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Hoi beste Zemstenaar, 

Heb jij dat ook al gemerkt? Naarmate je ouder wordt, gaat de tijd zo snel 
vooruit. We zijn al maart. 
Als kind leken de uren soms dagen. En nu, ik knipper met m'n ogen en we 
zijn een uur verder. Voor juf Lus moeten die 36 jaren op school ook voorbij 
gevlogen zijn. Ze gaat op pensioen, maar uiteraard niet zonder een gepast 
feestje. 

En een party dat was het zeker en vast ook bij onze kampioenen in de voet-
bal. Je leest er alles over op pagina 34. 

En ik ben trouwens ook super blij en trots dat Beau ons team versterkt heeft. 
Ik herken mezelf heel hard in haar. Zoveel jaar geleden zat ik op haar stoel, 
een beetje onwennig, maar super enthousiast om artikels te schrijven. Ze 
stelt zichzelf hieronder graag voor.

Haal de moet eruit en hou de moed erin.

Liefs,
Sofie

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com               

Hallo!
Mijn naam is Beau Massin (20). Ik zit in mijn laatste jaar journalistiek 
aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen, maar ik woon zelf in 
Hofstade.

Ik zag hier een post staan dat de Zemstenaar nog mensen zocht om 
deel uit te maken van hun redactie.

Altijd al willen meewerken aan jouw maandelijks 'glossy' magazine? 
Ja!
Je hebt wat tijd over om maandelijks een artikeltje te schrijven? Ja!!
Je wil graag nieuwe mensen leren kennen? Ja!!!
Alles wat er in Groot-Zemst gebeurt, boeit jou? Ja!!!!!

Mijn antwoord op al deze vragen was duidelijk, ja. 
En voilà, bij deze stel ik me graag voor als nieuw redactielid van de Zemstenaar!
Wil jij ook graag een deel uitmaken van ons team? En is jouw antwoord op al deze vragen ook 
ja? Dan ben je zeker welkom! 

Veel leesplezier met mijn eerste artikeltje ;) 
Beau
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Beau, welkom aan boord!
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Wie het kroontje past
ELEWIJT - De 21-jarige Emilie Vansteenkiste is onze nieuwe Miss België! Een mooie prestatie, iets 
om trots op te zijn.  Maar ook een eerbetoon aan haar mama die altijd in haar geloofde en voor wie 
Emilie is blijven doorgaan.  Onze redactie geloofde er net zo hard in en zet Emilie langs deze weg 
graag in de bloemetjes.

Een jaar lang mag ze zich Miss België 
noemen.  Een jaar lang zal ze met 
trots haar lint en kroon mogen dra-
gen. Het harde werken werd beloond.  
En dat was zeker verdiend! 

De voltallige redactie van de  
Zemstenaar wenst van harte pro-
ficiat aan onze Elewijtse en immer 
sympathieke Miss België Emilie  
Vansteenkiste. 

Het is een unicum om een Miss België 
in Zemst te mogen hebben. Zelfs een 
terroristische aanslagpoging kon haar 
niet deren!

Trots!
De Zemstenaar is fier een heel klein 
steentje te hebben kunnen bijdragen 
aan haar succes door tot tweemaal 
toe aan haar kandidatuur, eerst voor 
Miss Vlaams-Brabant en daarna voor 
Miss België, een reportage te hebben 
gewijd.

200 edities
Emilie was vorig jaar ook present op 
het feestje van de Zemstenaar om 
ons 200ste nummer te vieren. Op de 
foto, samen met voorzitter Bart Coop-
man en hoofdredacteur Sofie De Win, 
zien we haar ondertussen vermaarde, 
stralende glimlach.

Tot in 'den draai'
We hopen dat we Emilie tussen haar 
drukke bezigheden te lande ook 
links en rechts in Zemst nog mogen 
ontmoeten de komende maanden!  
Al was het maar om haar danstalent 
ook op Zemstse bodem te kunnen be-
wonderen.

Tekst: Bart Coopman,
cover: Miss België, Kevin Swijsen,

foto: Jean Andries

Sofie, Bart & Emilie tijdens het feest voor de 200ste editie van de Zemstenaar.
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Het vaart je goed!
WEERDE – Het vaart je goed! Met deze slagzin namen de collega’s van basisschool De Zonnewij-
zer vorige maand afscheid van Juf Lus. Na 36 dienstjaren in deze school ging Lucia Teughels uit de 
Bergstraat op pensioen en dat werd uitgebreid gevierd.

Juf Lus was de naam die ze kreeg 
van toenmalig directeur Paul Kennis, 
vanaf de eerste dag bij haar sollicita-
tiegesprek. Ze startte als interim voor 
Mevrouw Godelieve Van Hoorick in de 
eerste kleuterklas van de meisjes-
school. 

Na enkele jaren kreeg Lus een vaste 
benoeming en bleef ze zich tot haar 
62ste met volle overgave inzetten. Ze 
zag de school in Weerde dan ook jaar 
na jaar groeien en heeft er verschil-
lende verbouwingen meegemaakt. 
Tot op heden zijn er 2 parallelklassen 
per leerjaar en per kleuterklas.

De laatste 6 jaren werkte Juf Lus nog 
halftijds als zorg- en motoriekjuf na 
een lange periode van vier-vijfde in de 
kleuterklas, maar aan motivatie was 
er zeker geen gebrek. Ze volgde nog 
een opleiding “zorgremediëring” aan 
de Thomas More hogeschool te Me-
chelen. 
Buiten de zorguren stond ze de laat-
ste 2 schooljaren ook nog 4 uurtjes 
per week in de derde kleuterklas.

“Ik wist niet wat 
er ging gebeu-

ren bij mijn  
afscheidsfeest 

op school”

“Ik was aangenaam verrast met het 
aangeboden ontbijt aan huis en wist 
dan dat er nog een paar verrassingen 
op komst waren, die de kinderen heel 
goed hebben kunnen verzwijgen.”

“Vermits ik op korte afstand van de 
school woon, hadden de kinderen 
een erehaag gevormd waarlangs ik 
met een versierde go-cart tot aan de 
school reed. Hun lachende gezichtjes 
hielden ze verstopt achter een zelfge-
maakt masker met een foto van mijn 
gezicht. Dit was een unieke ervaring!”

“In de school werd er een goed voor-
bereide act opgevoerd. Je moet we-
ten, ik sta bekend om mijn kringloop-
winkel-verslaving. Ik vond daar steeds 
de geschikte materialen om te gebrui-
ken in mijn klassen. Men had voor mij 
een winkeltje gevuld met allerlei ca-
deaus uit de kringwinkel. Om ze te be-
komen, moest ik pakjes vissen vanuit 
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een prachtige boot en opdrachten uit-
voeren die gelinkt waren aan de mo-
torieklesjes die ik aan de eerste graad 
gaf. Ik zei steeds dat ik op cruise zou 
gaan wanneer ik met pensioen ging, 
vandaar het idee… Op de melodie van 
An der Nordseeküste zongen de juffen 
en de kinderen een aandoenlijk af-
scheidslied. Fantastisch!”

“Later volgde er nog het overhandi-

gen van knutselwerken en tekeningen 
van de kinderen, cadeaubonnen van 
de juffen en daarna nog een fotoboek 
van de collega’s met een verslag van 
de belangrijkste momenten van het 
feestje. Waarvoor hartelijk dank !!!”

Juf Lus kijkt echt wel uit naar haar 
pensioen en heeft al veel plannen zo-
als tuinieren, lezen, cruisen(?)… 

En half juni verwacht ze haar eerste 
kleinkind van haar oudste zoon en zijn 
vriendin. En nu heeft ze ook tijd om 
vaker langs te gaan bij haar bijna ne-
gentigjarige moeder en schoonmoe-
der.

Het vaart je goed, Juf Lus!

Tekst: Rudi Van Geel,
foto's: Juf Lus

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

Karweien FRANS

Alle dak, schilder, renovatie

Dringende herstellingen

GSM 0497/77.67.81
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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

MORE TIME TO SHINE

Zo gebruik je Blink

Blink is een autoshampoo met enzymen. Boterzacht voor autolak en metalen. 
Genadeloos voor vuil. Veilig voor  je voertuig, voor jou en het milieu.

Reinig elk voertuig 
6 x sneller 
zonder te wrijven

 

 1
2
3

Maakt ieder voertuig glanzend schoon 

Een auto op 5 minuten – 
een camper op 20 minuten 

Maakt velgen en moeilijke bereikbare 
plekjes perfect schoon

✓
✓

✓

Inspuiten met lagedrukpomp
Afspuiten met hogedrukreiniger 
Klaar! Het voertuig blinkt weer  
als tevoren

Ga naar www.blinkwash.be voor meer informatie.

BLINK IS OOK EEN ALLESREINIGER.
IDEAAL VOOR DE BINNENKANT VAN JE VOERTUIG.

€42,35 
  incl. btw

1 bus Blink (5L) 

UNIEK
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De plotse klim van Kim
ZEMST – Eind januari mocht Kim Knaeps (37) voor de tweede keer op rij de nationale driekleur 
als veldritkampioene bij de Wielervrienden Zennevallei over de schouders trekken. Pas wielrenster 
sinds mei 2021 en recreatieve veldrijdster sinds de herfst van dat jaar wekt zij verbazing en bewon-
dering bij vriend en tegenstander voor deze steile opgang.

