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Fancafé voor Thimo
1

2

otography
Foto: Jelske S. Ph

Ahaaaaa, de lente! De tulpen gaan weer uit hun bol en de vogels nemen de
plek van mijn wekker in. Heerlijk vind ik het. Na een lange winter voelt de lente
bevrijdend.
Het fijne aan de maatregel waarbij je veel moet thuiswerken is dat je gewoon
je bureau naar buiten kan verplaatsen. Laptop naar de tuin of het terras,
parasol open, en werken maar! Zonnebril op, mocktailtje dabei. Tijdens de
volgende videovergadering krijg je mogelijks wel de vraag waar je die mooie
achtergrond vandaan hebt. Kan je gewoon zeggen “dit, mijn collega’s, is
het mooie Zemst op de achtergrond!”. Als je trouwens geen tuin hebt, niet
getreurd. Trek dan gewoon naar een nabijgelegen stukje groen, Zemst staat
er vol van. Een tip van een ervaringsdeskundige: wel opletten dat de batterij
van je laptop en smartphone opgeladen zijn.

Ik heb zelf al heel wat mooie stukjes Zemst ontdekt de laatste maanden. Wat heerlijk om de natuur
daar weer in volle glorie te zien komen. Lente ruikt ook gewoon heerlijk, toch?
En... mocht je last hebben van lentekriebels: gewoon terugkriebelen!
Maak er een mooie lente van!
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facebook.com/dezemstenaar

dezemstenaar.com

instagram.com/dezemstenaar

info@dezemstenaar.com
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Vrienden van de velo en Thimo
ZEMST – Een verraderlijk virus heeft velen van ons in het voorbije jaar tot vrienden van de fiets
gemaakt. Bewijzen te over in onze gemeente: niet alleen een gloednieuwe fietsenzaak, maar ook
een heuse supportersclub en een nieuwe wielertoeristenclub. Eerstgenoemde kwam al eerder aan
bod, nu is het tijd voor de fans van Thimo Willems en het initiatief van Brasserie Oud Sempst.

Prof in het peloton
Het is even geleden, maar de koers
is ook weer een beetje van ons sinds
Thimo Willems mee kleur geeft aan
het Sport Vlaanderen-Baloise team
van Walter Planckaert. Een supportersclub kon niet uitblijven, zij het
voorlopig alleen op sociale media. Wij
polsten even bij initiatiefnemers Willem Vermost (die op training al eens
het wiel van Thimo probeert te volgen!) en (lange)afstandsloper Ruben
Goelen.
Willem: “Naast semiprofs, elites zonder contract en andere jeugdrenners

– we denken o.m. aan Jens en Jordy
Bouts, Robin Verbestel, Thijs Ulens en
Jago Willems (jongere broer van), is
Thimo momenteel onze Zemstenaar
in het profpeloton. Een supportersclub mocht dan ook niet ontbreken.
Als fan van de fiets is er toch niets
leukers dan een bepaald iemand te
volgen. Iemand die vlakbij woont,
in hartje Zemst nog wel. Na de Omloop Het Nieuwsblad contacteerde ik
hem via Instagram. Hij vond het een
prima idee en samen met Ruben,
Thimo’s zussen Lara en Charlotte en
zijn vriendin Amber, ben ik met een
Facebookpagina gestart.”

Café ‘t Schoonzicht
Door de pandemie is het momenteel
(nog) niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Dus geen
fan-rides, niet in groep met een bus
naar de koers, geen supporterslokaal
om samen de koers op tv te volgen,
enz.
Willem: “Maar daar komt verandering
in. Zeker weten! In samenspraak met
Thimo zijn we gaan aankloppen bij
Café Schoonzicht in Weerde, en cafébaas Dirk is er direct mee akkoord
gegaan om er het officiële ‘Supporterslokaal Thimo Willems’ onder te
brengen.”
Samen met alle fiets minnende Zemstenaars volgen we voortaan met nog
grotere belangstelling de koers en kijken we hoopvol uit naar mooie prestaties van Thimo. Voorlopig nog online (Facebook), maar hopelijk gauw
ook in ’t echt!

WTC Oud Sempst
Sporters die de Strava-app gebruiken om elkaars prestaties te volgen
en gelinkt zijn met Karen Verwilghen
(wandelen) of Kurt Impens (fietsen),
was het niet ontgaan dat op hun profiel een link was toegevoegd naar de
wielertoeristenclub genoemd naar
hun brasserie: Oud Sempst. Een initiatief waar wij uiteraard meer wilden
van weten.

Fietsfanaat Willem wil met zijn initiatief een steun zijn voor Thimo.

Kurt: “WTC Oud Sempst zag het levenslicht in oktober 2020. Door de
beperking om met maximum vier personen samen buiten te sporten bleek
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meerijden met andere clubs onmogelijk. Benny Maes en zijn vader François
kwamen toen met het idee op de
proppen om zelf een nieuwe club op
te richten. Samen fietsen en nadien
op het terras van Oud Sempst iets
drinken? Benny, François, Frederick
Bruwier en ikzelf zagen dat helemaal
zitten. En samen met mijn echtgenote Karen, bezielster van Oud Sempst,
besloten we om aan te sluiten bij de
VWB (Vlaamse Wielrijdersbond). Onze
brasserie zou daarbij als sponsor fungeren en de clubleden van fietskledij
voorzien. WTC Oud Sempst was geboren!”

Biertje proeven
‘Zwiften’ en ander virtueel of op rollen
fietsen is voor velen een oplossing in
deze moeilijke tijden. Maar de clubleden van WTC Oud Sempst trachten
om minstens één keer per week per
groepje van vier een tocht van ongeveer 75 km te rijden. Zo werd dit
jaar al een deel van het parcours van
de Ronde van Vlaanderen gefietst
en werd deelgenomen aan de Ethias
Challenge in het Waasland.

Heren, vertrekt! Kurt Impens, Benny Maes, Frederik en Yannick Bruwier.

Kurt vult aan: “Aangezien brasserie
Oud Sempst en andere horecazaken
nog geen dag open geweest zijn sinds
we de club opgericht hebben, zijn we
met een vast gebruik gestart na elke
rit: als het weer het toelaat en we
buiten kunnen zitten, probeert per
groepje van vier iemand een biertje

mee te brengen dat we nog niet kennen. Als het in de smaak valt zal het
dan, zo gauw de horeca weer open
mag, toegevoegd worden aan de
kaart van de brasserie.“
WTC Oud Sempst wil er zijn voor alle
recreatieve fietsers: racefietsers, gravelbikers, dames, heren.
“Leuk gezelschap en amusement
staan voorop. We willen de club bewust klein houden met niet te veel
regeltjes”, vult Kurt verder aan.
WTC Oud Sempst verrijkt hiermee het
lokale landschap van wielertoeristen.
Wie zijn gading niet vindt bij Sport &
Steun (Zemst-Bos), Verbruggelingen
(Weerde), Zennetrappers (Eppegem)
of andere Sempstse Duvels, is van
harte welkom. De stijlvolle shirts met
herkenbaar logo dragen het signatuur Vermarc. Wie meer info wil, kan
contact nemen met Kurt. (Kurt.Impens1@telenet.be).
Tekst: Alex Lauwens, foto’s: WTC
Oud Sempst en Jean Andries

Cafébaas Dirk is fier dat zijn zaak het supporterslokaal van Thimo Willems wordt.
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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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Zemst zien, vroeger en nu
ZEMST/HOFSTADE – Op onze fototocht doorheen Groot-Zemst, houden we deze keer halt in Hofstade. 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

