initiatief. 

Het idee
Shirley en Sam kwamen op het idee 
voor de hartjeskerstboom toen ze 
hun zaak net hadden overgenomen. 
In Zemst bestond de kerstboomactie, 
maar iemand maakte de opmerking 
dat een kerstboom niet zou passen 
aan een uitvaartzaak. Kerst is een 
warm moment met familie, en dat 
leek niet verenigbaar met een uit-
vaartonderneming. 
Shirley: “Toch vinden wij dat we net 
dan op zo’n warm moment nog eens 
extra mogen denken aan diegenen 
die we missen. Daarom zijn we gaan 
nadenken hoe we dat wél konden 
doen. Toen kwamen we op het idee 
om hartjes te maken waarop je de 
naam kan schrijven van diegene die je 
mist en in onze kerstboom kan komen 
hangen. En zo ontstond onze hartjes-
kerstboom.”

Meedoen
Iedereen die wenst mag een mailtje 
sturen, bellen of even langskomen 
om een naam op een hartje te schrij-
ven. Je mag ook hartjes komen halen 
bij Shirley en Sam en thuis met de 
kinderen de namen opschrijven. Wil jij 
ook een hartje hangen? Er zullen net 
zoals vorig jaar 2 kerstbomen staan, 
eentje in Eppegem (Zenneweg 5)  
en eentje in Elewijt (Tervuursesteen-
weg 593). 
Shirley: “Die hartjeskerstboom is zo 
fijn. Wij werken regelmatig in de ont-
vangstruimte in Elewijt en kijken recht 
op de kerstboom, zo zagen we vorig 
jaar regelmatig wandelaars stoppen 
om naar de hartjes te kijken. 
Eén voor één worden de mensen die 
we hebben afgegeven gemist, meer 
dan we beseffen. 

Elke persoon leeft verder in onze har-
ten. Via de hartjeskerstboom kunnen 
we dat met elkaar delen.”  

Een hartje hangen kan via  
shirley@uitvaartzorg-nees.be 

of 015 33 08 33. 

Tekst: Laura Schoevaers,
foto: Shirley Pirnay

In de hartjeskerstboom hangen namen 
van mensen die gemist worden.  
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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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bvba

Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade

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

mvsvloerwerken@telenet.be
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Fietsen in het donker
ZEMST - Goed zichtbaar de weg op is van het allergrootste belang. Een 
fluohesje alleen volstaat zeker niet. Fietsverlichting en reflectoren zijn 
niet alleen verplicht, ze zijn gewoon ontzettend belangrijk.

Een slechte fietsverlichting is uit de 
top drie van ergernissen verdwenen, 
dit blijkt uit de tweejaarlijkse enquête 
van Fiets DNA en Fietsberaad Vlaan-
deren. De reden is waarschijnlijk de 
verkoop van elektrische fietsen, die 
meestal goed uitgerust zijn met de-
gelijke verlichting. De groei van de 
naafdynamo in het wiel zorgt ook 
voor verbetering. Maar is dat wel ge-
noeg?

Wat zegt de wet?
Tussen het vallen van de avond en het 
aanbreken van de dag en wanneer 
het zicht beperkt wordt tot 200 meter 
moet de fietsverlichting worden ge-
bruikt. Vooraan een wit of geel, knip-
perend of vast, niet verblindend licht. 
Achteraan is een rood licht verplicht, 
zichtbaar vanaf 100 meter.

Reflectoren
Driewielers met 
twee wielen 
achteraan moet 
vooraan één en 
achteraan twee 
reflectoren heb-
ben. Bij driewie-
lers met twee 
wielen vooraan 
moeten er twee 
witte reflectoren 
vooraan zitten en één rode achter-
aan. Ook bij beide fietsen moeten er 
reflectoren op de pedalen zitten. Dit 
geld trouwens ook voor de gewone 
fiets alsook één reflector vooraan 
en één achteraan. Een witte reflec-
terende strook op de omtrek van de 
band of twee zijdelingse reflectoren 
in het wiel behoren ook tot de wette-
lijke verplichting.

Overschat fluohesje niet
Uit een recente studie van de Rijks-
universiteit Groningen (NL) blijkt dat 
een fluohesje overdag zeker zijn nut 
heeft maar ’s nachts weegt het niet 
op tegen een goede fietsverlichting. 
Fluorescerende strips of een band 
met lampjes rond de enkels scoren in 
donkere omstandigheden veel beter.

Wintertips
Gladde of besneeuwde wegen, het 
lijkt veraf. Soms zorgt de weermaker 
onverwacht voor een stevige winter-
prik. Enkele handige tips zullen onge-
twijfeld voor meer veiligheid zorgen.
- Zet je zadel wat lager, een lager 
zwaartepunt zorgt voor meer stabili-
teit.
- Laat een beetje lucht uit je banden, 

een lagere bandendruk geeft meer 
grip.
- Check het profiel van je banden, hoe 
dieper de groeven hoe minder je glijdt.
- Winterweer geeft meer kans op val-
partijen, een fietshelm biedt extra be-
scherming tegen hoofdletsels. 

Glinsterende klinkers of asfalt wijzen 
op ijzel. Kijk steeds ver genoeg vooruit 
zodat je steeds op tijd kunt reageren 
op andere weggebruikers. 
Rem met twee remmen tegelijk en 
nooit te bruusk. Een spoor van plat-
gereden sneeuw is vaak glad. Je fietst 
dan beter door de verse sneeuw! 

De ideale mobiliteitswereld
Als elke weggebruiker zich aan 
de wegcode houdt, met respect 
voor iedereen en vooral voor de 

jongeren en ouderen, dan ko-
men we een stap dichter bij een 

ideale mobiliteitswereld.

Tekst en illustraties: Fietsersbond 
(Zemst; Luc Van Ingelgom, 

Chris De Laet) 
en VSV (Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde)
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Nieuwe hobbyclub De Locloods
HOFSTADE - De Locloods is een nieuwe vereniging die werd opgericht in oktober 2022.   
Recent vond de vzw haar clublokaal in Hofstade. Bezielers zijn ex-Hofstadenaar Sven  
Vandersmissen, voorzitter, en bestuursleden Christophe Rillaerts, uit Zemst-Bos, en Martijn  
Burgers, uit Hever.

