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Foto: Jelske S. Ph

Allereerst: onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Iedereen van ons redactieteam heeft een wens voor je klaar. Je leest alles op pagina 44.
Ik weet nog dat ik je in januari 2020 ook onze beste wensen overmaakte voor
een ‘futuristisch klinkend’ nieuw jaar. Wist ik veel dat het zó futuristisch ging worden?! Bij deze wens ik je dus een zorgeloos 2021, een jaar waarin we hopelijk
het woord ‘bubbels’ opnieuw gaan gebruiken voor champagne en cava.
Hier bij de redactie missen we mekaar al sinds maart, en dat is wel spijtig als
hechte bende. Want net toen we opnieuw ‘live’ gingen vergaderen enkele
maanden geleden, kwam er een nieuwe lockdown. De interviews die we nu
afnemen gebeuren niet meer binnen bij iemand thuis, maar op het terras,
al wandelend of via telefoon of een videogesprek. Artikels schrijven voor de
Zemstenaar anno 2020 en 2021. Maar kijk, het is ons weer gelukt hé.

Veu 2021 wensen we a maa ieën ding: veul geluk (en een goei gezontoaed).

M a r i j ke
Nieuwjaarswensen
Hiernaast vind je alvast de wens van lay-outster
Ansje. Wat de rest van de redactie te wensen
heeft, kan je lezen op pagina 44.

“Ik wens iedereen toe dat
ze hun voornemens veel
standvastiger kunnen
volhouden dan ik.”
Ansje Brassine

facebook.com/dezemstenaar

dezemstenaar.com

instagram.com/dezemstenaar

info@dezemstenaar.com
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op taarten,
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Hof van Beieren schiet in de roos
ZEMST – Op 15 december opende Buurderij Zemst, een initiatief van de overkoepelende organisatie Boeren en Buren en de Zemstse vzw Hof van Beieren de deuren. De vrijwilligers stonden er
op de eerste wekelijkse afhaalavond klaar om ‘boeren en buren’ gestalte te geven en de buren aan
hun pakket te helpen. Die avond schoven de eerste 112 klanten, met respect voor covid-afstanden,
enthousiast aan.

Uit de startblokken
Voor wie het concept nog niet zou
kennen: een Buurderij is een korte
keten initiatief waar je wekelijks verse en lokale producten kan ophalen
van boeren en producenten uit je eigen streek. Elke week bestel je online
verse groenten, fruit, vlees, eieren,
zuivel, brood, honing en zoveel meer
streekproducten. De bestelde pakketten worden voor je klaargemaakt
en kan je afhalen op elke dinsdagavond tussen 17 en 18.30 uur, voorlopig in de Schranshoeve in Eppegem.
Door op die manier een deel van je
wekelijkse huishoudmandje te vullen,
ontdek je een nieuwe wijze van eten
die de natuur, de lokale landbouw en
je eigen gezondheid ten goede komt!
Op 15 december was het in de namiddag op de Schranshoeve al een
drukke bedoening. Verschillende lokale producenten kwamen er hun
(h)eerlijke producten volgens bestelling in plooikratten leggen. En vanaf
17u kwamen de eerste buren hun bestelling ophalen, voor de gelegenheid
feestelijk begeleid met een streep-

In de Schranshoeve konden de
‘buren’ covid-safe hun pakket afhalen.

je muziek van Troubadours Gust en
Elisa. Op de eerste afhaaldag kwamen al 112 van de ondertussen al
450 geregistreerde buren langs! Ze
hadden op voorhand hun keuze gemaakt uit het ruime aanbod van 500
producten van 20 lokale en regionale
leveranciers. De knapperige wintergroenten, ambachtelijke vleeswaren,
krokante broden en hartige kazen
waren zeer in trek maar ook andere
producten zoals fruit, honing, likeur,
yoghurt, thee, confituur, dessertjes en
bier gingen vlot van de hand.

Ambitieuze plannen

Het Schom binnenkort in de steigers. Een eerste impressie.

Vzw Hof Van Beieren heeft ondertussen ook in de
boerderijschuur
van wijlen Leon
van de Prost op
het Schom samen
met eigenaar BV
Proost een omgevingsvergunning
bekomen voor de

beleefboerderij met brasserie! En de
provincie Vlaams-Brabant deed daar
een dikke schep bovenop door op 18
december bekend te maken dat een
plattelandssubsidie van 91.000 euro
wordt vrijgemaakt om dit sympathieke korte ketenproject en het duurzame en inclusieve traject samen met
vzw Windkracht en bioboer Davy, te
ondersteunen. De verbouwingen van
de schuur starten dan ook – eindelijk
- in het voorjaar.
Wie meer info wil kan terecht bij vzw
Hof van Beieren, Wouter Gysenbergs
(0489/17 38 69) of Leen Teugels
(0468/40 61 11).
Via boerenenburen.be of de Facebookpagina van buurderij Zemst kan
je gratis een account aanmaken als
‘Buur’ en je aansluiten bij de Buurderij
in Zemst. Je plaatst dan je bestelling
ten laatste op zondagavond.
Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries,
simulatie: architect Raf Van Hulle
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Zemst zien, vroeger en nu

ZEMST – Zemst, met Laar en Bos, Weerde, Eppegem, Elewijt, Hofstade... Velen onder ons hebben
de voorbije maanden heel wat gewandeld en gefietst door onze mooie gemeente. Wij hebben
prachtige plekjes ontdekt en ons verwonderd over hoe het uitzicht voortdurend verandert. Nostalgisch als we zijn doken we ook in het rijke fotoarchief van de Beeldbank en joegen we onze huisfotograaf Jean uit zijn kot om herkenbare plaatsen vanuit eenzelfde perspectief in beeld te brengen.
We openen de reeks in hartje Zemst.

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS - De Brusselsesteenweg (richting Mechelen) ter hoogte van het kruispunt met de Stationslaan en de Hoogstraat.
Rechts de tuin van het Kasteel Malfiante. Op de achtergrond het torentje van de Villa Maria. Uiterst links de woning van
notaris Sterckx. Ook toen noemde men de Brusselsesteenweg al een ‘drukke’ verkeersader. Deze foto zou dateren uit de
periode 1918 – 1928.
RECHTS - Hetzelfde kruispunt vandaag, normaal druk in alle richtingen, maar niet in coronatijden.

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS - Dezelfde Brusselsesteenweg, richting Eppegem/Vilvoorde. Het gebouw links, opgetrokken in zandsteen in de
18de eeuw, is de Pastorij. De straatkant was eigenlijk de achterkant! Bouwheer was het Kapittel van ter Kameren. Het
gebouw werd afgebroken om de steenweg te moderniseren en te verbreden in de jaren 1960. Laatst mogelijke datering
van de foto is 1965.
RECHTS - Na de afbraak van de pastorij en de verbreding van de Brusselsesteenweg ontstond hier een open ruimte die
werd ingericht als parking en ook dienst deed voor kermissen en de pinkstermarkt. Het dorpsbeeld wordt (sinds het
ontstaan van de fusiegemeente in 1976) beheerst door het imposante gemeentehuis.
Samenstelling en tekst: Alex Lauwens
Foto’s: Regionale Beeldbank Mechelen-Zemst (Vroeger); Jean Andries (Nu).
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50,
1980 Zemst
Tel: 015/61 40 45

Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
40 jaar ervaring in eigen streek

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

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
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Hoe hoger, hoe liever
Weerde - Via Instagram kwam ik Herman Desmet op het spoor, of beter gezegd, zijn indrukwekkende foto’s. Welke man schuilt er achter de lens?
Onze ‘meet and greet’ heeft plaats
bij Herman thuis. Het wordt al snel
duidelijk dat onze fotograaf/alpinist
veel liever dit interview had gedaan
vanop een metershoog dakterras of
nog liever vanop de top van de ‘Dent
Blanche’ in Zwitserland. Gelukkig voor
de Zemstenaar, staan we op de begane grond in zijn tuin.

