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Wij zijn op zoek!

Dan wou ik net een intro
schrijven over lentegevoel
en nieuwe blaadjes aan de
bomen... sneeuwt het toch
wel zeker?! Ok, ik zal nog
een
maandje
wachten
met mijn lentepraat dan,
Moeder Natuur.

zijn
Voor een nieuwe rubriek in de Zemstenaar
’ met
wij op zoek naar ‘Nieuwe Zemstenaars
buitenlandse roots.
rden?
Ben je bereid onze vragen te beantwoo
ring
Want wij zijn zeer benieuwd naar jouw erva
over het leven in Zemst!
.com

Laat het ons weten via info@dezemstenaar

De winter, het is toch iets
speciaals. ‘s Morgens lang
en ‘s avonds snel donker.
Maar hey, het begint te
beteren want de kortste
dagen liggen achter ons. Die donkere tijden
zorgen ervoor dat mensen in hun cocon kruipen,
een kleine winterslaap. Om dan bij het eerste lentezonnetje enthousiast barbecues te organiseren
voor vrienden, en terug sociaal te zijn. Al hou ik
van de winter, ik hoop dat de lente er snel is.
Omdat de Zemstenaar vijftien jaar bestaat, blikken we terug op ons eerste levensjaar. Op de cover
van één van de eerste edities stonden drie boerenpaarden van Degreef, en we vonden het leuk
om eens te gaan kijken hoe het met Herman en
de paarden gesteld is. Je zal zien dat hij opnieuw
met drie paarden op de foto staat. Ik vroeg me
even af of het dezelfde paarden waren, maar dat
is niet het geval.
Ongelooflijk interessant vind ik het artikel over
Hubert Van Innis, een handboogschieter die veel
olympische medailles won. Er zijn heel wat grappige anekdotes. Zo won hij wel heel vaak een zilveren tafelbestek. Lees in het artikel maar hoeveel
hij er kreeg en wat hij ermee deed.
Straf toch he, hoe we elke maand weer nieuwe
interessante verhalen kunnen brengen. Al 15
jaar. Zemst is echt een topgemeente.

Ben je ondernemer en
wil je graag netwerken
?
Dan is Zemst Onderne
emt zeker de moeite
om
eens te ontdekken.
Het eerstvolgende ev
enement vindt plaats op
vrijdag 6 maart. Deze
ed
itie
is een kunstnocturne
, waar Carine Van He
e
en
Pascale De Snijder hu
n werken tentoon ste
lle
n.
Deze keer mag je ook
als niet-Zemstenaar de
elnemen. Kom netwerk
en in De Camme, Ter
vuursesteenweg 173, Perk.
19 tot 22.30 uur. Prijs:
15
euro, inclusief hapjes.
Carine en Pascale zette
n
de tentoonstelling verde
r
op zaterdag van
16 tot 20 uur
en op zondag van
14 tot 18 uur.

Dialextjes va groeët Zems...
•

•
•

•
facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar
dezemstenaar.com
info@dezemstenaar.com

•

Vruuger koste de klein manne in de winter
veul mê de schaverdoaene (schaverdijnen)
ràà: vroeger konden de kinderen in de winter
veel (op het ijs) schaatsen;
k zen da toch ni zoê scheutig oep zenne: ik
ben daar toch niet zo voor te vinden hoor;
Wie was mê zoaen zatte botte oeëtgeschove
oep de schramoeêle: Louis was in een
dronken bui uitgegleden over de sintels (niet
geheel verbrande stukken steenkool);
Ieël da gedoe begost vrieëd oep zoaen seskes te werke: de hele gang van zaken begon
hem danig de keel uit te hangen/wreed op
zijn zenuwen te werken;
Onze groeëteva droeg ieël de winter hetzeulefde slaaploaef: onze opa droeg de hele
winter dezelfde wollen trui. (Maar: e slaaplaefke = een wollen onderhemdje)

AL
3

4

Maart 2020
Thuis bij
de kapper

15 jaar
de Zemstenaar

Jordy Bouts,
een stap hogerop

p13

p18

p20

Toi toi toi
Lieze en
Lars!

Kurk werkt

Ten Velde

p32

p34

Koken met
Karin

p17

p43

En ook: Hubert Van Innis: biersteker en olympisch kampioen
(p8), Trage Wegen-lussen wandelen (p38), Nacht van de Geschiedenis zet buren in de kijker (p49).

Op de cover:
Glenn zwaait club en
spitsbroer uit (p7)

p3
p23
p24
p31
p37
p45
p50

Intro
De Melkerij
Onder de mensen
Scheef bekeken
De dertig dagen
Na de N1 en A1/E19 nu de F1
De Leeshond

Redactie: Jean Andries, Véronique Baudrez, Wendy Boone, Bart Coopman, Carolien De Cuyper, Juliaan Deleebeeck,
Katia De Vreese, Alain Dierckx, Alex Lauwens, Marijke Pots, Laura Schoevaers, Anja Van Cappellen,
Fernand VanderAerschot, Ilse Van de Velde, Katrien Souffriau, Kim Willems.
Hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever: Marijke Pots.
Eindredactie: Alain Dierckx, Alex Lauwens, Nadine Rozsa. Lay-out: Ansje Brassine.
Social media: Laura Schoevaers, Lisa Schoevaers.
Illustrator: Rudy Moens (RUMO). Advertentiewerving: Jean Andries (adverteren@dezemstenaar.com).
Administratie: Carolien De Cuyper. Webmaster: Chris Vandekerckhove. Druk: ABC Drukkerij.
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Christian Peersman
www.christianpeersman.be
Brusselsesteenweg 33A 1980 Zemst
0471/45.39.15

6

Glenn Breugelmans (KFC
Eppegem) naar KCVV Elewijt
ELEWIJT - Geboren en getogen Eppegemnaar Glenn Breugelmans (29) en clubicoon van KFC Eppegem tekende een aansluitingskaart voor KCVV Elewijt.

Zeven topseizoenen
“Een moeilijke beslissing waar ik heel
lang over heb moeten nadenken”, zegt
de smaakmaker van KFC Eppegem.
“Ik voetbalde hier tien jaar, werd met
de ploeg twee keer kampioen, we behaalden zes keer de eindronde en zijn
één keer gepromoveerd. Kortom, zeven
topseizoenen die ik nooit zal vergeten.”

“Moeilijke beslissing waar ik heel
lang over heb moeten nadenken”
“Bij de duiveltjes van FC Zemst speelde
ik al samen met mijn jongere broer.
Glenn en een gelukkige voorzitter
van KCVV Elewijt, Rudy Bautmans.

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

Glenn en Maxim Breugelmans vijf jaar samen bij KFC Eppegem.

Vijf jaar maakten we samen het mooie
weer bij KFC Eppegem. Ik was explosiever, vooral qua startsnelheid en
dribbelen. Maxim is enthousiaster en
steeds gemotiveerd. We doen en denken ongeveer hetzelfde. Dat gaf soms
vonken, maar toch voelden we ons samen altijd sterker. Nooit gedacht dat
een scheiding in dezelfde ploeg zou
gebeuren. Maar de hechte band zal
steeds blijven, met heel de familie
trouwens.”

Mooi afscheid
“Samen met KFC Eppegem er dit seizoen nog alles uithalen is mijn doel.
En wie weet de eindronde winnen? Het
zou een mooi afscheid zijn van de club
van mijn hart.”
Tekst en foto’s: Jean Andries

Walter De Kok

Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst
M: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
W: www.sunwindowconcept.be
Officiële Solero verdeler
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Hubert Van Innis: biersteker en
olympisch kampioen
ELEWIJT – Op een bescheiden prieeltje aan de Barebeek en de Tervuursesteenweg in Elewijt, staat
een borstbeeld van Elewijtenaar Hubert Van Innis, de Belg die de meeste olympische medailles
veroverde in verschillende disciplines van het handboogschieten. Negen in totaal tijdens de Spelen
van 1900 en 1920. De mythische maar wat vergeten olympiër krijgt 100 jaar na de Spelen van Antwerpen een groots eerbetoon.
Hubert Van Innis werd in 1866 geboren
als negende kind in het landbouwersgezin Van Innis uit Elewijt. Nog voor
hij tien jaar oud was, had Hubert zich
aangesloten bij de boogschuttersgilde
van Sint-Hubertus. Op zijn veertiende
won hij zijn eerste internationale wedstrijd, voor het oog van de verbaasde
Nederlanders met ‘De Grote Prijs van
de Koningin van Nederland’ en dat zou
hij de daaropvolgende jaren nog zeven
keer overdoen.

