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WAT MAAKT ERA VAN EYKEN ZO UNIEK:

   Schattingen
   Verkavelingen
   Waardebepalingen
   Uitzetten gebouwen
   Plaatsbeschrijvingen
   Opmetingen - Verdelingen
   Verkoop
   Verhuur
   Syndicus

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,

Zullen we beginnen met nieuwjaarswensen? Awel, onze redac-
tie wenst jullie het allerbeste voor 2023. Een jaar vol dromen die 
uitkomen, een jaar vol leuke momenten. Een jaar om nooit te 
vergeten! 

Op pagina 20 kijken we met veel plezier eventjes terug. Welke 
artikels bleven bij? Welke artikels veroverden een plekje in ons 
hart? En mijn hart, dat maakte alvast een paar sprongetjes bij het 
zien van al die mooie tractors. En ook mijn dochters stonden vol 
bewondering te kijken naar al die lichtjes. Was je er niet bij? Geen 
probleem, je kan een verslagje vinden in deze editie. 

Wie me ook echt charmeert, is Louis. Hij is ondertussen 75, maar 
zorgt nog met veel plezier voor z’n 1000 variëteiten appelen. En 
natuurlijk krijg ik het ook heel warm van al die mooie acties van 
Zemst For Life. Kortom, weer een goed gevulde Zemstenaar. 

Lach zoveel je kan, daar word je vrolijk van!

Liefs,
Sofie

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com               

Een nieuw jaar en dat beginnen we meteen met een 
oproep!

Love is in the air in februari. 
Daarom zijn we op zoek naar getrouwde koppels.

En niet zomaar getrouwde koppels, maar koppels die 
tegen hun allereerste liefje ‘ja’ zeiden.

Ben je al sinds de kleuterklas stapelverliefd op jouw 
vrouw? 
Of leerde je heel jong je man kennen en zijn jullie nog 
steeds een happy paar?

Wel, laat het ons dan zeker weten en wie weet komen 
we bij jullie langs voor een leuke babbel en toffe foto.
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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

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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Eén grote familie, een toffe kliek
ZEMST - Terwijl andere verenigingen steeds vaker aanlopen tegen de ‘vergrijzing’ van hun leden, 
doet toneelkring ’t Groeit het zeer goed. Liefst vijf jongeren, beneden de dertig, hadden een rol in 
de recente productie ‘Boerenverdriet’.

Ik heb afspraak met een aantal van 
deze jonge acteurs (rond 30 jaar of 
jonger), en stel de vraag aan Chiel Van 
Horenbeeck of hij het geheim kent 
van zoveel in toneel geïnteresseerde 
Zemstse jeugd. 

Chiel:“ Ik kwam samen met mijn moe-
der naar de voorstellingen kijken en 
heb er geen gemist, denk ik. Nu speel 
ik bijna elke voorstelling sinds 2017 
en van bij de start voel ik me welkom. 
In het begin beperkte mijn inbreng 
zich tot enkele zinnen, maar metter-
tijd leer je steeds meer en meer van 
je toneelcollega’s en natuurlijk van de 
regisseur”. ”Het is een groot voordeel 
voor een toneelkring uit alle leeftijds-
categorieën te kunnen putten bij hun 
leden. Dit verruimt de mogelijkheden 
bij de keuze van een nieuw stuk” sluit 
Thaïs Brems - éen van de hoofdrol-
spelers in de recente opvoering - bij 
hem aan. Ook zij sloot eerder toeval-
lig aan bij de bestaande kliek in 2017. 

De leeftijden van de acteurs variëren 
vandaag van 23 tot 83 jaar, met zus 
Frieda en broer Eddy Lauwers – voor-
zitter en trekker van de groep - als 
ouderdomsdekens, daarnaast ook 
Kris Lauwers, Geert Poncelet, Katrien 
Vanhemelen en Kris Metraes . 

Tuur Lammens, in het stuk boeren-
zoon, beaamt: “Ik werd rijkelijk laat 
gevraagd of ik deze rol wou opne-
men vanwege een noodzakelijke  

vervanging. Ik had nooit eerder aan 
toneel gedaan, maar toen ik toch op 
de vraag inging werd ik van bij de start 
in de grote familie van ’t Groeit opge-
nomen en gesteund”.

Eén grote onderneming
Bij wijze van spreken gaat, zodra de 
laatste voorstelling afgelopen is, het 
bestuur van de toneelkring op zoek 
naar een nieuw stuk. Er wordt heel 
wat gelezen, gewikt en gewogen wie 
er geschikt is voor welke rol en of het 
geheel ook kan werken. De geselec-
teerde leden worden dan voor de zo-
mer aangesproken of ze de bewuste 
rol kunnen opnemen. Hun toezegging 
vergt van hun een grote verantwoor-
delijkheid en inzet van september tot 
eind van de vertoningen in december. 
Het is een kleine ploeg met weinig tot 
geen back-up en iedere wijziging of 
onverwachte gebeurtenis heeft grote 
impact. Niet alleen een Corona-pan-
demie, maar bijvoorbeeld ook afwe-
zigheid op een repetitie. 

Lachen met Boerenverdriet.
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Deze repetities gaan grotendeels ’s 
avonds in de week door, maar afhan-
kelijk van de productie, kunnen de 
scenes soms opgesplitst worden. 

Zo hoeft niet altijd iedereen aanwezig 
te zijn in functie van zijn rol. Dit gaat op 
tot de laatste weken, wanneer het de-
cor klaar is, en alles in mekaar gepast 
wordt. Zo wordt het decor, net zoals 
de affiche, telkens weer op maat, tot 
in de kleinste details uitgewerkt. De 
parochiezaal te Zemst wordt gere-
serveerd voor repetities en voorstel-
lingen; gelukkig mag het decor blijven 
staan. Er gaat ook veel aandacht naar 
rekwisieten, telkens opnieuw een uit-
daging voor hetzelfde team. Zo waren 
er bijvoorbeeld dit jaar, elke voorstel-
ling, verse bloemen en een stokbrood 
in de mand van boerin Mina wanneer 
deze van de markt kwam.

Met als resultaat: 8 opvoeringen van 
11 enthousiaste acteurs voor bijna 
duizend toeschouwers, aan een de-
mocratisch prijsje. Voor elke productie 
zijn er ook zo’n 30-tal medewerkers 
achter de schermen, die mee zor-

gen voor een geslaagde voorstelling, 
maar nooit in de spotlights komen te 
staan. Zo verzorgen deze o.a. de mo-
gelijkheid tot nakaarten ter plaatse bij 
een frisse pint of een tas soep. Niet 
niks dus!

Een rijke ervaring
“Silke Janssens (gestart in ‘t Groeit 
JONG in 2011) en Pauline Leye (haar 
tweede rol dit jaar) kunnen dit zeker 
ook beamen” zegt Thaïs. “Telkens ik 
thuis kom na de repetities heb ik alle 
dagdagelijkse stress losgelaten. Voor 
mij althans is dit zuivere ontspan-
ning, de perfecte uitlaatklep.” “Zowel 
tijdens de repetities als tijdens voor-
stellingen versterken we mekaar” 
vervolgt Chiel. “Geen enkele voorstel-
ling is dezelfde en met de opgebouw-
de ervaring trekken we ons steeds uit 
de slag. Nu nog meer: omdat de re-
gisseur (Philippe Ackerman) uit eigen 
rangen komt is er heel wat inspraak 
en aanpassing mogelijk zodat we ons 
echt goed voelen in onze rol”.
“Ik vind het leuk om in de huid van 
een personage te kruipen en eens 
iets totaal anders te kunnen doen”, 

bevestigt Silke. “Het is een zeer tof-
fe bende met gevarieerde leeftij-
den wat het ook net boeiend maakt.  
Iedereen kan er gewoon zichzelf zijn 
en er is ruimte om te zeggen wat er op 
je lever ligt. Na de repetities blijven we 
vaak nog iets drinken en worden er 
soms hapjes meegenomen, dit zorgt 
voor een goeie groepssfeer en zo leer 
je iedereen ook kennen buiten het to-
neel. We zijn een hechte groep, maar 
wij staan zeker klaar om iedereen met 
open armen te ontvangen!”