MSC De Locloods is een vereniging 
van modelspoorbouwhobbyisten 
je weet wel die mannen (of dames, 
kan natuurlijk ook) die treinbanen en 
spoorwegbruggen in miniatuur na-
bouwen en daar modeltreintjes en 
-locomotieven op laten circuleren. 
Recent is die liefhebberij terug in op-
mars. Een nawee van corona toen 
gedwongen thuiszitters een hobby 
zochten die je gemakkelijk thuis kan 
beleven. Modelspoorbouw is zo’n 
hobby.

De Locloods was al een tijd op zoek 
naar een geschikt clublokaal, waar 
ze hun geliefkoosde liefhebberij, mo-
delspoorbouw, in de praktijk konden 
brengen. Recent vonden ze dat in een 
deel van de oude chirolokalen van 
Hofstade, die leegstonden en dus op 
die manier een nuttige herbestem-
ming konden krijgen, en die ze van 
de parochiale vereniging Hofstade 
Centrum – in ruil voor een regelmati-
ge tapbeurt in het Kranske - mochten 
opknappen en in gebruik nemen. 

Sven vertelt hoe dat gekomen is: “Tij-
dens corona hadden wij een virtuele 
vereniging want we mochten niet sa-
menkomen. Dus bouwde elk lid thuis 
zijn eigen spoorweginfrastructuur 
als het ware. Na Corona konden we 

samenkomen en brachten we onze 
bouwsels met dozen aan en bouw-
den die dan samen uit op een geza-
menlijke tijdelijke locatie. Dat is nogal 
een gesleur en niet zo praktisch dus 
waren we al een tijd op zoek naar een 
permanent clublokaal. Dat hebben 
we nu gevonden in de oude chirolo-
kalen van Hofstade aan de Ambroos-
steenweg, achter de parochiezaal en 
naast de petanquehal. Die zijn we nu 
duchtig aan het renoveren en schil-
deren.” Christophe licht hun plannen 
verder toe: “Het plan is om iedere 
vrijdagavond samen te komen met 
de leden in het clublokaal om daar 
aan onze modelspoorweg te bouwen. 
Ook andere activiteiten zouden we 
willen ontwikkelen, zoals workshops, 
opleidingen, uitstappen naar andere 
clubs, etc. We trekken ondertussen 
ook nieuwe leden aan wat met een 
permanent lokaal wel gemakkelij-
ker loopt. Onze ambitie is om uit te 
groeien tot een vereniging met enkele 
tientallen leden uit de regio Zemst en 
Mechelen en omstreken. De belang-
stelling is al redelijk groot. We willen 
ook inzetten op de jeugd en dat zal 
zich vertalen in lagere of geen lidgel-
den voor jongeren, aandacht voor de 
digitalisering en automatisering van 
de modelspoorwegbouw, de organi-
satie van jongerendagen, etc …”

De club is ook op andere fronten ac-
tief. Zo organiseerden ze op 20 no-
vember in Den Hangar aan Perron M te 
Mechelen hun tweede ruilbeurs voor 
spoorwegmodelbouw. 21 standhou-
ders stalden daar hun modelsporen 
en treintjes uit en de bedoeling is om 

de liefhebbers bijeen te brengen en 
tot het kopen en ruilen aan te zetten 
en ervaringen uit te wisselen.

Dure hobby?
Of modelspoorbouw een dure hob-
by is? Sven: “In principe niet. Wij zijn 
niet per se verzamelaars van antieke 
en dus dure modeltreintjes. We knut-
selen en maken veel zelf. Treintjes 
en sporen en andere infrastructuur 
worden dus dikwijls zelf in elkaar ge-
timmerd. Maar pas op: het gaat ver-
der dan bouwen alleen: veel aandacht 
gaat ook naar speciale effecten (lich-
ten, geluidseffecten, stoom, ….) waar-
door er trouwens meer dan een loco-
motief op hetzelfde circuit kan rijden.” 

Wie lid wil worden van de club of inte-
resse heeft om eens vrijblijvend langs 
te gaan vanaf januari, de vermoede-
lijke officiële opening van het clublo-
kaal, kan zich aanmelden via www.
de-locloods.be/lid-worden of via het 
emailadres info@de-locloods.be.

Tekst: Bart Coopman, 
foto: Jean Andries
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  www.gentlemenvilvoorde.be      
J.B Nowélei 43 - 1800 Vilvoorde      T. 02 251 03 95

GENTLEMEN
exclusieve herenmode
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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!



23

De Filmerij doet uw hart sneller slaan
ZEMST - De hartverwarmende en ontroerende film ‘The last bus’ is ideaal als aanloop naar de 
feestdagen. Na de kerstvakantie staat voor het eerst dit seizoen een razend spannende psycholo-
gische thriller op de affiche.

Dinsdag 20 december
THE LAST BUS 

We vouwen de kaart van Groot-Brit-
tannië open: neen, niet één van die 
plattegronden uit Google Maps, maar 
een échte ouderwetse landkaart die 
heerlijk kraakt en ritselt. We plaatsen 
de top van onze wijsvinger helemaal 
bovenaan op de kaart, in het uiterste 
noorden van Schotland, en vervol-
gens dalen we via Liverpool af naar 
Land’s End, het laagste puntje van 
Cornwall. Dit is het meer dan 1300 
kilometer lange traject dat wordt af-
gelegd door Tom, een hoogbejaarde 
knar in de avond van zijn leven, die 
met de bus terugkeert naar zijn oude 
woonst in Land’s End om een belofte 
te vervullen. Onderweg ontmoet hij 
mensen die een doorsnee zijn van de 
Engelse bevolking en altijd is er wel 
een omstaander die zijn smartphone 
tevoorschijn haalt en de beelden on-
line zet. 

Zo wordt Tom zonder het te besef-
fen stilaan een nationale bekendheid. 
Deze heerlijke roadmovie zal u zeker 
niet onberoerd laten. Vergeet uw zak-
doek niet!

