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De ware liefde vinden is
niet evident. Ook al lopen
er in Zemst heel wat
prachtexemplaren rond,
toch zijn er ook mensen
die een lief buiten onze
mooie gemeente(s) zoeken. En dan heb je er die
het nog avontuurlijker
maken door zich gewoon
vol vertrouwen te
laten koppelen op televisie. Zoals Tim uit
Hofstade die deelneemt aan Blind Getrouwd.
Of het duo ook daadwerkelijk getrouwd blijft,
zie je binnen enkele weken op het scherm,
maar Veerle zat nu alvast bij hem op de zetel
voor een gezellige babbel!
Grote liefde ook bij Bette en Bella, de nieuwe
troeteldieren van Villa Clementina. Carolien
ging eens horen hoe ze dankzij hippotherapie
de kindjes van het opvangcentrum stimuleren
om zich verder te ontwikkelen.
Nog meer dierenliefde bij vzw Dierenopvangcentrum die onlangs heropende. Er
stonden meteen heel wat vrijwilligers te popelen
om de honden en katten op te vangen. Juliaan
brengt een verslag van de feestelijke opening.
Bart ging dan weer eens proeven bij twee
toffe cafébazinnen die dingen naar de titel van
Regiokok 2018 en Laura ging babbelen met
Labyrint, het toneelgezelschap dat vorig jaar
een benefietvoorstelling speelde ten voordele van
Kom op tegen Kanker en zich momenteel voorbereidt voor een nieuwe productie!
Zelf ging ik iets drinken met Dominique, schrijfster van een magisch boek en Ilse vertelt ons alles
over de Nacht van de Geschiedenis. Alex kreeg
wat improvisatielessen van de mannen van BIL,
Katia at pensen bij slager André en Annemie
kwam alles te weten over jongdementie.
Veel leesplezier,

Ellen
xxx

facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar

dit jaar weer heel enthouAlle kinderen waren ook
iren. Ze haalden hun moo
siast om carnaval te vie
op
je
d
Een fotoverslag vin
ste verkleedkledij boven.
d deed mee!
p37. En ook onze leeshon

Oep ze Zems...
Sinds Zemst for Life zijn er weer Zemseneirs
opgedoken. Honderden, gehuld in blauwe sweater. Vroeger waren Zemseneirs te herkennen
aan hun (bij)naam: Narre van Niëssem, Mus van
de Zavel , K. van Rosse Bet, Berre en Mee van de
Kaisch… Niet zelden lag hun werk aan de oorsprong: Swa Kabien, Maria van de Meutteslijper,
Tist de Snaër… Ook hun opvallend gedrag was
soms de bron: Gust den Blinker (had altijd een
groot blinkend uurwerk bij, maar kon het uur niet
aflezen), Potter kie Vala (zei altijd vervormd ‘qui
voilà’), Sigarettenbakkes (een van de eerste vrouwen in Zemst die sigaretten rookte) of de Weuttel
(dokter die vaak wortelen als geneesmiddel aanraadde). Maar er waren ook figuren als Den Anker,
Boerke Peuzzes, de Schatter, Jefken Trul en Mie
Spek. Stuk voor stuk kleurrijke namen die vaak
verwezen naar al even kleurrijke figuren. Volgende
keer meer. (Bron: A. Ver Elst, 1986).
AL

dezemstenaar.com
info@dezemstenaar.com
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Improviseer een keer
ZEMST – Johan Terryn, Tom Lenaerts, Michiel Devlieger, Rob Vanoudenhoven, Bill Barberis – om er
maar enkele te noemen – zetten hun eerste stappen in de Vlaamse bekendheid via de BIL, de Belgische Improvisatieliga. De BIL lag eind vorige eeuw ook aan de basis van het tv-programma Onvoor-

ziene Omstandigheden van Mark Uytterhoeven. Dit improvisatietheater in wedstrijdvorm strijkt nu ook
neer in de Melkerij. Met in hun rangen drie Zemstenaars: Dave Nauwelaerts, Johan Bolsens en Jeroen
Heremans. Wij probeerden een ernstige babbel…

Het podium ziet er uit
als een patinoir of ijshockeyring. Er zijn vier
teams (geel, groen,
rood en blauw), waarvan
er per wedstrijd twee
tegen elkaar spelen. Ze
bestaan elk uit vijf spelers
die genummerde shirts
dragen. Eén strenge
hoofdscheidsrechter en
twee assistenten trekken
improvisatieopdrachten
Johan (links) en
uit een trommel en
Jeroen (rechts),
grijpen Dave (in
leiden het spel in goede
het groen) bij de
banen. Een vlotte cerekeel: afspraak in
de Melkerij!
moniemeester en een
swingende pianist zorgen voor ambiance. Er
zijn ook een lichtman en een scorebord. neel met acteren bezig is en aan het
De acteurs krijgen 20 seconden bedenk- hoofd staat van de Compagnie Gorilla
tijd om het verloop van een scene te vzw, draait al zo’n tien jaar mee in het
bepalen door goed naar elkaar te kij- improvisatiecircuit. “Hoewel we ervaren
ken en te luisteren en door op elkaar te rotten zijn in het vak, blijft het een moeireageren. Zoals in het voetbal, wordt er lijke discipline. Je moet er een zekere
gespeeld in twee helften van 45 minu- aanleg voor hebben, maar door training
ten, met tussenin een pauze. Aan het kan je je erin bekwamen. Wij oefenen
einde van elke match mag het publiek dan ook één avond per week.”
stemmen voor zijn favoriete speler. Op Johan Bolsens (34) uit Hofstade schrijft
het einde van het seizoen wordt een mee aan tv-programma’s bij een productiehuis van VTM: “Wat wij doen is niet
ploeg tot kampioen gekroond.
noodzakelijk grappig. Maar het neigt
De lange tocht
er wel erg naar toe. Vooral omdat het
Dave Nauwelaerts (41), die professio- publiek erbij betrokken wordt en het

showgehalte hoog ligt.
Het is dus interactief en
met heel veel sfeer.”
Jeroen Heremans (36,
leerkracht
secundair
onderwijs aan BimSem,
in feite ex-Elewijtenaar
en beter gekend als
zoon van kinesist Luc,
die ook mensen met
een beperking huisvest):
“Het is inderdaad moeilijk, maar tegelijk plezant. In zeven minuten
moeten wij een volledig
verhaal brengen dat
echt àf moet zijn. Neem
nu een opdracht als
‘de lange tocht naar de
witte berg’… Snap je?”

Smijt uw sloef
In de Zemstse cultuurtempel worden
drie matchen gespeeld: op zondagavonden 11 maart, 29 april en 20 mei. De
andere locaties zijn het Zuiderpershuis
in Antwerpen en het Tinnenpottheater
in Gent. In totaal zijn het 16 wedstrijden. De finale vindt plaats op 2 juni
in Antwerpen, gevolgd door de nu al
legendarische after party.
Antwerpen, Gent… Zemst! Hola Pola?
Dave: “Het is niet evident om een
7

5 x 2 tickets te geef!
geschikte locatie te vinden, makkelijk bereikbaar, met voldoende gratis(!)
parkeergelegenheid. Brussel kan je
vergeten. De Melkerij is ideaal, ook voor
Mechelaars. Voeg daarbij drie deelnemers van hier. Dat gaat vonken geven!”
Welk doelpubliek beogen jullie?
Johan: “Wij brengen een avondvullend
spektakel voor iedereen! Zeker ook voor
de jeugd. Het is indrukwekkend voor wie

dit de eerste keer ziet. Zelfs kinderen
vinden het geweldig.”
Jeroen: “Het grootste compliment dat
wij kunnen krijgen, is dat men zegt dat
het voorbereid is. No way. Alles is uniek,
wordt ter plaatse geïmproviseerd, met
zowel hilarische als ontroerende resultaten. Ben je het niet eens met de spelers of scheidsrechters? Welnu, dan
smijt je gewoon je sloef naar hen!”
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries.

