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Fijn nieuws in deze rare tijden, beste lezer. Want de Zemstenaar werd door de
Provincie Vlaams-Brabant uitgeroepen tot ‘beste onafhankelijk gemeentelijk
magazine’. Daar zijn wij uiteraard superblij mee! Maar... het stopt zelfs niet bij deze
titel. Omdat de Provincie zo onder de indruk is van ons magazine, wordt in 2022
het concept van de Zemstenaar geleidelijk aan vertaald naar alle gemeentes van Vlaams-Brabant. Zo komt er dus bijvoorbeeld een Vilvoordenaar, een
Grimbergenaar, een Zaventemmenaar etc. Provinciegouverneur Lodewijk
De Witte stelt de eindredactie van ons magazine aan als opleiders van de
vrijwilligers voor deze nieuwe bladen in de andere gemeenten. Iets waar wij
behoorlijk trots op zijn.
En misschien nog het leukste nieuwtje (volgens ons dan toch): omdat er
ook een geldprijs vasthangt aan de titel ‘beste onafhankelijk gemeentelijk magazine’, kunnen wij ook eindelijk een van onze grote dromen waar
maken... Café ‘de Zemstenaar’. Het ligt al jaren op tafel, en het is er nog
nooit van gekomen. Maar nu is de tijd dus rijp. We hebben al een pand en gaan van
start in juli, tenminste als de horeca dan opnieuw open mag. Waar dit café dan komt, houden we nog
eventjes geheim tot ons volgende nummer. Voorzitter Bart Coopman, fotograaf Jean Andries en eindredacteurs Alex Lauwens en Alain Dierckx zullen bij de start elk één openingsavond op zich nemen. Hopelijk
tot zeer binnenkort dus, in ons café ‘de Zemstenaar’!
Groeten,
Marijke

Geen Weerdse bierfeesten
Voor de tweede keer op rij
moeten de Chirojongens
van Weerde de Weerdse
Bierfeesten uitstellen. De
enige juiste beslissing,
helaas. Zet alvast vrijdag 6
en zaterdag 7 mei 2022 in
de agenda voor de 37ste
volwaardige editie. #WBF22

facebook.com/dezemstenaar

dezemstenaar.com

instagram.com/dezemstenaar

info@dezemstenaar.com
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Laarse Ma’tjes wandelen voor
Pulmonale Hypertensie
ZEMST-LAAR - De Laarse Ma’tjes zijn een vrouwenvoetbalteam van Laarse mama’s. Door de coronamaatregelen mogen ze niet meer samen trainen, maar dat betekent niet dat ze stilzitten. Ze
organiseerden een gesponsorde wandeling voor Pulmonale Hypertensie, een longziekte waarbij
de bloeddruk in de longen abnormaal hoog ligt. Die verhoogde druk in de longaders heeft gevolgen
voor de werking van het hart.

Ferres idee
De Ma’tjes werden geïnspireerd door
Ferre, die 100 km stapte voor zijn
neefje Vic, die met PH leeft. Ze wilden
Ferre steunen in zijn actie voor de vzw
Pulmonale Hypertensie, de patiëntenvereniging voor PH, en ze wilden
PH ook onder de aandacht brengen.
Ze tekenden een route van 20 km uit,
gingen op zoek naar sponsors en bereidden hun tocht voor. In de aanloop
naar de tocht ging de damesploeg
ook samen bloed geven.

Bubbelwandeling
En zo gingen de Laarse Ma’tjes op
stap, in wandelgroepjes van vier en
met speciaal gemaakte T-shirts. Er
liepen ook vier lopers van de eerste
Ferre stapte 100 km voor zijn neefje
Vic (die PH heeft) en inspireerde zo de
Laarse Ma’tjes.

De Ma’tjes stapten de gesponsorde wandeling in bubbels van 4.

ploeg van SK Laar mee. Onderweg
waren enkele stops voorzien met
telkens een bemoedigende spreuk
en een spotifycode naar een liedje
dat veel betekent voor de Ma’tjes. De
route was op voorhand uitgestippeld,
maar de deelneemsters moesten wel
zelf nog op zoek naar de juiste wandelaanwijzingen. Zo was het ook een
klein avontuur. Het beste nieuws? De
voltallige Laarse Ma’tjesploeg heeft
de tocht uitgestapt!

Sponsors
Er werd een heel mooi bedrag ingezameld. De Laarse Ma’tjes willen
daarvoor alle sponsors bedanken en
de helpende handen bij de voorbereiding. Vooral de veteranen en eerste
ploeg van SK Laar hebben een extra
inspanning geleverd. Als je nog wil

sponsoren, dan kan dat nog altijd.
Neem dan contact op met de Laarse
Ma’tjes.

"Doneren voor PH
kan nog steeds."
De Laarse Ma’tjes stellen hun wandeling bovendien ter beschikking van
alle Zemstenaars. Check onze social
media voor de link naar de route.
Tekst: Laura Schoevaers,
foto’s: Eva Van Erp
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Zemst zien, vroeger en nu
ZEMST – Op onze fototocht doorheen Groot-Zemst, houden we deze keer halt in deelgemeente
Elewijt. Via het rijke fotoarchief van de Beeldbank blikken we terug. Onze huisfotograaf Jean legt
met veel plezier het heden vast.

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS – Zicht op het kerkplein van Elewijt met de Sint-Hubertuskerk vanaf de Tervuursesteenweg in 1988. Uiterst links
Café Olympic (met zaal) op de hoek met de Victor Servranckxstraat kort voor de afbraak ter verbreding van de Tervuursesteenweg. Daarachter Villa Edelweiss die kort voor WOI werd gebouwd.
RECHTS – 33 jaar later biedt datzelfde kerkplein een licht gewijzigde, maar duidelijk herkenbare aanblik. Uiterst rechts
(en links, maar niet zichtbaar op de foto) komen hedendaagse appartementsgebouwen tegemoet aan de stijgende vraag
naar woongelegenheid in onze gemeente. Het aantal auto’s is duidelijk mee geëvolueerd.

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS - Café ‘In Den Prins’ in de Victor Servranckxstraat in 1985. De herberg met danszaal was meer dan 100 jaar in het
bezit van de familie Juliens. De herberg en zaal brandden af in 1914, waarna het gebouw in 1921 werd heropgebouwd
in de zandsteen die typisch is voor heel wat gebouwen in Elewijt.
RECHTS – De immer sympathieke gastvrouw Katrien laaft steeds lachend de dorstigen, waaronder medewerkers van
dit glossy magazine. In de schaduw van de kerk en aan de zijde van Victor Désiré Servranckx, één van Belgiës grootste
abstracte, avant-gardistische kunstenaars, kijkt zij ernaar uit om vanaf mei haar werk van barmhartigheid voort te zetten
en iedereen weer met plezier op een zonovergoten terras te bedienen. O ja, het gebouw ziet er aan de buitenkant nog
steeds hetzelfde uit. Misschien toch maar eens binnenspringen ook?
Samenstelling en tekst: Alex Lauwens
Foto’s: Regionale Beeldbank Mechelen-Zemst (Vroeger); Jean Andries (Nu).
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ADVIES • VERKOOP •
• PLAATSING •
• Machine verhuur •

PROJECTS

Johan Mahieu

SCHILDER&
RENOVATIEWERKEN

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren
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info@msprojects.be