Schaarbeek bracht hij het boogschieten tot bloei. Hij richtte er de eerste
schuttersvereniging op, La Fraternité.
In 1902 liet hij met La Fraternité ook de
eerste overdekte staande wip van het
land oprichten aan het restaurant dat
zijn familie uitbaatte. Bij de opening
waren driehonderd schutters aanwezig en Van Innis vierde dat succes door
het café van de wip met champagne te
laten schrobben.

Poetsen met Champagne

Van Innis won alle prijzen die er in het
boogschieten te winnen waren. In 1900
werden er Spelen in Parijs gehouden,
in de schaduw van de Wereldtentoonstelling. Hij nam er deel aan en schoot
twee gouden en een zilveren medaille. Meteen de eerste gouden plak voor
België.

Topsporter Van Innis leefde voor zijn
sport, maar er van leven heeft hij nooit
gekund. Hij baatte een bierhandel uit
in Schaarbeek en dronk graag zijn
pintjes. Elke zondag kwam hij met
paard en ‘speelkar’ naar de wipweide
in Elewijt aan de Barebeek. Maar ook in

Het borstbeeld aan de
Barebeek
in Elewijt.

Eerste gouden plak

In 1920 op de Spelen van Antwerpen
haalde Van Innis vier keer goud en
twee keer zilver binnen. Boogschieten
was wel populair maar geen mondiale
sport. Slechts een paar landen namen
deel aan het tornooi. Tussendoor, in
1904, vestigde de ‘Vlaamse Willem Tell’
een wereldrecord in het afstandschieten in Le Touquet met een schot van
259,89 meter.

Prijzen weggegeven
“Van Innis beheerste alle disciplines
van het handboogschieten. Hij was
primus op doelschieten, bewegende
doelen, liggende en staande wip. Waar
hij deelnam kampte de concurrentie
voor de ereplaatsen”, zegt Willy Collys,
secretaris van de Koninklijke wipschutters Sint Hubertus Elewijt.
Willy Collys, secretaris van de koninklijke wipschutters Sint Hubertus.
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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
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Een gangbare trofee voor de winnaar
was een zilveren tafelbestek. Naar
verluid zou hij er zo ‘n 350 gewonnen
hebben. “Hij hechtte er weinig belang
aan en schonk ze weg aan Jan en
alleman. Ook zijn olympische medailles zijn zo zoek geraakt”, getuigde zijn
dochter Hubertine in 1980.

Wereldkampioen
Er is een verhaal dat Hubert op het einde van zijn carrière last had van ‘den
beef’ aan zijn rechterhand, de hand
waarmee hij zijn pijl trok. De concurrenten dachten stilletjes dat zijn tijdperk voorbij was maar vergisten zich
danig. Er wordt verteld dat Hubert dag
en nacht oefende om te leren schieten
met zijn linkerhand wat hem ook lukte.
Hij schoot weer als de beste en werd
in 1933 nog wereldkampioen in Engeland. Hij was toen 67.

Borstbeeld
Op zijn tachtigste verjaardag organiseerden de kameraden van La
Fraternité nog een groots eerbetoon

aan hun kampioen. Zij lieten Hubert
vereeuwigen in een bronzen buste die op de schuttersweide aan de
Barebeek in Elewijt werd geplaatst.
”Het staat er wat verloren”, vindt Willy
Collys, secretaris van de koninklijke
Sint-Hubertusschutters. ”We suggereren de gemeente om het meer zichtbaar in het dorp te plaatsen zodat de
Elewijtenaars hun illustere dorpsgenoot zouden kennen.” De schutterskampioen stierf op 94-jarige leeftijd
en rust op de begraafplaats van Elewijt. Hij kreeg een straat die naar hem
vernoemd werd.

Festiviteiten
Op 21 maart organiseert SintHubertus een schieting op Den Dries
op twee wippen. Op 29 maart houdt de
Koninklijke Nationale Bond Der Belgische Wipschutters (KNBBW) zijn 97ste
congres in school De Regenboog. Er
is een optocht met de harmonie, een
herdenkingsmoment aan het beeld
van Van Innis, een academische zitting
en receptie. De Elewijtenaars wordt

Van Innis poseert met
zijn zoveelste trofee.

gevraagd hun woning feestelijk te bevlaggen.
In De Regenboog stelt het Sportimonium het diploma van wereldkampioen
Van Innis, medailles en zijn boog tentoon, naast andere memorabilia van
het boogschieten.
Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

Hubert Van Innis omringd door vrienden wipschutters.
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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
Maandag gesloten

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

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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Thuis bij de kapper
WEERDE - In onze gemeente zijn er verschillende succesvolle familiale ondernemingen actief. Bij
de Zemstenaar willen wij hen de aandacht geven die ze verdienen. We zetten onze reeks voort met
de kapperszaak Chajampoo waar twee generaties ervoor zorgen dat iedereen die er buiten komt
goed gekapt gaat.

De droom
Ik sprak met Charlotte, de dochter van
de oprichtster, en mijn eerste vraag lag
voor de hand.
“Van waar de naam Chajampoo komt?
Wel, dat zijn de beginletters van onze
namen: CHArlotte, Jannick en AnneMarie. Die letters hebben we gecombineerd met het woord shampoo.
Jannick is mijn broer en AnneMarie is
mijn moeder, en wij werken alle drie
hier in de zaak.
Mijn mama is steeds kapster geweest,
vooral in Brussel, maar ze woont al
meer dan dertig jaar in Weerde. Het
was altijd haar droom om een eigen
kapsalon te openen. Veertien jaar geleden heeft ze het erop gewaagd en
Chajampoo geopend. Ikzelf werk hier
nog maar tien jaar, maar op zesjarige
leeftijd zei ik al dat ik ook kapster wilde
worden.”

studeerd. Ik heb zelfs de eerste prijs
behaald bij het afstuderen aan de
kappersschool. Maar door de drukte in onze zaak ontbreekt mij de tijd
om daarin te investeren. Die ambitie
is dus voor het ogenblik wat ondergesneeuwd.
Wij scholen ons wel regelmatig bij,
op maandag volgen wij bijvoorbeeld
allerlei cursussen. We hebben ook
al verschillende keren een opleiding
gevolgd in Londen, bij Toni & Guy. We
trekken daar dan met ongeveer zeventig kappers uit heel België met de
trein naartoe. Ter plaatse leren we dan

nieuwe knip- en kleurtechnieken en
krijgen we informatie over de nieuwe
trends en producten.”

Keuzes maken
”Soms vraagt een klant mij om een
bepaald kapsel, terwijl ik weet dat het
niet de beste oplossing is voor die
persoon. Dan zal ik eerlijk mijn professionele mening geven maar het is
uiteindelijk de klant zelf die beslist. We
staan er wel altijd op om alles goed
uit te leggen. Meestal weet een man
beter dan een vrouw wat hij wil en de
kappersbeurt is bij hen dan ook sneller
klaar.”

Bijscholing
”Vroeger was mijn doel een bekende kapster te worden en haarshows
te doen. Ik heb er ook hard voor ge-

De familie (Jannick, AnneMarie en Charlotte) samen met trouwe medewerkster Kaat.
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Als ik Charlotte om een anekdote
vraag, moet ze niet lang nadenken.
“We hadden ooit een vrouwelijke klant
met donker haar die ons vroeg om
haar haren wit te kleuren. Toen we eraan begonnen, sloeg de kleur van haar
haren echter groen uit, eerst donkergroen en na een tweede ontkleuring
evolueerde het naar lichtgroen. Bleek
dat dit veroorzaakt werd door een speciaal plantaardig product dat zij thuis
gebruikte. We hebben haar voorgesteld
om nogmaals te proberen te ontkleu-

ren maar dat hoefde niet. Ze vond het
zo fantastisch en is tevreden buitengegaan.”

uitbreiding, om meer plaats te hebben
voor onze klanten. Dat hebben we gewoon aan de eettafel overlegd.”

Twee generaties

Een zak geld

”Onder ons drieën praten we over koetjes en kalfjes, ook in de zaak, waardoor
er een huiselijke sfeer heerst. De klanten vinden dat leuk. Ze zeggen dan dat
het lijkt alsof ze in hun huiskamer naar
een soap zitten te kijken. Als familie
kunnen wij steeds heel goed met elkaar spreken. We hebben bijvoorbeeld
recent beslist om te verbouwen, een

Ik sluit af met een uitdagende vraag:
wat als er plots iemand met een grote
zak geld voor de deur staat en de zaak
wil kopen?
“Ik zou die wandelen sturen. Binnen
twintig jaar zie ik mezelf zeker nog op
deze plaats, ondanks de lange dagen
en het uren aan een stuk rechtstaan.
De kinesist of de kraker neem ik er met
plezier bij. De gesprekken met de klanten zou ik enorm missen. Soms voelen
we ons zelfs een beetje psycholoog als
ze spontaan over hun problemen beginnen te vertellen. Het enige dat roet
in het eten zou kunnen gooien is een
kappersallergie (gevoeligheid aan de
producten n.v.d.r).”
Ik praat nog even met de moeder van
Charlotte die alles beaamt wat haar
dochter me vertelde. Omdat ze staat te
popelen om terug naar haar klanten te
gaan, weet ik dat het hier goed zit.