De toegangsprijs bedraagt 14 euro;
studenten betalen 11 euro. Maar
voor 10 Zemstenaars zal het gratis zijn. Het enige wat je moet
doen is een e-mail sturen naar
info@dezemstenaar.com (vóór 9
maart) met als vermelding: IK WIL
VAN BIL (+ datum). Aangezien we
bij de Zemstenaar niet beschikken over een onschuldige hand, zal
een geblinddoekte persoon op het
scherm de gelukkigen aanwijzen.

Slager André gaat met pensioen
ZEMST - André Coppens, van
slagerij Coppens – Dirix stopt op
31 maart en gaat met pensioen.
Na 27 jaar aan het werk geweest te
zijn in de beenhouwerij, geeft André de
fakkel door aan Heidi en Rudi en heeft
hij er het volle vertrouwen in dat deze
generatiewissel de goede traditie zal
voortzetten.
Op 31 mei 1991 nam André Coppens,
samen met zijn vrouw Romy Dirix de
zaak over van zijn schoonvader, Julien
Dirix en zijn vrouw Agnes Lefévre, die zelf
in 1958 aan de slag gingen. De bloeiende zaak kwam de laatste jaren meerdere malen in de belangstelling met
de lancering van de traditionele streekproducten (zie ook www.streekproduct.
be) waaronder de cervela. Ook witte en
zwarte pensen gaan er vlot over de toonbank. Dat dochters Julie en Céline enige
tijd samen in de beenhouwerij mochten
werken, maakte van de zaak uiteindelijk een echte familiezaak. Vanaf 1 april
is André officieel met pensioen en ziet
8

Een fiere André,
geflankeerd door
zijn lieve dochters
Céline (links) en
Julie (rechts).

hij wel wat de toekomst nog brengt. Maar
langs deze weg wil hij eerst nog alle
klanten van harte danken voor het jaren-

lange vertrouwen dat zij gesteld hebben
in slagerij Coppens – Dirix.
Tekst: Katia De Vreese, foto: Jean Andries
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Op zoek naar de ware liefde
HOFSTADE - De Vlaming kijkt weer massaal naar het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. Maar liefst
3.600 singles schreven zich dit jaar in. Tim, verzekeringsagent uit Hofstade, werd door de experten aan
Esther gematcht en gaf in ons gemeentehuis volmondig het jawoord aan een volslagen onbekende.
Relaties beginnen vaak met verliefdheid. In het VTM-experiment Blind
Getrouwd brengen experten echter op
basis van rationele parameters vijf koppels samen. Kan de wetenschap een
handje helpen als het over liefde gaat?
“Het is zeker een sprong in het onbekende”,
moet Tim bekennen. “Maar rationaliteit
speelt een grotere rol dan we vaak denken in de zoektocht naar een geschikte
partner. Datingbureaus zijn tegenwoordig
niet meer weg te denken. Ook daar wordt
gebruik gemaakt van wetenschappelijk
onderbouwde persoonlijkheidstesten om
de leden met elkaar te matchen. Je kunt
de twee uiteraard niet met elkaar vergelijken. De screenings, testen, interviews en
het matchmaking proces zijn veel intensiever in Blind Getrouwd. Het is een volledig andere benadering. De koppels in
Blind Getrouwd huwen wel degelijk met
een volslagen onbekende en als het niet
lukt, dan eindigt het avontuur ook met
een échte scheiding.”
Waarom heb je meegedaan aan dit
experiment ?
“Ik denk dat de motivatie bij alle kandidaten dezelfde
is. Je zoekt de
ware liefde. Ik
ben ongeveer
twee jaar single
geweest voor ik
mij inschreef. Online dating was voor mij
geen succes. Ik heb enkele afspraakjes
gehad, maar het was nooit echt wat ik
zocht. Bij Blind Getrouwd is dat anders.
De experten brengen op basis van hun

Tim De Winter uit Hofstade
legde zijn lot in de handen
van de wetenschappers van
Blind Getrouwd.

deskundigheid vijf koppels samen die
ze tijdens het ganse parcours blijven
volgen. De extra ondersteuning verhoogt
de slaagkansen aanzienlijk.”
Een onbekende het jawoord geven,
niet simpel, toch?
“De kandidaten bij Blind Getrouwd ondergaan een serieuze screening. Wij werden
getest op onder meer onze intelligentie,
persoonlijkheid, levensvisie, ... Tijdens
de laatste fase heb ik met alle experten
rond de tafel gezeten en zij gaan niet
over één nacht
ijs. Uit de vorige
seizoenen
is
gebleken dat
zij in staat zijn
om onbekende
mensen succesvol te koppelen. Maar
het blijft spannend, laat dat duidelijk zijn.
In de hal van het gemeentehuis stond
ik met klamme handjes te wachten op
mijn onbekende bruid. Eens binnen in de

Zal de liefde groeien
tussen Tim en Esther?

raadzaal was ik meer op mijn gemak en
had ik nog een leuk gesprekje met onze
burgemeester. En als het dan eindelijk
zover is en je mekaar voor het eerst ontmoet, dat is heel bijzonder. Esther maakte
met haar rode trouwjurk ook echt indruk.
En even later ben je dan getrouwd met
een volslagen onbekende …”
En na de ceremonie begint het
avontuur pas echt. Hoe verliep dat?
“Het trouwfeest en de huwelijksreis worden
op en top geregeld door de programmamakers. Dat geef je volledig uit handen en
dat is maar goed ook. De situatie is toch
wel uitzonderlijk. Het is best wel fijn dat wij
ons geen zorgen hebben hoeven maken
over de praktische kant van het gebeuren.
Het hele proces is als een rollercoaster.”
Ook benieuwd hoe het Tim en Esther
verder zal vergaan? Kijk dan elke
maandag, rond 20.30 uur, op VTM na
Familie naar Blind Getrouwd.
Tekst : Veerle Mollekens, foto: VTM
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Labyrint steunt KotK
ELEWIJT – Toneelkring Labyrint bracht in november met haar stuk Kolderkatten een ode aan alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het goede doel. Ze staken ook zelf de handen uit de
mouwen en organiseerden een benefietvoorstelling voor twee teams die 1000 km voor Kom op tegen
Kanker fietsen. Nu kunnen ze beide teams een cheque van 500 euro overhandigen.

Kolderkatten
Eind november vorig jaar speelde
toneelkring Labyrint uit Elewijt het stuk
Kolderkatten, een stuk over zes vriendinnen die beslissen om deel te nemen aan
een wandeltocht van 21 km in Antwerpen
ten voordele van Kom op tegen Kanker. De
vriendinnen besluiten meteen om er een
girls-only weekendje van te maken. Eén
van hen moet echter onverwachts afhaken. Er wordt een last minute vervangster
gevonden, maar daar zijn de anderen niet
echt blij mee… Het stuk bood een humoristische kijk op vriendschap en motivatie.

aan INGRAM Micro en Perkbikers, twee
groepen die in 2018 de 1000 km voor
Kom op tegen Kanker fietsen. Extra fijn