We ontmoeten een scherp afgetrain-
de Kim na een stageweek aan de 
Spaanse Costa Blanca en een ploeg-
weekend in het West-Vlaamse Heu-
velland.

Competitiebeest
Kinesiste Kim, recent aan de slag 
gegaan in het AZ Jan Portaels in Vil-
voorde, is afkomstig uit Schiplaken. 
In 2015 koos zij voor onze gemeente, 
samen met haar partner Laurens en 
zoontje Loïc (6), die school loopt in de 
Waterleest. Zij wilde gewoon dichter 
in de buurt van haar sportieve pas-
sie wonen: de Mechelse hockeyclub 
met thuishaven Hombeek. Bovendien 
kende zij Zemst via haar vader en was 
de keuze snel gemaakt.

Na jaren hockey koos je plots voor 
de fiets?
“De vele jaren hockey hadden een tol 
geëist van mijn lichaam. Blessures, 
vooral aan mijn knieën, en daar bo-

venop de coronaperiode, noopten mij 
tot een andere sportieve uitdaging. 
Het ‘strevertje’ in mij zocht een nieu-
we uitlaatklep: de racefiets. Minder 
belastend voor de gekwelde gewrich-
ten en met vele mogelijkheden het 
hele jaar door, zonder leeftijdsgrens, 
zowel op de weg als in het veld”.

Naar wat gaat je voorkeur?
“Ik verkies de weg, omdat je daar 
meer potentieel naar resultaat toe 
hebt. Voor het veld ben ik technisch 
niet begaafd genoeg, hoewel ik al 
twee titels gepakt heb. Maar de weg, 
dat is toch nog wat anders, zeker 
bergritten, want klimmen doe ik bij-
zonder graag.”

Qua gestel kan (bijna) ‘lichtgewicht’ 
Kim bogen op een (quasi) ideaal klim-
mersprofiel. Maar voor niets gaat al-
leen de zon op. Het blijft veel, hard en 
intensief trainen om iets te bereiken, 
om prestaties neer te zetten. 

Gemiddeld 10 à 15 uur per week, 
wedstrijden inbegrepen. 

Ambitie te over
Het winterse crossen doet Kim op in-
dividuele basis. Voor het wegseizoen 
kan zij rekenen op de steun van het 
Cycling Team Belco/Van Eyck. In een 
(voor haar knalrode) dure Italiaanse 
Wilier-racemachine hoeft zij niet te in-
vesteren. In uitrusting evenmin.

Hou je bepaalde doelen voor ogen?
“Dit jaar zou ik graag provinciaal 
kampioen op de weg willen worden. 
In tijdrijden ben ik ook niet slecht en 
heb ik al een provinciale titel behaald. 
Bovendien zou ik graag de selectie 
halen voor het WK Gravel Fondo en  
Granfondo.”

Aan ambitie dus geen gebrek bij Kim, 
hoewel het ‘maar’ een (ondertussen 
uit de hand gelopen) hobby blijft. 
Trainen doet ze bij voorkeur in de 
Druivenstreek. De kuitenbijters van de 
Brabantse Pijl, genre Moskesstraat, 
‘Smeys’ en Schavei, gaat zij met ple-
zier te lijf. En indien nodig traint ze nog 
wat bij in het multidisciplinair sport-
medisch centrum van vriend Laurens 
in Overijse. Voor onverslijtbare dames 
als Annemiek van Vleuten en Marian-
ne Vos koestert Kim grote bewonde-
ring. Tot haar 40ste wil ze graag bij de 
recreatieve sub-top horen. En daar-
na gewoon blijven fietsen. Op Strava 
kunnen we dat allemaal volgen. 

Succes nog Kim!

Tekst: Alex Lauwens,
foto: Jean Andries

De nationale driekleur zit Kim 
als gegoten.
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Love is in the air
HOFSTADE – Vorige maand hing er veel liefde in de lucht. Maar ook deze maand doen we graag 
nog eventjes voort. Want geef nu toe, er is toch niets mooier dan een romantisch verliefd koppel. 
Kirsten Heeman (28) en Tony Beeckmans (37) uit Hofstade nemen ons graag mee in hun verhaal.

Op liefde staat absoluut geen leef-
tijd. Al was het voor Kirsten en Tony 
in eerste instantie geen evidentie dat 
ze een relatie zouden beginnen. Kir-
sten: ‘’We zagen elkaar de eerste keer 
op het kadettenkamp van EJV (Evan-
gelisch Jeugdverbond). Ik was toen 9. 
We zijn allebei christelijk opgevoed en 
van kleinsaf aan ging ik heel graag op 
kamp.’’ Van verliefdheid was er toen 
nog geen sprake, al kwamen ze wel 
goed overeen. Tony was toen haar 
leiding en zij herinnert zich vooral zijn 
grappige streken: ‘’Op een ochtend 
werden we wakker en al onze schoe-
nen waren aan elkaar geknoopt en 
hingen in de boom.’’ De jaren glijden 
voorbij, ze zien elkaar vooral op kamp 
en activiteiten van het EJV. 

‘’Op m’n 15e ging ik dan op tiener-
kamp. Eigenlijk een periode waarin ik 
eventjes niet wou bezig zijn met jon-
gens. Ik had wat liefjes gehad en wou 
eventjes een pauze. Tot het moment 
dat Tony, twee vrienden en ik thuis 
afspraken. M’n mama had gekookt en 

Tony bleef eten. We speelden nog een 
spelletje samen en sindsdien zijn we 
heel vaak naar elkaar beginnen bel-
len.’’ 

De vonk sloeg niet meteen over, want 
beiden deden heel hard hun best om 
vooral geen relatie te beginnen. Tony: 
‘’We vonden het leeftijdsverschil te 
groot. Dat ging nooit lukken.’’ Ze kon-
den echter geen weerstand blijven 
bieden aan de wederzijdse aantrek-
kingskracht en op haar 21e trouwde 
Kirsten met Tony. Ondertussen zijn ze 
7 jaar gelukkig getrouwd en 12 jaar 
een koppel. 

Uitdaging
Tony en Kirsten zijn beiden muzikaal 
en speelden vroeger samen in een 
bandje. Hij speelt piano, zij zingt. Ze 
maken nog altijd samen muziek, zelfs 
hun verloving verliep op muzikale wij-
ze. Buiten hun muzikale passie is Tony 
voor Kirsten de perfecte man: ‘’Hij is 
heel lief, zorgzaam en ik voel echt dat 
ik zijn meisje ben. Zo gaf hij me ooit 

een klein doosje met 52 van mijn goe-
de eigenschappen. Eentje voor elke 
week van het jaar.’’ Maar zoals ieder-
een heeft ook hij een minder kantje 
en is het voor haar soms lastig om-
gaan met zijn koppigheid. 

‘’Alles moet ook correct zijn voor Tony. 
Als ik zeg dat er heel veel volk was, 
en er was maar 25 man, zal hij me 
steeds zeggen dat 25 niet heel veel 
is.’’ Kirsten maakt Tony elke dag weer 
blij met haar spontaniteit en vrolijk-
heid. Alleen woelt ze vaak in haar 
slaap ‘s nachts, zodat rustig slapen 
voor Tony soms een opgave wordt. 
Tony: ‘’We dagen elkaar ook graag uit. 
Zo zeggen we vaak tegen elkaar, dat 
durf jij toch niet. Waardoor de andere 
het dan net wel gaat doen.’’

Mama worden
Twee jaar na hun huwelijk worden ze 
voor de eerste keer mama en papa. 
Hun zoontje Lander is de kroon op 
hun liefdesgeluk. Twee jaar later zorgt 
Lore (2) ervoor dat hun gezinnetje 
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WELKOM BIJ JULLIE 
ONAFHANKELIJKE 
VERZEKERINGSMAKELAAR 
TE ZEMST

De automarkt evolueert, en u evolueert graag mee? 
Kies dan voor onze toegankelijke autoleasing.

Brusselsesteenweg 97 • 1980 Zemst
tel: 015 61 30 03
e-mail: info@kantoorvanpraet.be
KBO 0774.787.401

Ontdek onze nieuwe website: vanpraetenpartner.be
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compleet is. Kirsten: ‘’Ik vind het su-
per fijn om onze liefde te zien verder 
gaan in onze kindjes. Ik ben huisma-
ma en het is zo super fijn om er voor 
hen te kunnen zijn.’’ Voor Tony hoef-
de het zo snel niet te gaan. Zijn grote 
droom was uiteraard ook om papa te 
worden, maar hij wou Kirsten nog de 
tijd geven om eventjes te genieten 
van het leven en het jong zijn. Tony: 
‘’Tijdens haar studententijd op kot in 
Gent, zocht Kirsten altijd excuses om 
toch naar huis te komen en bij mij te 
zijn. Ze kon me niet missen. Super fijn 
wel, maar nadat we getrouwd waren, 
wou ik haar de tijd geven om uit te 
zoeken wat ze wou, maar dat was dus 
mama worden (lacht).’’