Ook eens proberen?
Na vele jaren leeft opnieuw het idee 
bij ’t Groeit om te starten met jeugd-
toneel. Wie interesse heeft en tussen 
de 14 en 25 jaar is, surft best eens 
langs bij www.tgroeit.be. 

Maar alle leeftijden zijn uiteraard wel-
kom!

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

Jong en oud samen in 't Groeit. 
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Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34

E-mail garage.vandereviere@proximus.be

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

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
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Nieuwe sportstudio
HOFSTADE - Wil je aan je figuur en gezondheid werken, maar heb je weinig tijd of motivatie om 
uren in de fitness te staan? Binnenkort heeft Body21 dé oplossing voor jou!

Kevin Wielemans en Rudi Stroobants 
(van Sports2), beiden Hofstadenaren, 
slaan de handen in elkaar om de Zem-
stenaar te helpen bij een gezondere 
levensstijl. Samen hebben deze twee 
trainers een passie voor verantwoord 
sporten. De jarenlange ervaring die 
ze hebben opgebouwd met personal 
coaching, sportmassages, voedings-
advies, trainingsleer, bloedanalyses 
en supplementenontwikkeling gaan 
ze bundelen tot een nieuw sportief 
initiatief: Body21.

Body21 
Body21 opent in februari 2023 de 
deuren en zal een uiterst moderne 
gezondheidsstudio in Hofstade zijn, 
die inspeelt op de sportieve noden 
van de Zemstenaar. Vanaf dan kun-
nen Zemstenaren zich  inschrijven 
voor een gratis proefsessie. Doordat 
Body21 met EMS-trainingssystemen 
(elektrische pakken) werkt, neemt 
de studio afstand van de klassieke 
trainingsmethoden. Body21 gebruikt 
dus technologie van de 21ste eeuw 
om sneller slanker, fitter en sterker te 
worden. En dat met slechts 21 minu-
ten per week! De efficiënte full body 
EMS-workouts in groepen van maxi-
mum 3 personen zullen worden ge-
geven door Kevin en Rudi. 

EMS
EMS staat voor “Electro Musculaire 
Stimulatie”. In Nederland is het een 
grote hype, maar ook in België begint 
het op te komen. Voor de training trek 
je een pak aan, dat medisch goedge-
keurd is. In het pak zitten elektroden 
die impulsen naar de spieren over het 
hele lichaam sturen. Tijdens een EMS-
-sessie ontstaan er 45.000 spiercon-
tracties (150x meer dan in rust) waar-

door de spieractivatie van 30% naar 
90% stijgt. Tijdens de training wordt 
de intensiteit van jouw pak afgesteld 
op jouw niveau en doelen. De bedoe-
ling is dat echt iedere Zemstenaar kan 
komen trainen, jong, oud, sportief of 
niet, omdat er wordt getraind zonder 
gewrichtsbelasting. EMS is ook doel-
treffend om rug-, nek- en knieklach-
ten te verhelpen. Er zullen sessies te 
volgen zijn voor EMS-groepstraining, 
cardio, pijnbestrijding en passieve 
EMS waarbij je traint zonder zelf te 
bewegen. 

Massages en voeding 
Body21 voorziet ook massages en 
voeding coaching. Zware spieren of 
een stijve nek worden in een thera-
peutische of ontspannende massa-
ge weggemasseerd door Vince, een 
vriendelijke en gepassioneerde mas-
seur. Wie wat extra hulp wil bij het af-
vallen of bij het opbouwen van spier-
massa, zal bij Body21 terecht kunnen 
voor afslank- en spieropbouwende 
shakes van bijvoorbeeld Sports2. Rudi 
is specialist in het maken van voe-
dingsschema’s en helpt je daar graag 
mee verder. 

Wil jij ook graag sneller resultaat in 
minder tijd? Dan maakt Body21 graag 
tijd voor je vrij in hun openingsmaand. 
Boek een opendeurafspraak via www.
body21.be, en krijg een gratis proef-
sessie!

Tekst: Laura Schoevaers en 
Kevin Wielemans, 

foto: Ronald de Kort

Body21 ondersteund door Sports2
info@body21.be
www.body21.be

Zemstsesteenweg 3, Hofstade

Opening met inschrijvingen en 
gratis proefsessies: 
vanaf februari 2023

Tarieven: 
tussen €19 en €35 per sessie. 
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Van Dionant nieuwe trainer Elewijt
ELEWIJT - Dieter Van Dionant, de voorbije jaren hoofdcoach van Rode, is de nieuwe trainer van 
eerste provincialer KCVV Elewijt. Een kennismaking.

Waarom KCVV Elewijt?
“KCVV Elewijt is een ambitieuze club 
met structuur en een mooie aan-
hang”, begint Dieter zijn verhaal. 
“Ik volg de mooie club reeds vele jaren 
voor voorzitter Rudy Bautmans, waar 
ik veel bewondering voor heb. Ik ken 
de kern van KCVV Elewijt en alle spe-
lers van eerste provinciale. Ik kreeg 
enkele goede aanbiedingen van an-
dere clubs. De groen-witte club was 
de meest concrete, een mooi voorstel 
en nieuwe uitdaging. 
Ik heb niet getwijfeld.”

Een deugddoende overwinning
Na een zware nederlaag bij Bertem 
Leefdaal, een reeks van 1 op 18 en 
een gedeelde laatste plaats na de 
heenronde, werd met Geert Deferm in 
onderling overleg een einde gesteld 
aan de samenwerking. Bodegem-
Kapelle United was de eerste wed-
strijd met de nieuwe trainer. Het was 
een deugddoende 2-0 overwinning.  

Na de wedstrijd straalde een tevreden 
Dieter en die bijzonder sympathiek 
overkwam bij supporters en pers.  

Tegen leider Beigem-Humbeek trok 
KCVV Elewijt de positieve lijn door 
maar werd niet beloond met een sco-
reloos gelijkspel. Met 4 op 6 heeft de 
nieuwe trainer alvast zijn debuut niet 
gemist.

Voetbal, een plezante hobby
“KCVV Elewijt heeft voldoende kwali-
teit om een mooie terugronde te spe-
len”, is zijn visie. “Discipline en menta-
liteit zijn mijn codewoorden. Voetbal 
blijft voor iedereen op de eerste plaats 
een hobby en het moet plezant zijn.  
Ik zag vooral een gretige 
groep en enkele spelers heb-
ben me aangenaam verrast.  
De collectieve kracht van een groep 
is de basis van alle succes. De eerste 
opdracht is hier een stabiele club voor 
eerste provinciale maken. We gaan 
daarin slagen”, benadrukte Dieter Van 
Dionant.

In de marge vernamen we ook nog 
dat Philippe Van Buggenhout de taak 
overneemt van Kevin Spiessens als 
nieuwe T2. 