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

Het bouwtalent van Anita
ZEMST-BOS - De bouwsector wordt nog vaak gezien als een klassiek mannenbastion, met vooral
fysiek labeur en werkomstandigheden die niet geschikt zijn voor vrouwen. Anita denkt hier anders
over.
Anita Verbuyst is voor sommigen een
bekend gezicht als postbode in Elewijt, of op zaterdag als krantenbezorgster in Hofstade. In haar vrije tijd
doet ze verbouwingen aan haar eigen
huis en daarbij gaat ze niets uit de
weg. Ze is een vrouw met ballen en
kennis van (ver)bouwen! Wij gingen bij
haar langs om meer te weten te komen over dat bouwtalent.
Anita, een huis verbouwen is voor
een vrouw geen voor de hand liggend project. Welke verbouwingen
deed je al?
“Ik heb al elektriciteit gelegd in de living, spouwmuren geplaatst en de
badkamer gerenoveerd. Maar ik ben
nog niet klaar! Mijn volgend plan is
een nieuwe keuken plaatsen met de
nodige accessoires.”
Vanwaar die interesse in verbouwingen?
“Ik ben geen persoon die uren in de
zetel kan zitten, ik heb die beweging
en die uitdaging ook effectief nodig.
Voor mij is het de veelzijdigheid die me
interesseert, want elke fase brengt
iets anders met zich mee. Je volgt je
eigen project namelijk van A tot Z op
en dat zorgt steeds voor een nieuwe
uitdaging. De variatie maakt dat het
boeiend blijft. Soms gaat het al eens

wat moeilijker, maar dan ga ik te rade
bij vrienden. Het is vooral een kwestie
van er durven aan te beginnen. Bovendien kan ik als alleenstaande met
het salaris van een postbode zo wel
wat kosten besparen.”
Waar heb je dat allemaal geleerd?
“Mijn diploma mechanica toont misschien al mijn technisch talent. Ik heb
een half jaar als metserknaap gewerkt
en 27 jaar als operator in een bedrijf
waar profielen voor ramen werden
versneden. Ik was zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn
werkmachine, dus ja, mijn technische
kennis kwam wel van pas.”
Hoe reageren mensen als je ze vertelt dat je verbouwingen doet in je
huis?
“De meeste mensen geloven mij niet.
Maar als ik dan mijn uitleg begin te
doen, spreek ik al snel Chinees voor
sommige dames. Of dan zeggen de
mannen dat ik een speciale vrouw
ben, die er iets van kent.”
Zijn er bepaalde zaken die mislukt
zijn of heb je een leuke anekdote?
“Niets mislukt, maar waarschijnlijk
zullen vakmannen wel commentaar
of tips hebben, en daar ben ik blij
mee. Een grappig ongeval is natuurlijk

Anita steekt graag de
handen uit de mouwen.

snel gebeurd. Zo heb ik ooit een hamer laten vallen op het hoofd van de
zoon van mijn zus. Gelukkig stond ik
niet op een te grote hoogte en was er
geen schade (lacht). Buiten een kleine
shock en een beetje gevloek was het
al bij al snel vergeten.”
Tekst en foto: Karin Andries

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

Transport De Laet, middelmaat van formaat
maar voor onze klanten steeds paraat!
Tervuursesteenweg 668, 1982 Elewijt
www.transportdelaet.com
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Jeugdhuis en hondenschool
onder één dak

ELEWIJT – Jeugdhuis De Caravan en de Koninklijke hondenafrichtingsclub KACEZ gaan nieuwe
clublokalen bouwen op het sportpark Den Dries in Elewijt. De twee verenigingen vinden elkaar om
samen een nieuwbouw op te trekken onder één dak en dat is een primeur voor Zemst.
De grote nieuwbouw kadert in de
upgradeplannen voor het sportpark
Den Dries. De hondenschool krijgt
een nieuw plekje vooraan naast de
curlinghal met aansluitend links
een nieuw oefenterrein. Het achterste deel van de nieuwbouw wordt
de nieuwe stek van het jeugdhuis.
Het huidige clubhuis moet daarvoor
plaats ruimen. De bouwwerken starten deze zomer.

Goede buren
“De verstandhouding tussen het
jeugdhuis en de hondenclub loopt
lekker”, weet Jelle Scheers, voorzitter van De Caravan. “Samen bouwen
levert onze verenigingen ook een belangrijke besparing op en aangezien
onze middelen ook beperkt zijn maken we daar graag gebruik van.”
Het wordt een rechthoekige industriebouw met apart sanitair voor het
jeugdhuis en de hondenschool. De
kostprijs voor de hele ruwbouw bedraagt 190.000 euro. Zoals gebruikelijk geeft de gemeente aan de twee
verenigingen een financiële injectie
van één derde om de plannen te realiseren.

Deze relikwie wordt in de
nieuwbouw ingepast.

Dries, Yanne, Jelle, Bert, Cyriaque en Victor,
leden van het bestuursteam bij het containerlokaal dat gesloopt wordt.

“Voor de technieken en de afwerking
zoals elektriciteit, waterleiding, isolatie, schilderwerk en dergelijke rekenen we op het vakmanschap van
eigen clubleden en enkele handige
Harry’s onder onze sympathisanten”,
denkt Jelle.

Het caravannetje
Het oude caravannetje waarmee het
allemaal begon gaat niet naar de
sloop maar wordt met liefde gekoesterd. ”Het is een belangrijk element
in de historiek van het jeugdhuis. We
zoeken nog uit hoe we dat als groot
embleem in de nieuwbouw kunnen
integreren.”
Om het financieel plaatje rond te krijgen focust De Caravan op een waaier aan acties. Begin april start het
coronaproof event ‘Caravan kubb
tournament’ met dertig teams, met
Pasen wordt er gewandeld en er komt
een caravankledinglijn met een aanbod aan T-shirts, pantoffels, hoedjes,
pull’s en sokken.

Een vaste stek
Het jeugdhuis startte als jeugdclub
Elawaat. De club had alleen een oud
caravannetje, waarmee het op de
kerstmarkt van 2006 de aandacht
trok op het tekort aan een eigen stek
in Elewijt. Kort daarna kregen ze de
beschikking over een leegstaande
woning aan de Tervuursesteenweg
maar die werd afgebroken voor de
heraanleg van de gewestweg. De
club verhuisde naar de Gildezaal aan
de kerk, niet ideaal want ze moest
de ruimte delen met andere parochieverenigingen. Aan de jarenlange
zwerftocht kwam een einde toen het
jeugdhuis in 2012 een oude bedrijfsrefter van een firma in Aarschot cadeau kreeg, ontmantelde en heropbouwde op Den Dries. Die maakt nu
plaats voor een nieuwbouw waarmee
de droom van 200 leden een nieuwe
invulling krijgt.
Tekst en foto’s:
Juliaan Deleebeeck
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Open brief van onze huisartsen
ZEMST - Op vraag van de huisartsen publiceren wij deze open brief. Als onafhankelijk maandblad
nemen wij hier geen enkel standpunt in.
Beste inwoner van Zemst,
Als huisartsen krijgen wij de laatste dagen en weken vragen over de lopende vaccinaties tegen Covid-19. “Wat
denk jij dokter, ga jij je laten vaccineren? Zou ik dat best doen?” Niet iedereen die zich deze vraag stelt komt op
raadpleging. Daarom schreven we deze brief.
Want wat ons betreft is hier een duidelijk antwoord op nodig. Wij, de huisartsen van Zemst, lieten ons intussen
allemaal vaccineren. Verder hopen wij zoveel mogelijk mensen te overtuigen hetzelfde te doen. Wij geloven in
deze vaccinatie.
We hebben een manier nodig om dit virus te stoppen. Als we op termijn terug willen keren naar een leven waarin we onze vrienden en familie op een normale manier kunnen zien, de belangrijke momenten samen vieren,
samen eten, onze kinderen een sociaal leven bieden, hoopvol ondernemen,... Dan moeten we de verspreiding
van dit virus in onze maatschappij verhinderen.
Deze vaccins bieden een positieve manier om dit te doen. De eerste positieve manier om dit te doen.
Vaccins worden onderworpen aan streng onderzoek voor ze worden goedgekeurd. De veiligheid van deze vaccins is uitgebreid onderzocht. Sneller dan we dat gewend zijn, maar daar was ook een dringende reden voor.
De meest voorkomende bijwerkingen op korte termijn na toediening van deze vaccins zijn pijn op de plaats van
injectie, hoofdpijn, koorts en spierpijn. Dit zijn milde klachten die na één tot twee dagen verdwijnen en makkelijk
te behandelen zijn met een koortswerend middel of een pijnstiller.
Het risico op deze milde klachten weegt niet op tegen het risico dat we lopen tijdens een infectie met Covid-19,
het risico dat anderen lopen aan wie we het virus kunnen doorgeven als we besmet raken, en de gevolgen
voor de maatschappij die we ondertussen al meer dan een jaar ervaren. Bijwerkingen op lange termijn zijn niet
vastgesteld, en verwachten we ook niet. Een vaccin wordt snel afgebroken door je lichaam en is snel weer verdwenen. Wat achterblijft is het geheugen dat je immuunsysteem heeft opgebouwd met de hulp van het vaccin.
Het geheugen waarmee je het coronavirus herkent en doeltreffend aanvalt.
Tijdens de eerste golf overheerste een gevoel van solidariteit. Met deze positieve houding lieten we aan elkaar
weten dat het wel zou lukken, dat we dit samen aankunnen. Laten we dit optimisme terug vastgrijpen, en samen aan de oplossing werken. Wij twijfelden niet en lieten ons vaccineren. Hopelijk doet U hetzelfde.
Maar als U hier nog vragen over heeft, beantwoorden wij die graag.
Of surf eens naar www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie of www.laatjevaccineren.be.
Met warme groeten en hoopvol naar de toekomst kijkend,
jullie huisartsen