Kom op tegen Kanker
Kolderkatten moest een eerbetoon worden aan alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het goede doel waar
zij, al dan niet persoonlijk, een band
mee hebben. Het stuk over vijf vrouwen
die een run doen voor Kom op tegen
Kanker, inspireerde Labyrint om zich ook
in te zetten voor het goede doel. Daarom
besloten ze om de opbrengst van een
speciale avondvoorstelling te schenken

is dat enkele leden van Labyrint, Peter
Bergs, Mon De Kock, Patrick Huenaerts
en Goele Michiels meefietsen met die
groepen. Labyrint gaf op vrijdag 24
november 2017
een benefietvoorstelling.
De opbrengst
daarvan schenken ze met veel
plezier aan de
beide teams,
die elk een
cheque van 500
Beide teams mochten
euro mochten
een cheque van 500
euro ontvangen.
ontvangen.
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Per(r)ongeluk
In april speelt Labyrint een nieuw stuk:
Per(r)ongeluk, een stuk over ‘perron 13’,
het braakliggend
terrein vlakbij het
station. De avonturen op perron
13 beginnen met
een uit de hand
gelopen ruzie
tussen
twee
rijke verloofden
en een weggegooide ring. De
clochards die
van perron 13
hun thuis hebben gemaakt,
willen maar al te
Het jonge team van
Labyrint is klaar voor graag die verlohun nieuwe productie,
Per(r)ongeluk. ren ring vinden,
maar ook de
vorige eigenaars geven het dure sieraad
niet op. Wie heeft de ring? Kan je je verloofde nog vergeven als ze je ring heeft
weggesmeten? En wat als er ook nog
eens iemand onder de brug moet bevallen? Vragen die allemaal een antwoord
vinden in deze spannende en bij wijlen
ontroerende komedie. Voor meer info of
reservaties moet je op de website van
Labyrint zijn: www.toneelkringlabyrint.be.
Let op! Om praktische redenen heeft
Labyrint de speeldata moeten verschuiven naar een weekend later: van
23-25 maart naar 6-8 april.
Tekst en foto: Laura Schoevaers

www.crazzle.be - 02/899.98.47
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• mooie verloning
• kies zelf wanneer/
hoeveel je werkt
• geen voorkennis
nodig
Een vraag? Aarzel niet!
mark@crazzle.be

Dé casino-animatie voor uw bedrijfsfeest,
privéfeest of teambuilding!

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
info@laeremansramen.be
www.laeremansramen.be
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“RIBS and more”

born in 2017

is een restaurant dat gespecialiseerd is in
verse sous-vide gekookte ribs, maar waar
iedereen ook welkom is voor alleen een
drankje, tapas en desserten!
Relaxen is mogelijk op ons tuinterras.

Tervuursesteenweg 214, Hofstade
Info: www.ribsandmore.be of 015/65.30.65
Facebook: @ribsandmore1
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Bette en Bella veroveren kinderhartjes
ZEMST - In juni 2013 opende Villa Clementina haar kinderboerderij om de kindjes in contact te brengen met de natuur en deze proefondervindelijk te verkennen. Daarnaast is er ook een belevingstuin
en werken zij met hippotherapie. Bij hippotherapie worden paarden ingezet om de lichamelijke en/of
geestelijke toestand van personen met een handicap te verbeteren.
Op 24 november 2017 ontving Villa
Clementina een geldprijs van het Fonds
Lode Verbeeck.
Het doel van het Fonds Lode Verbeeck
is om hippotherapie te ondersteunen
in zijn ontwikkeling binnen Vlaanderen,
dit in samenwerking met de Koning
Boudewijnstichting. Projecten met een
goed uitgewerkt idee kunnen financiële
ondersteuning krijgen.
Bij mijn bezoek aan Villa Clementina
sprak ik met Lut Buyck en Kristel
Verhaegen. Kristel is kindertherapeute/
psychologe en houdt zich sinds 2005
bezig met hippotherapie.
Met de steun van het Fonds Lode
Verbeeck kunnen ze de infrastructuur
verder aanpassen. “We hebben inmiddels twee Shetlandpony’s gekocht, een
afspanning, een stal en we hebben de
snoezelruimte al voor een groot deel
kunnen inrichten.”

Terwijl wij naar de
pony’s Bella en Bette
staan te kijken, komen
er drie kindjes tot bij de
therapieruimte. Ik kan
met mijn eigen ogen
waarnemen hoe deze
kinderen onder professionele begeleiding en
in alle rust de pony’s
en de snoezelruimte
ontdekken. We bevinden ons in een ware
ervaringsruimte: in de
snoezelstal spelen de
kinderen in het stro, er
is een speelruimte met
tentjes en speelgoedpony’s en er zijn Bella
en Bette.

Bella en Tygo
genieten van elkaar.

“Het is niet de bedoeling dat de kinderen op de pony’s zitten. We willen
een ruimte creëren
Twee stoere
waarin de kinderen zelf
jongens brengen
Bella terug naar
gestimuleerd worden
de wei.
om tot ontwikkeling te
komen. De kindjes kunnen de pony’s aanraken,
aaien, borstelen, wortels
geven… Sommigen durven zelfs al met Bella
wandelen.”
De pony’s zijn op ooghoogte voor de kinderen. Bella wordt erbij
gehaald en wordt gebor-

steld door een van de kindjes. Zowel
Bella als het kindje genieten hiervan.
Wat later komt een tweede kindje
exact hetzelfde doen. Kopieergedrag
doet de kindjes steeds een stapje verder komen.
Kristel laat mij ook een filmpje zien
waarbij we genieten van de mooie
momentopnames bij het contact tussen Tygo en Bella. Zo mooi om te zien. Ik
ben ervan overtuigd dat Villa Clementina
en Kristel Verhaegen (finding-ways.be)
nog heel wat zullen bereiken met hun
hippotherapie. In november 2018 zullen
zij samen verslag uitbrengen aan het
Fonds Lode Verbeeck.
Tekst: Carolien De Cuyper,
foto's: Villa Clementina & Carolien De Cuyper
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Dierenopvang start met veel vrijwilligers
Veel enthousiastelingen
op de opening van het
nieuwe dierenasiel.

ZEMST - De uitbating van het dierenasiel werd toevertrouwd aan
de vzw Dierenopvangcentrum.
Het contract werd onlangs getekend en de sleutels van het gebouw aan de Erasmuslaan (tegenover het crematorium) aan de
nieuwe uitbaters overhandigd. Op
de heropening kwam een massa
volk langs en ook Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts,
meter Martine Prenen en Michel
Van den Bosch van Gaia.

Alle sprekers leggen de nadruk op het
herhuisvesten van de aangeboden en
gevonden dieren.
”Wij voeren een
‘no kill beleid’”, zegt
Ferry Heikoop, verantwoordelijke van
het dierenopvangcentrum “en willen maximale adoptie voor
onze dieren. De grote boodschap die wij
dierenliefhebbers willen meegeven is dan
ook: voor je de dure aankoop van een dier
bij een broodfokker overweegt, kom je best
eens langs om adoptiedieren te bekijken.”
De opbouw van de quarantainehokken
voor de katten is nu klaar. “De eerste kat
is ook opgenomen. We proberen meteen
voor haar een nieuwe thuis te vinden.”
Dierenopvang bekijkt de mogelijkheden
voor een kattenpension, dat in het tweede
kwartaal van 2018 van start zou moeten
gaan. Tijdelijke opvang, mits betaling, tijdens afwezigheid van de eigenaar, is daar
mogelijk. De vzw wil zo snel mogelijk honden opvangen en ter adoptie aanbieden.
Bijkomend wordt de inrichting van een
hondenpension bekeken. Met de pensi-

onafdeling voor katten en honden en een
kleine shop wil de vzw bijkomende mid-

zegt Piet van Grunderbeek, schepen
van Dierenwelzijn. “De vzw wil mensen
sensibiliseren
met acties en
activiteiten
en
doet een beroep
op vrijwilligers. Er
boden zich vijftig
enthousiastelingen aan op de infodag in
januari. Het idee om regionaal te werken
wordt ook geactiveerd. De buurgemeenten, de provincie en de politiezones zullen terug aangesproken worden om te
participeren in het project. Wie diervriendelijke gemeente wil genoemd worden,
moet daar ook iets voor over hebben.”
(Lees: een financiële bijdrage leveren
voor deze regionale dienstverlening.)

“Wie een kat of een hond wil houden,
kan best eens langs de dierenopvang gaan”
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delen genereren om de werking van het
opvangcentrum te ondersteunen.
“Een van de belangrijkste aspecten
blijft de financiering van het project”,

Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto's: Jean Andries

Liesbeth stelt graag
Singha (13 jaar) voor.