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS – Het Zwemstadion ofte Stade nautique zoals het ook wel genoemd werd. Een heus Olympisch bad, dat gebouwd
werd in 1938 en in 1977-1978 buiten gebruik werd gesteld. Nadien verkommerde het geleidelijk. Een foto uit een recenter verleden dateert van 1996.
RECHTS - Op dit ogenblik is het bad, dat nog steeds vol water staat, omringd door hoge hekken en amper bereikbaar,
wat het werk van onze fotograaf er niet op vergemakkelijkte. Normaal houdt niets of niemand hem tegen, zelfs geen
vrachtwagen als hij midden op de rijbaan gaat staan (zie foto Tervuursesteenweg). Maar tegen zoveel hekwerk bleek hij
niet opgewassen te zijn. Respect voor Jean en zijn tomeloze inzet voor de Zemstenaar!
Ondertussen wordt achter de schermen overleg gepleegd tussen de gemeenten Zemst en Boortmeerbeek en Sport
Vlaanderen voor een nieuwe (overdekte) zwemaccommodatie in het domein, maar, hoe dan ook, zou dit oude Olympische bad daarbij louter een decorstuk vormen.
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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

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS – De Tervuursesteenweg gezien vanaf Hofstade Heide richting station en centrum. Een eenzame wandelaar in
zondagskostuum poseert om de kasseiweg over te steken ter hoogte van de ‘Viaduc’. Weinig tot geen verkeer. Stilte en
rust in een groene omgeving.
RECHTS – De smalle, hobbelige kasseiweg heeft plaats geruimd voor een bredere, vlakkere rijbaan met fiets- en voetpaden die moeten zorgen voor een betere en veiligere bereikbaarheid van het station (rechts achter de brug). Ook de
toegang tot het domein (rechts voor de brug) en de sportzaal, annex het vroegere zwembad (met ruime autoparking),
delen in het hedendaags transportcomfort.
Samenstelling en tekst: Alex Lauwens
Foto’s: Regionale Beeldbank Mechelen-Zemst (Vroeger); Jean Andries (Nu).

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'.

"De ooievaars zijn aangekomen
aan de Haverenblok Eppegem,
op zaterdag 6 maart 2021"
Luc Van Steenwinkel, Eppegem
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Al op 8 mei vakantie in Zemst
ZEMST - Links en rechts worden in Zemst al voorbereidingen getroffen voor zomerbars. Volgende
maand, in het juninummer, hoopt de Zemstenaar daar concreet nieuws te kunnen over brengen.
Nu zijn er nog vele aanvragen lopende en nog wat onzekerheden. Wie alvast niet wou wachten
om te zomeren is Billie, die zijn zomerbar al vanaf komend weekend op gang trekt. In zomerbar De
Melkerij, met plaats voor 150 gasten aan het gelijknamige gemeenschapscentrum, serveren Billie
en Aline er vanaf 8 mei tot 5 september wereldse hapjes & cocktails, of zelfs hun eigen Billie Gin.
Zomerbar de Melkerij werd vorig jaar
heel goed ontvangen door de klanten; er werden tijdens de zomer meer
dan 8.000 bezoekers ingeschreven
en coronaproof ontvangen. Daarom
doen uitbaters Billie Bulent (41) en
Aline Lont (33) het opnieuw, in een
nieuw jasje. Het concept focust nu
nog meer dan vorig jaar op zomerse specialiteiten met een regionale
toets, zoals ‘Belgian filled fries’ en
‘healthy poké bowls’, en wil lokale
artiesten een free podium geven. Ze
maken voor deze editie een eigen ‘Billie Gin’ en een eigen bier van microbrouwerij Sweynbeer. Er is opnieuw
een joint venture met de lokale slagerij Ceulemans & Dirix en visboer Luc
Vis. De wereldkeuken blijft maar gaat
nu vooral richting Mexicaanse street
food, maar ook: italiaanse pizzettas,
outdoor show cooking bbq met vlees
& vis van lokale handelaars en huis-

gemaakte mezze’s uit Griekenland
met Belgische invloeden.

Billie en Aline worden nu
ook echte Zemstenaars!

Coronaproof is de bar ook. Manager
Robin Withofs (24): “De mensen moeten zelfs met het finger food geen
schrik hebben om hun vingers vuil te
maken, alles is goed ontsmet (lacht).
Bovendien zal je kunnen bestellen en
betalen via een nieuw betaalsysteem.
De klant kan zijn bestelling zelf online
plaatsen en betalen vanaf zijn of haar
tafel en het is zelfs mogelijk om een
smsje te ontvangen wanneer de bestelling klaar is”.
Billie heeft al 18 jaar ervaring in het
leiden van zomerbars en culturele
centra, niet alleen in Zemst maar ook
in Lier en Antwerpen. Vorige zomer
had Billie in Lier ook een zomerbar
geopend La Cantina, maar dat is nu
een afgesloten hoofdstuk. Maar loslaten was voor Billie makkelijk: “Vanaf dag één was ik verliefd op Zemst
& de Melkerij. De mensen hebben ons
hier warm onthaald, dat maakt dat ik
iets wil terugdoen. Het geeft een grote motivatie, zeker in deze donkere
tijden in de horeca. Met de start van
deze zomer willen wij vanuit de Melkerij lokaal en out of the box concepten gaan creëren samen voor Zemst.”
Het grote succes van de Zemstse zomerbar wil Billie verlengen met de
concepten die ook in Lier aansloegen.
Zo zullen er lokale bandjes en dj’s
(C-man, EXIT11 en DJ Pepe) optreden en kan je in het cultuurcentrum

ook tango- en salsa-initiaties volgen,
wanneer de maatregelen dit toestaan.
Billie is van plan om, als het covidgewijs kan, veel meer te organiseren in
de Melkerij zomerbar. Binnenkort zal
de agenda bekend gemaakt worden,
maar hij laat al weten dat er veel samenwerking zal zijn met lokale verenigingen en de cultuurdienst van
gemeente Zemst.
Met de opening van de zomerbar,
worden Billie en Aline met hun drie
kleine kinderen ook officieel Zemstenaar. Ook zij krijgen dus binnenkort op
hun nieuwe stek in de Lindestraat een
gratis abonnement op de Zemstenaar. Wij hebben op 8 mei alvast een
plaatsje gereserveerd!
Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Billie Bulent
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Kleurrijke kunst
EPPEGEM – Met veel plezier zetten we telkens iemand met een interessante, leuke of bijzondere
hobby in de kijker. Deze maand is het de beurt aan kunstenares Sarah, of beter gezegd ‘Elsaar’. Een
kijkje achter de schermen in haar atelier mocht niet ontbreken.

Overal kunst
Je merkt het meteen als je binnenkomt. In de living hangen eigen schilderijen en in de veranda staan beeldhouwwerken, de trui van Sarah hangt
vol met verfplekken. De namen van
de twee zoontjes, Miró en Rodin, geven het helemaal weg: hier woont
een kunstenares. “Van kinds af aan
ben ik altijd al creatief bezig geweest”,
vertelt Sarah. “Na het middelbaar
studeerde ik grafische illustratie en
maakte ik kennis met zowel het digitale als manuele aspect. Toen ben ik
op zoek gegaan naar een eigen stijl.
Ik experimenteerde met verschillende
materialen en ontwierp kleine beeldjes. Mijn eerste ontwerpen op doek
ontstonden ook tijdens deze periode.
Eerst met spuitbussen, nadien ook
met acrylverf.”