In de kinderschoenen
Van waar komt je passie voor fotografie?
“Toen ik een jaar of 16 was begon ik
met het Minolta-fototoestel van mijn
ouders te experimenteren. Het waren
toen nog van die filmrolletjes die je bij
de fotograaf liet ontwikkelen, maar
Alpinisme en fotografie:
twee passies tegelijk.

waarvan er dan uiteindelijk amper
drie foto’s waren gelukt.
Mijn ouders trokken, toen mijn broer
en ik nog klein waren, vaak met vakantie naar de Alpen. Daar groeide
mijn interesse voor grote hoogtes. De
bergen intrigeerden mij enorm en ik
droomde er op dat moment als klein
manneke al van, om ooit die eeuwige
sneeuwtoppen te beklimmen. Tijdens
onze tochten maakte ik toen ook al
gretig foto’s van het berglandschap.”

‘God’ gezien
Was je studiekeuze om fotografie te
studeren dan ook snel gemaakt?
“Eigenlijk bleef fotografie een mooie
hobby, want ik studeerde af als informaticus. Alsnog besloot ik om op
21-jarige leeftijd avondschool fotografie te studeren in de kunstacademie in Halle.”
Op je Instagram-portfolio kwam ik
een portretfoto tegen die je maakte van wijlen profwielrenner Franck
Vandenbroucke. Hoe geraak je in hemelsnaam tot bij ‘God’!?
“Ja, dat was een unieke ervaring. In de
avondschool kregen we verschillende
opdrachten, waaronder ook een portretfoto maken. Ik ben altijd al hevige
fan geweest van ‘VDB’ en ik wou het

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

onmogelijke mogelijk maken. Ik zou
zijn ‘kop’ fotograferen. Ik zocht hem
op in Antwerpen op de boekenbeurs,
waar hij op dat moment zijn boek ‘Ik
ben God niet’ signeerde. De fotograaf
in mij nam de bovenhand en ik liep als
het ware over de koppen heen tot aan
zijn signeertafeltje. Recht op de man
af vroeg ik hem: “Frank, mag ik een
foto van je nemen?” De blonde engel
antwoordde meteen met ”Ja, natuurlijk mag jij dat!” Waarop hij de ellenlange signeerfile die ik voorbij was
gerend even ontvluchtte en mij liet
begaan. Ik waande mij toen wel echt
in de zevende hemel!”

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

gratis vergaderzaal
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Maar toch bleken de ‘koppen’ dan
toch niets voor jou te zijn?
“Nee, eerder de ‘toppen’! Ik had de
hoofdvogel nu toch ‘geschoten’, beter
dan dit kon niet meer in mijn ogen!”

360 graden
Bleef je naast fotografie dan eveneens de bergen trouw?
“Het werd zelfs nog beter! Er ontstond bij mij als het ware een symbiose tussen de fotografie en het alpinisme en het werd al snel duidelijk dat
ik van beide disciplines de touwtjes in
handen kreeg. Het werden adembenemende fotoreportages.”

Kon je dan ook hoge toppen blijven
scheren in België?
“Ik ben afkomstig van Halle en ken
Brussel op mijn duimpje. Voor onze
hoofdstad heb ik altijd al een boontje
gehad en ‘BXL’ is in mijn ogen ook geweldig mooi. Ik startte met het maken
van een hele reeks 360° panoramafoto’s vanop de hoogste gebouwen en
dakterrassen van mijn geliefkoosde
stad. De site ‘BrusselsFromAbove.be’
was geboren.”
Kwam je ervaring als alpinist hier
ook goed van pas?
“Om gebouwen te beklimmen heb je
toelating nodig en het was zo al moeilijk genoeg om groen licht te
krijgen van de eigenaar(s)
en zelf niemand op mijn
dak te krijgen. Ik nam dus
telkens de trap of de lift om
boven te geraken. Mijn klimbeveiligingsmateriaal kwam
op die metershoge gebouwen dan effectief wel goed
van pas.”
Klinkt allemaal heel duizelingwekkend. Welke fotoshoot vond jij echt ‘top’?
“Op de hoogste bol van
het Atomium staan vond ik
wel vrij uniek. Zonder een
zuchtje wind en op een kleine ‘vierkante’ meter kristalstructuur van ijzer, kon ik
dankzij een staalblauwe hemel de skyline van Brussel
perfect vastleggen.”

Perspectief
Toch ligt je huidige professionele activiteit niet echt op het dak van de
wereld?
“Klopt, in mijn huidig fotografiewerk
focus ik mij voornamelijk op het interieur. Ik werk vaak voor ‘Imperia
vastgoed’, voor architecten, interieurontwerpers en bouwbedrijven. Hoe
moderner hoe liever. Ik heb ook ervaring met dronefotografie, maar door
de huidige wetgeving kan en mag ik
met mijn licentie enkel vliegen in bepaalde zones in België.”
Hoop je alsnog de wereld vanuit vogelperspectief vast te leggen?
“Als ik ooit de kans krijg om mijn horizonten te verleggen, dan trek ik
zeer zeker met mijn camera nog naar
Dubai, Peru, Nepal, en Schotland. En
in Zwitserland mogen ze mij gerust
aannemen als bergfotograaf.”

Shoot!
Wanneer denk je erover om Zemst
zelf in beeld te brengen?
“Voor mezelf maakte ik al verschillende beelden van Zemst en post ik
er af en toe ook op mijn Facebookpagina Herman Desmet Photography.
Tegenwoordig gebruik ik wel eerder
mijn Instagrampagina om mee naar
buiten te komen.”
Dus wie interesse heeft: shoot!

Tekst: Véronique Baudrez,
foto’s: Herman Desmet &
Véronique Baudrez
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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!

Ook iets gespot?
Stuur je foto, een korte uitleg, je naam en de plaats waar je het dier
spotte naar info@dezemstenaar.com met als onderwerp 'gespot'.

"Tijdens één van onze
Coronawalks zagen we
bij valavond deze ree.
Ik zeg liever niet exact
waar, want er stond een
groep jagers in de buurt."

"Deze nachtvlinder, de Spaanse vlag, redde
ik van de verdrinkingsdood in onze tuin.
Hier was hij nog kletsnat, maar toen de zon
hem droogde kon hij terug wegvliegen."

Belinda De Rycke,
Bordekensstraat
Hofstade

Carine Duys, Eppegem

"Afgelopen zomer gingen we kamperen in onze tuin. Die
avond hoorde papa een duif in onze boom. Ze had er
een nest gebouwd. De duif heeft 2 eieren gelegd, eentje
is verdwenen, uit het andere is een duifje geboren."
"Een aalscholver in het Sport
Vlaanderen domein in Hofstade."

Laura & Emmy (9 en 7 jaar), Zemst

Luc Van Roy, Zemst.
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Familie aan het stuur
ELEWIJT - In Zemst zijn er verschillende succesvolle familiale ondernemingen actief. Bij de Zemstenaar willen wij hen de aandacht geven die ze verdienen. De laatste familiale onderneming in
Zemst die ik dit jaar interview is Bauvall Trans in Elewijt. Ooit een landbouwbedrijf, maar over de
jaren heen geëvolueerd naar een bloeiend transportbedrijf met tien knalrode vrachtwagens en een
kraan op rupsbanden.
Onder een gezellig afdak in de tuin
heb ik een aangenaam gesprek met
de zaakvoerders en hun kinderen die
ook al actief zijn in de zaak.

Historiek
“Mijn overgrootouders zijn hier in de
jaren veertig een boerderij begonnen, met teelt van aardappelen en
grondwitloof”, vertelt Rudy Bautmans.
Dat deden ze op verschillende velden
in Zemst. Ons bedrijf is sinds die tijd
eigenlijk nooit verhuisd. Waar we nu
staan, dat was bijvoorbeeld het witloofhof. En waar nu onze slaapkamer
zich bevindt, dat was de hooizolder.
Toen ik jong was, hielp ik hier natuurlijk een beetje mee, want dat deed ik
graag. Toch heb ik op school gekozen
voor een beenhouwersopleiding. Uiteindelijk heb ik daar nooit iets mee gedaan. Toen mijn ouders met pensioen
gingen, vroegen ze me of ik de zaak
wilde verder zetten. Mijn echtgenote

Claudia en ikzelf zijn er alletwee voluit
voor gegaan. “Dat klopt”, vult Claudia
aan “en met heel veel plezier. Omdat
ik afgestudeerd was als fotografe, dus
in een totaal andere richting, was het
een nieuwe wereld voor mij. Maar het
voelde onmiddellijk goed aan.”