Voorgevoel
Tony en Kirsten zijn super lief samen 
en gaven elkaar vroeger ook bijnamen 
aan de hand van hun achternaam. 
Kirsten: ‘’Ik zei altijd Big Man tegen 
Tony en hij noemde me Hee Man.” En 
het lijkt wel alsof hun relatie voorbe-
stemd was. ‘’Toen mijn mama destijds 

Tony voor de eerste keer zag, kreeg 
ze het voorgevoel dat Tony later mijn 
man zou worden. Ze verdrong dat ge-
voel een hele tijd en vertelde me er 
ook niet over. Pas toen ik 16 was en 
heel hard twijfelde of ik wel iets wou 
beginnen met hem, trok dit me over 
de streep.’’ Nu nog steeds gaan ze ie-
der jaar mee als hoofdleiding op ‘hun’ 
kamp. Het kamp waar het voor hen 
allemaal begon, waar ze elkaar voor 

de eerste keer zagen. Voor het gezin 
is het als vakantie. En ook de kindjes 
gaan gewoon mee. Tony: ‘’Lander 
vraagt een heel jaar door wanneer we 
op kamp gaan. Zo fijn om te zien dat 
ook zij het leuk vinden.’’ 

Hun liefde wordt elke dag sterker en 
sterker. 

Tekst: Sofie De Win,
foto's: Kirsten Heeman 

EPPEGEM – We ontmoeten Debbie, Jérôme en hun 3 kinderen: Maxim, Thibo en Lucas. Daarnaast 
nog een hele beestenboel om het extra gezellig te maken: hond, kat, papegaai en zelfs een paard 
(nee, dat staat niet in de gang, maar wel op stal). We maken een sprong in de tijd naar toen MSN 
nog het perfecte medium was om je ‘crush’ te laten weten dat je toch wel wat meer voor hem voelt.  

Terug in de tijd
We zitten in het jaar 2004, Debbie en 
Jérôme zitten samen in de klas, het 
vijfde middelbaar. 
Zij heeft al een vriend en heeft geen 
oog voor iemand anders. Hij, de stille 
jongen van de klas, heeft een andere 
vriendenkring. 

Tot één van de leerkrachten besluit 
om hen samen een groepswerk te la-
ten maken. Vanaf dan leren ze elkaar 
beter kennen, Debbie voelt al snel wat 
meer borrelen en maakt het uit met 
haar lief. 

Midden februari, tijdens één van hun 
vele MSN-gesprekken, biecht Debbie 
haar gevoelens op aan Jérôme. Wat 
blijkt? Ook hij is helemaal verliefd op 
zijn klasgenote! Zo wordt 14/03/2005 
het begin van een mooie relatie.
Zowel thuis als bij hun klasgenoten is 
er wat tegenwind en velen geloven er 
niet in dat dit lang gaat duren.

Een grote stap
We maken een sprong naar het jaar 
2008 en komen terecht in een knus 
appartementje in Machelen. Onze 
twee tortelduiven hebben besloten 
om, kort na hun afstuderen,  te gaan 
samenwonen. 

Het kriebelt al snel om hun gezinne-
tje uit te breiden, maar de natuur laat 
wat op zich wachten. In 2010 wordt 
hun eerste zoontje geboren, Maxim. 
Het is dan dat ze beslissen uit te kij-
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ken naar een eigen huis met meer 
plaats en in 2011 verhuizen ze naar  
Eppegem. 

Still the one
In 2012 geven ze elkaar ook het  
ja-woord! Wat oorspronkelijk niet de 
bedoeling was, werd toch een mooie 
bekroning van hun liefde. Tijdens hun 
openingsdans klinken de woorden 
van Shania Twain door de luidspre-
kers: “Still the one”. Het ‘lijflied’ van 
hun relatie en zo voelt het nog steeds. 

Die dans doen ze trouwens nog eens 
over, maar dan 10 jaar later. Een 
feestje met vrienden en familie, maar 
vooral de kinderen. Want ondertus-
sen kregen ze er nog twee schatten 
van zonen bij: Thibo in 2013 en Lucas 
in 2015. Debbie mijmert erover na 
hoe mooi dat was, die dans opnieuw 
te doen, maar met hun drie kinderen 
erbij. Een wondermooie herinnering.

In het geheugen gegrift
Maar zo zijn er nog wel wat herinne-
ringen om bij stil te staan! De geboor-
te van de jongens natuurlijk, het klinkt 
cliché maar hun trouwdag zullen ze 
ook nooit vergeten. En wat Debbie 
heel hard bij blijft, is haar 30e verjaar-
dag. Jérôme had voor haar een ver-
rassingsfeestje georganiseerd. Terwijl 

hij anders zo’n dingen niet al te vaak 
doet, was dit dus echt een knaller van 
jewelste.

Het perfecte plaatje? 
Eigenlijk wel, want ze zien elkaar nog 
steeds ongelofelijk graag. Vaak voe-
len ze zelfs nog vlindertjes in hun buik 
als ze naar elkaar kijken. En dat ge-
voel lijkt niet voorbij te gaan.
Hebben ze minder goeie kanten? Ja, 
zo blijkt Debbie een enorme flapuit. 
Jérôme is dan weer net iets te stil. Zij 
zou voor iedereen in de bres springen 
en is soms ‘te goed’, hij heeft daar-
entegen heel snel door hoe mensen 

in elkaar zitten. Beetje tegenpolen 
op sommige vlakken, maar dat is net 
perfect, want zo vullen ze elkaar aan 
of tomen ze elkaar in.  

Eén ding is zeker, ze geloven in elkaar, 
vinden elkaar de beste mama en papa 
voor hun kinderen en zijn eigenlijk 
nog steeds even verliefd als in 2005.

Tekst: Sylvie Dehasque,
foto’s: Debbie en Jérôme 

& S2R Photography  
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

TEXTIEL    KLEDING    LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS

Jouw advertentie 
hier?

Neem telefonisch contact op met 
Jean Andries

 
T. 0475/42.02.76 

adverteren@dezemstenaar.com



18

bvba

Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade

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

mvsvloerwerken@telenet.be
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Landbouwreceptie
ZEMST- LAAR - Na een paar jaar zonder, wegens corona, vond op maandag 30 januari opnieuw de 
gemeentelijke landbouwreceptie plaats in de voetbalkantine van Zemst-Laar.

Dat er steeds minder landbouwers 
zijn, was er die avond niet aan te zien, 
iedereen was aanwezig: landbou-
wers, plattelandsgidsen en vertegen-
woordigers van alle politieke partijen.

Na de speech van schepen van land-
bouw Joeri Van den Brande, die het 
gemeentelijk ORIZ plan toelichtte, 
was het de beurt aan Mieke Vander-
mersch, voorzitster van de landbouw-
raad. In haar toespraak schetste ze 
een donker beeld van de toekomst 
van onze Vlaamse landbouw en vroeg 
ze aan de aanwezige politici om op 
nationaal vlak druk uit te oefenen om 
het tij te laten keren.

De rest van de avond werd er druk 
overlegd en bijgepraat, alles was tot 
in de puntjes verzorgd door Liesbeth  
Vandenbroucke, landbouwconsulente 
bij de gemeente.
 

Toelichting ORIZ
 ORIZ staat voor Open Ruimte In Zemst 
en is een toekomststrategie, los van 
omliggende gemeentes, in verband 
met de open ruimte in Zemst. Het 
gaat over landbouw, natuur en water-
huishouding in onze gemeente.

De landbouwraad steunt dit project 
waarbij overleg en participatie van 
alle gebruikers van de open ruimte 
centraal staat.

Tekst: Stef Apers,
foto's: Joeri Van den Brande & 

Jean Andries
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Er mag al eens gelachen 
worden
ZEMST – Met een gediversifieerd aanbod wil de Filmerij iedere filmliefhebber aan zijn trekken laten 
komen. Noteer voor binnenkort een misdaadkomedie en een romantisch sprookje.

L'innocent

Dinsdag 21 maart
Abel is een jonge weduwnaar wiens 
leven - sinds hij zijn vrouw verloren 
heeft - vooral gedomineerd wordt 
door zijn moeder. Zij geeft workshops 
in de gevangenis waar ze om de ha-
verklap op een andere gedetineerde 
verliefd wordt. Abel weet uit ervaring 
dat dit voor miserie zorgt. Dus wan-
neer zijn moeder opnieuw verliefd 
wordt, is hij op zijn hoede. Haar nieuw 
lief, Michel, is een zware jongen die 
voor een reeks overvallen in de ge-
vangenis zit.

Wanneer Michel vrijkomt én belooft 
om een eerlijk leven te gaan leiden én 
zijn banden met het misdaadmilieu te 
verbreken, gelooft Abel daar natuur-
lijk niks van. Abel gaat Michel bespie-
den. Iets wat zijn leven een heel ande-
re wending zal geven.

Dit is een weergaloos entertainen-
de misdaadkomedie zoals die alleen 
in Frankrijk gemaakt worden en die 
volkomen terecht genomineerd werd 
voor maar liefst 11 Césars, de Franse 
tegenhanger van de Oscars.

3000 years of longing

Dinsdag 4 april
Wat als… je plots oog in oog zou 
staan met een geest uit een fles en 
drie wensen mocht doen? Dat over-
komt een Britse literatuurprofessor in 
Istanboel. Sprookjes kent ze als haar 
broekzak, dus ze weet niet alleen dat 
geesten producten van het menselijke 
brein zijn, maar ook dat wensverhalen 
meestal slecht eindigen. Erger nog, 
ze heeft helemaal geen wensen. Ze 
is naar eigen zeggen perfect gelukkig 
met haar bestaan als hardwerkende 
single.