Deze brief is een initiatief van de huisartsen van Zemst.
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Als ik kon toveren…
ELEWIJT – Wat begon als een kleinschalig project onder vrienden als steunbetuiging aan een
bevriend koppel met dochtertje Stella, groeide snel uit tot een project in gans Vlaanderen en omstreken. Dankzij sociale media kreeg de actie van Arnout De Muynck uit Elewijt extra aandacht van
zelfs enkele BV’s en was de trein niet meer te stoppen.

Arnhout
Arnout brengt in bijberoep gerecycleerd hout aan de man via zijn website www.arnhout.be, en werkt hiermee ook mooie projecten voor je uit.
Hij besloot de ouders van Stella te
steunen met een eigen ontwerp van
onderzetters in gerecycleerd hout
met de tekst “Als ik kon TOVEREN…”.
Ondertussen zijn er al honderden onderzetters met deze boodschap verkocht.
Deze woorden onderstrepen de
machteloosheid die je ondervindt
wanneer je kindje noodgedwongen
opgenomen wordt in de kinderoncologieafdeling van het ziekenhuis.

Liefde voor muziek
De ouders van Stella besloten echter
liever de opbrengsten te doneren aan
de werking van deze afdeling in het
UZ Leuven, om de aankoop van muziekinstrumenten te stimuleren, toen

Stella tijdens haar muziekmomentje.

ze zagen hoe blij de muziek Stella en
haar lotgenootjes maakte. Stella, een
sterke meid, gaat graag op ontdekking en houdt van de warme, mooie
klanken van de vele muziekinstrumenten tijdens de uurtjes muziektherapie . Daar kan ze zich even ontspannen, zich uitleven en het artiestje in
zichzelf loslaten.
Wens je ook een bijdrage te leveren?

Tot 20 april is dit nog mogelijk: een
setje van 4 onderleggers kost 20 euro
(zie foto) en je bestelling kan op vaste
afhaalmomenten opgehaald worden
in Elewijt of eventueel per post geleverd voor extra 5 euro. Stuur dan een
mailtje naar info@arnhout.be, en ontvang een persoonlijk antwoord met
instructies tot betalen en afhalen.
Tekst en foto’s: Rudi Van Geel

Een prachtig setje van
vier onderleggers.
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Metaal- en inoxbewerking
Industrieterrein
Hoge Buizen 47 - 1980 Eppegem
Tel. 02 758 80 60
info@amsnv.be - www.amsnv.be
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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'.

"Gespot aan de ingang
van het WormelaarBos. Ik denk dat het
de gele trilzwam is."
Eddy De Bulpaep,
Waenrodehof Eppegem

"Deze kramsvogel kwam
dagelijks appels eten in
onze besneeuwde tuin."
Martine De Godt, Eppegem

"Deze mandarijneend vertoeft
al enige tijd in het Kanaal
Leuven-Dijle ter hoogte van de
Barebeek. Steeds in gezelschap
van een koppel wilde eenden."

"Op zondag 24 januari was
het vogelspotten in onze tuin
en die van de buren. Deze
halsbandparkiet smulde zijn buikje
rond in de tuin van onze buren.

Guy Vandervorst
Onder een schraal
namiddagzonnetje zat
deze torenvalk hoog en
droog boven een winters
sneeuwtapijt in de Dorent."
Michael Declercq, Eppegem
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Hoe zit het?
ZEMST - Veel mensen hebben nood aan een goede babbel.
Daarom trekt onze reporter Véronique er maandelijks op uit
om, misschien met jou, een ‘klapke’ te doen. De uitverkoren
praatplekjes worden rustbanken, waar ze toevallig langs komt
gefietst of gewandeld en je dan vraagt: “Zit je goed en zie je het
zitten om met mij een hoe zit het-gesprekje te beginnen?”

Filmen met de drone
Op een van de mooiste plekjes van
Zemst aan de sluistoren in Weerde,
waar er gelukkig ook een bank staat,
zag ik ze al van ver zitten. De broers
Sabri (19 jaar) en Mehdi (17 jaar) waren gelukkig ook meteen verkocht
voor een praatje toen ik hen aansprak.
Sabri: “Wij wonen in Melsbroek, maar
daar kan ik mijn hobby niet uitoefenen omdat we te dicht bij de luchthaven wonen. Ik maak namelijk foto’s en
films met mijn drone.”

Sabri en Mehdi broederlijk op de bank met de drone.

“Mijn broer vergezelt mij vandaag
voor het eerst hier naast de ruïne aan
de Zenne. Ik kom hier regelmatig oefenen met de drone omdat het hier
een hele mooie plek is.”

Sanhajiproduction
We praten nog wat verder. “In mijn
vrije tijd maak ik videoclips. Ik ben nog
maar een zevental maanden bezig
en zet sporadisch wat filmpjes die ik
maak op YouTube. Niet zo lang geleden werd ik gecontacteerd door een
Brusselse muzikant en al vlug bleek
mijn droom werkelijkheid te worden!
Ik mocht een videoclip maken voor
een van zijn nummers. Ondertussen
werd ik ook al opgemerkt door ande-

Sporthal
Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60
gratis vergaderzaal
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re muzikanten en artiesten die heel
graag met mij in zee willen.”
Via zijn Instagramaccount ‘Sanhajiproduction’ kan je zijn werk bekijken.
Sabri toonde mij een videoclip die hij
had gerealiseerd en het mag zeker
gezegd: “de jongen met de aanstekelijke glimlach op de bank in Weerde is
een talent!”
Tekst en foto’s: Véronique Baudrez

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

Lieve klanten, In dit nieuwe jaar zullen we 2 wekelijks een takeaway menu aanbieden.
Vrijdag ophaling tussen 17u en 19u
Zaterdag ophaling tussen 17u en 18u30
Zondag ophaling tussen 13u en 14u30
We vragen je je bestelling op voorhand te plaatsen via
info@mievanbart.be met vermelding van
aa
het aantal
personen en de menukeuze.
Onze menu’ s kan te consulteren op onze site ,
Tot zeer weldra en hou het gezond
Mie van Bart

LENTEPROMOTIES!