Het Dierenopvangcentrum is open
op maandag, woensdag, vrijdag
en zondag van 13 uur tot 17 uur.
De andere dagen op afspraak.
Tijdens de feestdagen gesloten.
Telefonische permanentie: 24/7 voor
noodgevallen: 0468-300.375.
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GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)
Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

www.betonvandijck.be

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be
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Cafébazinnen zetten koksmuts op
ELEWIJT - Twee toffe cafébazinnen aan de kookpot. Het is eens iets anders. Katrien Vanhemelen van
café In de Prins en Valérie Penafiel van café Belvedère, beiden uit Elewijt, hebben zich ingeschreven
voor de wedstrijd van Ring TV “Regiokok 2018”. De reporter van de Zemstenaar ging, tussen de gezellige drukte in de Belvedère door, al eens van de soep van Valérie proeven.
In de maanden februari en maart kan
je Valérie en Katrien aan het werk zien
op Ring TV. Ze vormen een ploegje van
Zemstse cafébazinnen dat het opneemt
tegen teams van twee piloten, twee
stukadoors, twee bankbedienden, twee
bedrijfsrevisoren, twee verpleegsters, twee
slagers en twee professoren uit de regio.
Katrien, hoe ben je daarbij gekomen?
Katrien: “Ja, hoe gaat dat? Een paar
maand geleden kreeg ik een berichtje
van onze burgemeester of ik, als
cafébazin, ook aan het fornuis mijn
mannetje kon staan. ‘Ça va nog’, antwoordde ik. Een paar dagen later kreeg
ik een medewerker van Ring TV over de
vloer die mij vroeg of ik interesse had
om mee te dingen naar de titel van
Regiokok 2018. Ik heb ja gezegd en mijn
vriendin Valérie van de Belvedère zover
gekregen om mee te doen. Zo komen
onze twee herbergen nog eens op een
leuke manier in het nieuws. In feite
kunnen we op die manier aantonen dat
de Elewijtse cafés nog bestaan. We krijgen veel toffe reacties van klanten en
nieuwe klanten die over de vloer komen
en gehoord hebben van de wedstrijd.
We zijn aan de toog zeker onderwerp
van gesprek.”
Valérie, maken jullie kans?
Valérie: “We doen vooral mee omdat
dit leuk is. Katrien en ik zijn al jaren
vriendinnen en goede klanten van
elkaar op onze vrije dag. Winnen hoeft
niet per se. Maar weet dat alle teams
samengesteld zijn uit mensen die

Valérie en Katrien, van
de toog naar het fornuis.

hoogstens amateurkoks zijn. Op onze
eerste ontmoeting had ik de indruk dat
de stukadoors en de bedrijfsrevisoren
een goede kans maken om te winnen,
maar het is onvoorspelbaar. Zo moet je
gerechten maken uit vreemde landen
die je niet zomaar gewoon bent.”
Een professionele jury, met onder meer
de kok van de Rode Duivels, moet de
kookkunsten van onze Elewijtse tapsters beoordelen.

in Elewijt en een drankje te nuttigen
in onze Elewijtse herbergen. “In Zemst
en zeker in Elewijt zijn de cafés nog
niet op sterven na dood!”, lieten Valérie
en Katrien in koor nog weten! Aan het
enthousiasme van deze bazinnen zal
het alvast niet liggen.

Nu ook de Burn Out in maart terug
geopend wordt, onder de nieuwe
naam Bar Bizar, en met Het Steen
natuurlijk als vaste waarde, is het
weer de moeite om buiten te komen

rioleringswerken

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Benny haelwaeters

terrassen - opritten - tuinafwerking
=> ontkoppelen regenwater/afvalwater

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
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Zemst heeft een landelijk karakter, en dat zorgt er ook voor dat er
veel dieren te zien zijn in de gemeente. In deze reeks tonen we
graag welke "bijzondere" dieren in Zemst werden gespot!

Dit tafereel spotte ik in de
Hoogstraat. In de weide achteraan
kwam een damhert de paarden
bezoeken!
Serge Dupont

Deze ooievaars komen al enkele
maanden zowat dagelijks voedsel
zoeken in onze tuin in de Nieuwlandstraat en de weide erachter.
Soms zijn ze zelfs met drie, maar
de derde is meestal niet welkom
en wordt op afstand gehouden.
Regelmatig zijn ze te bewonderen
op ons dak. Deze foto namen we
op 1 februari.
Francis Vancauwenbergh
Deze boomkruiper heb ik van een gewisse dood kunnen
redden na een frontale botsing met een grote partij
vensterglas. Ik heb hem rustig laten bekomen op mijn
overdekte voedertafel, veilig en onbereikbaar voor op de loer
liggende katten. Na enkele uren herleefde hij en fladderde
hij vrolijk weg.
Alex Lauwens (onze redacteur)

Ook iets gespot?
Welk "bijzonder" dier heb jij onlangs
gespot in Zemst? Mail je foto en wat
uitleg naar info@dezemstenaar.com
met als onderwerp 'gespot'.
Coördinatie: Marijke Pots
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PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50,
1980 Zemst
Tel: 015/62 14 00

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
35 jaar ervaring in eigen streek
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Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64

Beleef eens een originele Nacht
HOFSTADE- Voor de Nacht van de Geschiedenis van Davidsfonds editie 2018 sloegen vier Zemstse
verenigingen de handen in elkaar: de Semse, het Sportimonium, Davidsfonds Elewijt en Davidsfonds
Zemst-Eppegem-Laar. Zemst geeft een originele lokale invulling aan deze 16de Nacht met als thema
‘religie’. In de spotlights geen Zemstse kerk, kapel of klooster maar het Sportimonium: een tempel
vol sportrelikwieën! Expert van dienst is de Leuvense theologieprofessor Dries Vanysacker, auteur van
diverse historische boeken en artikels over sport, vooral dan wielrennen.
Sport en godsdienst? Dat is toch een
ietwat onwaarschijnlijke relatie?
René Vandermosten van Davidsfonds Elewijt: “Sport lijkt een nieuwe
religie geworden. Kerken lopen leeg
en sporttempels barsten van het volk.

eeuw Italiaanse en Belgische geschiedenis over de Italo-Belgische connectie
in en rond het wielerpeloton en En de
broodrenner, hij fietste verder over het
wielrennen in België tijdens WO II.
We hebben hier in Zemst een traditie van

Baliebediende Linda in
hogere sferen voor een
nacht vol sport en religie.

Maar er zijn ook veel parallellen: beide
werelden hebben hun hogepriesters
en heiligen, en zowel religie als sport
koesteren rituelen en hopen op mirakels. Dries Vanysacker, kerkhistoricus
en professor aan de faculteit theologie en religiewetenschappen van de
KU Leuven, brengt ons een verhaal van
verrassende verbanden tussen religie
en sport in het heden en het verleden.
Naast vele wetenschappelijke boeken
en artikelen publiceerde hij Vlaamse
Wielerkoppen bij het Davidsfonds in
2011 en eerder ook al Koersend door een

ongewone locaties en invalshoeken voor
de Nacht van de Geschiedenis. Tijdens
voorgaande edities kregen de deelnemers
telkens een ongewone inkijk in een bijzondere plek in Groot Zemst. Vorig jaar was dat
het honderdjarig Van Beverorgel in de kerk
van Zemst, dat letterlijk werd opengegooid
én bespeeld. In 2016 kwam de geschiedenis van de toen net als cultuurcentrum
geopende melkerij in Zemst aan bod.”
Hoe ziet het programma van deze
Nacht van de Geschiedenis eruit?
“De avond start met de lezing om 19.30

uur. De deelnemers krijgen ook een
rondleiding in de nieuwe Preservation
Hall Victor Boin van het Sportimonium.
In dit museumdepot worden sedert
het najaar van 2016 duizenden relikwieën van de sportgeschiedens in
topconditie bewaard voor de volgende generaties. Het gaat bijvoorbeeld om een reeks van 800
affiches van het Sportpaleis, het
moderne Pegase turnpaard uit
2010, gesigneerd door turners uit
binnen- en buitenland, ongeveer
1500 medailles, waaronder een
aantal olympische en vele andere
stukken. Ze worden er onder constante temperatuur in één van de
vier verschillende klimaatzones
optimaal opgeslagen. Bijzonder is
dat in een publieke ruimte meer
uitleg wordt gegeven over de collectievorming en het werk achter
de schermen. Via grote ramen
heeft de bezoeker een ruime inkijk in
het depot zelf.”
Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Praktisch:
Dinsdag 20 maart 2018 om 19.30
uur (deuren 19 uur).
In het Sportimonium (toegang via
hoofdingang Sport Vlaanderen,
Tervuursesteenweg
z/n,
1981
Hofstade-Zemst).
Inkom 8€ (parking, voordracht, gids,
1 consumptie), ter plaatse te betalen.
www.nachtvandegeschiedenis.be
23