De ramp
“Eind jaren tachtig beslisten we om
voor het witloof over te schakelen op
hydrocultuur. We wilden namelijk de
productie verhogen”, gaat Rudy verder. “We kochten en installeerden dus
verschillende koelcellen en namen
bijkomend personeel aan. Daarnaast
leverden we met onze machines ook
loonwerk aan de boeren. Dat liep gedurende een aantal jaar allemaal heel
vlot tot op een avond de buren in paniek ons kwamen melden dat onze
hangar in brand stond! Wat bleek? Na
een panne had een Nederlandse firma
een herstelling onoordeelkundig uit-

Drie generaties verenigd.
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Rudy en Claudia met kinderen
Kim en Tom en hond Rikkie.

gevoerd. Alle koelcellen zijn toen in de
brand gebleven. Van de ene dag op de
andere hadden wij niets meer. Gelukkig waren de machines voor het loonwerk onbeschadigd omdat zij ergens
anders stonden.”

Over een andere boeg
“Na overleg beslisten we om niet terug te investeren in de hydrocultuur.
We concentreerden ons voortaan op
het loonwerk voor de boeren en op de
eigen aardappelteelt voor chips- en
frietfabrieken. Eén onderdeel van dat
loonwerk was het leveren van drijfmest. Wij waren toen bij de eersten in
de streek met een speciale machine
die het drijfmest rechtstreeks in de
grond injecteerde in plaats van het
over de grond te verspreiden. Om dat
drijfmest te kunnen gaan halen, kochten we onze eerste vrachtwagen aan.
Later werd duidelijk dat dit een heel
goede beslissing was.”

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

Een winternazicht van je grasmaaier bij
s

nne
Joa

is in de lente

zonder problemen aan je gras beginnen

Geerdegemstraat 54 2800 Mechelen

Tel. 015/41 20 92 fax 015/43 03 38
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BE 0693.846.740
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De groei
“Niet veel later kregen we namelijk
de vraag van de firma Verhaeren, actief in wegenwerken, of we met onze
vrachtwagen voor hen wilden rijden.
Dat kwam ons goed uit want qua loonwerk waren er niet veel mogelijkheden
eens de gewassen overal geplant waren. Dat vervoer voor Verhaeren liep zo
vlot dat we al snel overwogen om een
tweede vrachtwagen aan te schaffen.
Toen iemand een bod deed op onze
machines waarmee we het loonwerk
deden, hebben we niet lang getwijfeld: de tweede vrachtwagen was een
feit. Stilaan verhoogde dat aantal en
vandaag rijden er al tien van ons rond.
Naast Verhaeren, intussen Viabuild geworden, rijden we sinds enige tijd ook
voor andere bedrijven. We zijn vandaag
met elf personeelsleden en dat vinden
wij goed. Nog verder uitbreiden hoeft
voor ons niet meer.”

De opvolging
Zoon Tom en dochter Kim werken al in
de zaak, net als Sam, de schoonzoon.
“Ik heb bewondering voor hoe mijn ouders het bedrijf hebben uitgebouwd en
ik besef dat ik nog veel te leren heb”,
zegt Kim. “Maar ik doe het alleszins
heel graag. Ik denk ook dat mijn vader
het nooit helemaal zal kunnen losla-

Rudy en zoon Tom met de allereerste vrachtwagen van Bauvall Trans (1998).

ten.” “Dat ga ik niet ontkennen”, zegt
Rudy. “Ik zou het ideaal vinden dat de
kinderen de zaak overnemen en ik zal
hen daarbij zeker helpen. Op lange termijn lijkt de toekomst ook al verzekerd
want de kleinkinderen Arne, Lya en Lily
zijn nu al gek van onze vrachtwagens
en verkondigen overal dat ze later met
‘de cajom’ gaan rijden.”
Tijd voor de traditionele vraag:
wat als iemand langskomt met
een grote zak geld en de zaak wil
overnemen?
“Als die zak geld zo groot is dat ook mijn
kinderen niet meer hoeven te werken,
zou ik hem durven aannemen”, zegt
Rudy. “Dat zou ik heel erg vinden”, zegt

Kim. “Want werken in familieverband is
zo leuk, die sfeer is echt uniek. Wij verschillen soms wel van mening maar
dat is altijd snel bijgelegd. Als ik denk
aan al die tijd en energie die door mijn
ouders en de vorige generaties aan het
bedrijf gespendeerd is, zou ik het heel
jammer vinden dat dit mooie verhaal
zou eindigen.” Zoon Tom gaat volledig
akkoord met zijn zus. “Ik ben heel fier
op wat mijn familie heeft gerealiseerd
en ik doe wat ik doe heel graag, dus die
zak geld moet ik zeker niet hebben.”
“Het is nu aan ons om, net als onze
ouders, zelf ons verhaal te schrijven”,
besluit Kim.
Website: bauvalltrans.be
Tekst: Alain Dierckx,
foto’s: Jean Andries

Kleinkinderen Arne, Lya en Lily
met hun ‘cajommekes’.

De ‘eerste generatie’.
19

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren
Aanplanten • frezen

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

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

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
20

Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

On d e r d e m e n

sen

Foto’s: Jean An
dries

Sara Pieters en Marijke Po
ts vonden dat de wensk
aarten
dit jaar wat vrolijker mo
chten. Ze kwamen op de
pro
ppen
met wenskaarten in Zems
ts dialect! Twaalf kaarten
voor
tien euro, waarvan één eu
ro voor Zemst for Life. Sar
a
liet haar creativiteit de vri
je loop in het ontwerp. Zij
n
je
nieuwjaarswensen nog nie
t verstuurd? Bemachtig
deze te
gekke kaarten in Marijkes
winkel MILD (Stationslaan
), bij
Broodtiek in Elewijt of stu
ur een mail naar
marijkepots@gmail.com

Sonja en Jordy reden uit
met hun tractoren voor
een stoet
in Steenokkerzeel. “We da
chten dat bewoners en pe
rsoneel van de rusthuizen dit
wel zou smaken. De kle
ine
lichtstoet vrolijkte deze
donkere periode een kle
in beetje
op”, vertelt Sonja Van De
Vliet. “WZC Ambroos aan
vaardde dit voorstel me
t open armen. Die avond
zagen
we vele blije gezichten en
dat maakte ons gelukkig
.”
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On d e r d e m e n

sen

Foto’s: Jean An
dries

Fietsen Lauwers opende
in september de deuren
en alles loopt op
wieltjes. Respect voor de
ze jonge ondernemer die
in coronatijden een
eigen zaak opstartte.

chapsboetiek
Bij MILD zwangers
angerschapsvind je mooie zw
k cadeaus voor
kleding, maar oo
om organiiedere vrouw. Daar
heuse kerstboeseerde MILD een
rbeeld sjaals
tiek. “Er zijn bijvoo
rtelt Marijke.
van alpacawol”, ve
ook truitjes
“Sinds kort zijn er
paca/mohair.
en cardigans uit al
ctie en dus
Dat is damescolle
voor wie (nog)
helemaal geschikt
r is. En er is
niet (meer) zwange
0 verschillende
keuze uit zo’n 10
ren.”
modellen en kleu

Het BNP Paribas Fortis kantoor van Zemst steekt in een nieuw
kleedje. De drie nieuwe vennoten Anneleen,
Hans en Kurt zijn zelf Zemstenaars en willen ‘bankhieren’ een
stevige lokale duw geven en inzetten op de
uitbouw van een positieve bankrelatie met de Zemstenaar.
Het team van acht medewerkers is een mix van
ervaren mensen uit het bestaande kantoor en gedreven medew
erkers.
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De Windkrachters maakt
en een prachtige kaart vo
or de
Warmste Week voor de rus
thuizen in Zemst.
Ze wilden daarmee de be
woners en het verzorge
nd
personeel een warm hart
onder de riem steken in
deze
moeilijke periode.