LENTEPRIJZEN IN DE WINKEL EN OP
NAUWELAERTSENZOON.BE
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Jeugdvoetbal in virustijden
KFC Eppegem
Jeugdvoetballers tot 12 jaar mogen
vanaf 6 februari opnieuw trainen.
Ook de 14-jarigen van KFC Eppegem
werken al enkele weken voluit aan
het nieuw seizoen. “Hopelijk komen
de nieuwe regels die vanaf april van
kracht zouden zijn, zoals georganiseerde sport in buitenlucht voor jongeren, niet in het gedrang”, zegt trainer Gery Van Grunderbeeck. “De U14
interprovinciaal werden aanvankelijk
gesplist in vier groepen, vanaf begin
maart trainen we met twee bubbels
van tien spelers. Boven de U14, onder
de U15.”

De U14 van KFC Eppegem.

De U15 van KFC Eppegem.

SK Laar
Ook bij SK Laar is de jeugdwerking
bijzonder actief. Op woensdag 17
maart was de Zemstenaar getuige
van goed georganiseerde trainingen
en de groepen poseerden graag voor
een foto.

De allerkleinsten, U5 en U6.
23

De U7 van SK Laar.

De U8 van SK Laar.

De U11 van SK Laar.

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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On d e r d e m e n

sen

Foto’s: Jean An
dries

KFC Eppegem organiseerde ten voordele van
de jeugdwerking een Italiaanse takeaway. De
rundscarpaccio, risotto, pasta’s en desserten
waren top. De medewerkers Erika, Annie,
Lilly, Dries en Danny waren vol lof over het
geslaagde eetfestijn. Stefan Heylen (links) was
de vierhonderdtwintigste hongerige klant en
zag dat het goed was.
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Ladawan Thai
Cuisine & Take
Away opende op
zaterdag 6 maart
in Hofstade,
eg
Tervuursesteenw
3, een nieuwe
zaak met populaire
n
gerechten. Er is ee
fo
In
u.
afhaalmen
0494/189.919.
www.ladawan
thaicuisine.be

KCVV Elewijt bleef tijden
s de coronaperiode
niet bij de pakken zitten
en organiseerde op 21
februari prompt online hu
n traditionele ‘Leige
Portemonnee’. En dat wa
s een reuze succes
met meer dan vierhonderd
inschrijvingen. De
vrijwilligers Virgile Merck
x, Ilona Trouwkens,
Carina Beukelaars en Cla
udia Vallinga poseerden fier met de talrijke be
stellingen.

De Chiro van Eppegem ga
at een mooie toekomst
tegemoet. De bouw van
Chirolokalen schiet goed
de nieuwe
op en dat is een motivati
e voor onder meer schep
Borteel, bestuursleden en
en Tim
ouders van leden, die ge
regeld een tandje bij ste
ken.

VZW Hof
van Beieren
was begin
maart actief
bezig aan
een blotevoetenpad
in wording.
Jongeren
Lina,
Sander,
Tuur, Tobias
en Bo
toonden
graag hun
kunnen.
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Foto: Jean Andries

f
e
e
Sch
bekeken
Miss Baksel

Als jonge snaken amuseerden wij ons om de leden van het andere geslacht al eens te bedenken met
bizarre koosnamen. Of de strikte scheiding der seksen in het onderwijs van toen er iets mee te maken
had, laten we in het midden. Het leidde in ieder geval tot spitse taalspelletjes. Zeker bij de fietsers van
het college die een kwartier vóór en na schooltijd samentroepten aan het tabaks- en snoepwinkeltje in
de Vilvoordse Vestenstraat. De trouwe maagden van d‘Ursulinen hielden er zo goed als nooit halt, wat
uiteraard nog meer voeding gaf aan onze creativiteit. Af en toe waren er toch enkelen die het aandurfden om zich tussen de wirwar van jongensfietsen een weg te banen om een pakje rode Bastos of Belga
Filter te gaan kopen. Niet zelden waren het de ‘ergsten’ en de knapsten. In onze puberogen waren ze
Missen. Degenen die haastig doorfietsten en wegkeken waren dat ook, maar werden bedacht met een
minder fraai achtervoegsel. Zo was er een groepje van vier vriendinnen uit de buurt: Miss Baksel, niet
bepaald moeders mooiste, en Miss Troostig, bij wie het wenen altijd nader stond dan het lachen. Er was
ook Miss Kleun, die er in slaagde om altijd alles fout te doen en meer pech dan geluk kende. En Miss Tevreden, bij wie je nooit kon opmaken of zij nu blij was of droevig. Het bleef wel altijd bij wat braaf plagen
en was in niets te vergelijken met het huidige pesten.
In het laatste humaniorajaar vonden wij met ons selecte jongensgroepje dat het genoeg geweest was
en besloten wij om het over een andere boeg te gooien. We woonden immers allemaal (M/V) niet zo
heel ver van elkaar en kenden elkaar ook van in de Chiro. Grote stukken van onze schoolfietsroute waren bovendien dezelfde. Dus, waarom geen vredessigaretje roken met de Missen? Waren het de zonnestralen of de hormonen die opspeelden? Wie zal het zeggen? Feit is dat we op de eerste zonnige dag
na de paasvakantie snel waren weggefietst van school en halt hielden op het punt waar onze wegen
scheidden. Wij simuleerden een platte band en een vastgelopen ketting. Op het smalle asfaltbaantje
was er voor de meisjes geen doorkomen aan. Zij belden om de weg vrij te maken. Uiteraard verroerden
wij geen vin. Integendeel, wij staken rustig een sigaretje op en boden hen ook eentje aan. Aarzelend
en niet zonder argwaan ging eerst Edith op het aanbod in, al snel gevolgd door Jaklien en Marina. Uiteindelijk zwichtte ook Myriam. Voor de ons nog resterende maanden van het middelbaar werd niet het
winkeltje onze stopplaats, maar werd deze plek aan het kapelletje onze vaste startplek ’s ochtends. En
na school onze afscheidsplaats. De zomer die er op volgde was er een om te koesteren: maar liefst drie
maand lang vakantie. Onbekommerd en onbezorgd. Met een bivak om U tegen te zeggen en daarna
nog twee weken met pak en zak rond het Gardameer trekken. Man, man, man! Vaste relaties zijn er niet
uit ontstaan, maar wel vriendschappen voor het leven.
Alex Lauwens
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De lente is in het land
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.
Terwijl ik dit artikel schrijf is het half
maart en hebben we een zeer normale winter achter de rug. Strenge
nachtvorst en vriestemperaturen
overdag hebben zeker de wintergewassen goedgedaan, er zullen ook
veel schadelijke insecten de lage
temperaturen niet overleefd hebben.
Prachtig waren de beelden van de
met sneeuw bedekte akkers en weiden, veel minder prachtig waren de
beelden van coronawandelaars die

Bart Coopman
Advocaat

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com
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met sleeën en loslopende honden
hun sneeuwpret uitleefden op de bevroren tarwe- en gerstvelden. Voor
deze bevroren gewassen is dit nefast!
Elk plantje dat platgetrapt wordt,
sterft af. Dus landbouwers, indien u
ziet dat er personen uw akkers betreden, moet u steeds aangifte hiervan
doen bij de politie. Al is het maar voor
de statistieken.

hemel, werd er een klacht ingediend
door een natuurorganisatie en van
overhand wordt de vergunning geschorst. Is het dan beter voor het milieu dat de kippen diepgevroren met
het vliegtuig van de andere kant van
de wereld komen? En dit uit landen
waar men minder of zelfs geen strenge normen hanteert in verband met
voedselveiligheid en milieu?

