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WAT MAAKT ERA VAN EYKEN ZO UNIEK:

   Schattingen
   Verkavelingen
   Waardebepalingen
   Uitzetten gebouwen
   Plaatsbeschrijvingen
   Opmetingen - Verdelingen
   Verkoop
   Verhuur
   Syndicus

ZO GEVONDEN 
MET ERA VAN EYKEN.

ERA VAN EYKEN

015 62 11 42 
vaneyken@era.be

Brusselsesteenweg 176
 1980 Zemst
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Hoi beste Zemstenaar

‘t Is weeral mei, wat gaat de tijd toch super snel voorbij. zeker als 
het druk is. Mijn agenda voor de maand mei staat helemaal vol. 
Een paar communie ‘s, schoolfeest, een aantal dansoptredens. 
Het zal snel juni zijn.

Maar ook in Zemst is er vanalles te doen de komende maand. Zo 
kan je bij KFC Eppegem, de ‘’musketiers’’ steunen in hun Kom Op 
Tegen Kanker avontuur. Of voor de laatste keer naar de film gaan 
in de Melkerij. Of zoals ik, naar een dansoptreden gaan, namelijk 
dat van Impuls. Soms zou het leuk zijn om wat extra uren in een dag 
te hebben. Dan krijg ik net zoals Veerle wat meer dingen gedaan.

En als je na al die activiteiten nog tijd over hebt, dan kan je gaan 
ontspannen bij BBRUT. Een pareltje in de West-Vlaamse polders. 

Geniet van de maand mei.
En onthou: je lacht wanneer je blij bent en je wordt blij wanneer je 
lacht. 

PS. In april kon je een gratis ontbijt winnen in B&B La Regnerie van 
Patrick. 
Uit de inzendingen trok een onschuldige hand Katia Teughels als 
winnaar.

Liefs, 
Sofie

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com               

Zemst is de laatste jaren flink uitgebreid. Heel veel 
nieuwe huizen, heel veel nieuwe gezinnen, mensen 
uit andere contreien. Heel fijn om te zien dat Zemst 
zo populair is. 

Maar daarnaast hebben we ook de ‘originals’. We 
zijn op zoek naar deze families, de mensen die trouw 
blijven aan hun gemeente. 

Woont je oma in Weerde, ben jij zelf een straat 
verder gaan wonen en heeft je dochter nu ook 
haar eigen stekje in de Damstraat? Of ben je zelf 
bompa, met een zoon en kleindochter in Laar, con-
tacteer ons dan eventjes via mail. We zijn op zoek 
naar deze Zemstste families voor een leuke  
reportage. 

Drie generaties in een dorp
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www.de-schranshoeve.be
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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

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

GSM 0475/869 163

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

Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bc@soluz.be

Sporthal 
Zemst-centrum

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal

Bakkerij Kim
Brusselsesteenweg 301 

1980 Eppegem
0475 58 69 49

Openingsuren: 
maandag tot zondag: 6u30-18u00

woe: gesloten

Jouw advertentie hier?

Neem telefonisch contact op 

met 

Jean Andries 0475/42.02.76 of 

mail naar 

adverteren@dezemstenaar.com
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Zemstse feestneuzen en  
romantisch huwelijksaanzoek
ZEMST/KALTENBACH - Dit jaar werd het Oostenrijkse skigebied Zillertal, meer bepaald Kalten-
bach, in de eerste week van de paasvakantie overspoeld met ZMSTNRs! En dat bleek niet alles te 
zijn.
Onze lezers kennen de truien-actie 
van de Zemstse dames nog wel, die 
actieve pittige dames die zich met 
hart en ziel ingezet hebben om geld 
in te zamelen voor de goede doelen 
van Zemst For Life. En of hun actie ge-
lukt is….. tot in Oostenrijk duiken deze 
truien massaal op in het straatbeeld. 
Of beter gezegd: in de bergen van het 
Zillertal. 

Vooral tijdens de après-ski in het fa-
meuze kroegje POSTALM kwamen 
de ZMSTNRs samen en dat zullen 
ze daar geweten hebben. Wat volg-
de was een heuse party zoals alleen 
Zemstenaren dat kunnen regelen! En 
dat beeld wilden we jullie, onze lezers, 
niet onthouden.