Een thuisgevoel is voor ons heel belangrijk.

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
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Tekst: Alain Dierckx, foto’s: Jean Andries

De Molensteen
b.v.b.a.

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

Sporthal
Zemst-centrum

Bart Coopman
Advocaat
0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60
gratis vergaderzaal

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
info@laeremansramen.be
www.laeremansramen.be
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Taverne

HOF VAN LAAR
bij Vanessa
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

ADVIES • VERKOOP •
• PLAATSING •
• Machine verhuur •

Vakantie van 11 maart tot 24 maart

PROJECTS

Johan Mahieu

SCHILDER&
RENOVATIEWERKEN

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

20
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info@msprojects.be

0479 59 51 32 •
• 02 25112 00
16/10/19 12:15

Toi toi toi Lieze & Lars!
ZEMST - Aan jong muzikaal talent geen gebrek. Lieze Roovers uit Elewijt en Lars Poelmans uit ZemstLaar zijn daar het sprekend bewijs van. Op dit ogenblik hebben Lars (10 jaar) en Lieze (9 jaar) de
première en hun eerste vertolkingen van ‘Daens’ de musical achter de rug.
Lars, een knappe krullenbol, maakt
meteen indruk en aan présence ontbreekt het Lieze ook niet.
Hoe geraak je als twee jonge
mensen al zo vroeg op het
podium?
Lars: “Ik wist eigenlijk al vrij snel dat
ik geboren was om op de planken te
staan. Enkele jaren geleden startte ik
met lessen ‘woord’ aan het Conservatorium in Mechelen. Daarnaast volg ik
ook lessen musical bij IJvi Hagelstein.
Omdat ik eerder al meespeelde met de
musical 40 - 45, sprak mijn leraar me
aan om zeker ook mee auditie te doen
voor ‘Daens’. Daarbij kwamen mijn rosse krullen letterlijk in de schijnwerpers
te staan en ik werd geselecteerd om
Junior, de rijkeluiszoon van de textielfabrikant Borremans te spelen. Het is
een kleine rol waarbij mijn personage
privéles Latijn krijgt van priester Daens.
Het was voor mij heel belangrijk dat
er voor mijn rol niets aan mijn haar
moest worden aangepast. Integendeel, dankzij mijn kapsel bleek deze
rol duidelijk geknipt voor mij!”
Lieze: “Mama vroeg of ze mij mocht
inschrijven om auditie te doen voor de
tv-reeks ‘de Luizenmoeder’ en ik was
natuurlijk super enthousiast!”
Mama van Lieze: “Tijdens de audities
mocht ik braaf nagelbijtend buiten
wachten. Toen Lieze door de mevrouw
van de casting terug werd gebracht, zei
ze dat mijn dochter alles had gegeven.
Lieze is blijkbaar iemand die niet alleen thuis voor de spiegel het beste
geeft van zichzelf. Echt verbluffend hoe
zo’n kleine meid openbloeit!”

Lieze kreeg de
rol van ‘Maledieve’ en je kan haar
tegenwoordig bewonderen op VTM.
Lieze:
“Mama
stelde mij een
paar maanden
geleden voor om
mij om auditie te
doen voor ‘Daens’.
Ik werd gecast en kreeg de figurantenrol ‘Annabeth’ toebedeeld. Samen met
nog andere kinderen zing ik tijdens
vele scènes mee.”
Lars en Lieze hebben elkaar leren kennen tijdens de repetities van Daens.
Hun mama’s, beiden leerkracht, kenden elkaar al jaren. In het Studio 100
Pop-Up Theater in Puurs, waar de repetities van hun kinderen plaatsvinden,
zagen ze elkaar terug.
Repeteren, dansen, zingen en
acteren, dat vergt toch heel veel
concentratie en alertheid van jullie? Dit lijkt wel echt vakwerk door
ras-acteurs!
Lieze en Lars: “Dankzij onze superleuke kindercoaches verloopt dit studioacteerwerk gelukkig allemaal vlotjes.
Alles loopt op wieltjes en zeker niet in
het ‘100’.”
“Wij zitten in dezelfde groep en op die
manier zien we elkaar vrij veel en is er
een vriendschapsband ontstaan. Ook
met de andere kinderen van de groep
klikt het heel erg goed. Onze coaches
doen echt hun uiterste best om ons zo
professioneel mogelijk te begeleiden,
maar slagen er ook in om het steeds

plezant te maken. Het hele musicalgebeuren lijkt wel een immense
speelplaats.”
Jullie zijn duidelijk zeer gepassioneerd. Zouden jullie dit later graag
als beroep willen uitoefenen?
Lieze: “Ik wil inderdaad heel graag actrice en zangeres worden. Of politieagente.”
De opvolging van Mega Mindy lijkt hierbij verzekerd.
Lars: “Ik wil graag stand-upcomedy
doen. Ik maak graag grapjes en hou
ervan de mensen te entertainen. Of
natuurlijk musicalacteur. Het liefst wil
ik later optreden in ‘West End’ in Londen.
Dit lijkt mij dan weer de ideale opvolger
van bekende Zemstenaar Ruben Van
Keer! (Zie de Zemstenaar nummer 143)
Mijn ticket ligt alvast klaar.
Tekst: Véronique Baudrez
Foto: Studio 100
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15 jaar de Zemstenaar: terugblik
ELEWIJT - Een van de mooiste covers van het jaar 2006, het eerste jaar van het
officiële bestaan van de Zemstenaar, is de foto van Herman Degreeff met enkele van zijn Brabantse trekpaarden. Naar aanleiding van ons 15-jarig bestaan
blikken we terug op het verleden. Zo vragen we ons af wat er geworden is van
het Brabantse trekpaard in Zemst. Is dat nu écht met uitsterven bedreigd?

Roof-seat-break
We gingen natuurlijk eerst ons licht
opsteken bij Herman Degreeff zelf, in
de Broekstraat in Elewijt. Hij blijkt nog
steeds de trotse eigenaar te zijn van
een fokkerij van Brabantse trekpaarden en net zoals 15 jaar geleden telt
zijn stal nog zeven forse exemplaren, nu allemaal merries weliswaar.
Herman zit van oudsher in de boerenstiel en probeert met de paarden ook
een stukje zijn brood te verdienen. Hij
dingt nog steeds met succes mee
naar kampioenstitels. En hij is ook
menner en voerman. Op de website
hermandegreeff.be kan je zien hoe
hij met de eigen paardentram, zijn
‘Roof-Seat-Break’, of één van zijn fraai
gerestaureerde koetsen voor elk wat
wils voorziet en op tocht gaat waarbij
hij twee of vier van zijn merries inspant.
Voorwaar een sfeervol en authentiek
vervoermiddel dat je voor tal van evenementen of feesten kan inhuren. Meer
info op 015/61.74.98 of 0473/22.15.49.
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Herman naast Melissa, en in de weide Dina en Silka.

Geen ingekorte staart
Of het Brabantse trekpaard met uitsterven bedreigd is? Herman: “Dat is
nog niet echt het geval hoor. De situatie stabiliseert zich wat en er zijn heel
wat jongere fokkers en liefhebbers
bijgekomen. Die kweken natuurlijk de
paarden niet meer voor het ploegen of
zo, maar puur uit hobby. Wat wel veranderd is tegenover vijftien jaar geleden, is dat de staart van het trekpaard
niet meer mag ingekort worden; dat
is een beetje spijtig voor de trekpaarden die voor de ploeg moeten staan
want door de wiegende staart wordt de
ploeg stuurloos ….”.
Een rondvraag leert dat Herman gelijk heeft over de overleving van de
dieren. In Zemst kan je trouwens nog
links en rechts, en dus niet alleen in
Elewijt, trekpaarden op de wei zien
staan; de eigenaars zijn niet altijd van
Zemst maar soms worden de paarden
van fokkers uit de regio hier op de wei
gezet. Ivan Meeus uit Nederokkerzeel

heeft een 32-tal trekpaarden en weidt
die geregeld op diverse plaatsen in
groot Zemst uit.