Dinsdag 10 januari 2023
LAS BESTIAS

De goedmoedige Fransman Antoine 
en zijn vrouw Olga verbouwen bio-
logische tomaten voor de plaatselij-
ke markt in een paradijselijk Spaans 
bergdorp in Galicië. 

Hun geluk raakt echter meer en meer 
verstoord door de intimiderende pes-
terijen van twee veeboeren, zeker 
wanneer in het dorp gestemd moet 
worden over de komst van windmo-
lens.

In deze wurgend spannende thriller 
is niks of niemand clichématig zwart- 
wit. De idealistische bioboeren zijn 
uiteraard vóór groene energie maar 
niet als er tien windturbines achter 
hun pesticidevrij veld dreigen op te 
doemen. 

De conservatieve autochtone kei-
koppen die nooit iets van die groene 
nieuwlichterij moesten weten zijn 
plots pro nu blijkt dat ze een aardige 
cent aan de green deal rond zo’n tur-
bine kunnen verdienen.

Als je weet dat deze film zijn oor-
sprong vindt in het waargebeurde ver-
haal van een Nederlandse bio-boer 
die in 2010 spoorloos verdween in het 
noordwesten van Spanje zal je na het 
zien van deze film wel twee keer na-
denken als je ervan droomde ooit een 
lapje grond te kopen in het Zuiden.

Tekst: Herman Jacquemin

Info:
Tickets à 5 euro via 

www.gcdemelkerij.be
aanvang 20 u.
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Muzikale ondernemer
ZEMST – Jean-Paul Ruys, van KeyMa , bouwt zijn professionele bezigheden af en wil zich voortaan 
meer toeleggen op zijn hobby, muziek. 

Alhoewel Jean-Paul geen geboren en 
getogen Zemstenaar is, mag zijn firma 
KeyMa een echte Zemstse zaak ge-
noemd worden. Na opgegroeid te zijn 
in Sint-Stevens-Woluwe kwam de mili-
taire dienstplicht eraan, maar in plaats 
hiervan koos Jean-Paul voor de Rijks-
wachtschool en werd onderofficier. Hij 
werd rijkswachter te paard en aange-
zien hij toch wel één jaar gemeentelij-
ke muziekschool had gevolgd, werd hij 
toegevoegd aan de Koninklijke Escorte 
als solist tweede trompet. 

Carrièreswitch
Na deze carrière ging hij in de verwar-
mingsbranche en kwam in 1996 in 
Zemst wonen, eerst in de Linterpoor-
tenlaan. In 2000 verhuisde hij naar de 
Brusselsesteenweg en werd de bvba 
KeyMa opgericht. Als verwarmingsin-
stallateur (verwarming en productie 
van warm water) en waterbehandeling 
(ontkalken en regenwaterbehande-
ling) gaat hij er prat op dat bijna al zijn 
klanten Zemstenaars zijn, zodat hij ze 
allemaal snel en afdoend kunnen be-
diend worden. 

Ook is dit bedrijf reeds jaren een vaste 
adverteerder van de Zemstenaar. 
Door de corona-uitbraak moest ook in 
deze branche op een andere manier 
gewerkt worden, daar enkel depanna-
ges mochten uitgevoerd worden. De 
pensioenleeftijd kwam in zicht…

Liefde voor keyboards
En zo gebeurde het dat het keyboard 
vanonder het stof werd gehaald en 
Jean-Paul terug begon te spelen en 
opnieuw plezier kreeg in muziek spe-
len. Helaas speelt de tand des tijds ook 
hier een rol en moest hij ondervinden 
dat zeer lang pianospelen toch knap 
lastig, zelfs pijnlijk werd. Maar techno-
logie staat gelukkig niet stil en de tradi-
tionele Roland maakte plaats voor een 
modernere Yamaha en met de nodige 
aanpassingen kan er volop gespeeld 
worden met minder pijnlijke vingers 
als gevolg. En ja, ook de weg naar het 
You tube kanaal werd gevonden. Met 
regelmaat worden liedjes opgenomen 
en Key Jie-Pie kan al rekenen op een 
honderdzeventig abonnees.

Je kan hem vinden onder de zoeknaam 
Jean-Paul Ruys, je abonneren doet 
hem steeds plezier. Hij speelt voorna-
melijk klassiekers en meezingers voor 
jong en oud.

Met zicht op een welverdiend pensioen 
werd ook het pad naar het vrijwilligers-
werk geopend. Samen met zijn vrouw 
gaat Jean-Paul in woonzorgcentra die 
hem er om verzoeken een namiddag 
muzikale ambiance brengen voor de 
bewoners. En of dit gesmaakt wordt. 
Bij dit immer enthousiast publiek zijn 
het vooral de oudere melodieën die 
veel succes kennen en er wordt mee-
gezongen dat het een lieve deugd is.

Zijn bvba blijft bestaan, voorname-
lijk voor de ontkalkers. Zijn bezigheid: 
twee tot driemaal per maand muziek 
brengen met gelukkige gezichten als 
cadeau en de vraag om beslist terug te 
komen. Als dat geen schoon pensioen 
mag zijn.

Tekst: Katia De Vreese,
foto’s: Jean Andries 
en Jean-Paul Ruys

De bewoners genieten van een vleugje muziek gespeeld door Jean-Paul.
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André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12



26

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren
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Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde
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23 medailles op WK Kenpo Karate
ZEMST-BOS - 23 kenpoka’s van Zen Kenpo System vertrokken eind oktober samen met hun trainers 
en hun vele supporters naar Lourdes, Portugal. Het doel: hun stempel drukken op het WK Kenpo 
Karate. En of ze dat gedaan hebben. Team Belgium behaalde maar liefst 23 medailles, waarvan 7 
wereldtitels! Ik sprak met de broers Tristan (18) en Trevor (17) Babau-Geerinckx. Op hun allereerste 
WK werden zij respectievelijk wereldkampioen self-defense en vice-wereldkampioen sparren.