24

Oscarfilms in de Melkerij
ZEMST - Op 4 maart is het weer Oscar time in Hollywood. De Filmerij heeft dan ook Oscargenomineerden op de affiche staan de volgende maanden!
Op 6 maart is dat Blade Runner 2049,
goed voor vijf Oscarnominaties.
Een grandioze Ryan Gosling speelt
een blade runner, een flik die moet
jagen op rebelse robots die zo hard op
mensen lijken, dat alleen een psychologische test hen kan ontmaskeren. Hij
komt op het pad van de blade runner
die aan het eind van de eerste film
spoorloos verdween (net zoals in de
eerste film uit 1982 magistraal vertolkt
door Harrison Ford). Brandend actuele film, nu robots meer en meer ons
dagelijks leven gaan beheersen. Deze
science-fiction sequel is een visueel
overdonderende film die u beslist op
groot scherm moet zien!

buitenlandse film mag winnen:
The insult.
Tijdens de renovatiewerken van
een appartementsgebouw in
Beiroet leidt een probleem met
de waterafvoer tot een confrontatie tussen de bewoner (een
Libanese christen) en de aannemer
(een Palestijnse vluchteling). Als de
ruzie uit de hand loopt door een belediging, worden beide mannen meegesleurd in een neerwaartse spiraal. Wat
klein begint, eindigt in een landelijke
rel.
Slimme rechtbankthriller over universele menselijke gevoelens: trots,
woede, vergeving.

Op 20 maart staat een film geprogrammeerd die voor ons de Oscar van beste

Op 3 april staat Get out op de affiche,
goed voor vier Oscarnominaties: beste
film, beste regisseur, beste acteur en
beste originele scenario.
Een Afro-Amerikaanse jongen reist
met zijn blanke vriendin naar het
landgoed van haar familie om kennis te maken met haar ouders.
Aanvankelijk denkt de jongen dat het
overdreven vriendelijke gedrag van de

familie de manier is
waarop zij omgaan
met het feit dat hun
dochter een donkere
vriend heeft. Hij doet
een serie vreemde
ontdekkingen
en
komt er achter dat er een duistere
reden is waarom hij uitgenodigd
werd….

Ongeziene mix van humor, satire,
mysterie en pure Hitchcock-spanning,
die de relatie tussen blank en zwart
op scherp zet. Als we dit jaar één film
tonen die u nog heel lang zal bijblijven,
is het deze wel!
En tot slot geven we nu al mee dat
we met Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri (regelrechte favoriet
voor de oscar voor beste actrice maar
ook voor beste film) op 5 juni dit filmseizoen afsluiten!
Tekst: JMB
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Foto’s: Jean Andries

“Elke woensdag spelen Volley Vriende
n Zemst in de sporthal van Zemst, dit
gebeurt sinds 1970”, weet Michel Noe.
“Na een spannende wedstrijd was het
genieten van de Valentijnscake. Afwezig
en, al dan niet aan de spreekwoordelijke ketting gelegd op Valentijnsavo
nd (lacht), hadden ongelijk.” Achteraan:
Hilde Bessems, Johan Vanthielen, Attil
a de Hungaar, Ivan Torfs, Rita Verschoore en Chris Vandermeiren. Onder:
André Andries, Tom Vanhecke, Michel
Noe, Dirk Vannuffel en Kenny Van Den
Bosch.
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Als oudste actieve veren
iging in Zemst met 104
leden heeft de Sint-Seb
uit Weerde op hun jaarlij
astiaansgilde
ks teerfeest een nieuw
bestuur gekozen: Ere Ho
ron Christian de Meester
ofdman Bade Ravenstein, hoofdm
an Tibault d’Ursel, kapit
luitenant Jean Juliens,
ein Leo Linten,
griffier Johan Van Rente
rghem, Sergeant Pierre
terskoning 2017 Hubert
De Ron, SchutBakelants en bestuursle
den Paul Jacobs en Wi
lly Haesaerts.

Reko Zemst was met 23 renners aanwezig op de laatste en vierde manche
van het Vlaams Indoor Skeelerkampioenschap in Tienen. Jorun Geerts,
Sietse Troost en Thor Vermander werden
kampioen bij de Kadetten, Scholieren
en Pupillen.
Jens Janssens (2e Jeugd Heren), Amber
Van Malderen (3e Kadetten Meisjes),
Louka Leemans (2e Scholieren Meisjes),
Larissa Vereecke (2e Pupillen Meisjes),
Maité Vermeir (3e Pupillen Meisjes),
Staf Trekels (2e Miniemen Jongens)
en Florian Istas (3e Miniemen Jongens) behaalden podiumplaatsen. Ook
andere Reko-renners behaalden een
mooie plaats in het eindklassement.
Reko Zemst viert dit jaar haar 40-jarig
bestaan, de toekomst is verzekerd.
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De nieuwe fietsenstalling in de Vrije Basisschool De Kriekelaar in Hofstade werd op
maandag 19 februari officieel ingehuldigd. Voor
de kinderen, leerkrachten en ouders was het
een heuglijke dag.

Gina Temmerman we
rd 50 lentes jong en da
t werd gevierd met fam
vrienden. Het thema Co
ilie en
untry en Western met
gepaste outfit was ee
succes. Son-of-gun Ho
n
groot
t chili, Texas Chicken,
Sheriff’s Ribs, Smokin’
Burger, A real Cowboy
Bacon
Meal en Wild West co
ffee & cookies stonden
menu. Het feestje met
op het
aangepaste muziek en
gezellig samenzijn du
tot in de kleine uurtjes
urde
.
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Foto’s: Jean Andries

“FC Borneo is een vrienden
ploeg met allemaal gebo
ren en getogen Eppegemn
kapitein Hans Vandermeir
aren”, zegt
en. “De wedstrijd tegen Es
se
nbeek eindigde op een 2spel, waardoor we reeds
2-gelijk14 punten meer hebben.
Daarmee evenaren we on
voorsprong van vorig seizo
ze 17 punten
en. Op 30 april vinden de
festiviteiten plaats met ee
tussen Borneo en oud-Bo
n galamatch
rneo, gevolgd door een sp
aghettislag, een optreden
Katastroof en afsluitend ee
van
n fuif met verschillende DJ
’s. Omdat we ons steentje
bijdragen schenken we al
willen
onze opbrengsten aan de
Chiro van Eppegem, die he
kunnen gebruiken voor hu
t
geld goed
n nieuwe gebouwen.”
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en, Eppegem wordt de zaak overgeNa 56 jaar Van Haesendonck, Hoge Buiz
de familie Van Haesendonck (rechts)
laten aan Michael Moh Moh. Op de foto
(links). Tot en met zondag 4 maart
en de nieuwe zaakvoerder en zijn team
zijn het opendeurdagen.
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Foto: Jean Andries
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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@telenet.be