Kunst gaat om brood
Boven op zolder bevindt zich het atelier. Het is een klein toevluchtsoord
waarin het drukke leven tot stilstand
komt en Sarah kan doen wat ze wil.
Want veel tijd om creatief bezig te

zijn is er natuurlijk niet als hobbyist.
Een dagjob, twee kinderen, boodschappen, de was, de plas, koken,
opruimen, … je zou jezelf haast voorbij lopen. Gelukkig heeft Sarah een
gaatje op maandagnamiddag. “Dan is
het volledig me-time. Met een gepast
muziekje begin ik te schetsen en te
schilderen. Ik word helemaal zen tussen mijn verf en mijn doeken.”
“In deze hobby kan ik helemaal mezelf zijn. De leuke reacties die ik op
mijn kunstwerken krijg, motiveren me
om verder te doen. Aan vrienden en
familie geef ik graag een schilderij cadeau. Graag had ik nog extra tijd vrijgemaakt om meer te schilderen en te
beeldhouwen. Het zou geweldig zijn
om mijn werken meer terug te vinden
in wachtzalen of op kinderafdelingen
in ziekenhuizen. Bij mijn tante in de
tandartspraktijk heb ik enkele werken mogen hangen, daar ben ik dan
ook trots op. Afgelopen jaren heb ik al
aan enkele tentoonstellingen mogen
meedoen waar ik al wat verkocht heb.
Het volgende op het programma is de

Kunstenaarsroute van Zemst.”

Kunst baart gunst
“Ook mijn grote voorbeelden komen
uit het street-art milieu, waaronder
Basquiat en Keith Haring. Maar ook
meer hedendaagse urban street art
zoals Hello Monsters, The London
Police, Sixe Paredes en Banksy inspireren mij. Uit de schilderkunst van de
20e eeuw spreken namen als Karel
Appel, Miró, Picasso en Pollock mij
aan.”
De inspiratie voor haar kunstwerken
haalt Sarah voor een groot deel uit
street-art. Maar ook de Inca-, Mayacultuur en de Native American cultuur dienen als voorbeeld. Een geweldige, benijdenswaardige reis door
The States heeft daar een handje bij
geholpen. De speelse vormen, felle
kleuren en grappige symbolen komen
steeds naar voren. Het geeft een gevoel van vreugde dat perfect in haar
stijl past. Er worden veel kleuren en
abstracte vormen gebruikt. Aan de
hand van boeiende figuren en symbolen van Indiaanse volkeren komt
Sarah tot eigen creaties. De nadruk
ligt vooral op fauna en flora. Niet verwonderlijk aangezien ze graag alleen
of met familie in de natuur tot rust
komt. De kleurrijke kunstwerken kan
je bekijken op elsaarartsite.wordpress.com/ of Instagrampagina elsaar_freestyle_sign/artist.
Tekst en foto: Ansje Brassine

Sarah aan het werk in haar
atelier op zolder. Helemaal zen!
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
17

BE 0693.846.740
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‘t Hammeke krijgt restauratie
ZEMST – ’t Hammeke, de kapel van Onze Lieve Vrouw op de Zenne-oever in Zemst wordt gerestaureerd. Onroerend Erfgoed kent een premie toe van 273.000 euro die 5 jaar geldig blijft.
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, kent
272.901 euro toe voor de restauratie
van de kapel van O.L.V. in ’t Hammeke.
“De kapel ligt geïsoleerd tussen de
Zenne en de E19, maar is misschien
wel het meest authentiek bewaarde
gebouw van Zemst”, vindt de minister. ”Ze dateert uit de zeventiende
eeuw en heeft een grote historische
en volkskundige waarde. Daarom ken
ik graag deze restauratiepremie toe
zodat ze opnieuw in volle glorie te beleven is.”

De bocht van de E19
De kapel ligt aan de Zenne vlak bij
de E19 omringd door lindebomen.
Volgens een legende werd de kapel gebouwd nadat er een schip was
vastgelopen. Toen de schuit terug vlot
geraakte beloofde de schipper er als
dank een kapel te bouwen voor Onze
Lieve Vrouw.
Officieel werd de kapel in het begin van
de 17de eeuw gebouwd. Daarvan zijn
nog delen bewaard in oorspronkelijke
traditionele bak- en zandsteenstijl.
Het werd een belangrijke bedevaart-

plaats. In de jaren zestig, toen de
plannen voor de snelweg E19 getekend werden, was de kapel in groot
gevaar. Een beschermingsbesluit van
minister Van Mechelen en een grote
bocht in het tracé voorkwamen haar
verdwijning uit het landschap. Sinds
1974 is de kapel beschermd als monument en in 2009 werd ze erkend
als bouwkundig erfgoed.

Inkijkvenster
“De gemeente besliste eerder al om
ze integraal te restaureren, zowel
binnen als buiten. Ze is een historisch
monument op de fiets- en wandelroutes langs de Zenne. Door het heropenen van een historische opening
in de zuidwest gevel zal het interieur
van de kapel permanent zichtbaar
zijn, wat een meerwaarde betekent
voor de beleving van de kapel”, zegt
burgemeester Veerle Geerinckx die
zelf bevoegd is voor erfgoed en archeologie. De totaalkost voor de restauratie wordt geschat op 337.000
euro waarvan 20% voor rekening van
de gemeente.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Jaarlijks, met halfoogst komen bedevaarders er de Heilige Maria vereren.
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Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@proximus.be

LENTEPROMOTIES!

LENTEPRIJZEN IN DE WINKEL EN OP
NAUWELAERTSENZOON.BE
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The Bachelorette goes Zemst

ZEMST – Een veel bekeken tv-programma en een Zemstenaar die deelneemt, die dan ook nog
eens een veel besproken figuur is in de media? Daar is de Zemstenaar bij! Vincent Niederkorn
heeft deelgenomen aan The Bachelorette op Play4. Komen we te weten wie het hart van Elke
Clijsters heeft veroverd?
Als een Zemstenaar deelneemt aan
een veel bekeken tv-programma,
dan is dat voer voor ons magazine!
Wat is jouw connectie met Zemst?
“Ik heb altijd in Zemst gewoond,
maakte even een kleine uitstap naar
Mechelen, maar woon momenteel
weer in bij mijn moeder in Zemst. En
het mag gezegd worden: Zemst is
een leuke en mooie gemeente, met
een uitstekende verbinding en goede
ligging. Binnenkort verhuis ik, maar
de band met Zemst zal blijven.”
Dat horen we graag! Hoe beland je
als Zemstenaar bij The Bachelorette?
“Het leven gaat zijn gangetje, ik was
een beetje op een keerpunt na een
woelige periode in mijn leven en mijn
moeder zag die aankondiging en oproep tot kandidaten voor het tv-programma. En dus dacht ik: waarom
ook niet? Ik heb me ingeschreven
zonder veel verwachtingen.”
Maar blijkbaar was het toch wel met-een raak bij de programmamakers?
“Na een gesprek en enkele algemene