Kevin besloot al eerder dat de combi-
natie met zijn werk moeilijk werd en 
hij verliet de sportieve staf. 

Tekst en foto’s: Jean Andries

Dieter Van Dionant (T1) en Philippe Van Buggenhout (T2), nieuwe leiders van de 
sportieve staf.
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Een rijk van bomen en struiken
WEERDE – Ruim 1000 variëteiten appelen, 500 soorten peren, honderden verschillende rassen 
van pruimen, druiven, kersen, tientallen diverse soorten frambozen, hazel- en okkernoten, kas-
tanjes, mispels... En dat allemaal in de rijke ‘boomgaard’ van Louis Hoegaerts, in Weerde ook wel  
‘de Mechelaar’ genoemd. 

Wie al eens langs Trage Wegen wan-
delt, heeft de boomgaard van Louis 
zeker al ontwaard. Een halve hectare 
vol vitaminen, volledig biologisch ge-
teeld.

Beschermingsmiddelen
“Dertig jaar geleden was ik op zoek 
naar een stuk grond”, steekt Louis (75 
lentes jong) van wal. “Ik werkte toen 
bij de provinciale groendienst Antwer-
pen in het Vrijbroekpark van Mechelen 
en kon er niet genoeg van krijgen. Ik 
had immers een opleiding genoten in 
de tuin- en bosbouw, met nadien nog 
een specialisatie in beschermings-
middelen, begrijp me goed: geen be-
sproei- of verdelgingsproducten!” 

Maar na je tuinwerk in het  
Vrijbroekpark koos je voor nog wat 
extra tuinwerk in Weerde?
“Laat me zeggen dat het een wat uit 
de hand gelopen hobby is. Ik was toen 
45 en niets was me te veel. Buiten 
bezig zijn met planten, struiken en 
bomen, was mijn leven. Tevens een 
vorm van fit blijven. Ook nu nog, 15 
jaar na mijn pensionering. Maar ik hou 
wel de kerk in het midden. Voor de 
middag thuis bij mijn vrouw – en mijn 
kinderen toen zij nog thuis woonden – 
na de middag hier in mijn tuin en nooit 
op zondag!”

30 jaar geleden stond hier dus 
niets?
“Dat klopt, ik ben begonnen op grond 
waarop voorheen graan en suiker-
bieten werden geteeld. Maar al rap 
kwamen de bomen en het enten, het 
zoeken naar nieuwe soorten. Elke 
boom hier heb ik zelf opgekweekt. Te 

beginnen bij de aankoop van de on-
derstam, en dan maar enten. Telkens 
van een andere variëteit, om zo weer 
een nieuwe te creëren. Het was ook 
vooral zoeken heel het jaar door naar 
ziekteresistente rassen via natuurlij-
ke beschermingsmiddelen, zoals bv. 
bloeiende planten te laten gedijen 
om het stuifmeel als voedsel te laten 
dienen voor de nuttige insecten die de 
schadelijke verdelgen”. 

Zure appel
In de beginjaren startte Louis met 
het aanplanten van oude variëteiten 
en met na te gaan welke specifieke 
kenmerken deze hebben. “Door deze 
kenmerken te versterken of met an-
dere gewilde kenmerken te kruisen 
kan men uitstekende appels beko-
men, zoals saprijk, droog, met minder 
appelallergie, geschikt voor suiker-
ziekte, zuur, zoet, ziekteresistent en 
daarbij nog lekker ook! Het zijn gespe-
cialiseerde bedrijven die zich bezig-
houden met het creëren van nieuwe 
variëteiten. Iedereen kan trouwens 
proberen om een nieuwe variëteit te 
maken. Ik wens ze daar ook graag alle 
geluk bij! Wist je trouwens dat hoe 
zuurder een appel is, hoe minder hij 
verkleurt na het snijden? Het is ook 
een teken dat hij rijk is aan vitamine 
C”.
              
Wat doe je met al dat fruit dat je 
hier teelt?
“Heel in het begin verkocht ik het fruit, 
maar daar ben ik gauw mee gestopt. 
Ook kinderen mochten komen pluk-
ken. Ik liet ook fruit drogen of maakte 
er gelei of sap van. Maar daar ben ik 
ook mee gestopt. De leeftijd zeker?”

Oproep

Snoeien, enten, de bodem bewerken 
en onkruidvrij houden, plukken… 
Het is inderdaad een hele klus die 

iets te veel wordt voor Louis alleen. 
Hij heeft dan ook beslist om over te 
gaan tot de verkoop van zijn grond 
aan de Nationale Boomgaarden-

stichting maar met de voorwaarde 
dat het ‘zijn’ boomgaard blijft zo-
lang hij kan. En dat wil hij nog wel 
even, graag met wat extra hulp. 

Daarom doet hij een warme oproep 
aan vrijwilligers die hem elke eerste 
zaterdag van de maand een handje 

willen komen toesteken. “Wie wil 
helpen is altijd welkom”, besluit 

Louis. (tel. 0484/86.49.21; email: 
Louis.Hoegaerts@skynet.be).

Tekst: Alex Lauwens, 
foto: Jean Andries

Louis praat met passie over zijn 
boomgaard. 
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De Filmerij: uitverkocht en  
uitgekookt
ZEMST – Het gaat hard voor de Filmerij: de film van 24 januari is helaas al volledig uitverkocht. 
Maar niet getreurd: twee weken later serveren we voor het eerst een restaurantfilm die je boven-
dien in de bar van de Melkerij kan komen voorproeven.

Dinsdag 24 januari 

ONZE NATUUR

Voor de eerste keer in de zevenjarige 
geschiedenis van De Filmerij is een 
filmavond meer dan een maand voor 
de voorstelling volledig uitverkocht, 
enkel via de sociale media en mond-
reclame. 
Al meer dan 200.000 mensen gingen 
naar ‘Onze Natuur’ in de bioscoop kij-
ken: het is dan ook een adembene-
mend mooie film voor jong en oud. 
Het paringsritueel van de lentevuur-
spin, de ontpopping van het vliegend 
hert, de landing van een zwerm kraan-
vogels op de Hoge Venen, boksende 
hazen… het wordt allemaal in beeld 
gebracht met de kwaliteit die we ge-
woon zijn van wildlifedocumentaires 
op de BBC of National Geographic.
Mechelaar Pim Niesten, één van de 
regisseurs van de film die op 24 ja-
nuari na de film in de foyer van de 
Melkerij nog een nabespreking geeft, 
wist me te vertellen dat het oorspron-
kelijk niet de bedoeling was om een 
bioscoopfilm te maken. Toen de ca-
mera’s in 2019 begonnen te draaien 
was het plan om enkel een documen-
tairereeks te maken voor Canvas. Pas 
wanneer de reeks volledig gemon-
teerd was kwam men op het idee om 
met al het beeldmateriaal een bio-
scoopfilm te maken.
Dit voorjaar al is de documentaire-

reeks te zien op Canvas. Wie de film 
heeft gemist kan zo toch nog meege-
nieten van het wildste, mooiste, ont-
roerendste en indrukwekkendste wat 
onze natuur te bieden heeft.