Voor de geest is dat een regelrech-
te ramp, want als hij haar niet mag 
helpen, kan hij zichzelf ook niet be-
vrijden. Hij bepleit zijn zaak door zijn 
levensverhaal te vertellen: een ge-
schiedenis vol passie en intrige, die 
vele duizenden jaren en verschillende 
beschavingen overspant.

En zo leert de professor langzaamaan 
te verlangen naar… het verlangen be-
mind te worden.
Een hedendaags romantisch sprook-
je met schitterende hoofdrollen voor 
Oscarwinnares Tilda Swinton en Idris 
Elba die de beste geest neerzet sinds 
Robin Williams in Aladdin.

Je kan nu ook al tickets boeken voor
Rebel (18 april)

Adil en Bilal maken op bijzon-
der krachtige wijze het pad 

naar radicalisering tastbaar in 
hun beste film tot nu toe.

Good luck to you Leo Grande (2 mei)
Emma Thompson is fenomenaal in 
deze diepmenselijke komedie over 
een boomer die een sekswerker in-

huurt voor haar eerste orgasme ooit.
Close (16 mei)

Meeslepend en hartverscheurend 
drama over de pijn van het ver-

lies van een vriendschap. Kan op 
12 maart een Oscar winnen!

De acht bergen (30 mei)
Duizelingwekkend mooie verfilming 

van de Italiaanse bestseller over 
vriendschap en familiebanden.

Tekst: Herman Jacquemin

Zoals steeds:
Tickets te koop via:

www.gcdemelkerij.be 
à 5 euro.

Aanvang: 20 u.
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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 ....

met op zondag gratis hapjes

COLD BEER - GREAT FRIENDS

Café De Rut

BIJ DE JOKKE

WEERDE
Stationsplein 2
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Zefoda viert 44ste fotosalon 
HOFSTADE - Het 44ste fotosalon van fotoclub Zefoda vindt op 3, 4 en 5 maart plaats in het Ontmoe-
tingscentrum in Hofstade. Ben je geïnteresseerd in fotografie en kijk je graag eens naar foto’s van 
anderen? Dan ben je zeker welkom. 

De Zemstse Fotoclub Davidsfonds 
(Zefoda), vernoemd naar de vereni-
ging waaruit de club oorspronkelijk 
ontstond, houdt dit jaar haar 44ste 
fotosalon. Op 3, 4 en 5 maart zijn alle 
fotografieliefhebbers welkom om de 
werken van de leden te bekijken in 
het Ontmoetingscentrum in Hofstade. 
Voorzitster Katia Stroobants en secre-
taris Wilfried De Ron vertellen er meer 
over.

Variatie
Op het fotosalon zal je geen eento-
nigheid vinden. Na 45 jaar weten ze 
nog steeds variatie aan te bieden. “We 
hebben een uitgebreid aanbod, we 
zijn geen club die zich uitsluitend met  
modelfotografie bezighoudt, we bie-
den echt alles aan”, vertelt voorzitster 
Katia Stroobants. Ook het publiek is 
heel gevarieerd. “We hebben op dit 
moment 34 leden, allemaal amateur-
fotografen, mannen, vrouwen, jong, 
oud. Zefoda is voor iedereen toegan-
kelijk zolang je maar basiskennis van 

fotografie hebt. We geven af en toe wel 
workshops, maar ook daar verwachten 
we dat je wel weet wat een diafragma 
is.” En zelfs digitaal is Zefoda mee. “We 
hebben niet enkel tentoongestelde fo-
to’s, maar ook audiovisuele reeksen. 
Dat zijn digitale beelden op muziek en 
soms met begeleidende tekst. Op het 
fotosalon van dit jaar hebben we er 
acht”, vertelt de secretaris Wilfried De 
Ron. 

Foto-uitstappen
Samen met de leden gaan ze soms 
ook op foto-uitstappen. “Dat kan een 
avond naar een Belgische stad zijn, 
zoals Leuven of Brussel, maar soms is 
dat ook een kort reisje. Vorig jaar zijn 
we naar Kopenhagen geweest. Daar 
vind je op het salon ook foto’s van te-
rug”, aldus Katia Stroobants.

Publieksprijs
Met deze foto, genomen op een work-
shop, won Katia Stroobants op het vo-
rige fotosalon de publieksprijs. 

“De bezoekers krijgen op het fotosalon 
een programmaboekje. Hierin staan 
onder meer de sponsors en ook een 
wedstrijdformulier. Met dat formulier 
kunnen de bezoekers stemmen op 
hun drie favoriete foto’s. De foto met 
de meeste stemmen wint en de ma-
ker mag de publieksprijs in ontvangst 
nemen. Bovendien maakt het publiek 
kans op de winnende foto. Degene die 
het dichtst bij de eindrangschikking zit 
met zijn top 3, krijgt dan de winnende 
foto”, vertelt Wilfried. De opzet van het 
fotosalon is niet om foto’s te verkopen, 
maar om ze tentoon te stellen.

Vrijdag 3 maart opent het fotosalon in 
het Ontmoetingscentrum met een re-
ceptie met een hapje en een drankje. 
Iedereen is zeker welkom. 

Tekst: Beau Massin,
foto's: Beau Massin &

Katia Stroobants 

© Katia Stroobants 
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Een nieuwe wind met Philippe?
EPPEGEM – Philippe Wayenbergh (huidig trainer bij Crossing Schaarbeek in D3 amateur ACFF) 
kan terugblikken op een mooi palmares: 15 seizoenen hoofdcoach, telkens verdeeld in drie jaar, 
vier keer promotie en winnaar van de Beker van Brabant. Volgend seizoen wordt hij de nieuwe 
hoofdcoach van KFC Eppegem. Een kennismaking.

Waarom KFC Eppegem?
“KFC Eppegem heeft een voorbeeldi-
ge infrastructuur, is een mooie club 
en wil starten met een nieuw sportief 
project waar men amusement aan 
resultaten kan koppelen. Daar wil ik 
graag aan meewerken.”

Ken je de club? En wat is je motiva-
tie?
“Doorheen de jaren heb ik vaak tegen 

de club gespeeld. In eerste provinci-
ale met ERC Hoeilaart en de laatste 
jaren oefenwedstrijden met Crossing 
Schaarbeek. Ik volg ook mijn zoon 
bij Tempo Overijse en die club heeft 
vaak tegen KFC Eppegem gespeeld 
bij de IP-reeksen. Bovendien was mijn 
eerste contact met Benny Van Eyc-
ken en Pieter De Wit zeer positief en 
constructief. Ik had meteen een goed 
gevoel.”

Nood aan versterking?
“Eén keer in de week zal er een physi-
cal coach meekomen. Met Fred Ses-
omberg werk ik al meer dan vijf jaar 
en dat verloopt heel goed. Hij heeft 
een diploma van physical coaching 
en ik dat van UEFA A. We vullen elkaar 
goed aan. Ik sta open voor iedereen, 
communiceer graag met de spelers 
en hecht belang aan details. Als trai-
ner moet je inzet, veel goesting en 
motivatie hebben en dat verwacht ik 
ook van de spelers. 

KFC Eppegem telt veel goede spelers 
in zijn rangen. Er zijn ook veel jonge-

ren met groeimarge. Het is in eerste 
instantie belangrijk dat zij geloven in 
het nieuwe project en daar mee willen 
aan bouwen. Offensief moet er wel 
iets bijkomen. “

Hoort Eppegem thuis in derde?
“Zowel langs de Vlaamse kant met 
ERC Hoeilaart als aan de ACFF kant 
met Crossing Schaarbeek heb ik tel-
kens twee seizoen in eerste provin-
ciale gespeeld en telkens het tweede 
seizoen gepromoveerd naar derde 
amateur. Het is de bedoeling met de 
huidige kern en interim trainer Pashaj 
nog een sterk eindeseizoen te spelen 
en weg te blijven uit de kelder van 
het klassement. KFC Eppegem hoort 
thuis in de derde amateurklasse.”

Je woont wel niet dichtbij?
“Ik woon in Ottenburg en dat is wel 
een behoorlijke afstand. Maar ik werk 
geregeld vanuit Willebroek en kom 
dan zo rechtstreeks naar Eppegem. 
Na de training zijn er geen files meer 
hé (lacht).”

Tekst en foto: Jean Andries

Vanaf nu bij ons verkrijgbaar:

Black Angus

#KorteKeten #LokaleEconomie

Info en reservatie via
tel: 0469/16.73.40
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TIJD
VOOR
WAT
ECHT
TELT

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



26



27

Kinderraad krijgt zegje
ZEMST - Veertien leerlingen van de basisscholen in Zemst kwamen samen voor hun eerste kinder-
raad van het jaar. Ze mogen situaties in de gemeente aanklagen en voorstellen aanreiken aan het 
schepencollege om Zemst nog kindvriendelijker te maken.
De leden van de kinderraad werden 
op hun school verkozen door de leer-
lingen van het vijfde en zesde leerjaar. 
Elke school heeft twee leden in de 
kinderraad, goed voor veertien ver-
tegenwoordigers en er zijn nog twee 
plaatsen vrij voor kinderen die niet 
in de gemeente naar school gaan.  
Ze zaten voor het eerst dit jaar samen 
met schepen van mobiliteit Dirk Van 
Roey en schepen van sport Tim Bor-
teel. Jeugdconsulentes Alana Faes en 
Anja Coninckx van Huis van het Kind 
maakten hen wegwijs in het inspraak-
proces.