(psychologische) testen, bespreken
van je eigenschappen, wat je zoekt,
kwam al vrij snel het telefoontje dat ik
was geselecteerd om deel te nemen…
en met succes, want ik zit bij de laatste 5 kandidaten.”
Wat heeft je zo aangesproken om
deel te nemen?
“Het is in feite de combinatie van allerlei factoren. Elke is een naturelle
vrouw, ze sprak me aan qua looks,
je wordt door zo’n deelname uit je
comfortzone getrokken en het is een
mooi programma. Het is lang geleden
dat er nog zo’n fijn programma was.
Het was voor mij wel heel belangrijk
dat mijn naaste omgeving en familie,
alsook mijn werkgever, achter mijn
deelname stonden.”
Hoe ga je om met die nieuwe omgeving? Kan je jezelf blijven? Hoe pak je
dat aan?
“Mensen die me kennen, zien de échte Vincent. Je wordt geconfronteerd
met wat je doet, hoe je het doet en
vooral met je eigen uitspraken. Maar
nogmaals, ik krijg alleen positieve reacties en mensen zijn blij met de Vincent die ze op beeld zien.”
Mag ik toch wel zeggen dat je geen
‘onbesproken figuur’ bent en heel
wat media-aandacht krijgt, niet alleen positief maar ook negatief?
“Ik weet dat ik een veel besproken
persoon ben, ik heb een uitgesproken
karakter. Ik ben puur en rechtuit en
dat kan soms wat choquerend overkomen. Ik begrijp die ene aflevering
(nvdr. in een aflevering vertelde Vincent aan Elke bepaalde zaken over

andere mannen wat niet echt in goede
aarde viel bij die mannen), maar toch
moet dat in de juiste context worden
geplaatst. Ik was bezig met Elke te
veroveren, en wou in alle eerlijkheid
gewoon meedelen wat er leefde onder de mannen. Ik ben eerlijk en oprecht geweest, meer niet. Kon het romantischer? Ja, dat wel, maar gedane
zaken nemen geen keer. Ik wist dat
Elke me graag had, ik wou er dan ook
ten volle voor gaan. Zo ben ik.”
Je zorgt wel voor animo in het huis.
“Ja, absoluut. Ik ben een positief
persoon en wou daar ook een leuke
tijd beleven, samen met de andere
mannen. Het is een éénmalige gebeurtenis, dus die wou ik in een leuke, positieve sfeer beleven, ook door
wat ‘schwung’ in het programma te
brengen.”
Achteraf bekeken, was het toch een
leuk avontuur? Krijg je veel reacties
op straat?
“Ja, ik krijg vele positieve reacties en
ik word ook herkend op straat, ook in
Zemst uiteraard. Mensen zijn blij dat
ik sfeer bracht in het huis en dat ik,
ondanks alles, mezelf ben gebleven.
Ik heb trouwens ook nog contact met
de mannen uit het huis en hou een
heel goed gevoel over aan dit avontuur.”
In de aflevering van donderdag 15
april 2021 zagen we dat Vincent de
villa heeft moeten verlaten… dus
dames, wie weet wie er op uw pad
komt…
Tekst: Veerle Mollekens,
foto: via Veerle Mollekens
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Hofstade, waar de Chiro
paraat staat
HOFSTADE – Chiro Hofstade bestaat 80 jaar. Ook in coronatijden laat de ‘Hostaadse’ Chirojeugd
dit feest niet ongemerkt aan zich voorbij gaan want zeg nu zelf, een jubileum is hét uitgelezen moment om iets met het verleden te doen.

Spaargeld van pastoor
In 1934 ontstaat onder leiding van
priester Jos Cleymans de eerste
Chirogroep in Vlaanderen. Enkel voor
jongens, zo ging dat er toen nog aan
toe. Maar amper 7 jaar na het startschot, in 1941 wordt Chiro-meisjesHofstade al opgericht. We waren er
vroeg bij.
Dorpsgenote Germaine Verschueren die ikzelf in de jaren 1980 nog
als kookmoeder heb gekend, bevestigt het verhaal dat mijn tante Agnes
Neveux vaak heeft verteld.

“In het najaar van 1949 heeft de toenmalige onderpastoor Lievens op vraag
van enkele jonge dames uit Hofstade,
de meisjes-afdeling gestart. Lisette Govaerts als hoofdleidster, Agnes
Neveux, Yvonne Van Eeckhout en Simmone Bruylants als eerste leidsters
waren onze pionieren. Onderpastoor
Lievens heeft zijn eigen spaargeld
aangesproken voor uniformen, materiaal en zelfs de organisatie van
een eerste kamp”, vertelt Germaine,
die als 13-jarige heel blij was dat de
Chiro er nu niet meer alleen voor haar
broers was.

Nieuw fotoboek
Veertig jaar geleden kwam er al een
eerste fotoboek die de rijke geschiedenis van Chiro Hofstade illustreert.
Ter ere van hun 80-jarig bestaan komt
er nu een nieuwe versie. Ben jij zelf
nog lid geweest, oud-leiding of heb je
op één of andere manier deel uitgemaakt van de jeugdbeweging? Ken je
een verhaal uit de rijke geschiedenis
van onze lokale groep? Aarzel dan
niet en stuur je verhaal of beeldmateriaal in via de link die kan gevonden
worden op www.chirohofstade.be
Tekst: Veerle Mollekens,
foto: via Veerle Mollekens

Binnenlands kamp Chiro Hofstade: Brasschaat in 1994.

Bart Coopman
Advocaat

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

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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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?”

Zemst Kluisweg
Afgelopen maand lachte het geluk
me opnieuw toe, want ik fietste bijna
recht in de armen van Inge (49) en
Floor (16). Dochter Floor had voor
haar jarige mama Inge een verrassingspicknick voorzien. De lieve dametjes hadden zich net aan de imposante picknickbank op het einde
van de Kluisweg geïnstalleerd, toen ik
aankwam. Mijn vraag of ik hun onderonsje even mocht onderbreken, werd
met een knik en een grote glimlach
beantwoord. Ik zag het meteen zitten
met die twee.
Inge woont sinds haar 10 jaar in
Zemst, is getrouwd met Eric en samen
hebben ze drie kinderen. Jeugdhuis
Tramalant, waar het koppeltje mekaar ontmoette (haar ogen schitterden nog als ze erover vertelt), speelt
in het gezin Christiaens nog een grote
rol. Zowel Floor als haar broers Anton
en Sander zijn er nog steeds actief en
de oudste broer Sander is momenteel
zelfs voorzitter van ‘Tramalant’.
Floor lijkt iets rustiger dan haar mama,

maar is best wel een pittige
sportvrouw volgens mij. Ze
voetbalt in de damesploeg
van FC Zemst en volgt op
school de richting Lichamelijke Opvoeding. Mama Inge
en papa Eric zijn dan weer
fervente lopers.
Inge is verpleegkundige en
werkt als socio-therapeute
in het Dagcentrum Psychiatrie Sint-Maarten in Mechelen. Zij vertelt mij vol overgave over haar job, die soms
wel zwaar is, maar die haar
ook enorm veel voldoening
geeft. Na het werk wordt er
dan ook tijd gemaakt voor
ontspanning en zeker vandaag op haar ‘verwen-mij-dag’. Klinkt als en ook beter
dan ‘verjaardag’. Dit vrolijke
duo wil ik niet langer ophouden en bedank Inge en Floor
dat ik even mocht vragen
hoe het zit. En dat het goed
zat!

Floor trakteert mama Inge op
een verrassingspicknick.

Tekst en foto: Véronique Baudrez

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69
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Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be
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Paasstage KFC Eppegem
EPPEGEM - De paasstage van KFC Eppegem was, ondanks de pandemie, in de week van 12 tot
16 april, een groot succes. Vijftig deelnemers van voetbalploegen van Groot-Zemst en omstreken,
verdeeld in vijf groepen van tien, konden gedurende vijf dagen spelenderwijze genieten en iets
bijleren van geroutineerde trainers en begeleiders. Na afloop kreeg iedereen een geschenk.
Uitblinkers dag 1
Arne Smets (links) en
Juul Jacobs (rechts)

Uitblinkers dag 2
Tino met beker en
hoofdtelefoon (rechts)
en Siebe (links).

Uitblinkers dag 3
Matz De Pauw (links)
en Lars (rechts) met beker
en hoofdtelefoon.

Uitblinkers dag 4
Thieme Moens (links) en
Joure De Peuter (rechts) met
beker en hoofdtelefoon.
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U6
U9

U10, U11, U12

U10

U7
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On d e r d e m e n
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Foto’s: Jean An
dries
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Op het Vlindervel
in de Haneweg in
Zemst was men
vanaf maart iedere
zaterdag en zondag welkom met
n
een volledig gezi
te
om groenten
plukken. Davy
rAgten met dochte
de
id
le
e
in
tje Joseph
g
de bezoekers graa
e
rond in een weeld
van smaakvolle
groenten.