iemand had Josefien ooit een blik waardig gegund. Als kind al was
ze gepest op school. Omdat haar ouders boeren waren die met
moeite de eindjes aan elkaar konden knopen. Niemand in de klas
wou naast haar zitten. Want het ‘ros gedegger’ – zoals ze gemeenzaam
over de tongen ging – stonk naar koeienstront. Haar vormeloze kleren
leken wel ooit door haar moeder zelf gedragen te zijn. En de dikke boterhammen van het zelf gebakken brood zaten altijd in een oude papieren
zak. Die niet zelden werd opgeblazen en boven haar hoofd kapot geklopt.
Waardoor ze telkens onder de kruimels kwam te zitten. Haar geblutst
koffiekruikje werd meermaals ‘per ongeluk’ omgestoten. Zodat ze haar
toevlucht moest zoeken tot het waterkraantje op de speelplaats. Pas als
haar kussen doordrenkt was van tranen, sliep ze in. En als ze wakker
werd, dacht ze alleen maar: ik wil doodgaan. Of purper haar krijgen, of
kaal worden… Zelfs de stiekem van haar moeder gestolen Eau de Cologne
4711 bracht geen soelaas. Gelukkig beslisten haar ouders, uit praktische
overwegingen, om Josefien na de lagere school op internaat te sturen. Een nieuwe wereld ging open, met lieve nonnen en een stel leuke
vriendinnen. Met Magdalena, haar hartsvriendin, beleefde ze zelfs (verboden) intieme momenten. Die haar zelfvertrouwen gaven. Vooral toen
haar meisjeslichaam wellustig vrouwelijke rondingen begon te vertonen.
De vakanties thuis konden niet rap genoeg voorbij zijn. Voor haar geen
Chirokampen of fuifjes. Helpen op de boerderij en studeren, meer hoefde
ze niet. In haar hoofd rijpte een plan. Ze ging naar de unief en kluste elk
weekend, ieder vrij moment. Om haar studies zelf te bekostigen. Met
Magdalena als houvast. Enkele schoonheidsoperaties later voelde ze
zich op en top vrouw. Toen haar ouders met pensioen gingen, verkocht
ze de boerderij aan een fruitkwekerij, waarvan ze een paar jaar later zelf
aan het hoofd kwam te staan. Ze zocht en vond wereldwijd afzetgebieden. Elke maand bracht ze een vijftal dagen door in de gerenoveerde
boerderij, nu annex een luxe B&B te midden van bloeiende boomgaarden. Samen met haar Franse partner Jean–Jacques, Magdalena en haar
vriend, zoefde zij dan zacht in de allernieuwste Tesla door haar dorp van
weleer. De blikken en praatjes waren nu eens bewonderend, dan weer
afgunstig. Pesters van toen, nu aan de dop, smeekten haar voor een job.
Helaas, Josefien duldde geen openstaande rekeningen…

Alex Lauwens
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Informatieve wandeling Jongdementie
HOFSTADE – Op 18 maart 2012 opende Woon- en Zorghuis Ambroos officieel zijn deuren. Dag op dag
6 jaar later – opnieuw op zondag 18 maart en opnieuw op de Dag van de zorg – staan de deuren weer
wagenwijd open voor een informatieve wandeling rond jongdementie.
Zondag 18 maart is het in heel
Vlaanderen de Dag van de zorg. Dan
kan je ‘binnenkijken’ in heel wat voorzieningen en centra. “Je zou het de
Open bedrijvendag van
de zorg kunnen noemen”, vertelt Lies Van Mol,
coördinator van het dagcentrum Nieuwenhuizen
(het dagcentrum van WZH
Ambroos). “We willen die
dag bijzondere aandacht
vragen voor ons project
Jongdementie en organiseren een informatieve
wandeling rond dit thema.”
Bijna twee jaar geleden
startte het dagcentrum
met de opvang van mensen met jongdementie.
“We spreken over mensen die jonger zijn dan 65
jaar”, legt directeur Mieke Vandorpe uit.
“Al kan je deze leeftijdsgrens ook niet
te strak hanteren. Soms ontmoeten
we mensen die ouder zijn, maar als
dan blijkt dat de problematiek al veel
vroeger begonnen is, valt dit toch onder
de noemer ‘jongdementie’. Het is vaak
een proces van jaren voor de diagnose
gesteld wordt.”

zonders te zijn. Eens gaan wandelen of
gewoon een babbeltje doet al wonderen.
Een één-op-één- begeleiding dus. “Dat
is ook echt nodig”, benadrukt Mieke. “ Je

Mooi toch, dat je op die manier iets kan
betekenen?”
Vrijwilligers vinden blijft natuurlijk
belangrijk. “Maar op zondag 18 maart
willen we ons niet enkel
focussen op het vinden
van vrijwilligers”, gaat
Mieke verder. “We willen
ook informatie geven over
wat jongdementie is en
hoe ermee om te gaan.
Zo ondervinden we bijvoorbeeld dat de rollen
vaak omgedraaid worden.
Ouders met een kind met
jongdementie
nemen
plots terug een zorgrol op
of een kleinkind komt in
beeld als zorgverlener.”
“In die twee jaar hebben
we zelf veel bijgeleerd, al
doende en via vormingen”
vertelt Lies. ”Die kennis willen we graag
delen met al wie interesse heeft. Er zal
een buddy aanwezig zijn die over zijn/
haar ervaringen vertelt en we gaan een
getuigenis voorlezen van iemand met
jongdementie. En natuurlijk kunnen de
mensen over wie het gaat zelf meestappen. Daarom kozen we voor een korte
wandeling in onze tuin. En op zondag is
er… taart en koffie!”

“We willen vooral veel info
over jongdementie geven”

Eén op één
“In die kleine twee jaar hebben we negen
mensen kunnen helpen, waarvan vijf
momenteel naar ons dagcentrum
komen en een buddy hebben. Want zo
werkt het: elke persoon met jongdementie krijgt een buddy die tijd met hem
of haar doorbrengt. Dat hoeft niets bij32

kan mensen met jongdementie niet op
dezelfde manier benaderen als mensen
met dementie die ouder zijn. De ziekte
is dezelfde, maar ze uit zich anders en
evolueert sneller.“
“De mensen zelf een aangename tijd
bezorgen is één zaak. Minstens even
belangrijk is het om de mantelzorger
even een adempauze te bezorgen”, vult
Lies aan. “We mogen niet vergeten dat
de meeste partners nog werken.”

Al wandelend bijleren
“De buddy’s zijn vrijwilligers”, vertelt
Mieke . “Eén van hen woont hier in een
serviceflat. Als geboren en getogen
Mechelaar haalt hij Mechelse herinneringen op met één van de ‘cliënten’.

Tekst: Annemie Goddefroy, foto: WZH Ambroos

Wanneer? Zondag 18 maart, 13 - 16 uur
Waar? Dagcentrum Nieuwenhuizen,
WZH Ambroos, Muizenstraat 66,
Hofstade.
Meer info? Dagverzorging.ambroos@
emmaus.be of 015/47 58 66.

Auto’s T&T

Aan- en verkoop van alle voertuigen

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27

v.c.schilderwerken@skynet.be
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Brusselsesteenweg 471
1980 Eppegem-Zemst
02/251 22 33
info@hechi.be
Dinsdag - zaterdag 11:30 - 14:30
Dinsdag - donderdag 17:30 - 22:30
Vrijdag 17:30 - 23:00
Zaterdag 17:00 - 23:00
Zon- en feestdagen 11:30 - 23:00
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Ontdek de magie van geluk en overvloed
EPPEGEM – Dominique Tuyaerts is al meer dan 26 jaar spiritueel actief. Ze schreef haar eerste boek

De 8 healingcodes van Saint Germain om iedereen te helpen de ware roep van zijn ziel te ontdekken.
Bij het boek horen workshops over the magic soul en acht Healing Remedies die de kracht van de
healingcodes in zich dragen.
“Ik kende niets van spiritualiteit destijds.
Ik was op zoek naar iets, naar de zin van
mijn leven. Ik wist niet goed wat en zo
ben ik bij iemand terecht gekomen die
aurahealing deed. Ik voelde de mooie
energie van het Universum en wilde
meer weten. Gedreven door deze energie ben ik workshops gaan volgen en
me beginnen te verdiepen in bachbloesems”, steekt Dominique van wal. “Tien
jaar lang had ik een praktijk in voetreflexologie en daarna lag het allemaal
een aantal jaar stil. Diep in mezelf bleef
het broeien en in mijn groei naar mezelf
stootte ik op blokkades waar ik zelf een
oplossing voor wou vinden. Ik heb meerdere dingen geprobeerd, spiritualiteit is
voor iedereen verschillend en tegelijkertijd voor iedereen hetzelfde. Ik kwam in
aanraking met de wet van aantrekkingskracht waar ik leerde om open vragen te
richten naar het Universum. Ik voelde
al heel lang een speciale band met de
Opgestegen Meester Saint Germain. En
ik richtte mijn vraag naar hem toe.”
Opgestegen meesters zijn een soort
van engelen, ze zijn als mens (soms
meerdere keren) geïncarneerd en hebben belangrijke functies uitgevoerd. Ze hebben veel betekend voor de samenleving.
Moeder Theresa is bijvoorbeeld
ook zo’n opgestegen meester. Saint Germain zijn laatste
incarnatie was die van Graaf
van Saint Germain, een meester in de alchemie, maar men gelooft
dat hij eerder ook de magiër Merlijn en