Dinsdag 7 februari 

BOILING POINT

‘Boiling point’ speelt zich af in een po-
pulair Londens restaurant waar chef 
Andy de boel draaiende, de potten 
kokende en de klanten tevreden pro-
beert te houden.
We treffen hem in volle actie op de 
drukste avond van het jaar, net voor 
kerst: in principe is dat alleen al ge-
noeg om een normaal mens de no-
dige stress te bezorgen, maar tot 
overmaat van ramp daagt net voor de 
opening van zijn restaurant een con-
troleur van de voedselwareninspec-
tie op, én blijkt zijn irritante ex-baas 
– ondertussen uitgegroeid tot een 
beroemde televisiekok – een tafeltje 
gereserveerd te hebben. En uiteraard 
komt die niet geheel toevallig langs in 
het gezelschap van een uitermate be-
ruchte restaurantjournaliste…

Ook tussen de rest van het cliënteel 
zitten volop types die uw restaurant-
bezoek misschien ook al eens vergald 
hebben: would be wijnkenners die er 
niet voor terugdeinzen om een per-
fecte fles terug te sturen, gezinnen 
met blèrende kinderen, een groep 
half zatte feestneuzen, foute Don Ju-
ans die gênant opzichtig met het per-
soneel flirten…
Los van het meeslepende verhaal en 
de uitmuntende acteerprestaties is de 
film ook nog eens een onwaarschijn-
lijke cinematografische heksentoer, 
want de film is in welgeteld één shot 
opgenomen. Midden in de covidperio-
de, en op twee dagen tijd!

Tip!
Kom op 7 februari al tegen 
half zeven naar de Melkerij. 

In de bar kan je dan proeven van 
“Smoked pulled pork kroketten” 
met een slaatje, frietjes en een 

sausje voor de democratische prijs 
van 17 euro. Zo kom je meteen al 
in de sfeer van de film. Hiervoor 

dien je wel apart te reserveren op 
telefoonnummer 0470/656989. 

Smakelijk!

Tickets à 5 euro via 
www.gcdemelkerij.be.

Aanvang 20 u.
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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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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Personeel fietst 150.000 km naar 
gemeentelijke werkplek 
ZEMST – In 2019 besloot Zemst om haar personeel te motiveren om met de fiets naar het werk 
te komen, met de mogelijkheid om een fiets te leasen. Dat is een succes gebleken want over een 
periode van 4 jaar is het fietspercentage met 30% gestegen. 7 op de 10 personeelsleden fietsen nu 
regelmatig naar hun werk.

Sinds 2019 krijgt elk personeelslid 
van de gemeente de mogelijkheid 
om in een fietsleaseformule te stap-
pen. 25 leerkrachten van de drie ge-
meentelijke basisscholen en 89 me-
dewerkers van de gemeente stapten 
in. Op vier jaar tijd zorgde dit voor een 
stijging van het fietspercentage met 
30%. In 2022 fietste het gemeente-
personeel van Zemst al 150.000 km 
bij elkaar.

Fluitend naar het werk 
“Naar het werk fietsen heeft alleen 
maar voordelen”, zegt burgemeester 
Veerle Geerinckx. “Met dit initiatief 
willen we ons personeel op de fiets 
krijgen zodat ze de auto aan de kant 
laten staan om naar het werk te ko-
men. Goed voor de fysiek, het menta-
le welzijn, het milieu en je geldbeugel. 
In het kader van duurzame mobiliteit 
die we in Zemst nastreven is dit een 
geslaagd project.”

Lieve draagt heel wat kilometers bij 
aan het totaalresultaat: “Ik fiets zo-
veel mogelijk naar mijn werk in het 
gemeentehuis. Vanuit Kampenhout is 
dat ongeveer 9 km heen en evenveel 
terug. Dat deed ik eerst met mijn ei-
gen fiets en nu met eentje uit het aan-
bod van de gemeente. Vooral in de 
zomer geniet ik van het landschap en 
de zang van vogels. Het is heerlijk om 
je werkdag zo in te zetten. Alleen in de 
regen vind ik het wat minder prettig.“

Winkelen met de bakfiets
Bart uit Mechelen houdt het bij een 
gewone fiets zonder ondersteuning. 
“Iedere dag twee keer zeven kilome-
ter en tijdens de weekends ga ik ook 
vaak MTB-en met de kinderen. Van de 
twee wagens die we in ons gezin be-
schikbaar hadden hebben we er een-
tje weggedaan en winkelen doen we 
nu met een bakfiets.”

De fietsende personeelsleden zien in 
het fietsgebruik ook andere voorde-
len. ”Je weerstand verhoogt maar ook 
je mentale welzijn vaart er wel bij. Een 
fietstochtje is ideaal om je hoofd leeg 
te maken. Vooral tijdens het thuis-
werken in de coronaperiode voelde 
dat aan als een gemis.”

Sinds dit jaar kunnen personeelsle-
den, net als in de privé, hun bruto ein-
dejaartoelage omzetten in voordelen 
voor bevordering van fietsmobiliteit. 
Daar maakten dit jaar 19 medewer-
kers gebruik van en reeds 35 mede-
werkers tonen interesse voor 2023.

Het fietsaanbod voor het personeel 
droeg er ook toe bij dat Zemst als eer-
ste Vlaams-Brabantse gemeente het 
label Sportbedrijf kreeg.

Tekst en foto’s: 
Juliaan DeleebeeckPersoneelsleden van de dienst administratie fietsten ook in de vrieskou 

naar hun werk.

Onder meer door het fietsaanbod kreeg 
de gemeente het label Sportbedrijf.
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Toen mij gevraagd werd 
het leukste artikel van 2022 in de 
Zemstenaar te kiezen ben ik toch

even gaan nadenken en moest het archief raadplegen.
Hoewel het telkens erg leuk is een eigen ar-

tikel te schrijven, en daarvoor allerlei
Zemstenaren te interviewen, en soms ook al eens de voorpagina te 

halen met mijn artikel, denk ik eerder aan iets van mijn  
collega’s–auteurs, zoals het maandelijkse cursiefje van Alex en Alain.

Wat mij ook aanspreekt is de rubriek ‘Onder de mensen’ met de 
vele foto’s, toegelicht met een korte duiding. Deze foto’s ver-

rassen me telkens weer, ze tonen hoe actief onze
gemeente wel is.

Maar eigenlijk heb ik geen favoriet, maar hou 
net van die mix aan onderwerpen.

Op naar een nieuwe uitdaging, 2023!
Rudi

Ik kies voor 
‘Het Plukpark: 

portret van een passie’, 
door Laura Schoevaers.

Bovendien wist de tuinman ons op 
een vergadering te verrassen met 

heerlijke, zelfgemaakte appelmoes.
 

Alex
Het artikel dat 

ik het leukste vond om 
te lezen, was het artikel 

van Tuinman Timo in oktober. 
Hoe mooi om een jonge kerel 

zo gepassioneerd te zien! 

Laura

De keuze van de redactie 2022
We vroegen onze eigen redactie welk artikel in 2022 volgens hen het leukste was. Ben je zelf 

benieuwd?  Alle artikels zijn digitaal beschikbaar op onze website www.dezemstenaar.com bij het 
tabblad ‘Archief’!

Artikels schrijven en hier-
door mensen leren kennen die 

ondernemend zijn, die ambitieus zijn, 
die iets willen waarmaken. Geweldig! 

Het leukste artikel om te schrijven vond 
ik dat van Nele. Een toffe madam die weet 

wat ze wil en hoe ze er naartoe wil. 
De leukste artikels om te lezen wa-

ren die van de junior reporters. 
Onze toekomst ziet er goed uit. 

Veel lieve groetjes
Sofie

Ik kies voor ‘Zemst 
zien, vroeger en nu’ en ‘de 

Zemstenaar viert 200 edities’, 
beide heel fijn om te lezen.