American Kenpo is een zeer dyna-
mische sport met de nadruk op zelf-
verdediging, techniek, respect en 
sportiviteit. In het kenpo bestaan er 
verschillende disciplines zoals tradi-
tionele vormen, wapenvormen, crea-
tieve vormen, groepsvormen en zelf-
verdedigingstechnieken. 
Tristan: “Bij ons is kenpo nog niet zo 
ingeburgerd, maar wereldwijd zijn er 
al vele clubs. Hollywoodsterren Bruce 
Lee en Steven Seagal waren de uit-
hangborden van de sport. En ook Elvis 
Presley was een groot liefhebber. Het 
kenpo-embleem kleefde zelfs op zijn 
gitaar.”

Kenpo vergt veel training
Zen kenpo System is de enige Belgi-
sche club waar je American Kenpo kan 
beoefenen. In deze club in Mechelen 
brengen Tristan en Trevor wekelijks 
verschillende uren door met trainen. 
Ze noemen de club dan ook “hun 
tweede thuis”.
Trevor: “Hoe meer ik train, hoe liever 
ik het doe. De trainers zijn uiteraard 

heel serieus met hun werk bezig, 
maar ze weten er altijd wel iets leuks 
van te maken.”

Tristan geeft naast de trainingen ook 
twee keer per week les aan de kin-
deren. “Dat doe ik heel graag, maar 
hopelijk kan ik dit blijven combineren 
met mijn studies. Ik zit net in mijn eer-
ste jaar Elektromechanica in De Nayer 
en dat is wel mijn prioriteit”, zegt hij. 

“Zelfs Elvis was 
fan van kenpo.”

De broers blijven ambitieus en willen 
graag zo hoog mogelijk geraken.
Trevor: “Het duurt jaren van intensie-
ve training vooraleer je een andere, 
hogere gordel kan bemachtigen. Op 
het allerhoogste niveau geraken is ei-
genlijk een levenswerk.”

Nog veel meer winnaars
Maar de broers Babau-Geerinckx zijn 
niet de enigen die met een medail-
le en titel naar Zemst terugkeerden. 
Ook deze Zemstenaren vielen in de 
prijzen: Mona Dries, Bo Thielemans en 
Sander Thielemans, Jitske Gillardin, 
Lara Gillardin en Gust Gillardin, Tim 
Vanheerswynghels, Cheyenne Cloots, 
Eleonore Cloots en Emely Cloots. Een 
welgemeende proficiat aan alle deel-
nemers!

De lessen zijn toegankelijk voor ieder-
een, met of zonder ervaring. Ben je 
benieuwd naar kenpo? Surf dan zeker 
naar www.zen-kenpo.be.

Tekst: Kim Willems,
foto’s: Ingrid Geerinckx en 

Zen Kenpo System

Team Belgium glundert na een fantastisch WK



28

 

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

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

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

Bakkerij Kim
Brusselsesteenweg 301 

1980 Eppegem
0475 58 69 49

Openingsuren: 
maandag tot zondag: 6u30-18u00

woe: gesloten

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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E: info@verlinden-interieurbouw.be
T: 0496993027
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Zangstemmen worden gesmeerd… Traditiegetrouw vieren de leden van 

het kerkkoor elk jaar een teerfeest in november. Dit jaar hebben de vrou-

welijke koorleden besloten om een extra etentje in te lassen met een 

gezellige avond in Bistro Schom in Zemst (Ana)

De allerkleinsten van HZ’93 behaalden goud op het start2volley- toernooi. Het was een leuke, voor sommigen een eerste, ervaring met het wedstrijdgebeuren en smaakte alleszins naar meer.
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Op 29 oktober 2022 was het feest aan het benzinestation in Elewijt. De kinderen en 
echtgenote van uitbater John De Ron vonden dat het na 30 jaar hoog tijd werd dat hij 
eens in de bloemetjes werd gezet. Mathilde gaf de voorzet om een verrassingsfeestje 
te organiseren. Gust, Emma, An en jobstudent Siemen sprongen graag mee op de kar. 
Het werd een ochtendfeestje waar iedereen die zin had mocht aanschuiven voor een 

koffie, fruitsap, koekjes, cake en koffiekoekjes.

Het eerste pannenkoekenfestijn van Samana Eppegem op zondag 
30 oktober in de parochiezaal was een groot succes. “Bedankt 

aan iedereen die kwam eten en aan de vele helpende handen. Een 
jaarlijks evenement is alvast in de maak”, zegt bestuurslid Elke 

Van Gompel.
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Alex Heyvaert werd die dag 62 lentes jong, trakteerde prompt met 

een cocktail en dat werd bijzonder gewaardeerd. 

Yvonne, Sophie en Conny van FC Zemst 
werken mee aan een gezonde clubkas en 

de goede werking bij FC Zemst. Elke week 
zorgen ze voor belegde broodjes en verse soep.

De Weitse Gans (nog niet verloren dit seizoen en met vijf punten 
voorsprong aan de leiding) organiseerde tijdens de competitie-
wedstrijd tegen KWB Hombeek een aperitiefmoment. De koks 

van de Belgische nationale ploeg (Wouter en Bartel) zorgden voor 
lekkere gerechten. Halfweg de tweede helft bij een 2-2 stand 

liep een bezoekende speler een beenbreuk op en werd naar een 
ziekenhuis overgebracht. De scheidsrechter en beide ploegen 

beslisten na lang oponthoud de wedstrijd te stoppen. Een groeps-
foto met de koks, tappers Helene en Jens, Weitse Gans leden en 

supporters mocht uiteraard niet ontbreken (boven)
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Daarnaast waren twee renners geselecteerd voor het WK in Buenos Aires: Sietse 

Troost 2e jaars (drie x top 5) en Jorun Geerts 1e jaars (twee x top 5). Naast deze 

kampioenen werden de renners tot 12 jaar ook beloond voor hun technische voor-

uitgang.

Laureaten en ereplaatsen kampioenschap skeeleren: Linde De Roeck, Anke Moens 

en Klaas Vermont (pupillen). Nans De Voogdt, Roos Vermont, Staf Trekels en 

Maarten Lamberts (scholieren). Noor Leyers, Louise Malu, Malté Vermeir en Fons 

Trekels (cadetten). Jorun Geerts (seniores en juniors). Gino Alderweireldt en Tom 

Vennix (liefhebbers).