William Shakespaere is geweest.
“Er is zoveel informatie beschikbaar, men
kan daarin verdrinken”, gaat Dominique
verder. “Daarom heb ik samen met Greet
Selderslaghs beslist om workshops te
geven. We bieden je een eerste kennis-

Je denkt bijvoorbeeld ‘Ik ben niet goed
genoeg, ik ga het niet kunnen’. Dan geeft
het Universum ook dat je het niet gaat
kunnen. Het Universum brengt namelijk datgene op je weg wat je denkt. En
vaak is dat niet wat je wil. Alles is energie, ook gedachten en
Dominique schreef haar
eerste boek
wensen. En energie volgt
de weg van de minste
weerstand. Daarom is het
zo heilzaam om je weerstand en je angsten te
ont-creëren.

making met mijn boek. De wet van de
aantrekkingskracht is er voor iedereen.

"spiritualiteit is voor
iedereen verschillend en
tegelijkertijd hetzelfde".
Vraag en je zal het krijgen. Het probleem
is dat bijna iedereen met blokkades zit.

Het boek is een stapvoor-stap-handleiding
om voorbij deze angsten
en blokkades te komen.
Elke code is een symbool, verbonden met een
gevoel dat ik heb binnengekregen. Zo is code
1 bijvoorbeeld het oneindigheidsteken, dat staat
voor jezelf graag zien.
Wat is dat, wat houdt dat
in, waarvoor dient het? Ik
bied je meditatieoefeningen en oefeningen om blokkades los te maken. Het lijkt
ingewikkeld, maar het is allemaal heel
eenvoudig. Meditatie, visualisatie en affirmatie. Zo zou je bijvoorbeeld ’s morgens
kunnen opstaan en je naam zeggen en
de datum van die dag. Als je dan bewust
voelt, stroomt je energie naar je voeten.
Dat heet gronding. We zijn niet alleen een
lichaam, maar ook een geest. Veel mensen zijn slecht ingedaald in hun lichaam,
ze kunnen zich niet goed focussen. Hoe
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beter je in je lijf zit, hoe beter je
gronding is en hoe makkelijker
positieve zaken je kant opkomen. Je kan beter zaken verwezenlijken en je bereikt meer. En
dat is de weg naar de magie van
geluk en overvloed.”
Dominique kan nog uren
gepassioneerd uitleg geven
over haar magische handleiding naar geluk en overvloed
en hoe ook jij de magie van
je ziel kan terugvinden. “Het is
een boek voor iedereen die zijn

levensdoel en zielenpad nog zoekt. Met
alle info die ik je aanreik, kan je de ware
roep van je ziel ontdekken en hoe je de
blokkades kan oplossen. Ik bied je concrete handvaten om je leven weer zelf in
handen te nemen”, besluit ze.
Ondertussen broedt Dominique al op een
tweede boek en op de verdere uitwerking
van haar workshops, die ze samen met
Greet Selderslaghs geeft. En er zijn nog
talrijke ideetjes aan het borrelen.
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Frank de
Bleyser, cover: Uitgeverij Akasha

‘De 8 healingcodes, magie van geluk en overvloed van Saint Germain'
ISBN 978 94 6015 170 5, Uitgeverij Akasha, €22,50.
De driedaagse workshop vindt plaats in de Zindering in Weerde op 12
april, 3 mei en 31 mei, telkens op donderdagavond van 19.15 tot 22 uur.
Meer info op www.themagicsoul.org, op de Facebookpagina The magic
soul of via e-mail: magicworks4u@gmail.com.

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.
www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61
info@uitvaartzorg-verheyden.be
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

RUBENSHOF

CASTEELS

BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13
VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

info@printwinkel.com

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

MAANDAG RUSTDAG

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47

Gulderij 9 - 1980 Weerde
Tel. 015/62 16 18 Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163

Sporthal Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60

Walter De Kok

gratis vergaderzaal

Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst
Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
walterdekok@telenet.be

Waterleest weg 12
1980 Eppegem
Tel. 0 15 / 61 58 90

Buitenschrijnwerk
Verdeler Solero parasols - www.parasols.nl

Sporthal De Waterleest

De Molensteen
Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:
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015/611532

Fax:

015/617959

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46
VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

Eppegem

Elewijt

ZEMST - Naar jaarlijkse traditie werd carnaval gevierd in de
basisscholen. De kinderen konden zich weer naar hartenlust verkleden en onze huisfotograaf Jean ging gezellig

Eppegem

Eppegem

mee feesten!

Foto’s: Carolien De Cuyper en Jean Andries

Eppegem
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Laar

Laar

Laar

Eppegem
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We zijn op zoek naar studenten
voor de vakantieperiodes en flexie voor het ganse jaar.

Schoonheidssalon

SHINZO

bvba

Specialiteit:
antiaging behandeling gelaat
Nieuw:

• Nannic de perfecte strijd tegen
veroudering
• Huyaluronic behandeling Klapp e.a.
• Microdermabrasie succes bij
beroemdheden en in de media
• Skinstimulator versterkend
programma voor de gelaatsspieren
• Natuurlijke behandeling Dr. Renaud
bloemen en planten
• Ontharen met was en body sugar
• Hand-en voetverzorging
• Lichaamsverzorging
• Medex kleipakking en massage
• Klapp benenpakking met
mechanische lymfedrainage
• Nannic slim & firm – actief
verwijderen van vet en cellulitis
• Permanente make-up ogen en
wenkbrauwen
• Zonnebank

di. t/m zat. vanaf 9 uur
liefst na afspraak
ook ‘s avonds na 18 uur
zaterdagnamiddag gesloten

Producten: Klapp Dr.Renaud Nannic
Gehwohl make-up Eva Garden

Stationslaan 27 - 1980 Zemst

015 62 00 65
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Trammekes te sterk voor The Blue Ice Dragons
ZEMST - Een half jaar geleden werd
volleybalclub The Blue Ice Dragons opgericht en speelde toen voor het eerst
tegen de Trammekes.

De Trammekes: Jan en Jo Vanhaecht, Toon De Staerke, Birger Debacker, Dries Van
Roy, Pieter Teugels, Ruben Jacquemin, Jonas Frank, Koen Verdoodt, Tim De Smet,
Stan Magnus, Philippe Chevalier, Michiel Van Horenbeeck en Sander Gyselen.

The Blue Ice Dragons: Jeroen en Stijn De Leener, Sam D’Hoore, Stan Rombauts,
Sven Vandendael, Siebe De Ron, Jonas Putseys, Niels Van Der Borght, Imke De
Maeyer, Chesney Geeraerts en Silvio Feruglio.