Nu de lente in aantocht is, maken de
landbouwers zich klaar om de veldwerkzaamheden te hervatten. De
verzamelaanvraag werd ingediend
en plannen gemaakt. Zo had ook een
Limburgse kippenboer plannen gemaakt om uit te breiden. Zijn vorig
bedrijf heeft hij moeten sluiten omdat
het door de stikstofregeling een rode
pas kreeg. Rood is sluiten en stoppen,
zonder pardon! Hij startte dan een
nieuw bedrijf in een groene zone. De
kinderen willen het bedrijf overnemen, dus een uitbreiding drong zich
op om leefbaar te zijn. Tot hiertoe
geen probleem, vergunning in orde,
alle wettelijke milieunormen nageleefd, inclusief stikstofwassers. En
dan, als een donderslag bij heldere

Goed nieuws kwam er dan weer wel
uit de provincie Luxemburg, waar een
plattelandscharter in het leven wordt
geroepen. Stedelingen en inwijkelingen die op het platteland komen
wonen moeten zich aanpassen en leren leven met de geluiden en geuren
van de boerenstiel. Frankrijk heeft dit
reeds in een wet gegoten. Misschien
is zo’n charter geen slecht idee voor
onze gemeente.
En, beste lezers, na een normale winter doet ook maart zijn best met de
buien, goed voor het grondwater, en
nu maar hopen dat we geen al te droge zomer krijgen.
Tekst en foto: Stephan Apers

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

BE 0693.846.740
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Flèrre en Jewelax
ZEMST – Wat hebben Flèrre en Jewelax gemeen? Het antwoord moet je niet ver zoeken: allebei zijn
het mini-ondernemingen, met en van Zemstenaren.
Voor wie nog niet zo bekend is met
het gegeven, even snel een aantal
dingen toegelicht: een mini-onderneming is, zoals de naam al doet
vermoeden, een kleine onderneming,
maar dan wel opgezet door studenten uit een derde graad van het
middelbaar onderwijs die de koppen
bij elkaar steken. Het geeft hen de
kans om onder begeleiding van hun
leraren en in dit geval Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw), hun
talenten in o.a. ondernemen, maar
ook hun creativiteit te ontdekken, en
ook aan den lijve te ondervinden wat
een groepsdynamiek teweeg brengt
– zowel positief als negatief. Verder,
zoals bevestigd door de betrokkenen,
dat de praktische uitvoering van hun
creatieve ideeën toch moeilijker blijkt
dan de theorie liet vermoeden.
Zo’n project toont hen de weg naar
ondernemerschap en doorloopt alle
stappen die later belangrijk zijn. Het
staat buiten kijf dat dit leertraject
met veel elementen uit het echte leven, zoals tijdsdruk en -management,
leveringsperikelen, efficiëntie in de

afwerking en het noodzakelijk budgetbeheer erg verrijkend is voor de
deelnemende jongeren.

Flèrre
Zo startten Birte Reyns en Yana Van
Hamme uit Elewijt samen met 6 medeleerlingen uit Don Bosco Haacht de
mini-onderneming Flèrre, geïnspireerd door de huidige modetrends
van droogbloemen. Birte vertelt: “Wij
commercialiseren via onze webshop
prachtige creaties van gedroogde
bloemen en glas. We noemen deze
Fleurs en verre of kort Flèrre.”
Ze benadrukt nog met veel overtuiging: “Onze producten maken we
allemaal zelf met veel liefde. Ze worden niet zomaar aangekocht en doorverkocht. We hopen dan ook met dit
seizoensonafhankelijk aanbod wat
nieuws ter beschikking te stellen voor
de vele bloemenliefhebbers, zodat de
Zemstse huiskamers mooi gedecoreerd kunnen worden.”
De volledige catalogus vind je op de
website flerre.wixsite.com/flerre of

op hun Facebookpagina. Na bestelling en betaling per overschrijving kan
je er voor een kleine vergoeding voor
kiezen om je bestelling in Zemst aan
huis te laten leveren of per koerier.
Er is nog wat werk aan het winkeltje,
zo moet je ook de dingen selecteren die je niet wil. Maar hun zaakjes
draaien heel goed, wist Birte mij nog
te vertellen. “Zeker ons valentijnsideetje was een topper. En voor wie dit
gemist heeft, en nog iets goed te maken heeft, aarzel niet: go for it en surf
naar Flèrre!” Bij gebrek aan beurzen
of markten is de online verkoop hun
enige hoop voor een goed eindresultaat in deze barre tijden.

Jewelax
En dan zijn er de jongedames en jongeheer uit de Ursulinen Mechelen die
reeds van begin dit schooljaar gestart
zijn met het juiste product en project
te selecteren. Tot eind mei zullen ook
zij in de weer zijn om hun winkel optimaal te laten draaien.
Yana en Birte met hun 'Flerre', een must-have voor iedere bloemenliefhebber.
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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

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

“Wij kozen bewust voor een milieuvriendelijke aanpak“, verduidelijkt
Eline Angillis uit Zemst. ”We maken
helemaal zelf - in team - juwelenhouders van afvalhout, dat we gratis mogen ophalen. Daarnaast verkopen we
ook mooi ogende juweeltjes. Ondertussen hebben we ons assortiment
van geschenkjes en pakketten nog
verder uitgebreid met heel speciale
wenskaarten.”
Eline en haar teamleden vervolgen
enthousiast in onze Teams-meeting:
“Ieder van ons heeft zijn taak zoals in
een echte onderneming. Zo is er de
bedrijfsleider, de commercieel verantwoordelijke, de websitebeheerder,

iemand die instaat voor de administratie, een productie- en een leveringsverantwoordelijke. We worden in
onze opdracht optimaal ondersteund
door een coach: dit is een leraar handel of economie, die op zijn beurt hulp
krijgt van Vlajo. Vlajo simuleert ook
de overheid, bewaakt het loonbeleid,
ontvangt RSZ, e.d. En eens per lesweek wordt er drie uur uitgetrokken
om te focussen op onze mini-onderneming.” De ondernemers zijn het allemaal eens: “Wij vinden dit een fantastische praktijkervaring en ook een
goede basis om eventueel later zelf
een zaak te starten.”
Ben je ook benieuwd naar hun zeer
uitgebreid aanbod, surf dan zeker
eens naar hun mooie website jewelaxinfo.wixsite.com/jewelax of nog
makkelijker: bezoek de Facebook- of
Instagrampagina. In hun webwinkel
maak je eerst een keuze en vervolgens mail je deze keuze in detail door.
Je wordt dan keurig per terugkerende e-mail op de hoogte gehouden van
je levering (gratis binnen Zemst) en
natuurlijk ook de betalingsvoorwaarden. Betaling online zit er echter niet
in want deze wijze van betalen kan
niet gerealiseerd worden door mini-ondernemingen.
Eline vertelde nog dat hun winkel eind
vorig jaar al op volle toeren draai-

de dankzij vrienden en familieleden,
maar dat er recent, na een gerichte
communicatiecampagne op school,
ook veel bestellingen binnenliepen
van hun medeleerlingen. Maar ze
kunnen nog wel een extra duwtje
in de rug gebruiken om hun project
met een voldoende positief resultaat
af te ronden in mei. Bij winst, en na
een partiële uitkering hiervan aan
hun aandeelhouders, zal het restant
van die mogelijke winst overgemaakt
worden aan een goed doel, nl. Kom
op tegen Kanker. Steunen maar die
handel!
Tekst en foto’s: Rudi Van Geel
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Het dierenasiel binnenstebuiten
EPPEGEM – Het dierenopvangcentrum, dan in onze gemeente instaat voor het opvangen en plaatsen van gevonden, afgestane en in beslag genomen dieren, gaat ook zwerfkatten vangen, steriel
maken en weer uitzetten.