Reko Zemst heeft dit jaar zes provinciale kampioenen en drie Belgische kampioe-
nen: Maarten Lamberts, Fons Trekels en Sieben Troost (scholieren, cadetten jongens 

en heren jeugd).
Totaal behaalde medailles op BK (miniemen tot en met liefhebbers): 15 gouden, 17 

zilver en 15 brons.
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*** Op zondag gratis hapjes ***

CAFE RICHELIEU

Bij Cindy & Co
Brusselsesteenweg 374

1980 Eppegem

Openingsuren: 

Elke dag open van 10u tot ....
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Triathlon met extra pit
HOFSTADE – Sportievelingen, zet het alvast in jullie agenda. Op zaterdag 13 mei 2023 organiseert 
Greenpeace in Sport Vlaanderen Hofstade haar eerste triathlon voor het goede doel. Deelnemers 
én toeschouwers zijn van harte welkom. Opgelet, het is geen gewone triathlon, want zwemmen en 
fietsen zijn vervangen door klimmen en kajakken!

Greenpeace
Greenpeace medewerker Gunter zegt 
nog even in het kort waar Greenpeace 
voor staat.
‘’Greenpeace is een onafhankelijke 
organisatie met één belangrijk doel 
namelijk het klimaat en de diversiteit 
te beschermen. Dat objectief pro-
beert Greenpeace op een geweldloze 
manier te bereiken, onder meer door 
een samenwerking met andere orga-
nisaties en door een mobilisatie van 
de burgers.’’

Een speciale triathlon
‘’Onze triathlon is geen gewone tria-
thlon. Het is allereerst een estafette 
triathlon. Dat betekent dat het een 
wedstrijd is tussen teams, bestaande 
uit drie deelnemers. Elke deelnemer 
kiest één van de drie sporten: 2,4 ki-
lometer lopen, een tiental minuten 
klimmen of 1 kilometer kajakken. 
Terwijl één teamgenoot zijn of haar 
prestatie levert, hebben de twee an-
deren even de tijd om uit te rusten of 
te supporteren. De bedoeling is om 
binnen de tijdspanne van vier uur de 

grootste afstand af te leggen, dus het 
competitie element is zeker aanwe-
zig.’’

Symboliek
‘‘Wij hebben gekozen voor dit type tri-
athlon omdat wij er een symboliek in 
wilden verwerken’’, legt Gunter uit. 
‘‘Het onderdeel ‘lopen’ komt overeen 
met onze demonstraties te voet, het 
‘klimmen’ verwijst naar de keren dat 
wij een gebouw beklimmen om bij-
voorbeeld een spandoek op te han-
gen en het ‘kajakken’ refereert naar 
de bootjes waarmee wij bijvoorbeeld 
in de haven soms protestacties voe-
ren.’’

Voor iedereen toegankelijk
‘‘De triathlon is voor iedereen toe-
gankelijk vanaf de leeftijd van zestien 
jaar. Je hoeft geen grote atleet te zijn, 
een basisconditie is ruim voldoende. 
Ook aan de toeschouwers, familie en 
vrienden hebben wij gedacht. Voor 
het evenement creëren wij een heus 
dorpje met drankstandjes, food-
trucks, muziek en animatie. ‘Het dorp’ 

is gratis toegankelijk voor iedereen en 
je kan er meer informatie krijgen over 
hoe Greenpeace ijvert voor de be-
scherming van het klimaat. Het is ook 
in ‘Het dorp’ dat de winnende teams 
en de teams die de meeste fondsen 
hebben verzameld in de spotlight ge-
zet zullen worden.’’

Inschrijvingen
‘‘De triathlon van Greenpeace is na-
tuurlijk wel een fundraising event. Dat 
betekent dat we deze sportieve activi-
teit combineren met het ophalen van 
fondsen in het kader van de bescher-
ming van het klimaat. 
Elk team dient minimum 900€ op te 
halen om te kunnen deelnemen. 
Voor giften vanaf 40€ wordt een fis-
caal attest afgeleverd.
Greenpeace zal  de opgehaalde fond-
sen gebruiken om campagnes en ac-
ties te bekostigen. 
De teams kunnen zich inschrijven via 
deze website (zie link onderaan deze 
pagina).
Het inschrijvingsgeld per team be-
draagt 40€ per persoon.’’

Greenpeace nodigt alle sportievelin-
gen en supporters uit om zoveel mo-
gelijk met de fiets of het openbaar ver-
voer te komen.

Schrijf hier je team in: 
https://www.greenpeace-triathlon.
org/nl-NL

Tekst: Alain Dierckx,
foto: copyright Greenpeace

Greenpeace team verwacht jullie massaal! 
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Brasserie Oud Sempst

Brusselsesteenweg 86

1980 Zemst

0475/33.17.59

www.oudsempst.be
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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
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La Bamba
Het was half december, grijs en kil. De dagen gingen maar open en toe. Jef was nog eens naar de brievenbus gegaan 
om te zien of er nog geen kerst- of nieuwjaarskaartjes in zaten. “En, nog niks?”, vroeg Marjet nieuwsgierig. “Noppes 
mens, just den Humo, en weer nen dag te laat”, zuchtte hij. “Kaartjes zijn uit de mode den dag van heden. Iedereen 
zit bezig op zijn scherm”. Jef en Marjet waren 45 jaar getrouwd en elk jaar hadden ze trouw hun lijstje afgewerkt. 
Zeker 35 in totaal. Hij maakte iedere keer een passend tekstje, zij schreef het in haar schoonste geschrift. Drie sta-
peltjes werden gemaakt: een om te bussen op hun zondagse wandeling, een tweede met adressen die hij met de 
fiets zou rond doen, en een derde voorzien van postzegels. Die gingen als eerste weg. “Met de post weet je immers 
nooit”, luchtte hij zijn gemoed. “Vroeger kregen we alle dagen post, nu hooguit twee keer per week. Zoals het hen 
uitkomt zeker? Dikke miserie, zeg dat Jef het gezegd heeft!” Jef strekte kreunend zijn krakende ledematen. Marjet 
bladerde wat in hare Libelle. “Weet ge wat Jef? Als ge nu onzen houtkachel eens zou aansteken? Ik zal de chauffage 
al afzetten. We doen de gordijnen toe. En ze kunnen allemaal de pot op!” Kort nadien lichtten de eerste vlammen op 
en flikkerden de lichtjes in hun plastieken kerstboom, al tien jaar dezelfde. “Als we nu eens iets dronken?”, zei Marjet 
zoetjes. Daar kon Jef niet aan weerstaan. “Voor u een cognacske zeker? Ik pak wel ne porto”. Jef liet het zich welge-
vallen. Marjet bladerde wat nostalgisch door oude fotoalbums, Jef genoot gniffelend van Het Gat van de Wereld en 
Uitlaat. Net wat hij nodig had. Ondertussen had Marjet hun oude vinyl-platendraaier aan de praat gekregen, zonder 
dat hij er erg in had. Met de volumeknop helemaal open, galmde plots ‘La Bamba’ door het huis. “Hé, zal ’t gaan, ja?”, 
schrok Jef recht uit zijn zetel. “Sorry, sorry! Onze kleine heeft dat de laatste keer op maximum laten staan”, suste 
zij. De laatste keer dat hunne ‘jongste kleine’ dat gedaan had was zeker 15 jaar geleden. Toen hij terug zijn kamer 
was ingetrokken nadat het was afgeraakt met zijn eerste lief en hij al hun oude vinylplaten van onder het stof had 
gehaald. Lou Reed, David Bowie, Pink Floyd, AC DC, The Sex Pistols… Hij had toen niets anders meer, de stakker.