 Kim Voor mij zijn 
de leukste artikels 

200 x leesplezier in augustus
Of Het Schom herleeft 

 
Daarnaast staat ook FC Zemst 
herfstkampioen in mijn top 3.

Jean

‘Ik kijk met plezier terug 
op alle artikels die ik geschreven 

heb in 2022, maar als ik echt moet kie-
zen, ga ik voor het artikel Weits Goudgeel.

Het was inspirerend om te zien hoe een jong en 
dynamisch koppel als Sonny en Gilke ijvert naar de 

hoogste kwaliteit van hun producten, hoe ze het aan-
gedurfd hebben om te investeren in een gloednieuwe

frituur en hoeveel belang ze hechten aan 
de relatie met en de tevredenheid 

van hun klanten. Chapeau!’ 

Alain

Het leukste  
artikel vond ik Juwnele.

Misschien is dat op zich geen mega 
spannend artikel, maar dit heeft toch 

wel een boost gegeven aan haar juwelen.
De zoon van Nele zit in mijn klas. Hij was zo fier 
op zijn mama toen ze op de voorpagina stond!!!

Ik heb zelf mijn eerste bestelling bij haar ge-
plaatst: oorbellen voor mijn schoonmoeder. 

Groetjes
Carolien
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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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CAFE RICHELIEU

Bij Cindy & Co
Brusselsesteenweg 374

1980 Eppegem

Openingsuren: 

Elke dag open van 10u tot ....

+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn
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Jouw lingerie volledig op maat 
HOFSTADE - Nikita Hendrickx (58) maakte een rigoureuze carrièreswitch. Na een jarenlange loop-
baan in de farmaceutische sector legde ze zich onlangs volledig toe op een eigen zaak in handge-
maakte lingerie. Passen de confectiemodellen jou niet helemaal of ben je op zoek naar een uniek 
stuk, dan ben je bij Pièce Unic aan het juiste adres.

Naaien, patroontekenen, ontwerpen, …  
Nikita volgde verschillende cursussen 
in het volwassenenonderwijs. 
Nikita: “Eerst maakte ik lingerie voor 
mezelf. Mijn cupmaat valt immers er-
gens tussen twee confectiematen in. 
Maar al snel maakte ik me de beden-
king dat ik niet de enige ben met dat 
probleem. Dus dacht ik: waarom niet? 
En sinds de kinderen het huis uit zijn, 
ben ik helemaal voor mijn creatieve 
droom gegaan.”

Op maat van de klant
Van begin tot einde zelf vervaardigd, 
maar vooral ook duurzaam. De mate-
rialen zoals lycra en kant haalt Nikita 
uit België en Duitsland, en als het kan 
zelfs liefst gerecycleerde producten. 
Geen massaproductie bij Pièce Unic 
dus, maar alles op maat van de klant. 
Er kruipt best veel tijd in.

Nikita: “Ik besteed vele uren per dag 
aan een stuk, maar ik doe dat met veel 
plezier. Haast en spoed is zelden goed, 
ook in dit vak. Ik neem altijd mijn tijd 
voor de klanten, want sommigen ko-
men helemaal niet van in de buurt. Ik 
haal er erg veel voldoening uit.”

Ook dames die door ziekte of ampu-
tatie niet meer terecht kunnen bij de 
confectiekledij wil Nikita graag ver-
wennen met comfortabele en elegan-
te lingerie. 

Nikita:” Ik heb verschillende pasmo-
dellen voor beha’s ontworpen. Samen 
met de klant bekijk ik welke aanpas-
singen nodig zijn. We bespreken de af-

werking en na een paar weken is jouw 
lingeriestuk op maat klaar. Ook een 
slip is mogelijk.”

In haar naaiatelier met prachtig uit-
zicht op het Kanaal Leuven-Dijle spen-
deert Nikita veel tijd. Haar collectie 
hangt er uitgestald en ze ontvangt er 
haar klanten.

Nikita: “Mijn man offerde zelfs een deel 
van zijn fietsatelier op als pasruimte en 
ook de piano van mijn dochter kreeg 
ergens anders een plaatsje. Mijn gezin 
steunt me enorm. Mijn kinderen hiel-
pen me het logo ontwerpen en maak-
ten me wegwijs op sociale media.”

Via de website www.piece-unic.be kan 
je een afspraak maken. 

Maar je kan Nikita ook altijd bellen 
op 0471 58 14 84 of mailen naar  
info@piece-unic.be.

Tekst: Kim Willems,
foto: Nikita Hendrickx
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Fia Martino Belgisch kampioen
HOFSTADE - Fia Martino (12) uit Hofstade werd dit jaar Provinciaal en Vlaams kampioen veldrijden 
en zette de kers op de taart op 27 november in Flémalle (Luik) waar ze Belgisch kampioen werd in 
de categorie U12 meisjes eerstejaars aspiranten. 

“Fia rijdt al drie jaar voor de club ‘AA 
Drink Young Lions’, een jeugdafdeling 
van Sven Nijs die het ‘Trek Baloise 
Lions Team’ managet”, vertelt Aldo 
Martino. 
“Op jonge leeftijd is Fia begonnen bij 
de Sven Nijs kampen in Baal tijdens de 
schoolvakanties. Daar proeven jonge-
ren van veldrijden en mountainbike. 
Later sloot ze zich aan bij de ‘AA-Drink 
Young Lions’, waar ze wekelijks traint 
en wedstrijden rijdt. Al twee keer heeft 
Fia met professionele vrouwen kun-
nen meetrainen zoals Lucinda Brand 
en Shirin Van Anrooij, echt mooie mo-
menten voor jeugdige rennertjes. 
Als het veldritseizoen begin maart 
gedaan is schakelt ze over met leef-
tijdgenoten naar het baanseizoen. Zo 
blijven de jonge renners in conditie en 
kunnen ze het hele jaar door stevig 
fietsen”, besluit Aldo.

Tekst: Jean Andries, 
foto: AM

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

Nieuw Bistro Schom8
Maandag gesloten

Zaterdag vanaf 15 uur.
Keuken doorlopend open tot 21 uur.

 
Dirk & Patrick

GSM: 0469/16.73.40
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Op 4 december bracht Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten een 
bezoek aan de Manege Verbrande Brug. “En de kindjes zijn alle-
maal braaf geweest”, zei  Sinterklaas. Jules, Len, Dries, Jochem, 
Ine, Nio, Liam, Gwijde, Lena, Isabelle, Noor en Amber mochten 

van de brave man een snoepje in ontvangst nemen.

De jeugdwerking van FC Zemst bezorgde op vrijdag 9 december de jonge-

ren een leuke namiddag. Voor de komst van Sinterklaas met zijn zwarte pie-

ten konden ze genieten van onwaarschijnlijke truukjes van goochelaar Barry. 

Sinterklaas werd luisterrijk verwelkomd en had voor elke speler snoepjes en 

een geschenk bij. “Iedereen is heel braaf geweest”, benadrukte de Sint. 
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In café Richelieu bij Cindy & Co bracht Sinterklaas met zijn brave pieten 
een bezoek en ze troffen er niets dan brave mensen aan. Stefan Piekaerts 
zong zelfs een leuk deuntje “Dag Sinterklaasje dag…” en dat werd bijzon-

der gewaardeerd.

Ook in WZC Releghem had de Sint voor iedereen wat lekkers bij.
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Dinsdag 6 december kreeg de school GBS De Pimpernel een bezoek van Sinterklaas. 
De Sint kwam per boot naar Humbeek, deed de verplaatsing naar Zemst-Laar en dat 
werd bijzonder op prijs gesteld. De kinderen zorgen voor een mooie ontvangst. Na 

afloop mochten ze allen een beloning in ontvangst nemen omdat ze allemaal zo 
braaf geweest zijn en op school hun best hebben gedaan.