Skatepark
Op de eerste samenkomst werd al 
eens gepeild naar de thema’s die de 
kinderen bezig houden. Het buiten- 
skatepark aan het oude zwembad in 
Hofstade mag er heel snel komen en, 
als het even kan, ook een grafittimuur 
en aangepaste speelpleintjes. ”Te-
gen het jaareinde zou het skatepark 

klaar zijn”, weet schepen Tim. ”Ook 
de herinrichting van het speelpleintje 
aan de Schranshoeve staat al op de 
planning.”

“Wat moeten we met het geld van het 
fietsbeloningssysteem dat we opge-
spaard hebben, maar niet door iede-
re foorkramer of handelaar aanvaard 
wordt”, wilden de kinderen weten van 
schepen Dirk. Die zal hen een nieuw 
lijstje bezorgen met de inruilmoge-
lijkheden bij de foorkramers en lokale 
handelaars.

Op uitnodiging van burgemeester 
Veerle Geerinckx gaan de leden van 
de kinderraad ook kennis maken met 
de ‘grote politiek’. Zij verwacht hen in 
mei in Brussel voor een bezoek aan 
het Vlaams Parlement.

Project Gemeente-t-huis
Om kinderen vertrouwd te maken met 
de dienstverlening van de gemeente 

wordt het project gemeente-t-huis 
opnieuw geactiveerd. Door corona 
stond het even op pauze.

Het project biedt aan de scholen de 
mogelijkheid om, met de klassen van 
het 3de en 4de leerjaar, een bezoek 
te brengen aan de diensten in het ge-
meentehuis.

“Info pik je beter op als het op een 
leuke manier overgebracht wordt en 
als je het met eigen ogen gezien of 
ervaren hebt. Daarom zijn die klasbe-
zoeken zo interessant om iets te leren 
over de gemeente en haar werking. 
Het spelelement dat in het bezoek 
verwerkt zit, voegt er zelfs nog wat 
entertainment aan toe. Door corona 
stonden dergelijke initiatieven on hold 
maar nu gaan we er weer helemaal 
voor”, bevestigen Alana en Anja.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

De kinderraad mag nog meer kindvriendelijke 
projecten dromen en voorstellen.
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Sponsordag bij KCVV Elewijt. Traditioneel heeft voorzitter Rudy Bautmans een kleine attentie voor de sponsors van de club. Voor de wedstrijd tegen Linden was er voor een zestigtal inschrij-vingen Paella (voorbeeldig bereid door Dennis De Bell en Peter Lanckman) en dat werd gewaardeerd.

In het Saloon Black Jack (clubhuis van The Blue Sky Dancers) 
werd op 15 januari een soloslim gespeeld. Spelers waren Jean-

Marie Van den Eynde, Paul Van Steenwinkel, Tony Raffon en 
Brigitte Vertongen, getuige was Bert Teck. “De moeite waard 
voor een plaatsje in de Zemstenaar, aangezien dit niet veel 

voorkomt”, vindt Corina Schoreels.
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Zen Kempo Systems naar het WK in New York
In het weekend van 14 tot 16 juli neemt Zen Kempo Systems deel aan het WK Tempo Karate in New York. Help onze droom waarmaken om wereldkampioen te worden, klinkt het bij het wedstrijd-

team.
“Onze delegatie bestaat uit zeventien atleten en vijf begeleiders. De totale kost wordt geraamd op  ongeveer 30.000 euro. We zoeken 600 sympathisanten, elke donatie, hoe klein ook, is dichter bij onze droom. Neem contact met sponsorverantwoordelijke: bruno.Charels@gmail.com. Voor elke 

donatie van 50 euro of meer kan een attest worden opgemaakt."

Wandelliefhebbers van Neos Zemst gaan de eerste en derde donderdag van 
elke maand wandelen in Zemst en wijde omgeving. Op 2 februari tekenden 22 

wandelaars present aan de kerk van Eppegem voor een tochtje van 6,5 km. 
Ze wandelden langs de Plasstraat, de Weerde-molen, het Rubenskasteel, de 

Stenenmolenweg naar Houtem en voorbij de nieuwe gebouwen van de gemeen-
telijke werkliedendienst “De Arcade” terug naar het vertrekpunt. Een goei pint ter 

afsluiting was nadien wel op zijn plaats.
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Om hun jaarwerking te ondersteunen en hun lokalen te onderhou-den, verleiden de chirojongens en oud-leiders de liefhebbers met heerlijke biertjes. Dat doen ze al 10 jaar met het organiseren van een ‘Bierproeverij’. Liefhebbers hadden dit jaar de keuze uit een 50 speciaal-bieren van brouwerijtjes in de regio, en die gingen vlot over de tong. (JDB)

De Lichtmiswandeling van FERM (vroeger KVLV Boerinnenbond) in Zemst-Laar was 

een groot succes. Een dertigtal wandelaars, klein en groot) wandelden met verlich-

ting langs de straten van Laar. Na afloop was het zelfgemaakte pannenkoeken eten 

met koffie en een gezellig samenzijn. “De vereniging bestaat dit jaar 110 jaar en dat 

werd gevierd”, vertellen fiere voorzitsters Isabelle van der Haert en Magda Stockmans 

in koor. 
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Tiende wandeling in de Hoogstraat in Zemst. Traditionele start met een dertigtal ingeschre-
ven buren aan het Kapelleke op de hoek van de Beekveldstraat, langs het domein Kasteel 

Releghem en ‘t Hof van Beieren. Een eerste genever’ke wordt versierd in Nieuw Bistro 
Schom8. “Tijdens de wandeling worden geweldige verhalen verteld over de geschiedenis 
van de “Plezante Hoek”. We eindigen opnieuw in Bistro Schom8 met ongeveer 55 dorstige 

buren en maken er een gezellig samenzijn van”, zegt Marc Vercammen.

In Elewijt is half januari een aannemer gestart met de afbraak van de wie-lerpiste. Meteen het startschot van de sportsite, die voortaan als ”Sportpark Hubert Van Innis”, zal genoemd worden. De sportsite langs de Driesstraat en de Diependaelstraat is al vele jaren de thuisbasis van verschillende verenigingen, waaronder voetbalclub KCVV Elewijt, tennis- en padelclub De Wehzel, Curling Club Zemst en de hondenschool KACEZ.Charles Van Calster was er in 1990 vanaf de eerste minuut bij en toont met niet weinig weemoed de teloorgang van de eens zo mooie piste rond het voetbalveld. “De wielerpiste was afgeleefd en een renovatie was te duur, waarop beslist werd de wielerbaan te verwijderen. In de plaats komt een nieuw kunstgrasveld recht- over het chalet van KCVV Elewijt”, weet de medeoprichter.
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Periodekampioenen
ZEMST - FC Zemst heeft na een oververdiende 0-2 overwinning bij Delta Londerzeel, tot dan toe 
ongeslagen leider, de tweede periodetitel gewonnen.

Na winst tegen een stug Steenokkerzeel, werd ook de spek-
takelmatch in Londerzeel succesvol afgesloten, met de 
Zemstse kernspelers die dit seizoen bevestigen; Stijn Van 
Cutsem, Dries Janssens en Stewart Rombaut. Met een schit-
terende 27 op 30 mag FC Zemst het begeerde eindronde- 
ticket op zak steken. 

"Een gezonde mix van ervaring en jong geweld maakt 
van de groep een homogeen, hecht en sterk geheel, 
dat samen met onze geweldige technische staf nog 
mooie tijden tegemoet gaat”, zegt manager-voorzitter  
Jurgen Deman.

WEERDE – VK Weerde zette vanaf 13 november 2022 in vierde C een reeks neer van 26 op 30 en 
werd verdiend periodekampioen. 

De ploeg van manager Johan  Schellemans kwam in die 
periode niet verder dan een gelijkspel bij Verbr. Hofstade 
en thuis tegen KCVV Elewijt B. Verbr. Hofstade bleef heel 
de competitie in het vizier voor de leiding, maar een goed 
gewapend VK Weerde werd nooit bedreigd. 

Met slechts twee nederlagen, tegen Vilvoorde City en Keer-
bergen, en een totaal van 59 doelpunten, lonkt de titel. 
Maar het venijn zit in de staart. 

De voorlaatste wedstrijd staat VK Weerde-Elewijt B op het 
programma en de competitie eindigt 
op 30 april met Verbr. 

Hofstade-VK Weerde, mogelijk met de 
titel als inzet.

Tekst: Jean Andries, 
foto’s: Joeri Deswarte en 

Jean Andries
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Brasserie Oud Sempst

Brusselsesteenweg 86

1980 Zemst

0475/33.17.59

www.oudsempst.be

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

+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn

Bij Gery en Chantal
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Een mooie dag
Soms ontsnap ik in de winter aan het strenge klimaat van mijn vaderland en ga ik even op vakantie naar de Canari-
sche eilanden, op zoek naar mooie dagen. Een ochtendlijke wandeling onder een aangenaam lentezonnetje op de 
prachtig aangelegde wandelweg naast de zee is dan een dagelijks ritueel. 
De golven beuken in op de zwarte lavarotsen als ik mijn eerste vaste tegenligger ontmoet. Een vriendelijke Spaanse 
man die me elke dag vrolijk Buenos Días wenst, zwaaiend met een dunne stok waarvan het doel me niet duidelijk is. 
Mijn Spaans is echter nog niet goed en snel genoeg om daarover meer uitleg te vragen.