Daar is de lente.
Genieten van onze
Japanse kerselaar
in de voortuin te
Hofstade met Jens
en Sander van
VZW Windkracht
Zemst.
(Ingrid Peeters)

FC Zemst organiseerde
op zaterdag 27 maart
ten voordele van de
jeugdwerking een TakeAway kipfestijn met 143
inschrijvingen. De heerl
ijke
braadkippen, ribbekes,
bijhorende sausjes en
gebakken aardappeltjes
,
een totaal van bijna 400
bestellingen, waren top.
Voorzitter-manager Jurge
n
Deman en de medewerke
rs
hadden niets dan lof ov
er
het geslaagde eetfestijn
.
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Het Take-Away restaurant van Verbroedering Hofstade was
met ruim 250 bestellingen een
groot succes. De minestrone, varkenshaasje, visfilet, balleke
s in tomatensaus en chocomousse en tiramisu waren top. Marion, Tom, Danny en Werner
poseerden graag voor een foto.

Op zondag 18
april organiseer
de
BroodNodig een
snelle wied actie
.
De pioniers van
het
graan waren w
elkom op het proj
ect
lokale broodket
en
van de gemeent
e in
Hofstade om de
70
soorten oude tra
ge
granen te verlu
chten. Onkruidrid
der
Marc Van Eeckho
ut
en onkruiddam
es
Lutgart Lyen, Di
ana
Behets en Leen
Van
Binnebeek maa
kten
er proper werk
van.
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Rode wijn

Foto: Jean Andries
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e
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Wat een bestaan, Wat een luizenleven
Het kan niet stuk, Wat een geluk
Rode wijn, Kom, laat ons vrolijk zijn…
Het was al middag toen Silvio deze woorden hoorde weerklinken uit het appartement van de buren. Hij opende
langzaam zijn ogen en lonkte nog eens naar de fles Chianti op zijn nachtkastje: leeg. Hij voelde zijn hart tegen zijn
hersenpan bonken. Zijn mond was kurkdroog en zijn tong plakte aan zijn gehemelte. Hij bleef roerloos liggen en
staarde naar het plafond. Zijn brein begon stilaan te werken. Hij had nu de leeftijd bereikt waarop Bram Vermeulen,
zanger en schrijver van deze woorden, dit aardse tranendal had verlaten. Dat was In 2004 op 57-jarige leeftijd
tijdens een vakantie in Toscane. Hartstilstand in zijn slaap. Ooit Neerlands Hoop in Bange Dagen. Nu niets meer.
Silvio werd er zowaar zelf bang bij. Hij betastte zijn hart. Het ging wild tekeer. Zijn leven leek wel een kopie van de
songtekst….

… het half beslapen bed, de helft van de boeken die ze meenam, de televisie ook, maar gelukkig niet de platen, een
luizenleven, slapen met zijn kleren aan, rode wijn, kom laat ons vrolijk zijn…
Aan rode wijn geen gebrek. Aan vrolijkheid des te meer. Hij strompelde naar de badkamer, struikelde net niet over de
stapel vuil ondergoed en sokken en besloot om toch maar de wc te gebruiken als pisbak in plaats van de wasbak.
Hij liet het kraantje van de wasbak lopen en hapte als een dorstig paard in het koude water. Zijn spiegelbeeld was
confronterend. Wenkbrauwen die bijna lang genoeg waren om de rimpels in zijn voorhoofd te camoufleren. De wijkende haarlijn maakte hem niet uit. Wel het uitpriemend neushaar dat bijna als snor kon fungeren. Toen hij in zijn
hand ademde werd hij bijna misselijk van de onfrisse geuren, om nog maar te zwijgen van de weeë walmen die hij
via een andere lichaamsopening de lucht in joeg.
Silvio besloot om gefaseerd te werk te gaan. Eerst zichzelf fysiek fatsoeneren, schone kleren aantrekken, via de
glascontainer naar de kapper-barbier gaan, dan naar het wassalon. De afwasberg zou hij morgen beklimmen. Maar
voor de grote schoonmaak besloot hij een beroep te doen op Bianca, een geparfumeerd ex-model van 12 stielen
en 13 ongelukken, die blij als een kind kirde wanneer zij even aan de slag kon. Want om de madame uit te hangen
waren er centen nodig. Door zich uitdagend te kleden en te gedragen hoopte zij om bij bepaalde heren eventueel
ook andere noden te lenigen. Wat vaak aardig lukte, maar bij Silvio niet pakte, hoezeer zij ook haar mooiste beentjes
voorzette. En dat was nochtans een stel om U tegen te zeggen. Niet dus. Na twee dagen naarstige arbeid betaalde
hij haar zoals afgesproken. Tot afscheid vertederde ze hem met een stevige knuffel hopend op een extraatje. Maar
Silvio bleef bij zijn voornemen: even geen vrouw en een tournée minérale. Genieten van zijn vrijheid, maar binnen
de lijntjes blijven. En zijn fysiek verzorgen, want altijd de buikspieren moeten intrekken was hem een brug te ver.
Hij boekte een 15-daagse wandelvakantie op Lesbos. En bleef er. Niet alleen voor de gespierde wandelkuiten van
Lena, de lokale gids, maar ook om zich in te zetten bij Lesvos Solidarity voor de vluchtelingen in het open kamp van
PIKPA, vlak bij de luchthaven van Mytilene. Een glaasje ouzo bij de ondergaande zon aan de zijde van Lena, meer
moest dat niet zijn.

Alex Lauwens
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Groen en gezond
ELEWIJT – Davy Serneels is plantstylist. Met zijn bedrijf Pilea Power zorgt hij ervoor dat de juiste
plant op de juiste plaats staat in ieders interieur. Maar dat is niet alles.

Fascinatie voor planten
“Ik herinner me dat ik al met planten
bezig was toen ik nog maar tien jaar
oud was”, vertelt Davy. ”Een cactustuintje met bijpassende gekleurde
grindkiezels was mijn allereerste realisatie. Later kreeg ik een stekje van
een Pilea plant – ook de pannenkoekenplant genoemd vanwege de ronde
bladeren – en toen was de trein vertrokken. Dat stekje groeide uit tot een
heuse collectie. Intussen is die hobby
een activiteit in bijberoep geworden.
Mijn grote droom is het uit te oefenen
als hoofdberoep.”

Advies
“In 2018 heb ik Pilea Power opgericht
met de bedoeling om mensen te helpen bij de keuze en de verzorging van
hun planten binnenshuis. Ik hoor regelmatig dat iemand een plant koopt
in een tuincentrum en dat die plant
niet lang daarna al de geest gegeven
heeft. Dat kan verschillende oorzaken

De juiste plant op de juiste plaats.
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hebben maar teveel water
geven is de meest voorkomende fout die gemaakt
wordt. Bij het zien van gele
bladeren, denken mensen
vaak dat ze meer water
moeten geven om de arme
stakker te helpen. Niets
is minder waar! Gele bladeren zijn doorgaans een
teken van te véél water;
met dat extra water doe je
je groene vriend dus zeker
geen plezier.”