“Uiteraard zwaar verloren, maar dat weet heel
Zemst (lacht), het verslag stond toen uitgebreid
in de Zemstenaar”, vertelt oprichtend bestuurslid Niels Van Der Borght.
“Met Valentijn werd de derby nog eens over
gedaan. Niet om liefdesgeschenken uit te wisselen, maar om een langverwachte derby uit te
vechten. Met veel moed kwamen de jongens van
The Blue Ice Dragons de sporthal van Zemst binnengewandeld, klaar om hun slag te slaan. De
Trammekes stonden zelfverzekerd klaar om hun
thuisbasis te verdedigen, maar de draken hoopten op een revanche voor de vorige match waar
ze met een enorm verschil verloren. De eerste
set (25-16) werd gewonnen door de Trammekes
en de tweede eindigde op 25-14. Tussen de
tweede en de derde set leek het broodje voor
de Trammekes gebakken te zijn, maar niets was
minder waar. De supporters van The Blue Ice
Dragons bleven trouw en werden beloond met
een spannende set. Beide ploegen waren voor
het eerst aan elkaar gewaagd. De spanning was
te snijden. De The Blue Ice Dragons werden echter niet beloond en trokken aan het kortste eind
met 25-21. De Trammekes waren met een 3-0
overwinning simpelweg te sterk voor de mannen van Eppegem. Nog twee vriendschappelijke
sets werden gespeeld. We zijn toch allemaal
Zemstenaars, hé”, besluit Niels Van Der Borght.
Tekst en foto’s: Jean Andries

Stijn Streuvelslaan 92 - 1980 Eppegem
Tel. 015 62 34 71 - Fax 015 62 34 72
E. info@de-schranshoeve.be
www.de-schranshoeve.be
Openingsuren
Maandag & dinsdag gesloten
Woensdag - donerdag - vrijdag & zondag
vanaf 12.00u
Zaterdag vanaf 17.00u
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Een woning kopen, bouwen of verbouwen:
Een droom die werkelijkheid wordt.

AXA bankagent
en alle

verzekeringen
Kantoor VAN PRAET bvba
Brusselsesteenweg 97
1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03
Onafhankelijke makelaar nr. 45769 AcB
On nr 0466 792 803 www.kantoorvanpraet.be
E-mail: info@kantoorvanpraet.be

Bestel nu uw gratis bouwgids:
via ons kantoor
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

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

GARAGE

DE NIEUWE MAALDER

Maurice

TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen

Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u
Na afspraak

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN
CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
info@verbestel.be
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Maak kennis met Tibo
ZEMST - Forte U19 Cycling Team bouwt al heel wat jaren aan haar wielerproject voor de jeugd. De club kan
terugblikken op behoorlijk veel successen. “Geen signaal om op onze lauweren te gaan rusten, maar het
geeft ons juist energie om verder te investeren”, zegt teamcoördinator en ploegleider Patrick Verschueren.
“We zijn heel trots dat we het FCT-team
voor het wielerjaar 2018 kunnen voorstellen. Een team van gemotiveerde
renners staat te popelen om de kleuren van FCT te verdedigen. De doelstellingen voor het nieuwe jaar zijn ambitieus. Dankzij een sterke omkadering en
ondersteund door heel wat sponsors,
moeten onze renners er ook dit jaar
weer in slagen sterke prestaties neer te
zetten. FCT neemt dit jaar deel aan vrij-

wel alle belangrijke ééndagswedstrijden in België, en heel wat wedstrijden
die we ook vanuit het profcircuit kennen zoals de Ronde van Vlaanderen en
Kuurne-Brussel-Kuurne.”
Tibo De Mesmaeker:
“Steentje bijdragen voor goed seizoen”
“Tibo De Mesmaeker uit de Lindestraat
in Zemst is één van de smaakmakers
van de groep, hij zal van zich laten
horen”, zegt de ploegleider.

Tibo omringd door ploegleider
Patrick Verschueren, ouders
Joël en Diane, oma Elza, opa
Viktor, Fons Coosemans en
Thierry Van der Meersch.

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

Tibo De Mesmaeker

“Mooi dat hij dat zegt,
ik ben alvast klaar
voor een goed seizoen”
glunderde een tevreden Tibo.
“Het voorbije seizoen was
wisselvallig. Als tweedejaars junior ben ik ambitieus en wil ik me tonen,
graag met enkele prijzen
er bovenop. Meerdaagse
wedstrijden, de Ster van
Zuid-Limburg en de
Vlaams-Brabant Classic
in Zemst-Laar op 9 september staan met stip
genoteerd. De sfeer in de
groep is uitstekend en ik wil mijn steentje bijdragen voor een goed seizoen. Het
is mijn laatste seizoen als junior. Ik heb
goed getraind en kijk nu reeds uit naar
een goede beloftenploeg voor volgend
seizoen. Ik heb veel steun van mijn familie
en vele supporters, dat is een motivatie
om steeds beter te doen”, vertelde Tibo.
Foto’s en tekst: Jean Andries
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info@b-paint.org

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
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www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

Duivelin in hof van Beieren
ZEMST – Het hof van Beieren, de beschermde hoeve aan het Schom in Zemst, vormt het decor van een
kortfilm. Laatstejaarsstudenten van het Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound (RITCS) kozen de
oude hoeve uit als locatie voor hun project. Het resultaat, de kortfilm “She, the devil” valt vanaf half
juni online te bewonderen.

In de week na de krokusvakantie streek
een heuse filmcrew neer aan het hof
van Beieren: cameramannen, geluidstechnici, acteurs en andere medewerkers volgden er de richtlijnen van
regisseur Walter Bladt uit Vilvoorde. Hij
ontdekte de oude boerderij, die deel
uitmaakt van het onroerend erfgoed
van Zemst, tijdens een wandeling in de
regio en was meteen verkocht. Walter

vroeg en kreeg de toestemming van
burgemeester/eigenaar Bart Coopman
om het momenteel leegstaande pand
te gebruiken als decor voor zijn kortfilm.
Location Manager Elroy Pylyser geeft

tekst en uitleg: “Ons project is
een samenwerking tussen drie
opleidingen aan hogeschool
RITCS, waarbij laatstejaarsstudenten de opdracht kregen om
samen een kortfilm te maken.
De opleidingen zijn: Regie, BeeldGeluid-Montage en Production
Management. In het scenario
werd duidelijk dat de hoeve de

belangrijkste locatie van de film zou
worden. We bezochten daarom verschillende boerderijen met karakter en
kozen uiteindelijk voor dit idyllische hof
van Beieren in Zemst.”

Elroy licht ook een
tip op van het filmthema: “We vertellen het verhaal van
boer Linus, die na
het overlijden van
zijn vrouw en kind
niet meer dezelfde
is en langzaam
wegzakt in eenzaamheid.
Na
enige tijd begint hij
zelfs verschijningen te zien die de
gedaante van zijn overleden dierbaren
aannemen. Gezichtsbedrog of de duivel, wie zal het zeggen? Oordeel zelf:
She, the devil is vanaf half juni te bekijken op Vimeo.”
Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Jean Andries
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Liana vond de hond
Het pad van de leeshond liep deze maand
langs het vrolijke gezin van Liana (bijna
10) uit Zemst-Bos. Liana woont daar met
haar broer Matisse (5), mama en papa.
Elke maand haalt ze de Zemstenaar

uit de bus en gaat op zoek naar
de leeshonden. Haar grootvader
stelde een tijdje geleden voor om
de oplossingen in te sturen. Met
succes, want na de tweede deelname won ze.
Liana is een babbelkous die houdt
van turnen, dansen en zwemmen. Ze gaat
naar school in
de Pimpernel in
Zemst-Laar en
knutselt in haar vrije tijd
graag met haar broer.
Liana vertelde de leeshond honderduit over
haar hobby’s, maar ook
over haar gedeeltelijke
Burundese afkomst, haar
verhuis van Vilvoorde naar

Zemst en over hoe ze Frans spreekt met
haar papa. Liana vond twee leeshonden.
Wil jij ook mee zoeken? Onze leeshond
verstopt zich elke maand in onze foto’s.
De foto’s van de rubriek ‘Onder de Mensen’
tellen niet mee, ook de cartoons niet.
Als je ook wil winnen, stuur dan je antwoord met de pagina(‘s) waarop onze
leeshond te zien is, naar leeshond@
dezemstenaar.com of geef een geschreven antwoord af op het gemeentehuis,
in een bibfiliaal of in het Hof van Laar.
Vermeld ook steeds je naam en telefoonnummer zodat we je snel kunnen
bereiken voor een foto in onze volgende
editie. Inzenden vóór 10 maart.
Tekst en foto: Laura Schoevaers
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen-, vloer- en
tegelwerken

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

Zemstsesteenweg 87
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60
www.vloeren-mvs.be
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Brusselsesteenweg 108 - tel. 015/61.65.80 - www.stefoptiekzemst.be