“Weet ge nog, Jef, onzen eerste kuskesdans, in de parochiezaal, op die natte dansvloer onder zo’n draaiende glitter-
bol?” En óf Jef het zich herinnerde! Hij had toen met zijn vrienden aan den toog wat pintjes staan drinken toen plots 
iedereen wegschoot naar de dansvloer. Den Bamba! In een grote kring met de armen over de schouders van je buur, 
wachtend tot iemand van het andere geslacht uit het midden je kwam halen om drie keer te kussen…”Je was drie 
jaar ouder en je wist niet eens wat je moest doen! “, plaagde Marjet hem. “Maar ik was nog nooit naar een T-dansant 
geweest. Wie zou het mij als moederskindje geleerd hebben?”, antwoordde Jef met een fonkelende knipoog. Marjet 
vulde hun glaasjes nog eens flink bij, zette de plaat opnieuw op, en trok Jef tegen ‘haar gilee’, net zoals een halve 
eeuw geleden, toen alles nog moest beginnen…
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Alex & Alain

Y arriba y arriba
Arriba y arriba, y arriba iré
Por ti seré, por ti seré
Bamba, bamba, bamba, bamba
Bamba, bamba, bam-bam

Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, soy capitán
Soy capitán, soy capitán
Bamba, bamba, bamba, bamba
Bamba, bamba, bam-bam, bamba… 

Alex – Térieur - Lauwens
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN
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‘Vrienden van Martha’ brengen drink 
uit op overleden cafébazin.
ELEWIJT - Veertigers, maar ook jongeren en ouderen, brachten op kermiszondag in Elewijt een 
laatste drink uit op Martha in haar café ‘Willem Tell’. Martha werd negentig en overleed in septem-
ber. Ze stond meer dan een halve eeuw achter de toog. Alle dagen, zonder rustdag. Haar klanten 
sprak ze zonder onderscheid aan met de koosnaam ‘menneke’.
Veel van die ‘mennekes’ waren pre-
sent op die laatste drink voor een 
postume hulde aan Martha. Drank 
werd er aan het ‘Martha-tarief’ van 1 
euro verkocht. Samen met haar ver-
dwijnt ook café ’Willem Tell’, vele jaren 
het trefpunt voor warme gezelligheid.
“Tweede Kerstdag was jarenlang de 
topdag voor het café en een jaarlijks 
treffen met jeugdvrienden”, weet 
Koen Malu. “In het domein van Hof-
stade werd er dan een manche van de 
wereldbeker veldrijden gereden, waar 
we in groep naar toe gingen. Na de 
cross trokken we naar Martha om er 
na te praten bij het ronkende kolenka-
cheltje en de pilsjes aan 1 euro. Toen 
de cross niet meer in het domein ge-
reden werd, bleven we het wedstrijd-
verloop op het TV scherm bij Martha 
volgen. Hamburgers en pilsjes zorg-
den er voor de gezelligheid.”

Nog Nuus ?
In 2009 vierde Martha haar gouden 
jubileum als caféhoudster en de groep 
bedacht haar met een verrassings-

feestje. ”De talrijke anekdotes, herin-
neringen en een stukje historiek van 
het café en van Martha bundelden we 
in een eenmalige uitgave ‘De Gazet-
te Van Martha’ met ondertitel ‘Voets 
nog Nuus?’ (Verder nog nieuws). Deze 
vraag stelde Martha aan al haar klan-
ten om op de hoogte te blijven van 
alles wat er reilde en zeilde in ons 
dorp. Op dat feestmoment kwam ook 
acteur Pol Goossens langs, Frank in 
Thuis en de favoriet van Martha”, zegt 
Koen.

Zelfbediening
De biervoorraad in café Willem Tell 
stond er in de kelder. Dat werd voor 
Martha een probleem toen haar heup 
opspeelde en ze moeilijk de trappen 
op en af kon. Viermaal moest ze on-
der het mes waardoor haar klanten 
moesten overschakelen op zelfbedie-
ning. Ze gingen zelf hun pilsjes in de 
kelder halen en de bazin hield de dop-
jes bij voor de latere afrekening. 

Zelf hield Martha het bij watertjes, 

fruitsap of limonade. ”Bier en alcohol 
drink ik nooit en dus heb ik de roes van 
zat zijn nooit gekend“, zei ze op haar 
tachtigste. Pap daarentegen lustte ze 
alle dagen en in alle smaken.

Van Londerzeel naar Elewijt
Martha Walschap werd in Malderen 
(Londerzeel) op 9 januari 1932 gebo-
ren als jongste van acht. Haar moe-
der stierf toen ze drie jaar was. Haar 
eerste man en haar vader stierven in 
een woningbrand. in 1959 leerde ze 
Cois kennen waarmee ze trouwde en 
in Elewijt het café en een aanpalend 
winkeltje openhield en dat liep goed. 
Er was een liggende wip, een vissers-
club, fanfare De Korenbloem, een 
spaarkastje, de jagersclub, de Liberale 
Partij en later de jongeren die zich de 
Sixties noemden.