De aanpak
“Om het juiste advies te
kunnen geven, begin ik
altijd met een kennismakingsgesprek en probeer ik te weten
te komen wat de klanten wensen. Ik
ga het liefst ter plaatse me een idee
te vormen van het interieur. Zo krijg ik
een beeld van de lichtinval, de luchtvochtigheid en van nog andere factoren die van belang zijn voor de keuze
van de juiste planten. Ik hou onder andere ook rekening met de situatie van
de klant. Hoeveel tijd heeft men voor
planten? Hoeveel kennis heeft men
al opgebouwd? Welke planten ziet
de klant graag en hoeveel wil men
er? Ook warmte-elementen, huisdieren en natuurlijk het budget zijn zaken waar ik rekening mee houd. Na
de analyse maak ik een ‘moodboard’
(een collage van foto’s) van planten
die zeker zouden passen in dat specifieke interieur. Deze keuzes overlopen
we in een nieuw gesprek en daarna
kunnen de mensen zelf aan de slag of
mij nog even in de buurt houden om
de planten ook te bezorgen aan huis.”

Davy tussen enkele pronkstukken.

Verzorging
“Als je wil dat een plant floreert, moet
je die goed verzorgen, het zijn nu
eenmaal levende wezens. Ik maak
daarom mijn potgrond altijd zelf en
ik werk zoveel mogelijk met biologische meststoffen. Hardnekkige, schadelijke beestjes bestrijd ik enkel met
chemische middelen als het echt niet
anders kan. Ik schrijf ook artikels op
mijn website over het verzorgen van
planten en geef hier ook nuttige tips.
Door de coronacrisis is het fysieke bezoek jammer genoeg tijdelijk vervangen door een digitaal alternatief in de
vorm van foto’s van hun interieur die
de klanten me bezorgen of door een
gesprek via de webcam. Hopelijk kan
ik snel weer ter plaatse gaan om de
mensen het beste advies te geven!”
Informatie: Plantshop | Pilea Power |
België
Tekst: Alain Dierckx,
foto’s: Jean Andries
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De handen in elkaar
ZEMST - Terwijl iedereen en alle verenigingen in Zemst snakken naar grotere bubbels, meer vrijheid en activiteit, wordt er her en der, vaak in de schaduw, duchtig verder gewerkt. En het peteren meterschap van Zemst For Life wil dat stimuleren. Deze maand geven we ZFL-peters en meter
Wouter en Els en Joeri het woord over de twee projecten Windkracht en Hof van Beieren, die niet
op hun eiland blijven maar zoveel als mogelijk de handen in elkaar slaan.

Eigen Thuis
Windkracht is en blijft in eerste instantie een ouderinitiatief dat dagbestedingen organiseert voor de windkrachters. Het bestuur van de VZW
deelt daarover zijn laatste ervaringen: “De jongste maanden zitten we
op kruissnelheid met onze werking
dankzij Eigen Thuis. Op een mooie
zomeravond in 2018 maakten we
tijdens één van onze vergaderingen
kennis met Hilde Meylaerts, werkzaam als dienstverantwoordelijke
bij Eigen Thuis in Grimbergen, een
centrum voor Integratie van Personen met een Handicap. Al vlug gingen onze windkrachters er meehelpen tijdens hun karrekenskermis en
de karrekenswandeling. Sedertdien
zakten onze windkrachters op tweewekelijkse basis af naar Eigen Thuis
in Grimbergen. In de ochtend hielpen
ze bij de werking van het centrum
en namen allerhande taken op zo-

als het bedelen van producten op de
kamers. In de namiddag nemen ze
deel aan gezamenlijke activiteiten.
Met de komst van corona konden de
windkrachters spijtig genoeg niet langer ter plaatse gaan. Mede dankzij de
middelen van ZFL 2018 konden we
de begeleiders naar het chalet van
FC Hofstade laten komen. Het team
van Eigen Thuis bestaat uit creatie-

Het moestuinproject met de Zemstse basisscholen.
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ve professionele begeleiders, Hilde,
Bart, Robin en Sarah, regelmatig aangevuld met enthousiaste stagiairs.
Samen met de windkrachters fietsen
ze naar het Vlinderveld om er op het
veld te werken, maken ze eten, wordt
er geknutseld en zoveel meer.”

Windkracht en ZFL
Meter Els Dauwe en peter Wout Calluy
ondersteunen VZW Windkracht met
ideeën en acties: “Op de laatste ‘full’
editie (2019) van ZFL had de VZW zich
op ons event met veel plezier ingezet tijdens het slotweekend met een
standje met soep en croques. Binnen
de kortste keren waren ze uitverkocht en tot tweemaal toe moesten
ze herbevoorraden. Verwonderd en
blij waren ze toen we hen het nieuws
konden brengen dat ze voor 2021
opnieuw geselecteerd waren als een
van de acht goede doelen van Zemst
For Life”. De paasactie chocoladeverkoop was de eerste actie in het teken
van ZFL 2021 maar dat zal niet de
laatste zijn.
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Hof van Beieren
VZW Windkracht deed op 6 april de
eerste thuislevering voor de buurderij
Zemst, het korte keten-inititatief van
Hof van Beieren. Met de thuisleveringen door de windkrachters kan de
buurderij mensen bereiken die niet
zelf tot bij het ophaalpunt van de lokale producten in de Schranshoeve
of in Ambroos kunnen komen. Leen
Teugels van de VZW vertelt: “De windkrachters kunnen aan de slag op de
akkers van bioboer Davy achter onze
schuur. In de geplande brasserie kunnen ze ook een handje toesteken en
misschien gaan we nog samen kaas
produceren van de melk van onze
bioboerin Freija, wie weet”.
VZW Hof van Beieren heeft van ZFL
ook een peter, Joeri Verlinden, meegekregen. Die kan getuigen dat de

De windkrachters samen met peter Wout en meter Els van ZFL.

VZW naast inclusie nog drie andere
waarden op de kaart zet. Natuur: via
het blotevoetenpad, het moestuinproject met de scholen; korte keten:
via de buurderij, maar ook in de brasserie met producten uit eigen streek;
duurzaamheid: via gebruik van duurzame materialen in de verbouwing en

werking. De VZW droomt niet alleen
maar is al echt goed bezig. Zo ben ik al
eens een kijkje gaan nemen naar hun
blotevoetenpad waar ze volop aan
bouwen. Hun moestuinproject met
Zemstse scholen is opgestart maar
ook de ruwbouwwerken in de beleefboerderijschuur zijn eindelijk aan de
gang. De aanvraag voor een zomerbar aan het Schom, waarvan een deel
van de opbrengst naar Zemst For Life
gaat, is ook ingediend.
De Zemstenaar wenst deze drie sympathieke en naarstige verenigingen
een vruchtbaar 2021!
Tekst: Bart Coopman, foto’s: VZW
Windkracht en VZW Hof van
Beieren / Jean Andries
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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

info@msprojects.be

0479 59 51 32 •
• 02 25112 00

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

16/10/19 12:15

MAAK INDRUK MET
UW AFDRUK
Vertrouw op professioneel
drukwerk om het vertrouwen van
uw klanten te winnen. Al drie
generaties legt Drukkerij Coloma
de nadruk op uw indruk.

INDRUKWEKKEND DRUKWERK

Abeelstraat 102 - 2800 Mechelen I 015 42 32 55
info@drukkerijcoloma.be I www.drukkerijcoloma.be
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HSP? Is dat besmettelijk?
ZEMST - Astrid Chamberland studeerde animatiefilm aan de LUCA hogeschool in Brussel en Gent
en ze volgende ook de lerarenopleiding. Maar in september nam ze de grote stap naar het ondernemerschap dankzij Starterslabo. Ze wordt HSP coach. Maar wat is dat eigenlijk? HSP staat voor
Hoog Sensitief Persoon, en daarvan zouden er volgens Astrid meer zijn dan we denken. “Ik ben er
alvast eentje”, voegt ze eraan toe. “Kleuren en geluiden zijn intenser, ervaringen kunnen overweldigen, en dus hebben zulke personen af en toe een rustpunt nodig.”
Astrid wil mensen leren omgaan
met hun hoge prikkelgevoeligheid.