Toekomst verzekerd
Uitgestorven is het edele VlaamsBrabantse ras dus nog niet. Ook de
familie Cabuy heeft trekpaarden in
de buurt van de Hoogstraat en van de
Konijnestraat. De ‘vroegere paardensmid van Zemst’, Eddy Muyldermans,
zou ook nog de gelukkige bezitter of
verzorger zijn van één of meerdere
exemplaren. En, zo konden we uit goede bron vernemen, misschien schaft
het ‘Hof van Beieren’ aan de komende
bioboerderij op het Schom zich er ook
één aan. Voer voor een volgende reportage?
Een ding is zeker: de trekpaarden zijn
uit het Zemstse landschapsbeeld nog
lang niet verdwenen!
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andrie
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Jordy Bouts, een stap hogerop
Jordy en Jens zijn klaar voor het nieuwe seizoen.

HOFSTADE - Jordy Bouts blikt tevreden terug op het voorbije seizoen met mooie resultaten. In
Frankrijk werd hij tweede in het klassement van de Tour de la Mirabelle (Uci. 2.2). Nadien volgde een
vierde plaats in de eindstand van de Ardense Triptyque en werd hij tweede in een etappe. In de GP
Marbiers, een eendagswedstrijd op UCI 2.2 niveau, werd hij zevende. Nadien stond hij zijn mannetje
in de Ronde van Vlaams-Brabant. Hij werd vierde en kon zich in twee ritten onderscheiden.

Een goede vooruitgang
“Enkel een overwinning op hoog niveau ontbreekt”, zegt de Hofstadenaar.
“Ik ben tevreden over mijn regelmaat.
Van de Ronde van Namen en de Tour
de Moselle had ik misschien iets meer
verwacht, maar vaak draaide het daar
uit op een massasprint. Vooral in het
klimwerk ben ik er duidelijk op vooruitgegaan. Dat is mede de verdienste van
mijn nieuwe trainer Rudi Stroobants
(Sports2). Het wordt deze winter zoeken

naar het juiste evenwicht tussen explosiviteit en volume. Volgend seizoen
wil ik opnieuw stappen zetten onder
de vleugels van het continentale team
Tarteletto-Isorex. Ik zal bijna alleen
maar wedstrijden rijden op professioneel niveau, het zal dus een hele aanpassing worden. Ik wil meteen mijn
stempel drukken en de lijn van dit jaar
doortrekken naar de toekomst”.

Stage in Benidorm

Jordy en Jens zijn klaar voor het nieuwe seizoen.

“Samen met mijn broer Jens
en mede-wielrenners/vrienden
uit de buurt (Thimo Willems,
Cedric Beullens, Kenneth Van
Rooy, Milan Menten) zijn we
begin december op stage vertrokken naar het warme Benidorm. In die periode hebben
we lange trainingen kunnen
afwerken met het oog op het
volgende jaar. Elke dag door
weer en wind trekken we er samen op uit met één doel: het
beste uit ons zelf halen in 2020.
Van 29 januari tot 2 februari
trok ik met mijn nieuwe ploeg
Tarteletto-Isorex naar Spanje

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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om de conditie nog wat verder op punt
te stellen. Dit was een eerste echte
ervaring met de ploeg en de nieuwe
renners. Vanaf februari was het doel te
kunnen starten met een meerdaagse
wedstrijd , met succes.”

Niveau hogerop
“Het afgelopen seizoen verliep niet
naar wens”, pikt broer Jens in. “Ik was
betrokken bij meerdere valpartijen.
Ondanks enkele top tien plaatsen
zat er nooit iets meer in. In de tweede helft van het seizoen was er veel
vooruitgang, wat me dan wel weer een
enorme boost gaf. Volgend jaar kom ik
voor dezelfde ploeg EFC L&R Vulsteke
Cycling Team uit met dank aan mijn
team voor het vertrouwen in mij. Voor
een perfecte voorbereiding gingen
we op ploegstage naar het Spaanse
Mojacar. Ik verwacht meer van het nieuwe seizoen, als laatstejaars belofte.
Als ik de positieve lijn kan doortrekken,
zullen er nog mooie resultaten volgen.
Ik wil graag een stap zetten naar een
hoger niveau”, besluit Jens Bouts.
Tekst en foto: Jean Andries
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...

VOEL JE OOK DE LENTEKRIEBELS VOOR EEN NIEUWE (T)HUIS?
S
TI A
E
GR ARD G!
A
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P
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Of wil je een zekere belegging in vastgoed?
Heb je andere vastgoedplannen?
Spring binnen op ons kantoor
en profiteer van onze expertise
en gratis advies!
Diona en Leen
Erkende Vastgoedmakelaars BIV 509.373 en 511.253
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Vrouwelijk geweld in
de Melkerij
Downton Abbey (matinee)
10 maart om 14 uur
De bekende acteurs uit de populaire televisieserie over de Britse familie
Crawley en hun bedienden keren terug
voor de film.

Wanneer Dorien ontdekt dat haar moeder (Katelijne Verbeke, altijd geweldig
als ze een licht geschift personage
mag neerzetten) haar vader jarenlang
heeft bedrogen en dat haar eigen man
opvallend close is met een collega,
begint ze te twijfelen of dit leven wel
echt is wat ze wil. Als ze dan ook nog
eens een knobbeltje op haar borst ontdekt, beseft ze dat het tijd is om enkele
dringende keuzes te maken.
‘The Best of Dorien B.’ werd geselecteerd als de openingsfilm op het Filmfestival van Oostende dat dit jaar volledig in het teken van vrouwen staat.

Zo heeft ze massa’s tips die makkelijk toepasbaar zijn, van opstaan zonder dat je liters koffie naar binnen
moet werken om wakker te worden,
tot 7 minuten workouts, handige trucs
om stress uit je systeem te krijgen,
je spijsvertering gezond te houden, je
‘guilty pleasures/goestingskes en je
hormonenroetsjbaan onder controle te
houden en vooral blij in je vel te zitten.

De geliefde Crawleys en hun onbevreesd personeel bereiden zich voor
op het belangrijkste moment in hun
leven. Het bezoek van de koning en
koningin van Engeland brengt schandaal, romantiek en intrige teweeg die
de toekomst van Downton zal doen
wankelen.
Na de film kan u uw ticket omruilen
aan de toog voor een koffie of theetje
en een stukje cake.
The best of Dorien B.
17 maart om 20 uur
Dorien heeft alles om perfect gelukkig
te zijn: een eigen huis, een ‘goeie’ echtgenoot en lieve kinderen. Toch besluipt
haar die destructieve vraag: “Is dit het
dan?”. Geen wilde dieren vaccineren in
Afrika, geen passionele liefdesaffaires,
geen grote reizen, maar een dierenartsenpraktijk waar de gevaarlijkste roofdieren voornamelijk katten zijn.

‘bakken’ energie hebben om elke dag
van te tanken. Maar hoe doe je dat en
nog belangrijker hoe begin je eraan?
Met haar ‘50 – something’ jaren op de
teller en een master van gezondheidsen voedingscoach op zak, laat Mar10
zien hoe ze de energieke ‘bubbels’ in
haar leven kan houden.

Fun fact: regisseur Anke Blondé leerde
haar leading lady Kim Snauwaert kennen als mama aan de schoolpoort en
vond haar meteen een perfecte Dorien
B.
Martine Prenen
Theatermonoloog
31 maart om 20 uur
Haar zoektocht naar alles wat ‘gezond,
makkelijk én betaalbaar’ is, leidde tot
deze show. Want natuurlijk willen we
allemaal ‘lekker’ in ons vel zitten en

Mar10 neemt zichzelf niet TE serieus,
er moet ruimte over blijven voor een
‘pateeke’ of een goed pakje friet. Er is
ruimte voor humor, proeven, Q&A en
vooral veel gezonde tips & trucs.
Opgelet: Wegens succes is de voorstelling van Martine Prenen van de
polyvalente zaal van de bibliotheek
verplaatst naar de podiumzaal van GC
de Melkerij.
Tekst: Ansje Brassine
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Dans- en ontmoetingsnamiddag in
Ontmoetingscentrum in
Hofstade. En het ging er
weer gezellig aan toe.
Het was 14 februari
(valentijn) en de
danslustigen deden er
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“Ook al lukt het dit seizoen niet super op het
voetbalveld, toch vormt
Borneo Eppegem een
hechte vriendengroep,
waar iedereen komt helpen tijdens het kippenres
taurant. Het was weer een
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n
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t
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een tevreden kapitein
Hans Vandermeiren.
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Elke tweede woensdag van
de maand, van september
tot maart, vindt
er een kaartnamiddag plaats
van Okra Zemst. Het gaat er
telkens spannend aan toe. Aan supporters
geen gebrek.