Marathon lopers
Said
Ibrahimi en Kris
tof
Tielemans vertr
okken
op zondag 20 de
cember
voor een loopto
cht naar
Scherpenheuvel
. “We
hebben weinig
geoefend, het is een
manier
om onze conditi
e op peil
te houden. Bove
ndien
een nuttige voor
bereiding voor de ge
organiseerde loop-, fie
ts- en
wandeltocht va
n Villa
Clementina in fe
bruari
tijdens de krok
usvakantie”, zegt Said.
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Dirk Huyghe is
‘Van het Lam Gods geslagen’
ELEWIJT – Dirk Huyghe, vele jaren vormgever en cartoonist voor Het Nieuwsblad en de Standaard
heeft zich op het Lam Gods gegooid. Hij tekende een kopie op ware grootte en verdiepte zich in
de details die hij in een boek ‘Van het Lam Gods geslagen’ neerpende. “Ik kwam tot verbijsterende
inzichten over het 15de-eeuwse Vlaamse werk. De Gentse dogma’s rond het retabel verbazen mij.
Ik doorprik heel wat mythen. Natuurlijk kan er controverse groeien”, voorspelt hij.
Sinds 2012 worden de panelen van
het Lam Gods gerestaureerd. Dirk
Huyghe is er door begeesterd. “Een
oude bibliotheek vol kunstboeken van
midden vorige eeuw, die in mijn bezit
is, triggerde nog meer mijn aandacht.
Hoe meer ik over het retabel las in de
oude boeken, hoe meer vragen ik mij
ging stellen over het ontstaan van het
werk en zijn inspiratiebron.”

Echt gezien
Om de grootte van het retabel goed in
te schatten en om alle details in zich
op te nemen, maakte hij een kopie
van de twaalf binnenpanelen want:
“Wat je tekent, heb je echt gezien”,
dat leerde ik op Sint-Lukas Brussel.
“Zo ontsnapte mij geen enkel detail
en ik viel van de ene verbazing in de
andere. Het retabel is een mastodont

Dirk Huyghe bij de kopie in Chinese inkt.

vergeleken met de andere werken die
zijn toegewezen aan Jan Van Eyck.
Dat alleen roept vragen op. Mijn groot
atelier werd zelfs te klein voor de reproductie.”
De kopie is met Japanse penselen en
Chinese inkt opgebouwd op een lichtdoorlatende ondergrond om het achteraan te kunnen belichten. Hier en
daar gebruikte Huyghe ook kleur om
details te versterken die zijn verhaal
onderbouwen.

Aan de Havenwerf 13 waar
het werk tentoongesteld wordt.
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“Tegelijk met de vormstudie schreef
ik mijn bevindingen op, die ik liet uitgroeien tot een fictief verhaal. Het
boek is een zoektocht naar betekenissen. De lelijke, blootgelegde schapenkop toont de donkere zijde van
het retabel. Het feeërieke Lam Gods

is eigenlijk een aanklacht tegen de
Roomse kerk. Kijk naar de walgelijke
overdaad van juwelen en parels van
de kerkleiders. Allemaal van het goede teveel.”

Praalzucht van de Kerk
Het werk is geschilderd tijdens de opkomst van ‘De Nieuwe Devotie’, een
beweging die ernstige kritiek had op
de praalzucht van de kerk. ‘De broeders van het Gemene Leven’ zouden
het geïnspireerd hebben.
“Zij vertaalden mystici naar het Diets
en verspreidden hun geschriften
waaronder die van Hildegard van Bingen. Dat fascineerde mij, want ik las
haar visioenen. Ik vergeleek ze dan
ook met het retabel en vond frappante overeenkomsten.”

Bij de restauratie schraapt Gent zichzelf in het blootje, beweert Huyghe.
”Er zijn aanwijzingen dat niet Judocus
Vijdt de opdrachtgever van het retabel was. Misschien was hij wel een
kunstverzamelaar. En de gebroeders
Van Eyck stonden nooit samen voor
het werk, laat staan dat er al een
broederschap bestond. Maar daar is
al zeer lang discussie over.”

Expo in Mechelen
Al zeker tot half januari is de kopie
van het retabel te zien op de Haverwerf 13 in Mechelen in het project
‘Mechelen houdt je warm’. Na corona
zal het werk gebruikt worden bij een
opvoering met woord en muziek over
het boek en een kritische kijk op het
Lam Gods.

Het boek ‘Vanhetlamgodsgeslagen’
kost 25 euro. De eerste honderd
exemplaren zijn genummerd en gesigneerd. Het boek kan besteld worden via dirk.huyghe@telenet.be. Het
wordt dan thuis bezorgd.
Tekst en foto’s:
Juliaan Deleebeeck

De ‘Gluurpietjes’
Na onze warme oproep: ‘Gluurpietjes’ hou
jullie klaar, want deze week is ‘de Zemstenaar’ daar. Wie weet wordt er aan jullie
deur geklopt en krijgt jouw kleine kapoen
een lekkere chocolade verrassing in zijn/
haar handen gedropt...’ kwamen er ontzettend veel reacties en foto’s in onze
‘Gluurpietjesbox’ binnengewaaid. Je ziet
een selectie hiernaast.
Zoals beloofd ging ‘de Zemstenaar’ dan
ook gluren en aankloppen bij de gelukkige
winnaars. En hoe kan het ook anders: wij
zagen alleen maar verwonderde en blije
gezichtjes aan de voordeuren verschijnen!
Ik ging op bezoek bij de drie winnaars. Ze
kregen elk een chocoladesint.

Tekst en collage:
Véronique Baudrez
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Waterrat Rania
HOFSTADE - Het hele avontuur van Rania Aoun (12) begon als een verplichting. Van haar ouders
moest ze leren zwemmen opdat zij op vakantie toch een beetje gerust zouden zijn in de buurt van
een zwembad. Rania bleek een echte waterrat. Wisten haar ouders veel dat er een toptalent in haar
schuil ging.

Artistieke topsport
Rania: “Na de zwemtrainingen als
klein meisje moest ik kiezen tussen
wedstrijdzwemmen of synchroonzwemmen. Maar enkel baantjes trekken leek me te saai en dus koos ik
voor het artistieke synchroonzwemmen. Op een wedstrijd zwem ik solo,
duet én team. Hiervoor train ik doorgaans acht uur per week in onze club
RSCM Aquadans in Mechelen. Vroeger
trainden we vooral in Hofstade, maar
sinds de sluiting van het zwembad
moeten we uitwijken naar de Nekker.
Sinds kort ben ik ook gescout voor de
Vlaamse selectie en train ik maandelijks nog een extra aantal uren in het
Center of Excellence in Oostkamp.”
Synchroonzwemmen is meer dan
enkele dansjes in het water. Het is
ware topsport. Het is een totaalpakket van conditie, lenigheid, kracht en
gevoel voor ritme. Het is dan ook niet
voor niets een olympische discipline.
Per seizoen kunnen de Vlaamse synchroonzwemsters deelnemen aan
een zestal wedstrijden in binnen- en
buitenland. Doel is om te pieken tijdens die momenten. Aan elke wedstrijd gaat bijgevolg een maandenlange training vooraf. Intensief voor
zwemsters én hun ouders.

Rania hoopt haar collectie medailles
en badpakken snel uit te breiden.
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Rania: “En voor de jury is het ook niet
altijd even gemakkelijk. Zij moeten
met vele details tegelijkertijd rekening houden. Het grootste deel van
de wedstrijd verloopt ook nog eens
onder water. Daarom dat er ook daar
een extra luidspreker geïnstalleerd is,
zodat we te allen tijde de muziek kunnen volgen.”

Gouden medailles
Maar Rania’s harde werk werd steeds
beloond. Ondertussen heeft ze al vijf
medailles op haar naam staan, waaronder een gouden medaille die ze behaalde tijdens een interclubwedstrijd
met vijf andere clubs. Op het recentste Belgisch Kampioenschap Miniemen Figuren in Mechelen behaalde
ze zelfs een meer dan verdiende derde plaats. Indien ze het een maand
later even goed had kunnen doen
op het BK Miniemen Routines in La
Louvière had ze haar derde plaats
kunnen verzegelen met een bronzen
medaille. Maar helaas is die wedstrijd
in het water gevallen door - jawel corona.
Rania: “Dat was een bittere pil, want
zo heb ik voor niks gewerkt. Voorlopig moeten we het stellen met een
virtuele droogtraining voor lenigheid
en kracht. Ik tel af naar het moment
waarop alle echte trainingen en vooral alle wedstrijden heropgestart worden. Hopelijk kan ik snel proberen om
die bronzen medaille aan mijn verzameling toe te voegen.”