Verder op de wandelweg kruisen de eerste, maar zeker niet de laatste, druk ratelende Spaanse families mijn pad. Die 
families bestaan steeds uit minimum drie generaties en de kindjes zijn de kroonjuwelen die apetrots aan eender wie 
getoond worden. Naast de buggy of de kinderkoets, waarin de prinsjes of de prinsesjes zalig dutten, dartelt er ook 
telkens een hondje van klein formaat, dat eveneens door de hele familie op handen gedragen wordt. Aan de voet van 
een helling gekomen, zie ik op de top al de rolstoel staan van de dame die, net als elke dag, in de verte aan het staren 
is. De eerste keer dat ik haar zag had ik oprecht medelijden met haar omdat ze daar zo alleen zat. Maar de dag erna 
zag ik plots een minihondje, zwart-wit gevlekt, naar haar toe trippelen. Het werd op de voet gevolgd door een man in 
een zelfde type rolstoel als de hare. Die man gaf haar meteen een klinkende zoen en daardoor werd dat schrijnende 
gevoel binnen in mij wat meer geblust.

Enkele kilometers verder is het dan zo ver. Net voor ik de hoek omga van een bepaalde zijstraat, krijg ik altijd weer een 
krop in mijn keel. Zou hij er vandaag zitten? Bijna elke dag zit daar namelijk, op een harde houten eetkamerstoel, een 
oude man, leunend op zijn wandelstok en met zijn blik op oneindig. Hij zit altijd in de schaduw, net naast de ingang 
van een kleine kapel, en is steeds onberispelijk gekleed. De pet die hij draagt heeft hij diep over zijn hoofd getrokken.
Elke dag, voor ik de hoek van die straat om ga, vraag ik me af wat het levensverhaal van die man is en waarom hij 
altijd buiten zit. Mijn verbeelding begint dan onvermijdelijk te werken.
Soms denk ik dat hij de gepensioneerde koster is van die kapel en dat hij geen afscheid kan nemen van de plek waar 
hij zijn hele leven in celibaat heeft doorgebracht. 
Een andere keer ben ik pessimistischer en vrees ik dat zijn vrouw, met wie hij jarenlang getrouwd was, overleden is. 
Dat hij daardoor heel eenzaam is en de hele dag buiten op straat doorbrengt omdat hij haar zodanig mist dat hij niet 
binnen kan blijven in het huis waar hij zijn lieve echtgenote nog steeds voor zijn ogen ziet. Aan de keukentafel, samen 
voor tv, naast hem in bed.
Ik zal het nooit weten natuurlijk, want zelfs als mijn Spaans voldoende zal verbeterd zijn, zal ik het hem nooit durven 
vragen.
Vandaag heb ik geluk. Want als ik de straat in ga, is de stoel, waarop hij altijd zit, leeg. 
Ik slaak een zucht van opluchting want dan zie ik voor mij het beeld van die oude man aan het hoofd van een lange 
tafel, omringd door zijn kinderen, kleinkinderen en met nog een achterkleinkind op komst. Op zijn schoot zie ik het 
onvermijdelijke schoothondje zitten en op zijn gelaat zie ik een gelukzalige glimlach.
Goedgeluimd stap ik verder. Het belooft vandaag een mooie dag te worden.

Alain – Térieur – Dierckx

Fo
to
: J
ea

n 
A
nd

rie
s

Alex & Alain
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Cindy bouwt mee een sportpretpark
EPPEGEM – Een park waar je 50 sporten op één plek kan uitproberen. Voor de sportievelingen 
onder ons klinkt het als muziek in de oren. Maar Sparkx wil er zijn voor iedereen, van jong tot oud, 
van groot tot klein. Binnenkort opent in Hasselt het eerste park. Eén van de mede-oprichters is 
Cindy Parent, een Eppegemse onderneemster. Ik ging met plezier eens langs voor een babbeltje. 
Ik ken Cindy al wel eventjes, haar 
kindjes zijn even oud als de mijne. Ze 
zaten samen in de crèche, gaan naar 
dezelfde school. We gaan regelma-
tig samen iets eten of op uitstap. Het 
verhaal van Sparkx is mij dus niet on-
bekend. Maar met de opening in zicht, 
vertelt zij graag over haar nieuwe 
uitdaging. En ik moet zeggen, net zo-
als velen, ben ik ook super benieuwd 
naar al die ‘speciale’ sporten. 

Ideetje
Vier van de oprichters van Sparkx 
werkten vroeger voor Decathlon. Als 
collega’s leerden ze elkaar goed ken-
nen. Cindy werkte er meer dan 10 jaar 
in het vastgoedteam. Ze opende ver-
schillende winkels in heel België. ‘’In 
Maasmechelen leerde ik Mathieu ken-
nen en in Turnhout werkte ik samen 
met Michiel. In oktober 2020 belde 
Mathieu me op met de vraag of ik 15 
minuutjes tijd had. Hij had een ideetje 
dat hij eventjes wilde voorstellen.’’ Sa-
men sporten en sporten toegankelijk 
maken voor iedereen. Cindy was al-
vast geïnteresseerd en ook ’s avonds 
thuis werd het idee heel enthousiast 
onthaald. ‘’Voor ik het wist zat ik in 
een meeting met een Chinese inves-
teerder en  begonnen we het project 
uit te werken. Ik zat in een trein die 
vertrokken was en wou er niet meer 

af.’’ Decathlon steunde hun project 
en ze kregen de tijd om alles op te 
starten. Operationeel staat Cindy nu 
in voor het vastgoed en de financiën. 
Een hele klus die ze combineert met 
het opvolgen van de bouw in Hasselt. 
Daarnaast is ze ook bestuurder en 
aandeelhouder. ‘’Veel verschillende 
petjes die ik dagelijks moet opzetten, 
maar het is een super leuke combo.’’

Over Sparkx
Sparkx staat voor Sport Park Experi-
ence. Een plek waar je naartoe gaat 
om sporten te leren kennen. Op je 
eigen tempo, met familie, vrienden, 
collega’s of via school. ‘’We zijn zeer 
toegankelijk voor iedereen en willen 
er ook voor zorgen dat mensen de 
weg naar de sportclub vinden. Van 
jong tot oud, van ervaren tot beginne-
ling.’’ Hun doel is ambitieus: 250 par-
ken in de hele wereld, waarvan 7 in de 
grote steden in België. Maar beginnen 
doen ze dus in Hasselt. ‘’We hebben 
wat tegenslag en vertraging gehad, 
de opening was normaal voorzien 
voor december 2022. Maar iedereen 
die we tegenkomen, van investeerder 
tot sporter, is super benieuwd en dat 
is heel fijn om te zien.’’ In Hasselt zal 
ook de allereerste Wing Suite dive ge-
installeerd worden ‘’We zijn de eerste 
in de wereld die deze simulatie in een 
bol voorzien. Het lijkt alsof je tussen 
de bergen vliegt. Mijn persoonlijke fa-
voriet.’’ 
Daarnaast zal je in het park ook 
kunnen curlen, paragliden of base-
ballen. Aan het plafond wordt een 
rollercoaster voorzien en waar ik 
zelf toch het meeste naar uitkijk, is 
een ritje op het virtuele F1 circuit.  

"Ons park is ook uitgerust met Virtual 
Reality installaties en bij het binnen-
komen krijg je een RFID bandje om je 
scores bij te houden.’’ 

Leercurve
Ik zag Cindy de voorbije 2 jaar heel 
veel bellen en mailtjes sturen. Ze 
geeft zelf ook toe dat het soms pit-
tig is. ‘’Ik moet nu heel veel brandjes 
blussen en ben dus minder thuis. De 
meisjes vinden dit soms wel lastig, 
maar langs de andere kant zijn ze su-
per trots dat mama een pretpark aan 
het bouwen is.’’ Vastgoed heeft voor 
haar geen geheimen meer na al die 
jaren, maar de nieuwe dingen die ze 
leert, zou ze niet meer kunnen mis-
sen. ‘’Je ziet het project elke dag een 
beetje groeien, ik leer nieuwe mensen 
kennen en ik mag iets volledig nieuws 
uit de grond stampen. Die leercurve is 
het voor mij meer dan waard.’’ 

Ik kan al niet wachten tot de opening. 
Wil jij meer info over dit sportpark, 
neem dan zeker een kijkje op hun fa-
cebookpagina Sparkx Belgium of via 
https://sparkx.com/ 

Tekst: Sofie De Win,
foto: Cindy Parent/Sparkx 
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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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EC SERVICES
Rozemarijnstraat 40

1982 ZEMST

+32(0)477 29 74 57
asbest-rio@ecservices.consulting

Asbestdeskundige 
Inventarisatie OVAM

Afkoppelingsadvies - 
keuring riolering VLARIO

Overstromingsdeskundige

Consulting
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Grootse plannen bij TC De Wehzel 
ELEWIJT - 2023 wordt voor TC De Wehzel een bijzonder jaar. Niet alleen wordt er de komen-
de maanden zwaar in extra infrastructuur geïnvesteerd, er werden ook enkele personeelswissels 
doorgevoerd.