Een topteam
Al drie jaar zetten ze zich belangeloos
in voor de dieren in de regio. Er werken inmiddels ook drie vaste medewerkers: Ferry Heikoop, uitbater van
het opvangcentrum, bijgestaan door
twee fijne medewerkers: Beau en Siege. Naast de vaste medewerkers krijgen ze nog heel wat hulp van vrijwilligers en gastgezinnen. Samen vormen
zij een topteam.
Ik werd met erg veel gastvrijheid ontvangen door Ferry en kreeg een rondleiding over het domein. Eerst gingen
we een kijkje nemen bij de honden die
vol enthousiasme begonnen te kwispelen in hun verblijf toen ze ons zagen afkomen.

Sensibiliseren
Nadien gingen we nog samen langs
bij de katten. In één van de verblijven
zat een jong katje, herstellend van
een gebroken pootje. Iemand had het
ergens gevonden langs de weg en
vervolgens naar het dierenopvangcentrum gebracht. Een dier in huis

nemen, betekent ook voor het dier
zorgen. Je laat het niet achter aan de
kant van de weg wanneer het moeilijker wordt dan gedacht of wanneer
de kosten voor de dierenarts oplopen.
Het is niet de bedoeling om te prediken wat wel kan of niet, maar om toch
net dat tikkeltje te sensibiliseren en
het dierenopvangcentrum een hart
onder de riem te steken.

“Eigenlijk zijn er geen
excuses meer om

Een dierenarts ontfermt zich over een gekwetste hond.
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zomaar naar een
dierenwinkel te lopen.
Iedereen die op zoek
is naar een huisdier,
neemt best eerst even
een kijkje welke dieren
in het asiel nog een
warme thuis zoeken.”
”Het is echt heel belangrijk dat wanneer je een hond of kat vindt, je deze
zeker binnen brengt in het opvangcentrum of ons contacteert om het
dier op te halen”, vertelt Ferry. (Tel.
015 140 770). “Neem het heft niet
in eigen handen. Zo werd onlangs
te goeder trouw via Facebook een
hondje aan iemand meegegeven die
claimde het baasje te zijn, maar niets
was minder waar. Wellicht wilde die
persoon alleen maar goed doen en
het dier helpen, maar de echte eigenaar zit dan wel met de handen in het
haar en blijft radeloos op zoek naar
zijn huisdier.”

Gevulde dagen
Vraag jij je soms ook af wat ze daar
een hele dag doen? Het blijft niet bij
het geven van eten en drinken, wat
hokken poetsen en spelen met de
dieren. Het is zoveel meer dan dat.
“Het gaat over het respecteren van
het basiswelzijn van de dieren en ervoor zorgen dat ze niet gefrustreerd
geraken in een asiel-omgeving”, legt
Ferry uit.
Het constant verbeteren en onderhouden van de infrastructuur en het
voorzien van activiteiten, zorgt voor
de nodige afleiding. Dierenartsafspraken plannen, instaan voor zorg
en herstel na ingrepen, een hond of
kat gaan vangen, tweemaal daags
worden alle honden uitgelaten… je
leest het, veel meer dan wat je op het
eerste gezicht verwacht!
Wist je dat je dit zelf ook kan ervaren? Dankzij de cadeaucheque kan
je een halve dag meedraaien achter
de schermen bij Dierenopvangcen-

trum Zemst. En
je steunt hen er
ook mee in deze
moeilijke tijden.
Maar nog belangrijker: geef
jij één van deze
viervoeters een
nieuw verhaal?
Ben jij diegene
die binnenkort
trotse adoptant
wordt?
Neem
dan zeker een
kijkje op de website en lees daar
hoe je je kan
aanmelden. Mail
ze, schrijf ze en
ze laten jou vlug iets weten!
De laatste nieuwtjes zijn te volgen op
de Facebookpagina ‘DierenopvangcentrumZemst’

Praktische info:
Dierenopvangcentrum Zemst
Erasmuslaan 31 – 1804 Eppegem
Tel – 015 140 770
info@dierenopvangcentrumzemst.be
www.dierenopvangcentrumzemst.
be/
Tekst en foto’s: Sylvie Dehasque

Gulderij 9 - 1980 Weerde
Tel. 015/62 16 18 Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163
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Vaccinatiecentrum BraViO
ZEMST – Wie een nieuwe baan aanpakt, staat meteen voor heel wat uitdagingen. Voor Lies Van
Mol, werd de challenge wel heel concreet. Zij sloot in januari 2020 aan bij de jonge organisatie
BraViO eerstelijnszorg. En meteen daarna kwam de Coronacrisis eraan.
Het zorgproces is complex en ELZ
BraViO werd opgericht met de steun
van de Vlaamse overheid om het werk
van de verschillende zorgaanbieders
en lokale overheden beter op elkaar
af te stemmen. We spraken met stafmedewerker Lies Van Mol en voorzitter Lieve Victor, beiden inwoners van
Zemst.

Een serieuze uitdaging
“Zomaar uit het niets, moesten er op
korte termijn Covid-vaccinatiecentra
worden opgebouwd.

van vaccins is de grote bottleneck en
blijft onze hoofdbekommernis. Dat
deel van het proces blijft voor ons wat
onbeheersbaar”.
“Het is echter mooi om te zien hoeveel solidariteit er nog onder de mensen is. Zo staan bijvoorbeeld ook de
vrijwilliger-chauffeurs van de ‘De Minder Mobiele Centrale’ in Zemst paraat
voor het vervoer van en naar de vaccinatiecentra voor personen met mobiliteitsprobelemen.”

Eerste spuitje
Ondanks de soms negatieve berichtgeving hebben Lies en Lieve er alle
vertrouwen in. “De goedgekeurde
vaccins kunnen enkele minimale neveneffecten veroorzaken, maar dit
weegt niet op tegen de gevolgen van
een Coronabesmetting,” besluit Lies.
Tekst, Veerle Mollekens,
foto: Uit het archief van BraViO

Ons werkingsgebied strekt zich uit
over Machelen, Steenokkerzeel,
Zemst, Kampenhout en Vilvoorde.
Met de ondersteuning van het ‘Agentschap Zorg en Gezondheid’ en in samenwerking met de lokale besturen
is het ons gelukt”, licht Lies toe. “De
infrastructuur kreeg in een mum van
tijd zijn vorm en onze vaccinatiecentra
zijn er klaar voor.“
“De inwoners uit Zemst kunnen in het
centrum in Kampenhout-Sas terecht
voor hun coronavaccinatie”, vertelt
Lieve ons. “Met onze acht vaccinatielijnen hebben we een capaciteit van
800 vaccinaties per uur. De aanvoer

105 jarige Margriet Janssens kreeg haar vaccinatie in Kampenhout-Sas.

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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ZFL petert en metert voort
ZEMST -In ons vorige nummer lieten we Els en Laura hun Zemst For Life-project 20-21 voorstellen
(Ponyland en nee, Els zat niet op de pony); deze maand komen Jessie en Wout hun project even in
het daglicht zetten: het Gulderijtje in Weerde en Villa Clementina in Zemst.