Keizer Karel Vrienden Elewijt organiseerde op zaterdag 3 december een 

Sinterklaasfeest in combinatie met een smoutebollenactie voor Zemst For 

Life. Ook van een glaasje jenever, cava, frisdrank en soep kon het talrijk 

opgekomen publiek genieten. Met 112 porties kunnen de organisatoren 

terugblikken op een geslaagde actie. Uiteraard wilden “de vrienden” graag 

verzamelen voor een foto. 
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Zaterdag 17 december werd in Zemst de vernieuwde werkliedensite ingehuldigd, 

waar het technisch personeel van de gemeente en de bijhorende administratie 

voortaan zullen huizen. De medewerkers mochten de nieuwe naam zelf kiezen. Dat 

werd de ‘Arcade’, een knipoog naar het boogvormige gebouw.

Thijs, Jente, Lenn en Bliss uit de Sweynbeerstraat zijn een actie 
begonnen voor de warmste week. Al een tijdje was er de goes-
ting en de drang om een steentje bij te dragen. Na wat brain-

stormen ontstond hun idee. Samen met papa en mama zochten 
ze een actie op maat om zelf snoepzakjes te maken en deze 
te verkopen in de straten van Elewijt. Al heel snel werden de 

zakjes gemaakt met het nodige enthousiasme. “Als het vlot blijft 
lopen dan gaan we voor 200. De winst gaat naar de warmste 
week van Studio Brussel tegen kansarmoede”, zeggen de fiere 

ouders Simon en Siska.
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Tractorlichtstoet 
ZEMST - Op vrijdag 9 december 2022 trok een stoet van verlichte tractoren door onze gemeente. 
Zo konden jong en oud genieten van een gezellige stoet door onze lokale boeren. 
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Brasserie Oud Sempst

Brusselsesteenweg 86

1980 Zemst

0475/33.17.59

www.oudsempst.be

COLD BEER - GREAT FRIENDS

Café De Rut

BIJ DE JOKKE

WEERDE
Stationsplein 2

E: info@verlinden-interieurbouw.be
T: 0496993027

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

Tervuursesteenweg 668, 1982 Elewijt
www.transportdelaet.com
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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

BE 0693.846.740
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Louis

In onze straat wordt het voetpad niet veel gebruikt. Hoogstens door een passerende jogger of een trotse jonge 
moeder met haar kinderkoets. Louis, een man van in de tachtig, met dik sneeuwwit haar waar vele zestigers jaloers 
op waren, was daarop de uitzondering. Voor hem was het trottoir zijn levenslijn met de buitenwereld. Hij was al tal-
loze jaren weduwnaar en zocht op straat de dialogen die hij thuis niet meer kon voeren. Zijn kinderen leidden in een 
ander dorp elk hun eigen leven, ver hiervandaan, in een wereld die zo verschillend was van de zijne.

Iedereen in de buurt wist maar al te goed dat, als ze de voordeur uit gingen, ze veel kans maakten op een ontmoe-
ting met Louis. Soms leek het zelfs alsof hij op de loer lag. Want ineens was hij daar, met zijn typische manier van 
stappen, ietsje voorovergebogen, en steevast met de beide armen gekruist voor de borst. Ongeacht of de buren en 
ikzelf er op dat moment tijd voor hadden, wachtten wij allemaal gedwee op zijn komst, om dan even met hem te 
praten. Als een soort goede daad. Maar in feite kwam het nooit tot een echt gesprek. Het kwam er altijd op neer dat 
hij sprak en dat wij luisterden. Naar zijn verhalen die zich vele jaren geleden hadden afgespeeld, toen hij nog jong en 
sterk was. Verhalen die we zeker al honderd keer hadden gehoord.

Aanvankelijk probeerde ik om andere, nieuwe onderwerpen aan te snijden, maar die waren helaas nooit een lang 
leven beschoren. Louis keek namelijk bijna nooit TV, een internetverbinding bezat hij niet en van de actualiteit kende 
hij enkel de grote titels op de voorpagina van de krant die hij had zien liggen in de supermarkt. Wanneer ik hem na 
zo’n kort gesprekje duidelijk maakte dat ik dringend ergens naartoe moest - wat niet altijd even waar was, ik beken - 
draaide hij zich zonder tegenstribbelen om en was hij weg. Als ik hem dan zag wegstappen, in de zomer in zijn kraak-
wit marcelleke en in de winter met een dikke sjaal, vroeg ik me telkens weer af of ik ooit zelf zou worden als Louis. 
Op een bepaald moment besefte ik dat het al een tijdje geleden was dat ik hem nog op straat was tegengekomen. 
Ik herinnerde mij dat hij op doktersbevel zijn oude auto had moeten verkopen, en dat hij daardoor meer zou gaan 
fietsen. Maar dat deed hij blijkbaar niet en de straat voelde leeg aan zonder hem. 

Tot mijn buurman mij het slechte nieuws vertelde. Louis was thuis ziek geworden en opgehaald door een ambulan-
ce. Hij was enorm verzwakt omdat hij niet genoeg en niet gezond genoeg at. ‘s Morgens geen ontbijt, op de middag 
één klein stukje vlees en ‘s avonds boterhammen met choco. Nochtans kon Louis beroep doen op een dienst die bij 
bejaarden thuis eten bezorgt. Maar Louis weigerde dat resoluut. Uit gierigheid, uit eigenzinnigheid of was hij gewoon 
te fier om dat te aanvaarden? Louis’ zoon liet weten dat iedereen het raadzaam vond om zijn vader definitief op te 
nemen in een rusthuis.

Iemand die hem niet kende, zou dat normaal vinden op zijn leeftijd. Maar Louis was nog heel kranig, goed bij zijn 
verstand en voorzien van een stel goede benen. En toch beperkten zijn wandelingen zich nu tot de lange gangen 
van het rusthuis en bij goed weer even tot in de tuin en terug. Maar Louis was geen man om bij de pakken te gaan 
neerzitten. Toen mijn buurman me zei dat hij hem regelmatig belde en dat Louis de laatste keer het gesprek had 
afgebroken omdat hij dringend moest gaan dansen, wist ik dat ik we ons over Louis geen zorgen moesten maken. 
Wat niet wou zeggen dat we hem niet misten.

Alain – Térieur - Dierckx
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Alex & Alain
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Plattelandsgidsen
ZEMST - Wanneer het woord gids valt, denkt men automatisch aan een museum of een rondleiding 
in de stad, maar er is meer! Sinds september 2017 heeft de gemeente Zemst haar eigen gidsen, de 
plattelandsgidsen.

Begonnen als een ideeballonnetje 
tijdens de gemeentelijke Landbouw-
raad, rijpte het idee om onze mooie 
plattelandsgemeente iets meer in de 
kijker te stellen. Ook vanuit de scholen 
kwam de vraag om meer duiding over 
de oorsprong van ons voedsel. Het 
idee was om de mensen, zowel kin-
deren als volwassenen, dichter bij de 
landbouw te brengen en hen zo naar 
lokale voedselproducenten te leiden.