KCVV Elewijt. Op zondag 2 februari
Inhuldiging van kunststofgrasveld
erking met de gemeente Zemst
organiseerde KCVV Elewijt in samenw
fgrasveld van voetbalclub Groende officiële opening van het kunststo
het lint door burgemeester Veerle
Wit KCVV. Na het doorknippen van
Borteel (foto boven) verzamelden
Geerinckx en schepen van Sport Tim
bestuursleden van de club en een
het gemeentebestuur, raadsleden,
g voor een foto.
fiere voorzitter Rudy Bautmans graa
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GBS De Waterleest organisee
rde op vrijdag 21 februari
traditioneel een
carnavalstoet. De kinderen
van het eerste en tweede leer
jaar genoten
er van.

Op 19 januari nam Emilie dee
l aan de finale
van Top Model International
2020 te Parijs.
Ze werd tweede in de catego
rie ‘mannequin’ en ze heeft ook de spe
ciale prijs ‘New
Face Award’ in ontvangst mo
gen nemen. Ze
behoort nu tot de winnaars
van TMI 2020 en
gaat een geweldig jaar teg
emoet vol leuke en
leerrijke ervaringen in binnen
- en buitenland,
samen met het TMI-team. Gra
ag wil Emilie via
deze weg iedereen bedank
en voor de steun!
Jullie kunnen het vervolg van
haar avontuur
blijven volgen via Instagram
(Emilie_vansteenkiste) en Facebook (Emilie
Vansteenkiste).
Foto: Eric T’Kindt

45 minuten
broedering Hofstade. Na een
Feest voor de jeugd van Ver
bord spaghetti
het smullen van een heerlijk
durende goochelshow was
en een gezellig samenzijn.
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boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren
Aanplanten • frezen
Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.

info@gijser.be
04 70 597 023
www.gijser.be
BE 0645.929.235

www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61
info@uitvaartzorg-verheyden.be

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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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
40 jaar ervaring in eigen streek

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

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
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Foto: Jean Andries
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Wezenloos zat Sigrid voor zich uit te staren. Valentijn had weer niet het verhoopte vuur gebracht. En het
carnavalsgedruis dat er zat aan te komen, kon haar gestolen worden. Wenend stortte zij zich weer op haar
werk. Met Guido Belcanto gelukkig als goede gezel in haar strakke studio. Droevig is deze wereld. Op het
zeildoek van de botsauto’s. Plastic rozen. Vlammetjes. Toverdrank… Ontelbare keren had zij troost gevonden in zijn levensliederen die haar eenzame avonden naadloos in slaaparme nachten lieten overvloeien.
Morgen wachtte weer een dag vol meetings, targets en deadlines.
Net toen ze zich knus onder haar dekentje in de zetel had genesteld met een dampende kop kalmerende
kruidenthee, ging de bel. Nu nog? Het was al bijna negen uur! Zuchtend en met een ferme f*ck drukte zij
op het knopje van de intercom. Zij zag het donkere gezicht van een jongeman met in de achtergrond het
silhouet van een geel rode bestelwagen. Beleefd zei de man: “Excuseer dat ik nog stoor, maar ik heb hier
een dringende, confidentiële zending voor mevrouw Sigrid”. Haar hart klopte in haar keel. Toch geen C4 zeker?, flitste het door haar hoofd. Ze opende de deur, tekende voor ontvangst en scheurde met haar scherpe
nagels de zending open: een persoonlijke brief van de CEO met twee vliegtuigtickets en vouchers voor een
verblijf van een week op de Bahama’s. Alles erop en eraan. Volledig op kosten van het bedrijf. Omdat ze
tot het topteam van de tien beste sales people worldwide behoorde! Door haar uitzonderlijke resultaten
in het afgelopen jaar was zij nu lid van de prestigieuze Presidents Club! Wauw! Morgen zou ze gehuldigd
worden in de meeting en na het weekend mocht ze richting Paradise Island op Nassau vertrekken. Via
British Airways. Eindbestemming: hotel Atlantis!
Ze kieperde haar inmiddels koude thee in de gootsteen. Een stevige single malt mocht nu wel, vond ze.
De Glenfiddich 15 years brandde in haar binnenste. Maar wat nu met dat tweede ticket? Wie zou ze het
gunnen? Ze was al jaren alleen. Een vriend(in), een leuke collega (M/V), haar zus of broer? Misschien haar
dochter? Haar ex in geen geval! De hele nacht stuurde ze berichtjes en mailtjes. Iedereen wou wel, maar
niemand kon. Tot uiteindelijk Elsie opdook. Haar kotvriendin van weleer en fietsmaatje in moeilijke momenten. Gelijkgestemd in ontgoochelde liefde voor een man. De vlucht in business class, de verwennerij
bij aankomst… heerlijk. Zelfs de zoekgeraakte reiskoffer van Sigrid kon hen geen zier schelen. Ze deelden
lief, leed, kamer, bed en elkaars kleren. Ze mochten zelfs een dagje over en weer naar Miami voor een
nieuwe outfit. Op kosten van de zaak! Sigrid en Elsie beleefden de tijd van hun leven. Ook nu nog, bijna
20 jaar later, zijn ze samen. Boven de deur van hun slaapkamer hangt een bordje: Balzaal der Gebroken
Harten.
Alex Lauwens
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Kurk werkt
ZEMST - Hilde De Wit trommelt iedereen in haar omgeving op om kurk in te zamelen en er voor te
zorgen dat dit natuurlijk (organisch) materiaal zo weinig mogelijk bij het restafval terecht komt.

Inzamelkampioenen
Wij, Belgen, worden dikwijls bestempeld als de inzamelkampioenen. Toch
is er nog heel wat werk aan de winkel.
Vele fracties die terecht komen bij het
restafval en uiteindelijk verbrand worden, zouden gerecupereerd en dus
hergebruikt kunnen worden.
Hilde De Wit, die resideert in een serviceflat aan de Meerpaal in Zemst,
heeft wat met recyclage. Ooit begon ze
met het inzamelen van plastiekdoppen ten voordele van de blindengeleidehonden. Nu was haar oog gevallen
op de kurken stoppen. “Als er mensen
op bezoek komen bij mij of andere
bewoners van het woonzorgcentrum
waar ik verblijf, brengen zij dikwijls een
geschenk mee. En het gebeurt al eens
dat dit een fles wijn of cava is. De kurk
belandt achteraf in de zak van het restafval en de fles in de glascontainer.
Ik vind dat een verlies.” Vandaar dat
Hilde besloot hier iets aan te doen. Op
eigen houtje nam ze contact op met
de Vlaspit in Scherpenheuvel.

Vlaspit en Recycork
De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsproject dat mensen helpt om
geïntegreerd te geraken op de gewone arbeidsmarkt. Zij werken samen
met Recycork, dat op zich een netwerk
vormt voor kurkrecyclage. Het kurk
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dat binnenkomt, via het containerpark of andere inzamelpunten, wordt
er gesorteerd (echte kurk wordt er onderscheiden van de ‘onechte’ plastic
kurkstoppen) en bij Recycork wordt er
vervolgens een kurkgranulaat van ge-

Hilde De Wit (l) en Monica Einfalt (r)
bij het inzamelpunt in WZC Releghem.

maakt. Dit product wordt gebruikt als
isolatiemateriaal in de bouw of andere
toepassingen. Denk hierbij maar aan
het nieuwe kunstgrasveld van KCVV
Elewijt waarbij de rubberkorrels die
tussen de matten worden geborsteld
vervangen werden door kurken exemplaren.

Werk aan de winkel
Hilde posteerde een speciale bak om
het kurk in te zamelen aan de deur
van haar service flat. Hiervoor vroeg ze
uiteraard de toelating aan de directeur

van het WZC. Ook schreef ze alle bewoners een brief om te melden dat ze
hun kurken in de bak aan haar deur
kunnen deponeren. “De aankoop van
deze bak deed ik met eigen middelen,
alsook de bak die in het gemeentehuis
werd geplaatst.“ Haar ervaring leert
echter dat ze best even een controle
uitvoert vooraleer ze het ingezamelde kurk in een daartoe bestemde zak
stopt. “Want welke andere materialen
ik er allemaal in aantref zoals plastieken doppen en glas, het heeft geen
naam”, laat ze mij hoofdschuddend
nog weten. Eens de grote inzamelzakken gevuld zijn, kunnen deze naar
het containerpark. En daar wringt het
schoentje nog een beetje. De organisatie komt de zakken ophalen vanaf
een zeker aantal. ”We moeten proberen om een circuit te bedenken waarbij er meerdere verzamelbakken (in de
scholen, de bibliotheek) komen, dat
die geledigd worden en daarna in het
recyclagepark in Eppegem terechtkomen. “Hiervoor werd een buurvrouw
aangesproken die zetelt in de seniorenraad, die op haar beurt als contact
met het gemeentebestuur fungeert.
Eens dit alles een feit is, hoeft in Zemst
geen enkele kurk nog in de restafvalzak. Nog even een laatste inspanning
en de cirkel is rond.
Tekst en foto: Katia De Vreese
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TEN VELDE
ZEMST - Niet alleen de natuurliefhebbers van Zemst krijgen dit jaar, bij monde van Natuurpunt,
een hoekje in de Zemstenaar om de prachtige natuur van onze mooie gemeente te beschrijven.
Ook landbouwer Stef Apers kruipt dit jaar vier keer, elk seizoen dus, in de pen om het Zemstse
landbouwleven te verhalen en met foto’s te illustreren. Hier lees je zijn stukje bij afloop van het
winterseizoen.