Maar hoe word je dan coach? “Ik haal
mijn inspiratie uit het werk van professor Elke van Hoof en Elaine Aron,
en voltooi een coachopleiding bij Centrum Open Mind. Ik wil vooral mensen
begeleiden die nog niet goed weten
hoe ze met hun hoge sensitiviteit
moeten omgaan. Ze kunnen die gevoeligheid van een belemmering of
last veranderen in een gave, een troef
die ze kunnen uitspelen.”
Chamberland wil zeker niet dat we
hier met een nieuw soort ‘slachtoffercultuur’ te maken zouden hebben.
“Vooral zelfaanvaarding is van belang, zodat je je jobkeuze aan je conditie leert aanpassen en niet meteen
in een burn-out terecht komt. Iemand
is hoogsensitief zodra die een hogere prikkelgevoeligheid ervaart dan
gemiddeld. Er ontbreekt als het ware
een filter voor zo’n persoon waardoor

de prikkels via de zintuigen sterker
binnenkomen en fysiek uitputtend
kunnen zijn. Ik herkende dit ook bij
mezelf. Op een speelse en creatieve
manier neem ik de tijd om dat met die
mensen te ontdekken. Al tekenend,
bewegend of wandelend zoek ik samen met de coachee naar iets dat die
persoon in beweging brengt. Aan per-

soonlijke ontwikkeling doen kan op
een plezierige manier gebeuren.”

We gaan wandelen!
“Mijn coachings bestaan momenteel
uit individuele sessies die ofwel online ofwel in de natuur plaatsvinden.
Dat laatste is dan wandelcoaching,
waarbij we samen op pad gaan in
Zemst of Mechelen. Tijdens de wandeling bekijken we dan een thema of
iets dat moeilijk loopt. Meestal komt
de oplossing vrij tijdens het wandelen,
doordat de linker- en rechterhersenhelft gestimuleerd worden. Als coach
ben ik als een wegwijzer en toon ik
je welke weg je kan inslaan.” Astrid
maakt ook mooie kunstwerkjes.
Wil je meer weten?
https://www.astridchamberland.be/
hello@astridchamberland.be
Tekst: Filip Buekens,
foto’s: Astrid Chamberland en
Lynn Van Vreckem (profielfoto)
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Uit de oude doos
ZEMST - Wie (her)kent ze nog? Ploegen met vele spelers van ‘onder de kerktoren’ waar clubliefde
en vriendschap primeerden. Steeds boeiende derby’s waren het, met twee-drie rijen supporters
rond het terrein.
LAAR In Laar werd ook tijdens WO2
gesjot. Hier de spelers en fans die
in 1941 paraat stonden. V.l.n.r. en
v.o.n.b.: Cois Van Erp, Door Van Dijck,
Jef Doms, Rik Jacobs, M. De Valck.
Rechtstaand: supporters Jean Smets
en Jef Jacobs, met voor hem Maurice Cuypers, supporter Gust Lauwens
(vader van uw redacteur Alex), keeper
Frans Buelens, Prosper Jacobs, Frans
– van Monnekes – Fierens, supporters
Louis Andries en Door Jacobs, Jef Fierens en nog een supporter.

HOFSTADE Staande: v.l.n.r. Mon Vervoort, De Bie, René Van Tilt, keeper
KVM, en Gust Van Etterijck. Zittend:
Staf Pepermans, Van Roost, Hilaire
Moens en Karel Janssens.

FC ZEMST 1963-64 Boven: v.l.n.r.
Leon Lemaire, Charles Van San, Staf
Vercammen, Torfs, Jos Van Ostaede, Oscar Juliens, Rik Tesseur en afgevaardigde Rik Bijtrap. Onder: Jan
Vermeulen, Staf (den Brusseleer),
topschutter Rikske Claes, onze medewerker Jean Andries en Jean De
Weerdt.
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Gulderij 9 - 1980 Weerde
Tel. 015/62 16 18 Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

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

Advertentie Iveco Verstraeten
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FC EPPEGEM 1976-77 Boven: v.l.n.r.
Louis Neven, Dennis Perremans, Walter Greenwood, Daniel Sermeus en
Marcel Tistaert. Onder: Johan Temmerman, Raymond Merckx, Luc Vandenbroeck, Mon Temmerman, Willy
Van Dam en Marcel Straetman.

VK WEERDE V.l.n.r. Willy Van Haesendonck, Marco Crabeels, Ivo Leemans,
Eddy Van Hoof, Marc Van Waeyenberghe (?), Van der Jeugd, Luc Sels en
Guy Bauters. Zittend o.a. Erwin Van
Halle en Van Cleme.

ELEWIJT met o.a. Patrick De Laet,
Martin Croes, Boudewijn Stevens en
trainer Van Assche.

Tekst en foto’s: Jean Andries
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TEXTIEL

KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN

3+1 GRATIS

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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Veilig met de fiets naar Mechelen
ZEMST - Goede Vrijdag 2021 was een heuglijke dag voor de Fietsersbond Zemst want het nieuwe, veilige fietspad aan beide zijden van de
Brusselse steenweg ter hoogte van de Q8 en Mercedes werd geopend
voor alle fietsers.
In november 2019, kort na de oprichting van de Fietsersbond van Zemst,
was onze eerste actie al een feit. We
voerden in samenwerking met de Fietsersbond Mechelen een 1,5 Meter-Afstand-Houden-Actie op de Brusselse
steenweg aan de Kruisbaan. Vele van
onze schoolgaande kinderen en ook
alle sportieve Zemstenaren fietsten
daar immers al heel hun leven zonder afscherming op een veel te smal
en niet afgescheiden fietspad naast
bussen, tientonners en auto’s die er
70 km/u of meer rijden. Op deze wijze wilden we dit moordstrookje nog
maar eens onder de aandacht brengen en de automobilisten aanmanen
om de wettelijke afstand bij het voorbijsteken van de fietsers in de onbebouwde kom te respecteren.

en bij drie opeenvolgende mobiliteitsministers, dat Zemstenaren nu veilig
naar Mechelen en terug fietsen voor
school, werk, winkels of voor ’t plezier.

naar Mechelen en een veilig verhoogd
aanliggend fietspad naar Zemst op de
Brusselse steenweg tussen de nieuwe tangent/Kruisbaan en de Abeelstraat.

Het is dankzij deze actie, verschillende
krantenartikelen en lang aandringen
bij Agentschap Wegen en Verkeer, de
stad Mechelen, de gemeente Zemst

We zijn dan ook zeer dankbaar dat het
Agentschap Wegen en Verkeer het
aanliggend fietspad vervangen heeft
door een veilig vrijliggend fietspad

Het lang aanslepen van deze onveilige situatie was één van mijn drijfveren om enkele jaren geleden in de
Fietsersbond Mechelen te stappen en
in 2019 gelijkgezinden te verzamelen
om ook in Zemst een lokale afdeling
van de Fietsersbond op te starten.

Eindelijk is het zover: na jarenlang bang fietsen
op een moordstrookje ligt er nu een volwaardig
fietspad, waarop het veilig en comfortabel rijden is.