Gulderijtje
Wie kent het Gulderijtje in Weerde
niet? De kinderboerderij heeft een
moeilijk covidjaar achter de rug. Gert
Van Den Houte vertelt: “Ons park
heeft minder bezoekers gehad, maar
we zijn niet minder actief geweest.
Er is ook wel wat nieuws te melden:
wij trekken volop de kaart van de
bijen. Ook wij hebben dus nu peterschappen in de aanbieding, onder het
motto: Help de natuur en word peter
van een bijenkast. Er is een gouden,
zilveren en bronzen peterschap, voor
ieders beurs dus. De peters verdienen jaarlijks natuurlijk een flinke dosis
honingpotten. We zouden graag een
kleine bijenwinkel openen op of naast
onze terreinen en ook een ruimte voor
workshops, maar voorlopig heeft de
gemeente nog niet toegezegd. Zodra
corona het toelaat, organiseren we in
ieder geval opnieuw imkercursussen.
En alle steun is zeker welkom, dus we
zijn heel blij dat we door Zemst For
Life mee geselecteerd zijn.”
Jessie Van Den Eynden is meter van
het Gulderijtje. Wat haar aanspreekt in
het Gulderijtje? Jessie legt uit: “Sinds

Meter Jessie en metekind
cavia Gini gekiekt met boer Gert.
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het ontstaan vond ik dit een heel
leuke plaats om even te ontspannen
tussen de dieren. Toen ik zelf kinderen kreeg vond ik het super om er
met hen naartoe te gaan. Ze kunnen
er naar hartenlust rondlopen zonder
gevaar. Alles is daar heel mooi en veilig. Toen ik met Gert aan de praat geraakte over de kosten die het project
elk jaar met zich meebrengt, vond ik
het niet meer dan normaal om zelf
meter te worden van een dier (nvdr.
cavia Gini, mee op de foto). Dit was
nog meer reden om op regelmatige
basis langs te gaan. Toen ze één van
de goede doelen werden voor Zemst
for Life vond ik het een logische keuze
dat ik er meter van zou worden. Gert
zorgt hier met hart en ziel voor al zijn
dieren en de honing van de eigen bijtjes is heerlijk.”

Villa Clementina
Wout Calluy, misschien beter gekend
als DJ C-Man, is peter van Villa Clementina. Wout: “In de selectie van
acht goede doelen van ZFL mocht dit
sympathieke en baanbrekende project niet ontbreken. Ik ken het gegeven al goed, dus ik was dadelijk bereid
om het peterschap op te nemen.”
Katia Verhaeren, een van de bezielers
van het eerste uur, is nog altijd even
gedreven als in het begin: “En of er
nieuws is! De deuren van Villa Clementina staan al 8 jaar open om kindjes
met en zonder extra zorgnoden op de
vangen. Ondertussen haalden we een
kwaliteitslabel dat we te danken hebben aan ons liefdevol en dapper multidisciplinaire team. Financiering blijft
altijd een heikel punt. Met de steun
van ZFL in 2017 van enkele tiendui-

Wout Calluy of DJ C-Man,
fiere ZFL peter van de Villa.

zenden euro’s waren we heel blij. We
vinden het geweldig dat we terug
geselecteerd zijn. Daarnaast hebben
we momenteel twee projecten in de
pipeline om onze financiën te spijzen
en tevens onze missie te verspreiden.
In de week van het goede doel van 29
maart tot 3 april organiseren we verschillende workshops en op zaterdag
3 april sluiten we af met Clip Dance
met Yara De Smedt en om acht uur een
mini-concert met Ronny Mosuse, nog
een peter van ons.” We mochten nog
verklappen dat ook Villa Expo 5.0 op
28 augustus haar vijfde editie ingaat.
Deze kunsttentoonstelling wordt
een ‘specialleke’ met actrice Veerle
Eyckermans als curator.
Covid-19 kreeg ook Villa Clementina niet op de knieën maar heeft hen
ertoe aangezet om nog meer dan
voorheen naar buiten te trekken. Het
bosje is omgetoverd tot een heus
doe-kabouterbos; er staan 5 buitenbedjes, buiten spelen is de norm.
Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries
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Fietser, ken je wegcode!
ZEMST - De wegcode is geen sexy boek. Je neemt het niet zo maar
als avondlectuur mee in bed. We hebben voor jullie een aantal vragen
geselecteerd. Weet je zelf de antwoorden?
Welke verkeersregels gelden er voor
de fietser?
In de Belgische wegcode wordt de
fietser ook als bestuurder beschouwd.
Het spreekt voor zich dat ook fietsers
de wegcode moeten kennen en respecteren. Gelukkig krijgen alle kinderen in onze lagere scholen hierover
les en doen ze een fietsexamen in het
5de of 6de leerjaar.

de auto’s en aan fietsers die zich op
de dwarsrijbaan bevinden. Zoals bv.
de oversteek van de F1 aan de Dam-

Geldt de voorrang van rechtsregel
ook voor fietsers?

straat waar twee dikke evenwijdige
witte lijnen met onderbroken vierkanten deze oversteekplaatsen aanduiden. De fietsoversteek op de gewestwegen hebben één strook vierkantjes
van 10 op 10 cm, een fietssymbool en
haaientandjes zoals ter hoogte van
de Sint-Hubertusweg op de Tervuursesteenweg in Elewijt.

Op elk kruispunt zonder verkeersbord of met het verkeersbord B17
(hierboven) is de algemene regel van
voorrang van rechts van toepassing.
Fietsers net zoals automobilisten
moeten er voorrang verlenen aan alle
weggebruikers komende van rechts.
Deze kruispunten zijn meestal terug
te vinden in de centrumgebieden of
in de woonwijken (bv. Eikstraat/Hofstadeveld). Loopt er een rode fietssuggestie strook over een kruispunt
door, dan geldt hier ook de voorrang
van rechts; het is immers geen echt
fietspad.
Als ik als fietser een rijbaan wil oversteken, heb ik dan voorrang?
Aan een fietsoversteekplaats moeten fietsers voorrang verlenen aan

Heeft de fietser dan nooit voorrang?
Als een fietser een voorrangsweg
volgt met de verkeersborden B15

(links) of B9 (rechts) heeft hij of zij ook
voorrang op de kruispunten (bv. de
Rubenslaan in Elewijt). Als het fietspad doorloopt over de kruispunten
met twee evenwijdige onderbroken
witte lijnen, soms ook voorzien van
een rode kleur, heeft de fietser ook
voorrang. Opgelet, soms wordt een
kruispunt met voorrang van rechts
gecombineerd met zo’n doorlopend
fietspad. In dat geval heeft de fietser op het fietspad toch voorrang en
hoeft hij geen voorrang van rechts te
verlenen. Als fietsersbond pleiten we
bij de gemeente om deze onduidelijke
situaties te vermijden en er de voorrang van rechts af te schaffen of het
doorlopend fietspad te verwijderen
(bv. Spiltstraat/Larestraat in Zemst-Laar).
Mag een fietser de rijbaan oversteken op een zebrapad?
Een fietser mag oversteken op een
zebrapad maar heeft dan GEEN voorrang, ook wanneer de fietser stopt en

Nieuwe fietsoversteek met een beveiligd
eiland in het midden aan het station van Eppegem.
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op zijn fiets blijft zitten. Alleen met de
fiets naast zich aan de hand wordt hij/
zij een voetganger en moeten alle bestuurders stoppen om deze persoon
over te laten steken.
De zone 30, is dit ook voor de fietsers?
De snelheidsregels zijn niet alleen
voor de autobestuurders maar gelden uiteraard ook voor de fietsers.
Op plaatsen waar de snelheid beperkt
wordt tot 30 km/uur moeten ook
wielrenners en speedpedelecs zich
aan deze limiet houden. Op de jaagpaden is er trouwens ook een beperking van 30 per uur. In woonerven is
het 20 per uur.
Mag men op de rijbaan fietsen als er
een fietspad is?
Veel ergernis ontstaat wanneer een
fietser geen gebruik maakt van het
verplichte fietspad. Om een andere
fietser in te halen en voorbij te rijden
of om een hindernis te ontwijken mag
men op de rijbaan fietsen. Speedpedelecs mogen in de bebouwde kom
op de rijbaan fietsen net als de bromfietsers. Speedpedelecs mogen niet
op een gemengd fietspad/voetpad
rijden en moeten dan op de rijbaan.
Bij een dubbelrichtingsfietspad aan
de overkant van de weg, mag een
fietser toch rechts de rijbaan blijven
volgen om naar een zijstraat of zijn
bestemming te gaan om zo gevaarlij-

(Foto boven) Arno, Arjan, Teun, Senne en Lars van de lagere school de
Regenboog steken de Tervuursesteenweg over te voet en met de
fiets nadat automobilisten zo vriendelijk waren om voor hen te stoppen.