Diepe paadjes
Des winters als het regent dan zijn de
paadjes diep ja diep, zo zingt men in
het lied van het loze vissertje. Wel, deze
winter stonden de paadjes heel diep.
Het is lang geleden dat we nog zo’n
natte winter hadden. Zo zie je maar dat
de natuur na een paar droge zomers
zichzelf tracht te herstellen. Het heeft
lang geduurd maar het grondwaterpeil
is langzaam terug op niveau aan het
komen. Men kan zich natuurlijk afvragen of de regenaanvoer het tempo van
het nutteloos oppompen en verkwisten ervan kan volgen. Maar dit terzijde.
Zoals ik al schreef was het een zeer
natte maar ook uitzonderlijk zachte winter. Geen enkele dag heeft het
overdag gevroren, zelfs vrieskou in de
nacht was er bijna niet. Dit mag dan wel
goed nieuws zijn voor de verwarmingskosten, maar voor de landbouw en ak-

kerbouw is het minder goed nieuws.
Zonder enige harde vrieskou blijven
het gewormte en andere schadelijke
insecten rustig verder leven met alle
gevolgen van dien voor de toekomstige
veldvruchten en oogst. Met het steeds
krimpende arsenaal aan toegelaten
verdelgingsmiddelen wordt bestrijding
een moeilijke opgave.

Nieuw leven
Het heeft weliswaar vaak gestormd,
maar het voordeel daarvan is dat alle
dode takken uit de bomen gewaaid
zijn. Op de landbouwbedrijven is het
kalver- en lammerseizoen volop in
gang gekomen; jong leven brengt leven in de brouwerij zegt men dan. Nu
de machines en werktuigen hun winteronderhoud gekregen hebben, kunnen we beginnen denken aan de vroege lentewerkzaamheden. Afsluitingen
van weiden herstellen is er zo eentje,

ook het noodzakelijk bemesten van het
land begint stilaan op dreef te komen
en dit volgens nog strengere normen
dan vorig jaar.

Een nieuw register
Nieuw dit jaar is dat men verplicht een
kunstmeststoffenregister moet bijhouden. Ieder gebruiker van kunstmeststof
moet aankoop, gebruik, tijdstip, plaats
en samenstelling ervan noteren, en dit
voorlopig schriftelijk. Vanaf de zomer
dient dit verplicht enkel nog digitaal te
gebeuren. Voor men gaat strooien dient
men in Brussel alles al te weten. Men
kan zich afvragen hoe dit gaat aflopen
voor al die oudere landbouwers die
geen computer of kennis ervan hebben. Ze zullen hiervoor misschien weer
een adviesbureau moeten inschakelen wat dan weer een bijkomende kost
betekent. Hierbij wens ik toch even aan
te stippen dat Europa uitrekende dat
het gemiddelde netto maandloon van
de Belgische land- en tuinbouwers
plusminus 1.000 euro bedraagt. Over
een eerlijke verloning gesproken!
Ziezo beste lezers, zo maken wij ons
op voor een nieuwe, hopelijk prachtige
lente, maar gedenk: een groene kerst
kan een witte Pasen geven.
Tekst en foto’s: Stef Apers

Des winters als het regent...
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... dan zijn de paadjes diep ja diep.
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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De dertig dagen
ZEMST - Er bestaan 1.001 verschillende apps en allemaal beloven ze je hetzelfde: je doel bereiken
in 30 dagen. ‘Verlies buikvet in 30 dagen’, ‘Leer de split in 30 dagen’, ‘Afvallen in 30 dagen’, ‘Cardio
in 30 dagen’, ‘Train je hoger in 30 dagen’. Maar kan of lukt dit allemaal echt? Lay-outster Ansje test
het voor u uit!

De afvaltrend

Schrokken en snoepen

Intermittend fasting is de afvaltrend die in 2019 is overgewaaid uit
Amerika. Het opzet is makkelijk: ik
mag nog steeds alles eten wat ik wil,
maar alleen gedurende een beperkte
tijdsspanne. Tijdens de periode waarin ik vast, mag ik wel altijd thee, koffie (ongezoet) of water drinken. Er zijn
verschillende regimes mogelijk zoals
16:8 (16 uur vasten, 8 uur eten) of 20:4
naargelang hoeveel uitdaging je zelf
wilt. De ‘Life fasting’ app helpt me om
mijn voortgang bij te houden.

Om mijn vastenperiode goed door te
komen, heb ik besloten mijn waterverbruik bij te houden. Zo raden ze aan om
per dag (iedereen trouwens!) 1,5 tot 2
liter water te drinken. Na een week doe
ik een opvallende ontdekking: blijkbaar
ben ik al jaren gedehydrateerd! Door
mijn waterinname op te volgen, merk
ik dat ik tegenwoordig constant aan
het schipperen ben tussen ‘amai ik
heb dorst’ en ‘ik moet weeral plassen’.
Ongelofelijk lastig, maar wel gezond
zeker?

Vorige zomer heb ik me hier al eens
op toegelegd, zij het op een nogal lakse manier. Op drie maanden tijd ben
ik toen 3 hardnekkige kilo’s verloren,
die er ook mooi zijn afgebleven. Deze
maand daag ik mezelf uit om gedisciplineerd 18:6 vol te houden. Ik ben
benieuwd!

Met het snoepen gaat het minder goed.
Ik hou me mooi aan mijn vastenregime, maar net voordat mijn etenstijd
erop zit, prop ik vlug nog een halve zak
chips of wat koeken naar binnen. Dat
is natuurlijk niet de bedoeling. Na twee
weken ben ik hierdoor nog geen gram
afgevallen. De komende veertien dagen gaan we het dus anders aanpakken: tijdens de periode dat ik mag eten,
op een normale manier eten en niet
schrokken. Geen zotte
dingen meer doen, Ansje!

Veel goesting
Ik ben van nature een ongelofelijke snoeper. Ik heb bijna nooit honger,
maar altijd goesting. Zo kan ik op elk
moment van de dag chips of frieten
eten en op vakantie ben ik er ooit in
geslaagd om twee weken op rij zowel
‘s middags als ’s avonds pizza te eten.
Hemels! ’s Avonds voor tv een zakje Buggles en een potje geitenkaas
opentrekken of nog een boke met
choco eten maakt ook deel uit van
mijn eetgedrag. Dit gaat mijn grootste
uitdaging zijn: na het avondeten niet
meer snoepen.

De laatste week heeft ook
mijn vriend het zwaar te
verduren gekregen. Zo
voerde ik elke avond een
half uur lang een monoloog om mezelf ervan te
overtuigen dat het ‘toch
geen kwaad kan om even
iets te eten’. Ik schrijf wel
in de Zemstenaar dat ik
gefaald ben, dacht ik dan.

Maar met trots (en nog steeds goesting
in vetzakkerij) kan ik zeggen dat ik het
goed heb volgehouden en geen enkele
keer heb vals gespeeld!

Bescheiden resultaat
Na vier weken, waarvan eigenlijk twee
weken hoe het hoort, staat er toch een
halve kilo minder op de weegschaal.
Dit had ik wel verwacht aangezien ik ’s
avonds niet meer snoep. De gewoonte
om na 18 uur niet meer te eten, ga ik
proberen aan te houden. Hopelijk kan
ik dit verder zetten en geraak ik tegen
het einde van het jaar ein-de-lijk aan
dat streefgewicht waar ik al meer dan
10 jaar naartoe aan het werken ben.
En anders, tja, wordt het misschien tijd
om mijn streefgewicht aan te passen!
Nu het wat beter weer wordt, is het
hoog tijd om aan mijn conditie te werken. En hoe doe je dit anders dan met
het razend populaire loopschema van
‘Start to run’!
Tekst en foto: Ansje Brassine

Snoepen en schrokken voor de vastenperiode begint.
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Trage Wegen-lussen wandelen
ZEMST – Mosvinvoetweg, Sittersveldvoetweg, Vekelheidevoetweg… Als bewuste wandelaar of fietser
heeft u de gele bordjes met deze tot de verbeelding sprekende namen zeker al opgemerkt. Pareltjes van Trage Wegen die vanaf 22 maart via leuke lussen zullen verbonden zijn. Uw maandblad
genoot het voorrecht om er eentje in primeur te ontdekken: het Schompad.
Jean-Pierre Lenaerts (voorzitter van VVV
Toerisme Zemst), Véronique Baudrez
(voorzitster Trage Wegen Zemst) en
Theo Goovaerts (gepassioneerd wandelaar en mede-ijveraar) verschaften
mij tekst, uitleg en massa’s stapplezier bij dit knappe initiatief.