Onder leiding van ambtenaar Liesbeth 
Vandenbroucke van de gemeentelijke 
dienst landbouw werd er een oproep 
gedaan om vrijwilligers te ronselen. 
Een opleiding om te gidsen werd ge-
organiseerd en de opkomst was groot. 
Een bonte mengeling van cursisten 
bood zich aan, gaande van leden van 
natuurverenigingen, landbouwers tot 
gewoon geïnteresseerde burgers. Er 
waren zelfs kandidaten vanuit naburi-
ge gemeenten. Gedurende de periode 

oktober 2016 tot maart 2017 gingen 
we wekelijks naar de les of gingen op 
excursie. Na een intensieve maar ook 
zeer leerrijke opleiding werden de 
deelnemers in groepen verdeeld en 
werden er op verschillende boerderij-
en in Zemst een testje georganiseerd.

Van de aanvankelijke groep blijven 
er nu, zoals dat overal gaat, nog een 
harde maar zeer enthousiaste groep 
van een 5-tal personen over. Mede 
daarom organiseert de gemeente een 
nieuwe cursus in 2023 om vers bloed 
aan te trekken. 

We schreven al dat het de bedoeling 
is om Zemst in de kijker te brengen 
met de nadruk op het landelijk karak-
ter van onze gemeente. Het gegeven 
van boer en ecologie is belangrijk en 
het feit dat de boer voor ons voedsel 
zorgt.  Tijden veranderen en er is meer 
nood aan informatie over landbouw 

en klimaat alsook de verregaande 
richtlijnen in de milieuwetgeving. Ook 
zou men ervan versteld staan hoe-
veel techniek en wetenschap er de 
laatste jaren op een landbouwbedrijf 
gebruikt wordt. Dit komt allemaal aan 
bod in de cursus. 

De gidsen ontvangen telkens op de 
boerderij een groep bezoekers gaan-
de van schoolkinderen tot volwasse-
nen, daar krijgen zij een deskundige 
uitleg over het reilen en zeilen op 
een het bedrijf. Dit gaat over bedrij-
ven met melk- of vleesvee, schapen-
boerderijen tot bedrijven met witloof, 
aardbeien of CSA (zelfplukboerderij). 

En dat er bij de jeugd veel onwetend-
heid bestaat, bewijst volgende anek-
dote. ‘’Tijdens een rondleiding op een 
melkveebedrijf kwamen we langs de 
wintervoorraad voederbieten. 

Op bezoek bij landbouwbedrijf Van Haesendonck.
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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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Bij mijn vraag aan de kinderen wat er 
lag, kreeg ik de meest verwonderlijke 
antwoorden gaande van radijsjes tot 
aardbeien en aardappelen, er is dus 
nog werk aan de winkel.’’

Wat at Rubens? Witloof? 
Na enige jaren rijpte dan het idee om 
tijdens de rondleiding ook iets te ver-
tellen over het landschap en erfgoed, 
nl. wandelingen van ongeveer drie 
uur met tussenstop aan een boerde-
rij. Zo hebben we al één wandeling die 
op punt staat, nl. ‘Wat at Rubens ?’

 We wandelen door het boerenland-
schap met een korte tussenstop aan 
het Rubenskasteel en een bezoek 
aan een witloofbedrijf dat nog steeds 
op de traditionele en ambachtelijke 
manier het ‘witte goud’ teelt. De wit-
loofteelt is erg arbeidsintensief maar 
uniek in de wereld! Daar mogen we 
trots op zijn. Tijdens de wandeling 
wordt er door de gids informatie ge-
geven over onze voedselvoorziening 
vroeger en nu, alsook enkele beden-
kingen naar de toekomst toe ‘wat 
eten we in 2050?’. 

Bij deze rondleiding wordt de info 
steeds aangepast volgens het sei-
zoen en de landbouwgewassen die 
we op onze wandeling tegenkomen. 

Ook komen bepaalde historische 
wetenswaardigheden en bijzondere 
landschapselementen uitgebreid aan 
bod. Eigenlijk is de Zenne een beetje 
de rode draad doorheen het traject, 
wetende dat deze rivier honderden ja-
ren de levensader van onze gemeen-
te was.
De nieuwe plattelandscursus start in 
maart 2023, ook info bij Zemst. Voor-
kennis is niet nodig, alleen goesting 
en tijd. 

En nog een laatste boodschap. Dit al-
les staat in het teken van Ontdek en 
PROEF ZEMST. 

Tekst: Stef Apers, 
foto’s: Juliaan Deleebeeck

Praktische info
Voor een rondleiding met gids 

betaal je € 40, hierbij krijg je ook 
een proevertje! De landbouwer 

wiens bedrijf men bezoekt krijgt ook 
een kleine vergoeding volgens het 
aantal bezoekers en voor Zemstse 
scholen is elke rondleiding of be-

drijfsbezoek gratis! Meer info op de 
site van de gemeente Zemst: Plat-
telandsgidsen - Gemeente Zemst. 

 

Frank Leys, Frank Oyen, Stef Apers & Liesbeth Vandenbroucke
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Bij Gery en Chantal
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ALLE KARWEI RENOVATIE

Werken dringende herstellingen

GSM: 0497/ 776.781  
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Voetbalclubs energiebewust
ZEMST - Zoals iedereen zijn onze sportclubs getroffen door de hoge energieprijzen en zijn ze ge-
noodzaakt om te besparen. Sommigen zien zelfs hun supportersaantallen dalen. Waar de mensen 
in betere tijden met plezier na de match of training een pint bleven drinken, gaan ze nu sneller naar 
huis. Alle clubleiders doen hun uiterste best om hun club draaiende te houden. de Zemstenaar 
deed een rondvraag. 

Volgende clubs namen lovenswaardi-
ge maatregelen en geven graag hun 
mening.

KFC EPPEGEM
Marc Roefflaer (algemeen coördina-
tor)
“KFC Eppegem heeft tot op heden 
volgende maatregelen genomen om 
bewuster om te gaan met energie:
- Al onze terreinen met verlichting zijn 
uitgerust met ledverlichting. Het licht-
niveau is instelbaar met een app. De 
intensiteit hoeft niet op het maximum 
te staan.
- Ledverlichting binnen en lichtsen-
soren. Alle verlichting in kleedkamers, 
kantine, toiletten enz. is vervangen 
door ledverlichting met sensor.
- Verlaging van de watertemperatuur. 
De temperatuur van het warm water 
om te douchen werd met enkele gra-
den verlaagd.
- Elektronische thermostaten voor de 
verwarming.
- Uitschakelen van tapinstallaties en 
koelingen bij niet gebruik.
- Minimale verlichting in de kantine.
- Allerhande kleine zaken: deuren niet 
laten open staan, douchen tot mi-
nimale tijd beperken, lichten sneller 
doven na training, licht niet onnodig 
laten branden, temperatuur in kanti-
ne iets verlagen.”

KCVV ELEWIJT
Maarten Boon
“Net zoals de meeste clubs heeft ook 
KCVV Elewijt te maken met zwaar 
gestegen kosten voor energie. Om-
dat we onze lidgelden ‘schappelijk’ 

wensen te houden, hebben we reeds 
enkele besparingsmaatregelen door-
gevoerd. We bekijken welke extra 
maatregelen we nog kunnen tref-
fen. Zo gaat onze cafetaria tijdens 
de week enkel nog op woensdag-, 
donderdag- en vrijdagavond open en 
zal deze niet verwarmd worden. Ook 
vragen we onze jeugdspelers om zo-
veel mogelijk thuis te douchen. We 
bieden nog slechts één verwarmde 
kleedkamer aan tijdens de week voor 
degenen die toch willen douchen op 
de club na de training. Ook bekijkt het 
bestuur welke energiebesparende in-
vesteringen we kunnen doen: o.a. het 
vervangen van bestaande verlichting 
in onze cafetaria door leds, het plaat-
sen van moderne thermostaten (pro-
grammeerbaar) op onze chauffage in 
de kleedkamers en verklikkers voor 
de verlichting. We zitten met een wat 
oudere accommodatie, waardoor de 
verwarmingskosten zeer hoog liggen 
en nu voor torenhoge energiefactu-
ren zorgen. We hopen dan ook dat de 
gemeente en/of de Vlaamse overheid 
met steunmaatregelen op de prop-
pen zal komen.”