Ambitie en plezier
Hoewel ze altijd perfect voorbereid is,

Af en toe wat ontspanning
in het water doet deugd.

ervaart ze bij elke wedstrijd nog altijd
veel stress. “Ooit hoop ik een medaille te behalen op een internationale
wedstrijd. In het buitenland ligt het
niveau sowieso veel hoger. Rusland
en Spanje zijn wereldtop. Ik kijk heel
erg op naar de Russische Svetlana
Romashina. Die is ongelooflijk goed!
België moet jammer genoeg nog een
serieus tandje bijsteken. Er zijn hier
veel te weinig faciliteiten en veel te
weinig trainsters.”
Rania vindt het onbegrijpelijk dat er
maar weinigen de weg vinden naar
het zwembad. “We vormen samen
een hechte groep. Dat kan ook niet
anders, we moeten elkaar immers
vertrouwen, want anders mislukken
onze routines.” De andere Zemstse meisjes in de club, Mona Van Den
Abeele, Iebeltje Rosiers en Lotte
Verbeke, delen alvast de passie voor
het artistiek zwemmen samen met
Rania. “Ik zou het echt heel fijn vinden
mochten er meer meisjes uit Zemst
zich inschrijven na het lezen van dit
artikel.”
Tekst: Kim Willems,
foto’s: Rania Aoun
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Foto: Jean Andries
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Voor het eerst in haar leven had Fiona echt genoten van de voorbije decembermaand. Stil en ingetogen,
zoals ze het zich herinnerde uit haar jeugd. Geen hypocriet glittergedoe, geen jinglebelgebral in de aanloop naar kerst. Geen foute feestcadeaus of exuberante eetfestijnen. Geen decadente bacchanalen en
angstaanjagend vuurwerkgeknal op oudejaar. Geen hoofdpijn met Nieuwjaar. Zij herademde en leefde
weer op, zoals de dieren, de natuur, de planeet. Voor haar was dat verwenste virus geen pretbederver,
maar één langgerekt rustpunt. Het was ooit anders geweest. Bijna 20 jaar had zij als een ratje in een
tredmolen gedraaid, en gedraaid, en gedraaid. Tot haar lichaam en haar geest het hadden begeven onder druk van nooit aflatende deadlines, prestatiedrang en stress. Foute keuzes, verkeerde beslissingen,
stukgelopen relaties. Ze had veel gehad, maar nog meer gemist, besefte ze nu. Dingen die je beleefd
hebt, komen nooit meer terug. Voor velen is dat pech, maar voor Fiona een geluk. Ze hoefde geen exotische tripjes richting Caraïben meer, geen poepsjieke Porsches, geen voluptueuze Vuitton-handtassen,
geen protserige Prada-jurken en adembenemende Armani-juwelen of erotiserende Red Hot Fantasy
bra & panties. Fiona wou gewoon zichzelf zijn, genieten van rust, gelukkig worden van kleine dingen.
’s Morgens de krant uit de brievenbus halen, een wandeling maken, bij de boer wat verderop verse
groenten kopen. Een fietstochtje maken, een boek lezen, zich artistiek uitleven in haar atelier. En bovenal bevrijd zijn van sociale dwangmedia.
Wat zij nooit voor mogelijk had gehouden, kon nu zomaar, gedwongen door de omstandigheden, in het
ietwat gedemodeerde huisje dat zij geërfd had van haar suikertante maar wel moest delen met haar
vijf jaar jongere nicht Edith. Zo stond het nu eenmaal beschreven in het testament. Fiona en Edith, in
hun jonge jaren reeds twee handen op één buik, konden dan ook fantastisch met elkaar opschieten, hoe
verscheiden hun levensloop de voorbije 20 jaar ook geweest was. Vol verbazing luisterden ze ’s avonds
naar elkaars verhalen. Van het gestresseerde luxe leventje van Fiona had Edith eerder wel al wel wat
opgevangen. Anders was het gesteld met de goed verborgen gebleven relationele kantjes van Edith.
Het kleine nichtje van weleer was ook niet bepaald een toonbeeld geweest van onbesproken gedrag.
Twaalf stielen, dertien ongelukken en zowat elk jaar met een ander vriendje, soms meer dan één, op
vakantie naar het zonnige zuiden. In een deux-chevaux. Tot het geld op was. Van zoveel fun had Fiona
alleen maar kunnen, doch niet durven dromen.
Dagen, weken, maanden gingen voorbij. Omstandigheden hadden hen samengebracht, een virus had
hen op elkaar aangewezen. Noodgedwongen. Maar ze lieten het niet aan hun hart komen en smeedden
wilde plannen voor een hete zomer. Fiona had de centen, Edith de ervaring. Eens het virus weg, zij ook.
Niet in een deux-chevaux, maar in een coole cabrio. Tent en kampeergerief werden besteld en uitgetest. Het aftellen kon beginnen. De zomer van 2021 beloofde memorabel te worden.
Alex Lauwens
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Wielerfoto’s uit de oude doos
ZEMST – Omdat alle goeie dingen uit drie bestaan, gunnen wij de wielerliefhebbers hierbij graag
een laatste blik in de doos met oude wielerfoto’s van Frans Andries. Laat ons hopen dat het rijke
wielerverleden van onze gemeente een mooi vervolg krijgt met enkele veelbelovende talenten.

Zemst-Bos
Nog een herinnering aan de rijke wielergeschiedenis van Bos dankzij de
hard werkende club Sport & Steun. In
het midden met de bloemen winnaar
Benny Van Gijsel uit Elewijt. Voorts
ook Serge Vanden Berghen en een
schare fervente supporters.

Hofstade
Winnaar Luc Vercammen, stevig omringd door supporters en ander bekend volk.

Houtem
Even een sprong over de gemeentegrenzen, naar Houtem-Vilvoorde,
waar Zemstenaar Marc Vercammen
solo zegeviert.

Tekst: Alex Lauwens en
Frans Andries,
foto’s: Frans Andries
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De Molensteen
b.v.b.a.

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

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Diana’s HobbyPatch
in Hofstade
Tervuursesteenweg 328
1981 Zemst

31

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.
Allereerst, aan alle lezers mijn beste
wensen voor een voorspoedig maar
vooral een gezond 2021.

Het veld in
Velen onder ons, denk ik, zullen 2020
graag achter zich laten en zo snel mogelijk willen vergeten. De coronacrisis
heeft het leven van iedereen danig
door elkaar geschud. Het sociale leven viel zo goed als stil en de mensen trokken de natuur en de velden
in. Menig landbouwer heeft dan ook
met lede ogen moeten aanschouwen
hoe sommige mensen denken dat ze
overal mogen lopen. Pas ingezaaide
akkers en afgesloten weilanden werden plots openbaar park. Zelfs tenten
en bijhorende barbecue op een hooiweide werden gesignaleerd. Daarom
mensen, blijf aub op de officiële kerkwegels en landbouwwegen en laat
geen afval achter. Hou honden aan de
leiband, wij laten ook geen koe los in

uw tuin! Sorry maar dit moest even
gezegd worden.

Verstrengingen
Verder naar het landbouwnieuws. De
voorbije weken was er weeral negatief nieuws van de mestbank en de
Vlaamse milieumaatschappij. ”Slechte waterkwaliteit door verkeerde bemestingspraktijken!” Als burger zou ik
ook gealarmeerd zijn door dit slechte
nieuws. Enige nuance en toelichting
is hier toch geboden. Mestactieplan 6
(met strengere normen dan nummer
5) is nog maar net in werking en men
wil nu al verstrengen.
Men kan toch niet verlangen dat amper na een klein jaar verstrenging de
resultaten spectaculair zouden zijn.
Niet vergeten dat we een heel droge
zomer achter de rug hebben waardoor akkergewassen weinig voedingsstoffen uit de bodem konden
halen en er zodus
nitraat achterblijft
wat de metingen
negatief beïnvloedt.
En dan zijn er nog
die 400.000 gezinnen zonder rioleringsaansluiting die
al hun nitraten en
fosfaten
zomaar
in de bodem laten
trekken. Misschien
kunnen hier dan
ook boetes en verstrengingen uitgeschreven worden.
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Verder hebben we dan nog minister Demir die steevast vergunningen
voor nieuwe stallen weigert! Geen
megastallen meer in open landschap,
zegt ze, zowaar een nobel doel. Maar
ondertussen krijgt een zekere voetbalclub van haar wel een vergunning
om een nieuw megastadion te bouwen in open landbouwgebied!