Nieuw bloed
In januari namen Dennis Verstraeten 
en Ilse Jorissen onverwacht afscheid 
van de club en dus was het vorige 
maand alle hens aan dek om een ge-
schikte opvolger te vinden om de ca-
fetaria te beheren en de tennisschool 
te leiden. In afwachting daarvan bleef 
de cafetaria open met de hulp van 
vele vrijwilligers van de club.

Voor de tennisschool, die nu beheerd 
zal worden door de VZW De Wehzel 
zelf, werden nieuwe leraars aange-
trokken in de personen van Sander 
Cauwelier en Quinten Polspoel (zoon 
van Ilse). 

Voor de cafetaria dienden zich spon-
taan verschillende kandidaten aan. 
Uiteindelijk werd de uitbating uitbe-
steed aan Kenny Peeters en Hanne 
Bosschaerts, een koppel uit Grimber-
gen. Beide zijn leerkracht maar Ken-
ny gaat zich voltijds inlaten met het 
beheer van de kantine en Hanne zal 
zoveel mogelijk haar partner bijstaan. 
Kenny kent het reilen en zeilen van de 
club want hij is al twaalf jaar actief lid. 
Hij wil van de cafetaria een bruisen-

de bistro maken waar ook niet-ten-
nissers welkom zullen zijn voor een 
drankje of een hartige hap!

Geplande werken
Met wat financiële steun van het ge-
meentebestuur zullen de komende 
maanden ook serieuze werken ge-
beuren. Voorzitter Rik Van den Bempt 
licht toe: “Door de afbraak van de wie-
lerpiste komt wat ruimte vrij. Er wordt 
een nieuw “somclay” winterhard ten-
nisveld aangelegd en er komen drie 
extra padelvelden, alle buiten. Het 
terras en de veranda aan de cafeta-
ria worden uitgebreid en vernieuwd 
en er komt ook een gelijkvloers zo-
merbarterras. Onze veranda wordt 
voorzien van geluidswerende glazen 
schuiframen, wat voor de buren in de 
warme zomermaanden minder la-
waaihinder betekent.” 

Tegen de zomer van 2023 zou het 
grootste deel van die werken achter 
de rug zijn.

Padelschool
De extra padelvelden zijn niet de eni-
ge evolutie op het padeldomein. De 

Wehzel startte in februari ook een 
heuse padelschool, onder leiding van 
Stan Magnus.

Kortom, 2023 dient zich voor het be-
stuur en de bijna 1000 leden van de 
Elewijtse tennisclub aan als een jaar 
vol ambitie en nieuwe uitdagingen. 
Het bestuur, onlangs versterkt met 
zes nieuwe en jonge bestuursleden, is 
er in elk geval meer dan klaar voor! De 
Zemstenaar wenst hen veel succes en 
met enkele van onze redactieleden 
gaan we er binnenkort ook wel eens 
een balletje slaan.

Tekst: Bart Coopman, 
foto’s: De Wehzel

Lesgever Sander Cauwelier met 
enkele jonge tennissertjes. 

Henri Jacobs en Jeanine (rechts) met lesgevers Sandra Cauwelier en Quienten 
Polspoel.  Klaar voor een partijtje padel. 
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Proef wijn en steun Turkije & Syrië
ZEMST -  Wine tasten voor het goede doel, georganiseerd in Zemst, met Zemstse wijnkenners en 
in regie van een Zemstse voorzitter van Lions Mechelen, Vincent Van Leemputten, dat moest de 
Zemstenaar toch even onder de aandacht brengen. We strikten Vincent voor een kort interview.

Vincent, je werd vorig jaar, als  
Zemstenaar, voorzitter van Lions 
Mechelen? Wat houdt dat juist in?
“Ik ben veelal een ambassadeur 
en samen met mijn collega’s Lions, 
waaronder ook enkele Zemstenaars, 
engageren wij ons voor voorname-
lijk lokale goede doelen. Soms zijn er 
internationale doelen die we steunen 
zoals Oekraïne en nu helpen we dus 
ook financieel voor de ramp die zich 
momenteel afspeelt in Turkije en Sy-
rië. Het verzamelde geld gaat steeds 
in z’n totaliteit, rechtstreeks naar de 
goede doelen. Elke euro telt en kan 
een verschil maken. Onze club komt 
elke maand samen en tijdens een di-
ner bespreken we de acties en to do’s 
voor de liefdadigheden of evenemen-
ten van dat moment. Vaak krijgen we 
ook sprekers over de vloer die ons ko-
men inspireren.” 

Waar zijn jullie nu zoal mee bezig? 
“Lions Mechelen heeft net zijn jaarlijks 
nieuwjaarsconcert achter de rug en in 
maart organiseren we een superleu-

ke wijnbeurs. We worden hier deels 
ondersteund door de VZW Wind-
kracht en door lokale handelaars zo-
als Pin’Art Wines & Spirits. Die laatste 
gaan ons helpen met het aanleveren 
van lekkere wijnen. De zaakvoerder, 
Matthias, zal zelfs een masterclass 
geven over Italiaanse topwijnen en 
er is ook een unieke Meet and Greet 
met een Belgische wijnbouwer die 
wijn maakt in Zuid-Afrika. De inkom 
bedraagt 10 EUR en daar krijg je een 
glas voor waarmee je verschillende 
wijnen kan proeven en uiteraard be-
stellen. De wijnbeurs vindt plaats op 
zondag 12 maart van 14:00 tot 20:00 
in het prachtig gerestaureerde Hof 
Van Beieren te Zemst (Schom 8).”

Is het noodzakelijk je in te schrij-
ven? 
“Ja. In het Hof Van Beieren hebben we 
plaats voorzien voor maximaal 100 
mensen. Zo blijft het comfortabel om 
de vele wijnen te proeven. Je koopt 
tickets via onze Facebook-pagina 
(www.facebook.com/lionsmechelen) 
of via de QR-code en zo verzilver je 
meteen jouw persoonlijke toegang. 
We verwachten dat de tickets snel de 
deur uit zullen gaan, dus snel zijn is de 
boodschap. 

Ons motto als Lion is 'We serve' en 
dat zullen we die zondag letterlijk en 
figuurlijk doen.” 
"We gaan er zeker eens proeven! Niet 
ver van de deur he (lacht)."

En... de eerste drie lezers die een 
mailtje sturen met 'ik wil proeven' 
naar info@dezemstenaar.com krijgen 
een gratis toegangskaart.

Lions organiseert niet de eni-
ge wijnbeurs in Zemst. 

De wijndegustatie van VinoVe-
ra Cruz is er ook nog, eind dit 

jaar.    Hou de website in de ga-
ten: www.vinoveracruz.be. 

Ter voorbereiding organiseren zij 
alvast voor onze le-
zers een wedstrijd. 

Wedstrijdvraag: Hoeveel druk 
zit er in een fles champagne?

Antwoord:
0   2 bar
0   4 bar
0   6 bar 
0   8 bar

De winnaar (antwoord insturen 
naar info@dezemstenaar.com) 
wint een wijnmand ter waarde 
van 40 euro geleverd aan huis. 
Bij meerdere juiste inzendingen 

gebeurt er een lottrekking.

Tekst: Bart Coopman,
foto: Vincent Van Leemputten
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Gold Partner &
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Filiaal Brabant:
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Als muziek in de oren
EPPEGEM –  Een uit de hand gelopen hobby die heeft geleid tot het oprichten van een symfonisch 
orkest, het is eens iets anders. Lijkt dat iets ver weg te zijn? Wel neen, dat is ConForte Symphonic, 
een symfonisch orkest dat ontstaan is in Zemst maar ondertussen al flink gegroeid is, niet alleen 
binnen Zemst maar ook daarbuiten.... Aan het woord Kristin Van Asch en Maarten Van den Broeck, 
de bezielers van ConForte Symphonic.

Kunnen jullie ons uitleggen hoe dit 
allemaal begonnen is?
“Kristin en ik zijn beiden tijdens onze 
studententijd muzikaal actief ge-
weest en speelden in het Arenber-
gorkest. Na onze verhuis naar Zemst 
wilden we ook muziek blijven spelen 
in een symfonische bezetting, maar 
die bestond toen nog niet in of rond 
Zemst. Dus  gingen we zelf aan de 
slag. We zijn beiden gebeten door de 
“muziekmicrobe” en houden ervan 
om samen te spelen, maar ook om 
dit te delen met andere mensen die 
dezelfde passie hebben voor muziek.”

Wanneer zijn jullie dan gestart?
“In 2019 hebben we in het kader van 
Music For Life een benefietconcert 
georganiseerd ten voordele van Vil-
la Clementina waar we toen hebben 
opgetreden met een 30-tal muzikan-
ten. Dit gaf ons die extra motivatie en 
deed ons ook beseffen dat we verder 
moesten groeien als symfonisch or-
kest. Samen met onze dirigent Joris 
Verschueren hebben we dan een ver-
eniging opgericht.”