“Café houden was voor Martha veel 
meer dan pintjes tappen”, zegt Koen. 
”Ze kon overweg met alle generaties, 
steeds bereid om mensen te helpen 
en een grote kindervriend. Bij velen 
een herinnering om te koesteren, wat 
we op kermisdag ook deden.”

Vrienden van Martha namen afscheid van de waardin en café Willem Tell.

Martha toen ze tachtig werd.
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Feestbuurderij lokt veel nieuwsgierigen
ZEMST - Buurderij Zemst verhuisde van de Schranshoeve te Eppegem naar hun nieuwe locatie Hof 
van Beieren te Zemst. Dit werd gevierd op dinsdag 15 november met een “feestbuurderij”. 

Lokale producenten verzamelden in 
de gerenoveerde oude schuur van 
wijlen boer Leon, om er hun streek-
producten voor te stellen. Vzw Hof 
van Beieren, organisator van de buur-
derij, zorgde voor een glaasje bubbels 
of sap. 
Ook vzw Windkracht Zemst, die in 
december naar het Hof van Beieren 
verhuist en die normaal zorgt voor de 
thuisleveringen van Buurderij Zemst, 
was al present. 

Wat is de buurderij?
Buurderij Zemst is een streekmarkt 
waarbij men online kan bestellen bij 
meerdere lokale producenten (mo-
menteel 21). Bestellen dient wekelijks 
te gebeuren voor zondagnacht. 

Op maandag en dinsdag bereiden/
oogsten de producenten wat er be-
steld is, zodat klanten op dinsdag hun 
uiterst verse en smaakvolle produc-
ten kunnen ophalen. 

Op deze manier zijn er ook geen over-
schotten voor de producenten.

Meer info: www.boerenenburen.be

Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries

Vele nieuwsgierigen kwamen proeven 
van al het lokaal lekkers dat Zemst en 

omstreken te bieden heeft.

Ook vzw Windkracht Zemst hielp deze 
feesteditie ter plaatse mee.

Nog ‘Martha-weetjes’ die Koen  
noteerde.
• Peter Vandenberge - ook een vriend 
van Martha- was de bedenker en de 
uitgever van “De Gazette van Martha”. 
Peter overleed in 2017 op 51-jarige 
leeftijd. 
• Verschillende klanten hadden tij-
dens het laatste evenement de spe-
ciaal gemaakte “ik ben een vriend van 
Martha” polo aan.
• Communiceren met William van 
bakkerij Merckx deed Martha via de 
gehaakte gordijntjes in het café. Was 
het gordijntje toe mocht er een brood 
op de vensterbank gelegd worden. 
Was dit half open, dan was er nog 
brood genoeg.
• Martha was een grote dieren-
vriend, katten vonden vlot de weg 
naar haar café en bleven daar dik-
wijls dan ook de rest van hun leven.   

Haar haan ‘Janne-
ke’, die blind bleek 
te zijn, voederde ze 
de rest van zijn le-
ven in haar achter-
keuken.
• Tijdens enkele 
zotte avonden werd 
vaak de platenspe-
ler opgezet. Het 
meest gevraagde 
liedje van Martha 
was steevast 
Amanda Lear met Follow me. 
• Tijdens een laatste rondgang werd 
op de zolder een gedenksteen gevon-
den van Maria Van Innis (vermoedelijk 
een familielid van Hubert Van Innis 
aangezien Martha en Cois ook een ver-
re link hadden met Hubert Van Innis) 
en ook enkele mooie herinneringen  
van de liggende wip en het café zelf.

• In de Zemstenaar nr 48 staat ook 
een volledig artikel over Martha.
• Suzy en John, haar buren, hebben 
zich jarenlang elke dag bekommerd 
over haar.  Ze waren zoveel meer dan 
gewone mantelzorgers. 

Tekst en foto’s: 
Juliaan Deleebeeck

De organisatoren van het laatste evenement. (vlnr Bart - 
Koen - Johan - Luu en Joeri) 
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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

ALLE KARWEI RENOVATIE

Werken dringende herstellingen

GSM: 0497/ 776.781  

BE 0693.846.740

Nieuw Bistro Schom8
Alle dagen open vanaf 10.00u

Zaterdag vanaf 15.00u

Tel: 0469 / 16 73 40 voor alle reservaties

Dirk & Patrick
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Horeca in Groot Zemst herleeft
ZEMST / EPPEGEM -  Nieuwe uitbaters in café Rubenshof (Eppegem), café (feestzaal) Amadeus 
(Zemst-Bos) en café De Kroeg (Zemst).

Afscheid van Lieve
Na drieëntwintig jaar wel en wee in 
café Rubenshof meegemaakt te heb-
ben, gaat Lieve met pensioen.
In haar afscheidsspeech, tijdens een 
groots feest, nam Lieve afscheid van 
haar trouwe klanten en bedankte ze 
haar medewerkers.
Lieve verdwijnt echter niet volledig uit 
beeld, ze zal nog inspringen op druk-
ke momenten.

Bestuurslid Sandra Moons van de 
wielerclub De Zennetrappers:
“Tijdens het negenveertig jarige be-
staan van De Zennetrappers was Lie-
ve drieëntwintig jaar uitbaatster van 
ons clublokaal, Rubenshof. Ze was al 
die jaren ook hoofdsponsor.
Wij willen Lieve heel graag bedanken 
voor het gezellige onthaal, de lekkere 
drankjes en de steun die wij altijd heb-
ben ontvangen. We hopen dat ze nog 
vele jaren zal genieten van haar wel-
verdiend pensioen en hopen natuur-
lijk haar nog regelmatig te begroeten 
op onze activiteiten”.
Veronique en Dirk zijn voortaan de 
uitbaters van café Rubenshof.
No way was het antwoord van Vero-
nique toen echtgenoot Dirk afkwam 
met het idee om het Rubenshof over 
te nemen.
Na vele gesprekken, wikken en we-
gen, besluiten ze toch om de sprong 
te wagen.