Pastorijstraat /Damstraat voorrang van rechts, hier
is bewust geen fietsoversteek aangebracht.

ke en onnodige oversteken te vermijden. Tenslotte mogen wielrenners in
groep van minstens 15 personen ook
op de rijbaan fietsen. Op het voetpad
mag je niet fietsen tenzij je jonger dan
10 bent.
Hoe kunnen voetgangers, fietsers en

Op de Rubenslaan, een voorrangsweg, moeten fietsers die de
Weerdsesteenweg volgen het kruisend verkeer voorrang verlenen.
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automobilisten samen aan het verkeer deelnemen?
Als we met z’n allen de verkeersregels
kennen en respecteren, dan weten
we welk gedrag we van elkaar kunnen
verwachten. Probeer oogcontact te
maken met elkaar zodat je aanvoelt
wat de andere gaat doen. Vermijd afleiding zoals luide muziek in je oren
of gsm-gebruik. Kennis en toepassen
van de wegcode is natuurlijk belangrijk, respect en rekening houden met
elkaar is nog belangrijker. Ieder van
ons wisselt dagelijks de rol van voetganger, fietser of autobestuurder. Een
ideale wereld bestaat niet, maar met
hoffelijkheid en wederzijds begrip los
je veel op.
Tekst en foto’s: Luc Van Ingelgom,
Fietsersbond Zemst
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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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En toen werd alles beter
ZEMST - Waar begin je aan op uitgerekend 1 april 2020, middenin de eerste lockdown? Je hebt
nog nooit een woord op papier gezet, maar je dochter belooft je om elk hoofdstuk mee te lezen, en
manlief heeft er (tijdelijk!) geen probleem mee dat je ’s nachts vlijtig achter een laptop begint te
werken. Juist: je begint een boek voor de jeugd te schrijven. Een verhaal over een moeilijke situatie
voor een puber, na een scheiding.

Eerste literaire telg
Cindy de Sterck is eraan begonnen en
net geen jaar later, op 21 maart 2021,
verscheen haar eerste literaire telg,
een lang verhaal voor kinderen en
jongvolwassenen. Cindy is van opleiding lerares en geeft als zelfstandige
bijles aan kinderen met leermoeilijkheden. De hoofdfiguur van haar roman is een veertienjarig tienermeisje
dat met een hoop problemen geconfronteerd wordt: gescheiden ouders,
een papa die verdwenen is, financiële
problemen en mama met een alcoholprobleem. En dus moet de hoofdfiguur om wat bij te verdienen in een
lokale frituur gaan werken.. Daarna
wordt ze babysit. Na allerlei avonturen leert ze een jongen kennen met
een groot geheim.
Meer mogen we natuurlijk niet verklappen. “Dit boek is vooral voor tieners natuurlijk, maar ook hun ouders
kunnen er heel wat van opsteken.
Het schrijven zelf verliep bijzonder
vlot”, vertelt Cindy. “Daar zorgde onder andere mijn dochter voor, die elke
ochtend vroeg wat ik geschreven had.
Ik las het haar voor en dan kwam ze
met allerlei ideeën over hoe het ver-

der zou kunnen lopen. En veel van die
fantasieën zijn dus ook opgenomen in
de roman.”

Proeflezers
Waren er ook proeflezers? Schrijven
is één zaak, je moet immers zelf ook
voor goede feedback zorgen. “Daar
zorgden mijn mama en een goede
vriendin voor. En het boek kwam wel
overtuigend over, want de vriendin
heeft het boek niet zonder kleenex
binnen handbereik gelezen.”

Sterck vond uiteindelijk een thuis bij
uitgeverij Het Punt uit Dendermonde.
De uitgevers waren meteen enthousiast… en als nu nog het publiek volgt,
hebben we weer een nieuwe ster aan
het jeugdboekenfirmament ontdekt.
Cindy De Sterck vind je makkelijk terug op Facebook. Website:
Uitgeverijhetpunt.be
Tekst en foto: Filip Buekens en
Veerle Mollekens

Cindy De Sterck heeft nu de smaak te
pakken, want er staan al twee nieuwe romans op stapel. Ook de tweede
roman gaat over een tienermeisje dat
in een echtscheiding verwikkeld raakt,
maar deze keer gaat het om een ondernemende puber die ervoor zorgt
dat papa en mama weer bij elkaar
komen. Ook een derde boek staat op
de planning. “Maar nu eerst even afwachten hoe het eerste kinderboek
gaat ontvangen worden.”
Was het een klus om een uitgever
te vinden? Veel beginnende auteurs
stuiten vaak op een muur bij de grote uitgevers, maar het boek van De
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(Lees)hondenliefhebber
De Elewijtse zegereeks is doorbroken!
Nadine Bastiaens uit Zemst-Bos werd
afgelopen maand geloot als de winnaar van de leeshondwedstrijd. Daarmee is ze de eerste niet-Elewijtenaar
die de leeshond wint sinds lang.

Nadine zoekt regelmatig mee naar de
leeshonden, maar het was de eerste
keer dat ze het antwoord ook echt instuurde. Ze hoopte op een verhoogde
kans nu Elewijt al zo vaak op rij won, en
ze had gelijk!

Nadine werkt als kleuterjuf in de Tuimeling in Zemst. Ze woont met haar
echtgenoot in Zemst-Bos. Van daaruit
vertrekken ze graag naar de zee om te
gaan wandelen en te gaan fietsen met
hond Pardoes.

De leeshond was in het maartnummer
twee keer te vinden. Hij verscheen de
eerste keer op bladzijde 7, bij de olijke bende van Ponyland en hun meters
van Zemst For Life. Op bladzijde 13
maakte hij zijn tweede opwachting bij
de dames van het bestuur van Ferm
Zemst-Laar. Onze leeshond ging deze
keer voor iets meer zichtbare verstopplaatsen, maar trap niet in zijn val: in
dit nummer kan hij alweer ineengedoken in een klein hoekje zitten.
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.
Hoeveel leeshonden je moet zoeken,
weet je niet op voorhand. Is het er één
of zijn het er vier?

Nadine met haar
trouwe viervoeter Pardoes.

Tekst: LS, foto: Nadine Bastiaens

Als je ook Z-cheques wil winnen of
weggeven, stuur dan je antwoord naar
ons mailadres (leeshond@dezemstenaar.com) of geef een geschreven

Christian Peersman
www.christianpeersman.be
Brusselsesteenweg 33A 1980 Zemst
0471/45.39.15
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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 14 april.

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

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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www.stefoptiekzemst.be
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tel. 015/61.65.80

Brusselsesteenweg 108