Korte keten
Genoeg negatieve berichten, door de
corona zit de korteketenverkoop in de
lift en ontdekken de mensen de verse
landbouwproducten rechtstreeks bij
de boer. De landbouwer krijgt zo een
eerlijke prijs voor zijn werk. Aardappel- en zuivelautomaten zie je nu al
op menig bedrijf.
Ook tijdens de wintermaanden zitten
de landbouwers niet stil, een goed
initiatief is het ‘onderhoud van houtige landschapselementen’. In samenwerking met de gemeente kregen zo
al vele knotwilgen en houtkanten een
verjongingskuur. Zo helpen landbouwers met hun machines en vakkennis de boerennatuur en verbinden ze
natuur en landbouw op een positieve
manier.
Tot slot willen wij iedereen verwelkomen in onze mooie Zemstse boerennatuur maar wel met respect voor
de geldende regels op het platteland.
Goede afspraken maken goede vrienden!

Tekst: Stef Apers
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Dertig dagen backbend
ZEMST – Na een jaar lang maandelijks een uitdaging aan te gaan, was het tijd voor een nieuwe rubriek. Layoutster Ansje vatte het plan op om telkens iemand met een interessante hobby te volgen
onder de rubriek ‘bijzondere bezigheden’. Maar aangezien we nog in volle lockdown zitten, is dit
helaas onmogelijk. Dan maar een extra ‘dertig dagen’!

Opdrukken
Eindelijk waren alle uitdagingen achter de rug. Tijd om even lekker te niksen... Voor een volle week. Via mijn
yogalerares kwam ik in contact met
Mareike die een online backbending
course organiseerde. Dit om een
mooi alternatief te bieden voor mijn
wekelijkse yogales. Flexibiliteit is mijn
sterkste kant niet, en eigenlijk kracht
en conditie ook niet. Tijd om toch een
van deze drie op peil te brengen.
Bij aanvang van de cursus moest ik
een ‘voor’ foto nemen van mijn wheel.
Het heeft mij een aantal pogingen
gekost om mezelf op te drukken. De
spieren die ik had gekweekt met dertig dagen pompen en planken waren
duidelijk opnieuw in vet veranderd.

Huiswerk
De eerste online bijeenkomst concentreerden we ons op een vormspanningsoefening tegen de muur.
Gewoon rechtop tegen de muur staan
met je armen omhoog. Het oogde
heel simpel, maar eens ik eraan begon brak het zweet me al uit na vijf

seconden. Wie had ooit gedacht dat
recht staan zo vermoeiend kon zijn!
Ook had deze oefening niets te maken met backbenden, vreemd. Ik herhaalde dit elke dag met telkens een
video als bewijs voor de lerares dat ik
mijn huiswerk had gemaakt.
Tijdens week twee begonnen we aan
het echte werk: een volledige backbend. Eerst goed opwarmen door tegen de muur te staan, en daarna handen in de lucht en zover mogelijk naar
achteren buigen. In mijn gedachten
stond ik bijna dubbel geplooid. Nadien
bekeek ik de video die ik van mezelf
had gemaakt, en merkte meteen op
dat de werkelijkheid minder spectaculair is.

Oefening baart kunst
Tijdens week drie en vier kregen we
telkens een extra oefening om onze
rug te stretchen. Het niveau lag echter veel te hoog, waardoor ik enkel
het ‘wiel’ kon doen. Tussen al die yogi’s leek ik wel een kneusje. Maar je
moet het nu eenmaal doen met het
lichaam dat je hebt. Dit werd dan ook

Mijn 'wheel' op dag één.
Dit kostte mij verbazingwekkend veel moeite!

mijn persoonlijke uitdaging: mijn wiel
verbeteren.
De oefening die het meeste effect had
was, jawel, het recht staan tegen de
muur. Door deze dagelijks te doen,
voelde ik meer en meer ruimte in mijn
onderrug vrijkomen. Mijn onderrug
is vaak pijnlijk en kraakt te pas en te
onpas. Van deze kwaaltjes ben ik volledig bevrijd! De grootste uitdaging
bleef mezelf opdrukken in mijn wheel.
Na al de diëten van het voorbije jaar,
heb ik me eens goed laten gaan. Elke
dag pizza of frieten is blijkbaar geen
powerdieet. Al bij al ben ik zeer tevreden met het resultaat. Mijn lerares
noemde me zelfs een rockster!
Of het volgende maand nog een dertig dagen wordt of een bijzondere bezigheid, valt nog te bezien. Alvast tot
dan!
Tekst en foto’s: Ansje Brassine

Mijn 'wheel' na dag dertig ziet er al een pak beter uit.
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ADVIES • VERKOOP •
• PLAATSING •
• Machine verhuur •

PROJECTS

Johan Mahieu

SCHILDER&
RENOVATIEWERKEN

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

20

5630 MJ Projects reclame 139x90 15-10-2019 kopie.indd 1

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
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Bjarne start kledinglijn ‘Litteken’
ELEWIJT – Leven gaat gepaard met vallen en opstaan en wie heeft ze niet, de kleine littekentjes
die we door de jaren heen verzamelen? Op mijn bovenarm bijvoorbeeld is de inenting tegen de
pokken nog te zien. Anders wordt het voor wie een opvallend litteken met zich meedraagt. Soms zit
hierachter een aangrijpend verhaal. Zo ook bij de 23-jarige Bjarne uit Elewijt die vier jaar geleden
een gezwel op zijn ruggenmerg moest laten verwijderen.
Vier jaar geleden kreeg Bjarne plots
zware rugklachten. Het werd zo erg
dat hij op een gegeven moment niet
meer kon stappen. Na een medische
zoektocht van ongeveer een jaar
bleek het om een goedaardig gezwel
langs de wervelkolom te gaan. De tumor drukte op de zenuwbanen wat de
immobiliteit verklaarde.

Radiotherapie
“Het was een zware, ingrijpende periode in mijn leven”, vertelt Bjarne.
“Ik moest onder het mes en een deel
van de tumor kon worden verwijderd.
De resten moesten via radiotherapie
behandeld worden. Door de zware
behandelingen verloor ik mijn haar en
de huid van mijn rug raakte verbrand.”
De ziekteperiode had ook een impact
op Bjarnes studie kinesitherapie aan
de VUB. “Ik ben er een volledig jaar
kwijtgespeeld, maar ben wel altijd

blijven doorstuderen. Nu zit ik in mijn
laatste jaar. Gelukkig kon ik emotioneel de situatie goed aan. Meer nog,
ik ben er sterker uitgekomen. Ik heb
geleerd wat echt belangrijk is in het
leven en ben erg dankbaar voor mijn
volledig herstel.”

Geen attractie
“Hoewel ik hier niet dagelijks mee
wordt geconfronteerd, vond ik de reacties van mensen op mijn litteken
treffend. Ik let zelf niet meer op de
starende blikken, maar heb wel gemerkt dat bij lotgenoten er vaak veel
schaamte rond hangt, terwijl het net
stoer en cool is. Een opvallend litteken maakt immers deel uit van ons
persoonlijk verhaal.”
Met de kledinglijn, die Bjarne samen
met zijn kameraad Reyes Peeters
heeft gelanceerd, willen zij het taboe
doorbreken. Een soort van bewustzijnscampagne dat een litteken geen
attractie is. “Ik hoop ook dat het een
hart onder de riem kan zijn voor lotgenoten”, besluit Bjarne.

Een opvallend litteken is deel
van een persoonlijk verhaal.

Interesse in de kledinglijn ‘Litteken’?
Neem dan een kijkje op de website
littekenmerch.com
Tekst: Veerle Mollekens,
foto’s: Jean Andries

Bjarne hield een groot litteken op
zijn rug over door de radiotherapie.
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Er is weer voetbalperspectief
ZEMST - Het coronavirus heeft de problemen, die er bij sommige clubs al waren, uitvergroot. Ook
bij FC Zemst. “Niet alles is uiteindelijk negatief, er zijn ook leuke ervaringen”, weet speler-trainer
Bart Van Winckel te vertellen.