Door het combineren van haar job als 
onthaalmoeder in de week, de orga-
nisatie van haar gezinsleven met haar 
twee kinderen en het uitbaten van 
een café, was er wel wat stress om de 
uitdaging aan te gaan.

Angst was er ook wel volgens Vero-
nique. “Ga ik dit graag doen en voor-
al kunnen met nul procent ervaring, 
gaan de klanten ons aanvaarden na-
dat ze drieëntwintig jaar Lieve als uit-
baatster hadden?”
“Eén ding is nu al heel duidelijk, ja, 
ik doe dit graag en ja, het café en de 
mensen daar zitten nu al in mijn hart.
Ik zal zeker mijn uiterste best doen 
om zo snel mogelijk alles onder de 
knie te krijgen om de klanten met 
een glimlach te kunnen bedienen.” 
vervolgt Veronique.

Een nieuwe wind
Chantal en Gerry serveren voortaan 
frisse pintjes in café De Kroeg.
Het café op de hoek van de Armstraat 
en de Brusselssteenweg heeft na het 
vertrek van de vorige uitbaters de 
deuren alweer geopend.
De Kroeg is en blijft een traditioneel 
bruin café, een ontmoetingsplek voor 
alle Zemstenaars.
Zeven dagen op zeven kan je genieten 
van een lekkere Maes of Cristal.
“Ook de Affligem Tripel van het vat 
valt goed in de smaak bij de klanten.” 
weet Gerry.

Ook Bos weer blij
Jolien De Winne en Kris Krakowczyk 
heropenen het café (en feestzaal) 
Amadeus in Zemst-Bos.
The place to be in Zemst-Bos heeft 
midden oktober terug de deuren ge-
opend.
Jolien De Winne en Kris Krakowczyk, 
ook wel gekend van cateraar Kok-
ovoko, zijn de nieuwe eigenaars en 
nemen het café en de feestzaal dus 
over. 

Zelf zullen ze niet al te vaak achter 
de toog staan. Deze eer is weggelegd 
voor Cindy Huybrechts, die voor de 
klanten de pintjes zal tappen.
Kris en Jolien zullen zich voornamelijk 
bezighouden met het uitbaten van de 
feestzaal en met Kokovoko.
“De menukaart wordt sterk uitge-
breid. In de week kan je terecht voor 
een spaghetti, een croque en andere 
snacks. Tijdens het weekend kan
de klant uit verschillende suggesties 
kiezen”, vertelt Kris.
Meer info over de feestzaal kan je 
vinden op www.kokovoko.be. De ope-
ningsuren van het café: elke dag van 
16 uur tot 23 uur behalve op woens-
dag en donderdag.

Tekst: Fernand Vander Aerschot,
foto’s: Jean Andries
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We gaan weer uit de bol met ZFL!
ZEMST - 15-16-17 december is het kerstdorp aan de Melkerij de gezelligste plek in Zemst. Struinen 
langs de kerstmarkt, ambiance met De Romeo’s, gezellig samen afterworken of brunchen: dit eve-
nement maakt Zemst weerom een paar graden warmer! 

Een rijk gevuld programma
De kerstmarkt van Zemst Leeft en 
het evenement van Zemst For Life: 
ze staan al een paar jaren garant voor 
sfeer en gezelligheid in Zemst. Dit jaar 
bundelen de organisatoren de krach-
ten om een gezellig kerstdorp uit te 
bouwen op de parking van de Melkerij 
in Zemst. Daar is iedereen drie dagen 
lang welkom om te wandelen tussen 
de kersthutten, Zemstse verenigin-
gen te steunen, de dansbenen los te 
gooien, of gezellig samen te after-
worken of brunchen. Families kunnen 
dan weer met de kinderen deelnemen 
aan de fakkeltochten op vrijdag of de 
kindernamiddag op zaterdag. Els: “We 
gooien dit jaar echt alles in de strijd 
voor dit evenement. Een sterk team 
werkt al een jaar aan dit evenement, 
sinds we vorig jaar moesten annule-
ren. 
Daarom maakten we het extra speci-
aal en strikten we een grote naam als 
De Romeo’s. Elke dag wordt het ge-
zelliger dan ooit!” 

Acties met één doel 
Op de kerstmarkt vind je Zemstse 
verenigingen. Lennert: “Dit is elk jaar 
een fijn evenement, en verenigingen 
hebben hier lang naar uitgekeken. 
Zemst komt echt samen op de kerst-
markt.” In de podiumtent is alles van 
Zemst For Life vzw. Daar steun je het 
goede doel van ZFL: alle opbrengst 
gaat rechtstreeks naar de droom om 
kansarme gezinnen in Zemst dit jaar 
te ondersteunen. 

Zemstenaars 
geven om 

Zemstenaars
Els: “Voor de minderjarige kinderen 
willen we een mooi, nieuw, zelfge-
kozen cadeau kunnen schenken, en 
elk gezin krijgt ook een aperitiefdoos 
om de feestdagen net iets warmer 
en specialer te maken. We hopen ook 
nog wat opbrengst over te hebben 
om te schenken aan Wrapped in Love, 

die spulletjes maken voor kwetsba-
re mama’s. Zemstenaars geven om 
Zemstenaars, en dat willen we laten 
voelen.

”Het is dan ook hartverwarmend om 
te zien hoe sponsors, sympathisanten 
en verenigingen samenkomen voor 
dit doel. Verenigingen en moedige in-
dividuen zetten al verschillende acties 
op om geld in te zamelen, en mensen 
met een briljant idee voor een actie 
kunnen nog steeds terecht bij ZFL. 

Hulp gezocht 
Voor het evenement worden nog hel-
pende handen gezocht, vooral om de 
veiligheid mee in goede banen te lei-
den. 

Wie zich daarvoor kandidaat wil 
stellen of goede contacten heeft, 
mag zich melden bij ZFL via de  
contactgegevens op hun website.

Tekst: Laura Schoevaers, 
foto: Ines Deboeck

ZFL: samen voor kwetsbare 
gezinnen! 
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