Het ligt nu even achter ons die Co-
rona-periode, maar voor jullie was 
dit een gelegenheid om het orkest 
vorm te geven? 
“Elke keer zo’n bezetting bijeen trom-
melen vergt een heuse organisatie 
dus hebben we kunnen nadenken 
over hoe we mensen kunnen berei-
ken en kunnen samen brengen. We 
zijn ook creatief geweest met muzi-
kale wenskaarten en opnames in de 
studio om zo toch muzikaal bezig te 

kunnen blijven. Corona bracht ons de 
tijd om alles goed te structureren om 
verder te groeien...”

En zo geschiedde… jullie hebben 
ondertussen niet stil gezeten? Ver-
tel! 
“Eind november 2021 speelde Con-
Forte een benefietconcert ten voor-
dele van de bouw van nieuwe lokalen 
van Chiro Steenhuize (Herzele) en in 
2022 werden in Zemst twee concer-
ten gespeeld ten voordele van Oekra-
ine. Niets is ons te gek of te veel als 
we maar muzikaal bezig kunnen zijn.”

“We doen ook projecten op maat en 
zijn altijd te vinden voor een uitda-
ging. Zo hebben we onder andere de 
theatervoorstelling 'Mozart' voorzien 
van muziek tijdens 7 voorstellingen 
o.a. in de stadsschouwburg te Leuven 
(zie foto onderaan het arikel). Dit was 
een spektakel over het leven van Mo-
zart, met zo’n 70 acteurs en muzikan-
ten op het podium.”
“In de herfstvakantie plannen we een 

optreden met een big band en in 2024 
volgt er een pianoconcerto. Jaar per 
jaar bekijken we onze projecten, maar 
de rode draad is dat we muziek willen 
brengen en mensen willen inspireren. 
Door deze wisselende projecten ont-
dekken we nieuwe talenten en kun-
nen we nieuwe mensen blijven aan-
spreken. De meeste leden bereiken 
we door mond-aan-mond reclame, 
want er is bij sommigen echt de vraag 
om in een symfonische bezetting te 
kunnen spelen. Gelukkig kunnen we 
vandaag rekenen op vele vrijwilligers, 
gepassioneerde muzikanten en zijn 
we een fijne vriendengroep geworden. 
In functie van het project dat we willen 
realiseren, zoeken we  muzikanten 
die zich dan voor een korte intensie-
ve periode willen inzetten. Sommige 
muzikanten zijn uit deze regio, andere 
zijn van verder. We zijn voornamelijk 
jongvolwassenen maar iedereen met 
een affiniteit voor muziek en het be-
spelen van een muziekinstrument is 
zeker welkom.”
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Jullie zijn nu volop aan het repe-
teren voor jullie nieuwste project 
“Peter en de Wolf” dat zal door-
gaan op 1 en 2 april in de Melkerij 
te Zemst.
“Speciaal op maat voor kinderen spe-
len we het sprookje van Peter en de 
Wolf, met live orkest, Marc Coessens 
als verteller en een tekenaar. We 
zullen er staan met een 40-tal muzi-
kanten en we willen vooral kinderen 
inspireren met muziek en muziekin-
strumenten. Het is vooral door kinde-
ren in aanraking te laten komen met 
de instrumenten dat ze misschien 
ook de microbe te pakken krijgen en 

geprikkeld worden om zelf een instru-
ment te bespelen. We voorzien vooraf 
en nadien ook   randanimatie voor de 
kinderen.”

Om terug te komen op jullie voor-
stelling van Mozart, die is niet on-
opgemerkt voorbij gegaan?
“De voorstelling werd geselecteerd 
voor het Landjuweel. In juni weten 
we of we kunnen doorstoten naar het 
slotfestival. Dit zou betekenen dat we 
de voorstelling nog eens kunnen  op-
voeren in de herfstvakantie.”

De Zemstenaar wenst jullie veel suc-

ces met al jullie toekomstige projec-
ten!  
Voor alle informatie en ticketverkoop 
neem zeker een kijkje op www.con-
forte.be  … en boeken maar! En ze-
ker blijven opvolgen want ConForte 
Symphonic heeft nog veel in petto!

Tekst: Wendy Boone
Foto 1: affiche kinderconcerten 

Peter en de Wolf  
©ConForte Symphonic

Foto 2: foto 'Mozart'-project  
© WieBa  Photography
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Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

SCHILDER- 
& 

RENOVATIEWERKEN 

PROJECTS Johan Mahieu

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

info@msprojects.be
0479 59 51 32 • 02 25112 00

ADVIES  • VERKOOP •
• PLAATSING •

• Machine verhuur •    

20 

•
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André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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OPENDEURWEEKEND 18-19 MAART 2023  

Lenteprijzen in de winkel en op nauwelaertsenzoon.be

STIHL∙KUBOTA∙GIANT∙KAAZ∙STIGA∙SOLIS∙NORCAR∙SEGWAY

Ontdek onze vernieuwde website

Voor particulier en professional ∙ Lenteprijzen geldig tot en met 30 juni 2023
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Open Brief Fietsersbond 
ZEMST – Naar aanleiding van het tragische ongeval op de F1 Fietssnelweg 
langs de Zennedijk heeft de Fietsersbond verzocht om volgende Open brief 
te publiceren. 
Geachte mevrouw de minister van 
mobiliteit, mijnheer de gedepu-
teerde Vlaams-Brabant, mevrouw 
de burgemeester van Zemst , 
mijnheer de voorzitter van de 
Vlaamse Waterweg en mevrouw 
de administrateur-generaal van 
Agentschap Wegen en Verkeer,
Beste Lydia Peeters, Tom De 
Haene, Veerle Geerinckx, Koen 
Anciaux en Kath Vandenmeers-
schaut,

Een jonge fietsster uit Zemst 
stierf op de F1 Fietssnelweg op 
29 januari laatstleden. Met dit 
dodelijke ongeval komen ook ver-
schillende andere verhalen naar 
boven. Fietsers die naar beneden 
vielen, op het richeltje naast het 
water belanden of in de Zenne 
terecht kwamen en met een men-
selijke ketting van omstaanders  
gered werden. Vele buurtbewoners 
waarschuwen al langer voor le-
vensbedreigende valpartijen en 
kregen recent opnieuw pijnlijk 
gelijk.

Langs het 2,4 km lange afwate-
ringskanaal is er immers geen 
goede afscherming tussen het 
wandel- en fietspad en dit ka-
naal met steile oeverwanden van 

6,75 m diep in combinatie met 
snel stromend water. Dit leidt 
tot uiterst gevaarlijke situaties. 
Daarom kiezen weinig ouders om 
hier met kleine kindjes te fietsen. 
Tijdens de eerste winterprik in 
december 2022 was het jaagpad 
niet gestrooid en vreesden veel 
fietsers in het water te belanden. 
Heel wat fietsers hebben nu defi-
nitief besloten om daar niet meer 
te rijden.

Langs de F1 in Zemst hoort een 
veilige afsluiting te staan aan-
gepast aan de grote hoeveelheid 
fietsers. Dit wordt ook expliciet 
voorgeschreven in het Fietsvade-
mecum ivm vergevingsgezinde 
infrastructuur op pagina 19. Met 
een goede afscherming tussen 
de F1 en het afwateringskanaal 
van de Zenne hadden alle bo-
venstaande drama's voorkomen 
kunnen worden.

Langs onze autosnelwegen in 
heel het land zijn er vangrails. 
In bochten worden vangplanken 
aangebracht voor de veiligheid 
van motorrijders. Ook het trein-
verkeer wordt met afsluitingen 
beveiligd. Fietsers hebben recht op 
hetzelfde veiligheidsniveau.

De Fietsersbonden van Zemst, 
Mechelen en Vilvoorde eisen 
onmiddellijke en kordate ac-
tie van de overheden die u ver-
tegenwoordigt. Langs dit af-
wateringskanaal aan de F1 
geen afsluiting zetten conform 
de universele veiligheidsvoor-
schriften bij valgevaar van meer 

dan 2m zou in de juridische  
wereld als grove nalatigheid 
kunnen omschreven worden.

Het kan een begin zijn van 
een logische invulling van be-
heersverantwoordelijkheid van 
fietswegen langs jaagpaden. 
De Vlaamse Waterweg heeft als 
doelstelling waterwegen te behe-
ren. Voor hen zijn de jaagpaden 
op de eerste plaats dienstwegen 
waar ook gefietst wordt. Hierdoor 
krijgen fietssnelwegen op jaag-
paden niet de nodige aandacht. 
Het zou logischer zijn dat zo'n 
fietswegen op korte termijn volle-
dig onder het beheer van het AWV 
vallen. Zij hebben meer kennis 
en ervaring in de uitbouw en het 
beheer van kwalitatieve en veilige 
fietswegen en dit is ook hun pri-
maire bestaansreden. 

Ondertekend in naam van Fiet-
sersbond Zemst (Chris De Laet), 
Fietsersbond Mechelen (Jorre 
Vannieuwenhuyze), Fietsers-
bond Vilvoorde (Yves De Weerdt.)

Deze Open brief van de  
Fietsersbond valt buiten de  
redactionele verantwoorde-
lijkheid van de Zemstenaar.

Steile wand van 6,75 m diep vlak na de 
sluis in Eppegem

Hier kropen fietsers op handen en voeten 
omhoog naar de Brusselsesteenweg bij 
de eerste winterprik van december 2022. 
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  www.stefoptiekzemst.be  tel. 015/61.65.80        Brusselsesteenweg 108