Een mooie (her)start
“Met een realistisch budget, inzetten
op de jeugd en samenwerken kunnen
voetbalclubs bouwen aan een mooie
toekomst. FC Zemst kan alleszins
prat gaan op een goede werking. De
club is financieel gezond, wordt goed
beheerd en heeft een schitterende
jeugdwerking.”
“De start van het seizoen was top. Na
vijf wedstrijden stond de ploeg met
het maximum van de punten aan de
leiding. De competitie werd vanaf 18
oktober stilgelegd. Op het ogenblik
van dit schrijven wordt voorzien dat
er oefenwedstijden kunnen plaatsvinden vanaf zondag 17 januari en dat de
competitie wordt hervat op zondag
14 februari. Dat betekent enkel de
heenronde met nog tien wedstrijden
voor de boeg. Twee maanden zonder inkomsten, publiek of activiteiten.
Een serieuze domper voor de clubkas.
Maar FC Zemst kan dat perfect opvangen, voorlopig toch (lacht)!”

Promoveren kan
“Ik kijk reikhalzend uit naar een herstart. In Zemst is de goesting bij iedereen heel groot. Vermits de tijdsduur
van de competitie werd ingekort, zou
er slechts een halve competitie worden afgewerkt. Het is de bedoeling
dat de clubs een gelijk aantal wedstrijden spelen. De nieuwe kalender
zal het seizoen zonder eindronde of
terugwedstrijden afsluiten. Er zijn
clubs die het al niet gemakkelijk hadden. Met het coronavirus er bovenop
zal het nog moeilijker worden. Misschien komen er fusies, waar ik begrip
voor heb, of stoppen oudere spelers
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vroegtijdig met hun voetbalcarrière.”
“Ik ben blij dat we weer een perspectief hebben. Sinds de laatste wedstrijd
bleven de spelers in beweging. Iedereen traint twee keer in de week individueel en ik volg alle loopoefeningen
met Strava. Ik kan perfect zien hoe
lang en hoeveel kilometers de spelers
gelopen hebben. De voorbije vijf wedstrijden waren telkens een uitdaging
die we met succes afrondden. Bij een
overwinning kreeg de ploeg een bak
bier, na elke thuisoverwinning kunnen
de spelers daarvan genieten. Die positieve lijn moeten we doortrekken.”
Om te promoveren naar tweede provinciale?
“De kans bestaat, maar het hoeft
niet. We zullen er alleszins alles voor
doen.”

Geslaagd huwelijk

een muziekje daarbij, dat doe ik graag
en het helpt mij ontspannen. Tijdens
de vakantie heb ik ook ontzettend
genoten van al de tijd die ik kon doorbrengen met de kinderen. Koken doe
ik ook graag. Ik heb een nieuw gerechtje geprobeerd, met succes. Bovendien kon ik ook alle, of bijna alle,
voetbalwedstrijden op tv volgen en
analyseren.”
“De batterijen zijn opgeladen om er
opnieuw voluit tegenaan te gaan. Hoe
vlugger hoe beter. Oefenwedstrijden
zijn voorzien op zondagen 31 januari,
7 februari tegen Ramsdonk en dinsdag 2 februari tegen Keerbergen. Hopelijk worden de coronamaatregelen
snel wat soepeler en niet opnieuw
verstrengd”, besluit Bart Van Winckel.
Tekst en foto: Jean Andries

FC Zemst en Bart Van Winckel:
een geslaagd huwelijk?
“Dat mag je wel zeggen (lacht).
Ik ben acht jaar bij FC Zemst en
nog steeds met de volle goesting. FC Zemst is een fantastische club met een voorbeeldig
en hard werkend bestuur. Ik heb
een speciale band met manager
en voorzitter Jurgen Deman. Dit
alles maakt er werken leuk.”
“Ook familiaal gaat alles naar
wens. Eva is een fantastische,
leuke vrouw en samen hebben
we twee toffe kinderen, Jade en
Mattiz. De coronamaatregelen
hadden ook een voordeel. Ik ben
veel gaan fietsen en lopen met

Bart Van Winckel met echtgenote Eva,
kinderen Jade, Mattiz en hondje Ragnar.

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

Bart Coopman

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Advocaat

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com
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Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Hé, jonge meid op je
fiets naar school…
EPPEGEM – Hallo, ik ben Rhode (13 jaar) en zit in het 2de middelbaar.
Ik fiets bijna dagelijks vanuit Eppegem naar school in Mechelen. Op
een donkere en koude ochtend eind november vroeg ik mijn vriendin
Tove om eens mee te fietsen in plaats van met de trein te gaan. Dit was ons gesprek.
Tove: Wat zijn de pluspunten van
naar school te fietsen?
“Het is gezond want ik beweeg en het
maakt mijn hoofd leeg. Vooral in de
zomer en de lente is het fijn. Ik ben er
even snel als met de trein en kan zelfs
vijf tot tien minuten later vertrekken.
Ik moet niet staan wachten op een
trein of na schooltijd lopen om een
trein te halen… om hem dan voor mijn
neus te zien wegrijden”.
En, wat zijn dan de minpunten?
“Welnu, het is redelijk ver, ongeveer
12 km alleen fietsen. Met twee fietsen
zoals we nu deden is veel leuker. In de
winter is het koud. Je kleedt je warm
aan, maar door te fietsen krijg je het
dan weer snel té warm. Heel vervelend is wel altijd dat drukke en snelle
verkeer, stinkende auto’s en gevaarlijke stukjes fietspad.”
Hoe ervaar je zelf de weginfrastructuur?
“Hier hoef ik niet lang over na te denken. Veel fietspaden zijn te smal.
Daardoor kan ik andere fietsers die
niet zo snel rijden niet inhalen, al zeker niet op het moordstrookje aan
de Mercedesgarage in Mechelen. In
Mechelen zelf is het gevaarlijk aan
de kruispunten met verkeerslichten.
Daar is het altijd file van fietsers en
voetgangers. Gewone fietspaden zijn
ook vaak in slechte staat. Overal zijn
er putten, of duwen boomwortels het
fietspad omhoog. En dan zijn er nog
al die putdeksels in het fietspad en
vooral ja, heel veel steentjes en glas-

scherven die op het fietspad liggen.
Maar de F1, ja die is wel goed.”
Kom je nog veel andere leeftijdsgenoten tegen die naar school fietsen?
“Vanuit Eppegem weet ik het niet zo
goed, iedereen vertrekt op een ander
uur, of neemt een andere weg. Zo zijn
er nog veel die langs de Brusselsesteenweg fietsen i.p.v. langs de fietssnelweg. Wat te begrijpen is, want via
de fietssnelweg is het al snel 1,5 km
omweg (vanaf mijn startpunt) omdat
je eerst naar de fietssnelweg moet rijden. Maar ik fiets liever langs daar. Ik
merk wel dat leerlingen van de tweede en derde graad vaker de fiets nemen.”
Waarom denk je dat er zo veel leerlingen met het openbaar vervoer
naar school gaan?
“Misschien omdat het minder vermoeiend is? De trein is makkelijk en
comfortabeler. Er worden ook nog
verschillende leeftijdsgenoten uit
Eppegem met de auto naar school
gebracht. Veel ouders vinden het te
gevaarlijk om hun kinderen met de
fiets te laten gaan. Mijn ouders zeggen dat het ook een vicieuze cirkel is:
het is te gevaarlijk om te fietsen, dus
we brengen je met de auto. Maar dan
zijn er nog meer auto’s op de weg! Zo
wordt het nog gevaarlijker!”
Maar, Rhode, waarom rij jij eigenlijk
met de fiets naar school?
“Da’s simpel! Omdat het moet van
mijn ouders. En ja hoor, ze hebben

hier verschillende argumenten voor:
ik beweeg en dat is gezond, want ik
heb geen sportactiviteiten als hobby.
Ook leer ik beter de gevaren van het
verkeer inschatten. Meer dan wanneer je maar ‘af en toe’ eens fietst.
Dat ik hierdoor later, wanneer ik misschien zelf een auto bestuur, een betere chauffeur zal zijn t.o.v. fietsers en
voetgangers, omdat ik zelf zo vaak in
hun plaats geweest ben. Minder auto’s
op de baan is beter voor het milieu. Ze
zeggen dat ik hen later hiervoor nog
dankbaar ga zijn.”
Ondertussen waait het stevig en gutst
de regen over ons gelaat. Maar dat
deert ons niet. We hebben waterdichte fietskledij en zijn goed zichtbaar
door onze fluohesjes en dankzij de
sterke fietsverlichting. “Nu nog veilige, degelijke fietspaden en minder
roekeloze automobilisten die strijden
voor elke seconde”, besluit Rhode!
Tekst: Rhode Vanbesien/Fietsersbond Zemst. Met dank aan vriendin Tove D’hondt. Foto: Fietsersbond Zemst

Goed gekleed en duidelijk zichtbaar,
veilig met de fiets naar school langs de
F1-fietssnelweg.
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Van psychologie naar keramiek
WEERDE – Hanna Vereycken maakt unieke stukken tafelgoed, vazen en geglazuurde schalen.
Ambachtelijke, met veel liefde gemaakte stukken.