Werkgroep
Jean-Pierre Lenaerts: “Sinds een
aantal jaar wordt er door de Dienst
Infrastructuur, de Schepen van Trage
Wegen Dirk Van Roey en Trage Wegen
Zemst, naarstig samengewerkt om
een groot aantal trage wegen in ere te
herstellen zodat ze opnieuw toegankelijk worden, zowel functioneel als recreatief. Bij onze vereniging kregen we
heel wat vragen omtrent de begaanbaarheid en de toegankelijkheid van
vele van deze trage wegen. Hieruit ontstond de idee om een heel wandel- en
fietsnetwerk op het grondgebied van
Groot Zemst uit te bouwen. Een werkgroep, bestaande uit Véronique, Theo
en mezelf, ging in de zomer van 2019
over tot de actie. Na ettelijke verkenningen te voet en met de fiets, kunnen
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Het Schompad, voor u getest en goed bevonden,
met dank aan Theo, Véronique en Jean-Pierre.

we nu het resultaat tonen.”
Jean-Pierre vervolgt: “Ook Natuurpunt
Zemst en Heemkring De Semse werden bij het initiatief betrokken. Bepaalde wandellussen doorkruisen immers
gebieden die door Natuurpunt beheerd
worden. Op onze website zullen de
wandellussen gedocumenteerd worden door teksten van de heemkring.”

Bijna 100 km!
Het netwerk omvat 14 lussen met

afstanden tussen 3,5 en 9,2 km. De
gebruiker heeft bovendien de mogelijkheid om verschillende lussen te
combineren. In totaal bijna 100 km,
waarvan 62% trage wegen.
Jean-Pierre: “Op het terrein is er, naast
de gele borden die de meeste trage
wegen benoemen, geen extra bewegwijzering aangebracht. Alle informatie over deze lussen zal vanaf 22
maart 2020 terug te vinden zijn op
www.vvvtoerismezemst.be. Naast een

SINDS 1965 HUIS VOOR VERTROUWEN VOOR DE MAN MET SMAAK
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BUSINESS CHIC
Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Corneliani, Nino Danieli, Hugo Boss,
HUGO, CCCorneliani, Roy Robson, LBM, ...
SPORTY CHIC
Hackett London, Eleventy Milano, Stone Island, Fay, Herno, Jacob Cohën, Gimo’s, Gran Sasso,
John Miller, Brax, MMX, Eton, Seventy, Xacus, Incotex, Zanone, Sonrisa, Ghirardelli, Sun’68, Thomas Maine, Mason’s, ...
SCHOENEN
Fratelli Rossetti, Hogan, LoWhite, ...

Gentlemen NV - J.b. Nowélei 43 - 1800 Vilvoorde - T 02 251 03 95
www.gentlemenvilvoorde.be

BO_98_GENTLEMEN_AD.indd 2

20/02/2020 13:16
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overzichtsplan met alle lussen is er
per lus een gedetailleerd plan met
trajectbeschrijving dat je gewoon kan
afprinten op een A4. Bovendien is er
voor elke lus een GPX-bestand beschikbaar.”

Inwandelmoment
De opening van de lussen is gepland
op zondag 22 maart a.s. in GC De Melkerij. Afspraak om 13 uur voor het officiële gedeelte en om 14 uur voor het
inwandelmoment.
Wil je de Bengerdvoetweg, de Waterkensvoetweg, de Groonivoetweg en
de Bovenkerkvoetweg leren kennen?
Wees er dan bij op deze Schompad-wandeling van 7,6 km. Je draagt
uiteraard wandelschoenen. Deze lus is
niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. De VVV Toerisme Zemst wil in
de toekomst ook werk maken van één
of meer lussen voor personen met fysieke beperkingen.
Tekst en foto’s: Alex Lauwens/
Jean-Pierre Lenaerts

BE 0693.846.740
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Koken met Karin
ZEMST-BOS - Koken is niet altijd voor iedereen weggelegd, maar hoe staat het
nu met de jeugd? Deze keer stelde mijn dochter, Nina, voor om samen kleine
gerechtjes klaar te maken. Daar zei ik geen neen op. Wij zijn uiteraard maar
eenvoudige hobbykoks en zeker geen voedingsdeskundigen of chefkoks. We
koken vanuit ons hart en gevoel. Een leuk samenzijn met een smakelijk resultaat.
Zijn jullie er klaar voor?
Wat heb ik geleerd van Nina?
Kip met pesto (kooktijd 15 minuten)
Ingrediënten:
3 kipfilets, 2 potjes pesto rosso ifv. hoeveel saus je wenst, 2 x 25
cl room ifv. hoeveel saus je wenst.

Je snijdt de kip in kleine blokjes. Je braadt ze aan in
de pan in bakolie. De kippenblokjes kruid je sterk met
currypoeder en satékruiden. “Schud maar goed met
het potje”, lacht Nina. Blijf in de pan roeren. Nadat de
blokjes zijn gebakken voeg je pesto toe en nadien de
room. Blijven roeren tot je een mooi geheel krijgt.
Hopla, klaar is kees!

Wat heeft Nina geleerd van mij?
Butternut soep (kooktijd 25 minuten)
Ingrediënten:
1 butternut, 3 ajuinen en 6 kippenbouillonblokjes.

Leuk aan deze pompoenachtige is dat je deze niet hoeft
te schillen. Je snijdt hem in twee en haal de pitten en de
vezels eruit. Nadien snij je de butternut in kleinere stukken. Je neemt 3 ajuinen en bakt deze glazig aan. Voeg
de butternutstukken toe en voeg water bij tot alles onder
staat. Laat goed koken gedurende 10 min. Voeg 6 kippenbouillonblokjes bij en nog water ifv. de dikte van de soep
die je wenst. Laat alles koken tot de stukken plat zijn en
mix de soep. Extra kruiden kan met peper en zout. Room
of look is uiteraard ook een mogelijkheid.
En voilà, na klein half uurtje is de soep klaar!

Wie graag eens komt proeven in de keuken van Karin moet eerst de volgende opdracht uitvoeren:
Maak één van de gerechten die gepubliceerd zijn geweest en plaats een foto ervan op onze Facebookpagina.
De eerste 4 Zemstenaren die posten, mogen komen proeven!!!
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Schoonheidssalon

SHINZO
Onze specialiteiten zijn:
•
gevelisolatie en afwerking met geplastificeerde crepi
(meer dan 300 kleuren)
•
stukadoorwerken
•
opritten en terrassen
•
chapewerken
•
gyproc
wand schilderwerken,
& vals plafond
Algemene
binnen en buiten

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

Stationslaan 27 - 1980 Zemst

015 62 00 65

Vraag
gratis
uw offerte
Het
plaatsen
vanaan
wand-

en vloerbekledingen
Alle
gyprocwerken
info@cvm-renovatie.be - 0477 26 29 77 - 0495 38 22 16 - www.cvm-renovaties.be

Kleempoelstraat 75
ALLE 1980
KARWEIWERKEN
Zemst
GROOT/KLEIN
35 JAAR
ERVARING
+32
(0)477
40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
TEL. 0497 776 781
FRANSKARWEI.BE
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Na de N1 en de A1/E19 nu de F1
ZEMST – Onze gemeente heeft altijd al het voorrecht gehad om
bij de eersten te mogen zijn wanneer een nieuwe transportverbinding wordt aangelegd. De gewestweg N1, de spoorlijn
Brussel-Antwerpen en de autosnelweg A1/E19 zorgen voor een
goede ontsluiting. Sinds kort mogen we de Fietssnelweg F1 aan
deze lijst toevoegen.
Door de stijgende verkeersdrukte wou
men mensen alternatieven bieden
voor het woon- werkverkeer. De fiets
werd hierbij als optie gezien, voornamelijk voor beperkte afstanden. Om dit
te ondersteunen hebben de Vlaamse
overheid en de provincies de schouders gezet onder het concept van de
fietssnelweg. Een fietssnelweg dient
een brede, comfortabele, veilige en
vlotte verbinding te bieden tussen steden en gemeenten. De fietssnelweg is
er zowel voor functionele als recreatie-

ve verplaatsingen.