Als u ons wil steunen om ook op andere plaatsen te pleiten voor veilige
en comfortabele fietsvoorzieningen
voor de Zemstenaren word dan lid of
doe een gift via www.fietsersbond.be/
ikwordlid.
Tekst en foto’s: Chris De Laet,
Voorzitster Lokale Afdeling
Fietsersbond Zemst
De Anderhalve Meter Actie in november 2019 van Fietsersbond Mechelen en
Zemst. Met Mon, Theo, Alex, voorzitter Luc van Epen, voorzitster Chris De Laet,
Jan, Yves, Els met haar dochter, Tom en Anne met haar dochtertje.
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Erfgoed app & Rubenswandeling
ZEMST - De opening van het toeristisch seizoen wordt verplaatst naar het komende Pinksterweekend. Op de planning staat onder andere een Rubenswandeling van 6 km. Maar wat je misschien nog niet wist, is dat je naast een betere fysieke conditie en een goed ontspannen geest, ook
heel wat meer te weten kan komen over Rubens, zijn kunst en het kasteel, en bovendien ook een
prijs kan winnen. Win-Win dus!
Om mee te kunnen dingen naar deze
prijs, heb je een slimme telefoon
en oortjes nodig en zal je de steeds
populairder wordende Erfgoed app
eerst moeten downloaden en installeren. Dat is eigenlijk zeer eenvoudig: net zoals elke andere gratis app.
Daarna zal je wel de wandeling moeten maken, een rebus vervolledigen
en de juiste oplossing inzenden. Maar
eens je goed geluisterd hebt, wijst dit
zichzelf uit. Alvast veel succes!
Nu je vertrouwd bent met deze Erfgoed app zal je merken dat het hierbij
niet stopt voor ons Zemstenaars. Er
bestaan ondertussen al goed voorbereide Erfgoedwandelingen in Zemst,
Eppegem en Elewijt. Hofstade en
Weerde zitten nog in de pijplijn maar
komen weldra, allicht tegen de zomer,
ter beschikking.
Tijdens zo’n begeleide wandeling krijg
je op basis van je locatie d.m.v. GPS-coördinaten die je slimme telefoon
herkent, extra informatie aangeboden over de dingen die je ziet (of nét
dat wat je niet meer kan zien, omdat
de geschiedenis er zijn loop genomen
heeft). Het principe komt je misschien
bekend voor, want iets gelijkaar-
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digs bestaat al in musea, maar daar
plaatst men bakens die je tekst en
uitleg verschaffen zodra je er langs
loopt. Wanneer de coronamaatregelen versoepelen kan je deze technologie ook ervaren tijdens een bezoek
aan de Semse in de Schoolstraat in
Zemst (met o.a. het Museum Bos van
AA) of in het Sportimonium te Hofstade. Zeker eens proberen!
Er komt toch heel wat bij kijken om
zo’n wandeling in mekaar te steken,
weet Paul Van De Velde, voorzitter
van De Semse, onze Zemstse heemkundige kring, me te vertellen. “Het
start allemaal met het bedenken van
een interessant scenario voor het onderwerp, het bepalen van een gepaste
route, vervolgens het uitschrijven van
illustratieve teksten. Dan, in een volgende stap, worden ondersteunende
foto’s en videobeelden verzameld die
op hun beurt samengesmolten worden in een prachtig ondersteunend
filmpje. Tot slot zal iemand de tekst
inspreken. En, tot vandaag gebeurde
dit steeds door Zemstenaren!“
Paul zoekt nog M/V/X van eigen bodem om mee te helpen bij zulke projecten. Ben jij zo een natuurtalent,

een creatieve duizendpoot en zie je
het zitten om wandelaars mee te enthousiasmeren tijdens hun uitstapjes
door onze prachtige gemeente, rijk
aan erfgoed, contacteer dan Paul via
de website : desemse.be of per mail:
desemse@gmail.com
Tekst: Rudi Van Geel, logo: Erfgoed
app, promotiemateriaal: FARO.
Vlaams steunpunt voor cultureel
erfgoed vzw

Metaal- en inoxbewerking
Industrieterrein
Hoge Buizen 47 - 1980 Eppegem
Tel. 02 758 80 60
info@amsnv.be - www.amsnv.be

wij
U vraagt, een
in
t
maken he ip!
vingerkn

+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn
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Ethiek in het vechten
ZEMST - Fran Vanderstukken, ons allen welgekend als meervoudig ex-wereldkampioene jiujitsu,
was in het echte leven tot voor kort werkzaam als sportkinesitherapeute in de praktijk van Saartje
Nees in Weerde. Kortelings ging ze een nieuwe uitdaging aan.

Van passie naar beroep
Over haar sportprestaties konden we
in de media en in de Zemstenaar de
afgelopen jaren menig artikel lezen.
Over haar werkprestaties was nog
niet zo veel gekend. Fran werkte de
afgelopen zes jaar als kinesitherapeute in de kiné-praktijk van Saartje
Nees in Weerde. “Met Saartje en
Yelena werkte ik goed samen. Ik kon
ook een patiëntenbestand opbouwen waarbij ik sommigen al jaren met
enorm veel plezier begeleidde. Een
nieuwe uitdaging aangaan was daarom geen evidente beslissing.”
“Deze nieuwe uitdaging begon als
een tijdelijk project meteen na het afronden van mijn doctoraat in 2020. Ik
kon namelijk deeltijds aan de slag bij
het Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw. Dit is een aanspreekpunt
en expertisecentrum voor de risicovechtsporten in Vlaanderen (Aikido,
judo, boksen, MMA, jiujitsu, karate,
enz). Hierbij wordt gestreefd naar een
kwaliteitsvolle en transparante vechtsportbeoefening en dit op een gezonde en ethisch verantwoorde manier.
Al te vaak moet dit type sporten het
nog met minder omkadering stellen
dan de meer courante sporten. Het
platform is een neutrale partner en
zal helpen om bij te dragen aan meer
omkadering, transparante richtlijnen
rond de beoefening van de sport en
organisatie van evenementen.”

Een schot in de roos
“Ik kreeg nu de kans om voltijds aan
de slag te gaan wat echter beteken-

Fran (onder) in actie.

de dat ik mijn werk in Weerde moest
stopzetten. Het Risicovechtsportplatform valt samen met mijn passie voor
vechtsport én ik mag er samenwerken met twee topsportcollega’s. Voor
mij is dit een schot in de roos.”

Coaching

wat de klok slaat,” glundert Fran. “En
sinds kort coach ik ook nog het nationale jiujitsu team.” Kortom, in het
woordenboek van Fran staat maar
één ding: vechtsport.
Tekst: Katia De Vreese,
foto: Fran Vanderstukken

Fran is al 20 jaar vechtsportster. Het
evolueerde van een judo carrière naar
mixed martial arts (MMA) naar topsportatleet Brazilian jiujitsu waarin ze
tot vandaag onze nationale kleuren
verdedigt. “Het is al gevechtssport
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Eindelijk geluk in het spel
Geduld is een schone zaak, dat ondervonden onze leeshondwinnaars deze
maand. Paul en Marie-Louise Buelens
zoeken al jaren mee naar de leeshonden en wonnen pas deze maand voor
het eerst. “Het is leuk om deel te nemen, maar het is toch ook plezant om
eens te winnen.”
Marie-Louise en Paul wonen in Laar,
Pauls familie woont er al generaties
lang. Hij is dus een geboren en getogen Larenaar. Hun tuin is in tijden
zonder pandemie de locatie voor de
Halvesteenfeesten en de zomerse
openluchtfilm in Laar.

Marie-Louise vond twee leeshonden,
die Paul dan zoals gewoonlijk nog
eens controleerde en instuurde. De
eerste leeshond maakte op pagina 8
een vlucht op een paasklok over de
kerktoren van Elewijt. De tweede leeshond had het iets zwaarder, hij lag op
de operatietafel bij de dierenarts van
het Dierenopvangcentrum op pagina
38.
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, 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
17 mei.
Tekst: LS, foto: Paul Buelens

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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www.stefoptiekzemst.be
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tel. 015/61.65.80

Brusselsesteenweg 108