En als we dood zijn...
“En als we dood zijn groeit er…” zongen we vroeger nogal oneerbiedig,
maar daar is vanuit onverwachte
hoek nu een mooi keramisch alternatief voor gevonden. Het is een heel
verhaal dat Hanna Vereycken graag
uit de doeken doet. Hanna heeft een
lange weg afgelegd. Voor ze in onze
kontreien kwam wonen, volgde ze in
Nederland een unieke vierjarige opleiding tot beeldend creatief therapeute en ze ging daarmee aan de slag in
Boechout bij Multiversum, een psychiatrisch ziekenhuis.
Maar ondertussen bleef een vuurtje
smeulen. Eerder had ze kennis gemaakt met een pottenbakkersatelier
- een echt scrabblewoord! - waar ze
de liefde voor het draaien van keramiek te pakken kreeg. Iedereen denkt
dan meteen aan een eerder artistieke opleiding, maar bij haar ging het
de andere kant op, en ze vulde haar
hobby aan met een ambachtelijke
opleiding die je enkel in Brugge kan
volgen. En met de resultaten komt ze
deze winter voor de dag: mooi tafelgoed, vazen en vooral schalen die ze
zelf mooi afwerkt in glazuur. Het zijn
allemaal unieke stukken. “Die zijn uiteraard duurder dan de spullen die je
in Ikea kunt kopen, maar de jongste

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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jaren is er een groeiende belangstelling ontstaan voor dat soort ambachtelijke, met veel liefde gemaakte tafelstukken.”

Urnen
Maar dat vormt toch maar een kleiner
gedeelte van haar productie. Voor ons
staat een Stairway to Heaven - nee,
niet de plaat van Led Zeppelin - maar
een van de mooie urnen die ze heeft
voorzien van een ladder naar de hemel. Er is een groeiende trend bij
mensen om de as van overledenen

te bewaren en sommigen willen dat
doen in een mooi, sierlijk object.
“Het kan een deel van de verwerking en het rouwproces worden dat
mensen de as van overleden kind,
broer of ouder bewaren in een mooi
object, en mijn urnen kunnen dus
ook een belangrijke psychologische
functie hebben.” Het zijn mooie stukken die ze duurzaam stookt in haar
eigen oven thuis. “Ik probeer zo ecologisch mogelijk te werken en gebruik voor het glazuur recycleerbare
as uit de oven van een restaurant in
Mechelen.” Hanna heeft ook een
mooie website waar je haar productie
kunt bekijken. Alles werd in het eigen
atelier vervaardigd.
Voor haar collectie urnen werkt
Hanna samen met enkele uitvaartspecialisten in de buurt. “Het zijn geen
gemakkelijke tijden, maar ik stel toch
vast dat er heel wat belangstelling
bestaat om een afscheid wat meer
in stijl te laten verlopen. Ik hoop daar
een beetje te kunnen aan bijdragen.”
Website: www.verder-keramiek.be
en www.verder-vakantiehuis.be

Hanna verheft serviesgoed tot tafelkunst.

Tekst: Filip Buekens, foto: Hanna

Metaal- en inoxbewerking
Industrieterrein
Hoge Buizen 47 - 1980 Eppegem
Tel. 02 758 80 60
info@amsnv.be - www.amsnv.be
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+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn

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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“Doe iets met een lach,
denk iets moois en zeg iets
liefs, dan heeft elke dag iets
positiefs.”
Jean Andries

“Ik wens alle
Zemstenaars in 2021
een recht pad naar veel
ge-zon-de blauwe
luchten.” Alex Lauwens

“Ik wens ieder van jullie een beestig fijn
2021!” Kim Willems

“Ook in 2021 wil ik
via de Zemstenaar al
die leuke en interessante Zemstenaars in
de spotlight zetten!”
Alain Dierckx

“Een fijn, zonnig, zemstsig en gelukkig
2021!” KAtia De Vreese
“Wij wensen creatief en kunstminnend Groot
Zemst een voorspoedig 2021”
Veerle Mollekens en Filip Buekens
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“Graag wens ik iedereen opnieuw
heel veel ‘samen’ en gezondheid!
Droom groot en geniet van de
kleine dingen.” Rudi Van Geel
“Ik wens iedereen een
geweldig 2021 met veel
vreugde, warmte en licht.”
Karin Andries

“Wat ik jullie graag wil wensen?
Een nieuw jaar vol kansen om
vreugde te ontdekken waarin
jullie dromen in realiteit
worden omgezet en mogen leiden
naar nieuwe horizonten!”
Sylvie Dehasque

“Ik ben blij dat we
het Hof van Beieren
kunnen openen zodat
we over de deur een hapje
en drankje kunnen
nuttigen. Meer moet
dat niet zijn.”
Bart Coopman

“Ik wens jullie minstens 2021 heerlijke en gezonde stappen per dag in
dit nieuwe jaar!” Véronique Baudrez

“Een geniet-jaar 2021, met veel mooie momenten
om intens te beleven in herwonnen vrijheid.”
Juliaan Deleebeeck
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Een genereuze leeshond
“Lichtpuntjes.
Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein.
Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn.”
Matteo (6), Sven en Kimberly uit
Elewijt besloten om zo’n lichtpuntje
te zijn in deze donkere winterdagen.
Ze wonnen de leeshondwedstrijd,
maar kozen ervoor om hun prijs weg
te geven. Het gezin zoekt samen naar
de leeshondjes en maakt er een familiemomentje van na het avondmaal.
Voor de eerste keer besloot Sven om
het antwoord in te zenden, en ze wonnen als bij wonder ook meteen! Proficiat, Matteo, Sven en Kimberly! Op de
foto zie je Matteo met zijn onafscheidelijke vriend Balou.
Heb jij ook leeshonden gezocht in de
decembereditie van de Zemstenaar?
Het was geen eenvoudige opgave,
want je moest er in totaal drie vinden!
De eerste keer zat de leeshond op pagina 7 achter de serre te kijken naar

Thomas en Jos. Een beetje verderop zat hij op pagina 13 op de houten
spanten van het dak. Op de volgende pagina verraste de leeshond ons
weer. Op pagina 14 kon je hem zien
kiezen welk pintje hij zou drinken in De
Semse. Als je deze drie leeshonden
gevonden én ingestuurd had, maakte
je kans op 25 euro Z-cheques.
Ook in deze editie zitten één of meerdere leeshonden verstopt. Cartoonist
Rumo tekent de leeshond op de foto’s
bij de artikels. De reclamefoto’s en de
beelden bij de rubriek ‘Onder de mensen’ tellen niet mee.
Als je ook Z-cheques wil winnen of weggeven, stuur dan je
antwoord naar ons mailadres
(leeshond@dezemstenaar.com)
of

geef een geschreven antwoord af in
een bibfiliaal. 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. Inzenden moet deze keer
vóór 15 januari.
Tekst: LS
Foto: Sven Redolfi
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VOORJAARSTART!
AAN WINTERONDERHOUD GEDACHT.

47

www.stefoptiekzemst.be
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tel. 015/61.65.80

Brusselsesteenweg 108