Werkpunten aanpakken
Zemst is vrij snel op de kar gesprongen
van de fietssnelwegen. Dat verklaart de
infrastructuur die nu al aanwezig is in
de gemeente. Sinds kort beschikken
we over twee nieuwe bruggen over
de Zenne, een mooi breed jaagpad
langs de afleiding van de Zenne en
een minder steile helling om de brug
over de E19 te bedwingen. In Vilvoorde gaat men normaal gezien eind dit

jaar een verbinding over de Forges de
Clabecq-site aanleggen. In Mechelen
zal de verbinding tot het station nog
minstens een jaar op zich zal laten
wachten. Het contrast aan de gemeentegrenzen is momenteel dus
nog vrij groot.
Ook op het eigen grondgebied zijn
er nog werkpunten. Voornamelijk de
kruisingen met andere wegen kunnen beter. De Brusselsesteenweg (N1),
Damstraat (N267) en Stationslaan hebben immers nog altijd voorrang op de
F1. Dat lijkt zowel bij fietsers als automobilisten soms voor verwarring te
zorgen. We hopen dan ook dat men
de investering maakt om de F1 onder
de N1 door te laten gaan bij een toekomstige verhoging van de Zennebrug
in Eppegem. De Weverstraat werd omwille van de F1 geknipt, wat een ideale
situatie heeft opgeleverd.

Leden van de Fietsersbond Zemst druk in de weer met het aanbrengen van borden.
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toch wat voorzichtig te zijn. De vrijwilligers hopen hiermee hun steentje bij te
dragen aan de verkeersveiligheid.
De toekomst van de F1 ziet er in elk
geval rooskleurig uit! Naarmate de verbinding verder af geraakt valt het duidelijk op dat steeds meer mensen er
gebruik van maken. Vanuit Zemst zal

de bestemming voornamelijk Mechelen of Vilvoorde zijn. Maar de avonturiers kunnen even goed tot het centrum van Antwerpen of Brussel fietsen.
De toekomst zal uitwijzen of dit de heilige graal is, of slechts een druppel op
een hete plaat.

Tekst: Tom Puttemans,
foto’s: Fietsersbond Zemst,
cartoon: RUMO

Kruispunt F1-Heidestraat:
een modeloversteek.

Voorzichtigheid geboden
Aan de Heidestraat werd er resoluut
gekozen om de fietsers voorrang te
geven. Dit wordt duidelijk aangegeven
met een verkeersdrempel, een wegversmalling in beide richtingen en signalisatie. Zoals altijd bij nieuwe situaties is het voor iedereen even wennen.
Sommige automobilisten letten vooral
op de wegversmalling en merken niet
op dat men voorrang dient te verlenen
aan de fietsers. Anderzijds zijn er ook
al redelijk wat zelfzekere fietsers die
het kruispunt toch iets voorzichtiger
zouden mogen naderen.
Omdat Fietsersbond Zemst melding
had gekregen van een ongeval (met
gelukkig alleen materiële schade) aan
de Heidestraat, werd recent actie gevoerd aan de kruispunten van de F1.
Met tijdelijke borden worden autobestuurders gewezen op de nieuwe situatie en wordt er aan fietsers gevraagd

Vraag van de maand
Mag ik met mijn speed pedelec in deze straat en voorbij dit verkeersbord rijden? Is er ook een snelheidsbeperking?
Dat mag je zeker! Wel onder bepaalde voorwaarden.
Wat zegt de wegcode hierover?
Artikel 22 quinquies: Verkeer op wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers,
ruiters en speed pedelecs.
Artikel 22 quinquies 2: De gebruikers van deze wegen mogen elkaar niet in
gevaar brengen en niet hinderen. Zij moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien
van kinderen en ze mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
Artikel 22 quinquies 4: De snelheid is beperkt tot 30 km/uur.
Met dank aan Luc Van Ingelgom, rij-instructeur en ‘bruggenbouwer’.

TEXTIEL

KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN

3+1 GRATIS
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Advertentie Iveco Verstraeten
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Nacht van de Geschiedenis zet
nieuwe buren in de kijker
ZEMST - De 18de editie van de Nacht van de Geschiedenis staat dit jaar in het teken van ‘Nieuwe buren’ en wordt op zo’n 150 plaatsen in Vlaanderen georganiseerd. In Zemst kozen de drie
organisatoren van de Nacht (Heemkring ‘de Semse’ en Davidsfondsafdelingen Elewijt en ZemstEppegem-Laar) in dit kader voor een kennismaking met de Spaanse gemeenschap ‘Peñarroya’ uit
buurstad Vilvoorde.

Kleurrijke tradities
Meer dan vijftig jaar geleden streek
een grote groep Spaanse migranten neer in Vilvoorde. Zij vormen nog
steeds de grootste gemeenschap van
vreemde origine in de Zennestad. Tijdens de week hebben ze gewone hobby’s maar in het weekend komen hun
roots boven en dansen ze flamenco.
Ze hebben ook een eigen koor ‘El Coro
Rociero’ dat in hun kleurrijke traditionele klederdracht mocht zingen op
de begrafenis van koningin Fabiola. En jaarlijks houden ze hun ‘Fiesta

Rociera’ tijdens het Pinksterweekend in
het domein Drie Fonteinen.

de Nacht
Het evenement vindt plaats op vrijdag
13 maart om 19.30 uur. Wat krijgen we
er te horen en te zien? Eerst komt een
historische kadering van de Spaanse
gemeenschap in Vilvoorde door Carlos
Frias, dan volgt flamencodansen door
een groepje jongvolwassenen, tot slot
is er een optreden van hun leermeester Remy Esquiliche en zijn partner.

Gelegenheidsadres is de Oude
School in Weerde. Inschrijven kan via
davidsfonds-elewijt@telenet.be of bij
Paul Vanmeerbeeck (0475 79 39 80) of
René Vandermosten (0497 48 81 98)
tot vrijdag 6 maart én door tegelijk de
deelnameprijs (15 euro voor niet-leden, 12 euro voor leden) te storten
op rekeningnummer BE13 3100 7102
8439 van DF Elewijt.

Buren
Overigens is dit geen alleenstaande
happening. Het algemeen thema van
Davidsfonds nationaal voor het ganse
werkjaar 2019-20 is ‘buren’. Vorig jaar
was dat ‘meesterschap’. Het jaarthema
wordt doorgetrokken in de inhoud van
de Davidsfonds evenementen, cursussen, cultuurreizen, boeken,… dus ook in
de Nacht van de geschiedenis, de Junior Journalistwedstrijd,… Het DNA van
Davidsfonds blijft: cultuur beleven met
onze buren in onze buurt en dat gaan
ze proberen nog heel de rest van het
jaar in de praktijk om te zetten!
Tekst: Bart Coopman, foto: Davidsfonds
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Wie waagt, die wint
De leeshond zat weer verstopt op twee
goed gecamoufleerde plaatsen, maar
Linda Witpas uit Eppegem vond hem
toch. Daarmee kroont ze zich de winnaar van de leeshondwedstrijd van
deze maand. Proficiat Linda!
Linda is een actieve inwoonster van Eppegem. Ze huist al tien jaar in dit dorp,
en daarvoor woonde ze in Hofstade. Je
komt Linda misschien wel eens tegen
in de frisse buitenlucht, want ze wandelt graag en veel. Soms zoekt ze mee
naar de leeshonden, en ze is nu vast
blij dat ze deze maand haar kans gewaagd heeft.
Cartoonist Rumo tekent de leeshond in
elke editie op één of meerdere foto’s,
de reclamefoto’s en de kiekjes van ‘Onder de mensen’ tellen niet mee. In het
maart-nummer was de hond op twee
afbeeldingen verstopt. Op pagina 11
zat een eerste leeshond, gefascineerd
te kijken naar zijn soortgenoten op de
foto bij het artikel ‘Veertig jaar tuinmachines’. Om te winnen moest je ook nog
een tweede leeshond vinden, die zich
op pagina 30 tussen enkele leerlingen
van de basisschool De Waterleest had
gezet om het afscheid van meester
Luc bij te wonen. Linda vond deze twee
honden en stuurde haar antwoord in.
Nu kan ze genieten van een mooie prijs!

Als je ook Z-cheques wil winnen, stuur
dan je antwoord naar ons mailadres
(leeshond@dezemstenaar.com) of geef
een geschreven antwoord af in een
bibfiliaal of in het Hof van Laar. Noteer
de pagina’s waarop de leeshond(en)
verstopt zit(ten) in je antwoord. Vermeld
ook steeds je deelgemeente, je naam
en je telefoonnummer, zodat we je snel
kunnen bereiken voor een foto in onze
volgende editie.

+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn
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Inzenden moet deze keer vóór 14 maart.
Tekst: LS, foto: Linda Witpas

bvba
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www.stefoptiekzemst.be
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