FC ZEMST
Jurgen Deman (voorzitter en mana-
ger) 
“Dat de clubs getroffen worden door 
de energiecrisis is zeer zeker een 
gegeven”, weet ook FC Zemst voor-
zitter-manager Jurgen Deman. “Aan-
gezien de clubs volledig zelf instaan 
voor de energie- en waterkosten hoef 
ik u niet te zeggen dat de extreme 
verhoging van de tarieven van elektri-

citeit, gas en water, een flinke slok van 
ons budget opneemt. Als club met 
435 leden en 32 ploegen in compe-
titie is het verbruik dan ook niet min 
hé: veel douchen, verlichting, verwar-
ming, kantine enz. Het clubhuis blijft 
het kloppend hart van de club, waar 
spelers, ouders, trainers en suppor-
ters de wedstrijden en trainingen vol-
gen. De openingsuren blijven onge-
wijzigd omdat dit onze grootste bron 
van inkomsten is. We proberen de 
verwarming optimaal te beheersen 
en niet onnodig te stoken. Een graad-
je minder is immers niet merkbaar, 
de temperatuur van douches hebben 
we ook een beetje lager gezet maar 
nog steeds warm genoeg om aange-
naam te douchen. We vragen wel aan 
de trainers om de terreinverlichting 
niet onnodig te laten branden en tij-
dig uit te schakelen, want dat is wel de 
grootste verbruiker.

FC Zemst heeft al een viertal jaar ge-
investeerd in energiezuinige maat-
regelen. Zo hebben we 52 zonne-
panelen op het dak liggen waarvan 
een deel van de capaciteit wordt 
opgeslagen in een grote batterij, die 
dan weer ‘s avonds of ’s nachts zijn 
dienst bewijst. Al onze veldverlichting 
werd inmiddels vervangen door leds, 
net zoals een deel van de verlichting 
van de kantine. In het komende tus-
senseizoen plannen we een renova-
tie van onze huidige kleedkamers en 
daar zullen we ook de meest energie-
besparende oplossingen toepassen: 
spaardouchekoppen, ledverlichting 
met sensoren, waterrecuperatie,  
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ventilatiesysteem, nieuwe verwar-
mingselementen, isolatie, enz. Hope-
lijk zakken de energieprijzen binnen-
kort weer, zodat elke club weer wat 
meer ademruimte krijgt. 

Gelet op de huidige maandelijkse stij-
ging houden we ons hart vast voor de 
komende eindafrekening. Wat betreft 
de toeschouwers/supporters die naar 
de trainingen/wedstrijden komen, 
stellen we geen daling vast. Inte-
gendeel, in de kantine en rondom de 
speelvelden is het altijd aangenaam 
vertoeven en van vroeger naar huis 
gaan is zelden sprake (lacht). 

‘FC Zemst, da’s tof shotten’, mo-
gen we gerust doortrekken naar ‘FC 
Zemst, waar het ook gezellig vertoe-
ven is”.

VERBR. HOFSTADE
Tom Straetman (manager)
“Zoals de meeste clubs hebben wij 
reeds enkele jaren geleden gekozen 
voor ledverlichting op onze velden. 

Wij hebben tijdens het vorige seizoen 
extra isolatie aangebracht in de kanti-
ne waar mogelijk. 

Verder proberen we er op te letten dat 
de verlichting enkel aangaat als het 
echt nodig is, staat de thermostaat 
in de kleedkamers iets strikter afge-
steld zodat we ook daar het verbruik 
beperken. 

“Nu het vroeger donker is, is het niet 
evident om te besparen, maar we 
doen ons best”, zegt Tom.

VK WEERDE
Johan Schellemans (manager)
“VK Weerde neemt regelmatig de me-
terstanden op, ook bij verhuur. Voor 
het overige probeert de club zuinig te 
zijn. Ons energiecontract loopt bijna 
af, nadien zien we wel.”

SK LAAR
Thomas Ceulemans (manager)
“Ook SK Laar is zeer actief bezig om 
de energiekosten zo laag mogelijk te 
houden en dit door volgende maatre-
gelen:
- Efficiënte verdeling van de terreinen 
waardoor de verlichting minder lang 
moet branden.
- De verlichting wordt zoveel mogelijk 
vervangen door leds.
- De temperatuur van het water is wat 
lager gezet en we sensibiliseren om 
zo kort mogelijk te douchen. 
- De temperatuur in de kantine is ook 
lager gezet.
- Onze winterstop zal dit jaar langer 
duren (+- drie weken).”

Tekst en foto: Jean Andries

Jurgen Deman (FC Zemst): 52 zonnepanelen, een deel van de capaciteit wordt 
opgeslagen in een grote batterij.
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ZFL en Zemst Leeft zorgen voor drie 
warme dagen
ZEMST - In het weekend van 15 tot 17 december was het weer alle hens aan dek op de parking 
van GC De Melkerij voor het goede doel met het event van Zemst For Life, gecombineerd met de 
kerstmarkt georganiseerd door Zemst Leeft.

Els Dauwe en haar ZFL-team (waaron-
der twee redactieleden van de Zem-
stenaar Laura en Bart) zorgden voor 
een vlekkeloze organisatie. Ondanks 
het barre weer was er een heel goe-
de opkomst. De afterworkparty op 
donderdag lokte  veel volk. Plaatselij-
ke muziekgroepen (The Cherry Pops, 
Eigen Kweek, De Schlagerij, Rösti und 
die bratkartoffeln) en DJ’s (C-man, 
e.a.) en De Romeo’s zorgden voor een 
goeie ambiance!  Tussendoor was er 
nog een kindernamiddag, een G-party 
en een lekkere brunch, alles voor het 
goede doel!.

De slotavond op zaterdag was met 
een bomvolle tent de kers op de taart. 
De opbrengst van Zemst For Life werd 
tijdens die slotshow op zaterdag be-
kendgemaakt. 

In totaal verzamelden ze een mooie 
54.000 euro, naturageschenken in-
cluis. De opbrengst wordt geïnves-
teerd in kerstfeestboxen en ander 
materiaal (bvb. huishoudtoestellen, 
dekentjes en truitjes van Wrapped in 
Love, ...) voor Zemstse kwetsbare kin-
deren/gezinnen/moeders en speel-
goed dat de kids - dat waren er een 

paar honderd, jawel van Zemst - zelf 
mochten kiezen op de webshop van 
Zemst For Life. De verdeling van de 
boxen en het speelgoed gebeurde 
– uiteraard met respect voor priva-
cy - in samenwerking met het OCMW 
van Zemst en – wie anders dan - de 
kerstman.
 
Een dikke pluim voor het voltallige 
ZFL-team en voor Zemst Leeft!

Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries
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  www.stefoptiekzemst.be  tel. 015/61.65.80        Brusselsesteenweg 108

WERK
AAN DE WINKEL 

Sluitingsperiode tijdens de verfraaïingswerken
van 14 t/m  25 februari

!!Meer info op onze website!!