Niet alles
Eerder in de week is daar nog iets heel 
tof gebeurd! Een heus huwelijksaan-
zoek tussen twee Zemstenaars op de 
toppen van de bergen, bij een stralen-
de blauwe hemel, veel zon en sneeuw.  

Verrassingeffect
Het overviel Tineke Colebrants. Toen 
ze met vrienden en familie ’s morgens 
vertrok had ze nooit kunnen denken 
wat er haar die dag te wachten stond.  

Als smoes had haar vriend,  
Pierre Yves De Schepper, haar verteld 
dat ze een fotoshoot gingen doen om 
leuke familiekiekjes te verzamelen.  

Wat zij echter niet wist was dat 
hij daar op zijn knieën ging gaan 
en haar ten huwelijk zou vragen.  
Tineke wist niet wat haar overkwam 
maar zei heel duidelijk …. JA! 

Leuk om te zien hoe Zemstenaars 
zo worden samengebracht in het  
Oostenrijkse hooggebergte!
 

Tekst: Bart Coopman, 
foto’s: Sonny Deman

Zilltertal kleurt... Zemsts!
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De Van Inniszaal of toch niet?
ELEWIJT - Bij het ter perse gaan van dit mei-nummer zijn normaal gezien de eerste voorstellen 
al  binnen voor de nieuwe naam van de gemeentezaal in de Sweynbeerstraat te Elewijt. Onze ge-
meente kocht recent de voormalige binnenspeeltuin De Speelbol en wenst er een aantal verenigin-
gen in onder te brengen. Ook privépersonen zullen deze zaal kunnen huren voor evenementen. Al 
heeft de keuken nog een flinke opknapbeurt nodig.

De tweede ronde voor een definitieve 
naamkeuze loopt nog verder vanaf 
donderdag 5 mei via het platform: 
www.zemst.be/naamzaalSweyn-
beerstraat. Om verwarring te voor-
komen met brouwerij Sweynbeer, 
gelegen in dezelfde straat, is het ge-
meentebestuur dus op zoek naar een 
nieuwe naam, liefst een waar ook een 
verhaal aan vasthangt. Verzin alvast 
iets anders dan Het Elewijt Centrum, 
De Rubenszaal of De Nieuwe Speel-
bol.

Zelf gok ik op De Nieuwe Gildezaal of 
De Hubert Van Inniszaal. Hubert was 
lid van de Gilde van Sint-Hubertus en 
trainde nog volop in de Sweynbeer 
voor hij Olympisch kampioen werd en 
negen Olympische medailles – op zich 
een record -  behaalde in het boog-
schieten op de Spelen van 1900 en 
1920.

Peter Merckx , voorzitter van de Kon. 
Harmonie Sint-Hubertus Elewijt, ver-
kiest dan liever een naam die verwijst 

naar muziek. De harmonie is één van 
de eerste gebruikers van deze zaal. 
Twee avonden per week werden al 
gereserveerd voor vergaderingen en 
repetities, mogelijks ook voor be-
perkte optredens. Ze verhuizen wel-
licht al hun kasten en materiaal op 
donderdag 12 mei uit De Regenboog, 
want dat is naar goede gewoonte 
een repetitieloze dag, net na de ge-
plande opvoering van ”d’Harmonie at 
the Movies”. Deze avond vol heerlijke 
filmmuziek gaat door op zaterdag 7 
mei. Het is eveneens het eerste con-
cert van hun nieuwe dirigent Martijn  
Warson nadat COVID-19 er al eerder 
een stokje voorstak. Het Aperitief-
concert 2022 werd hierdoor afge-
last. Daarna gaat de harmonie de 
inrichting van de zaal (her)bekijken, 
wat afstemmen en eventueel laten 
aanpassen zodat men een optimale 
akoestiek kan bereiken.  

Jeugdhuis De Caravan is momenteel 
de tweede gebruiker en reserveerde 
twee avonden per maand: in principe 

elke eerste en derde vrijdag. 
Zij nemen hier tijdelijk hun intrek tot 
hun eigen bouw opgeleverd wordt, 
al kan dit nog een jaartje duren. Hun 
voorkeur voor een nieuwe naam voor 
de zaal kwamen we niet te weten.

Nog een laatste suggestie voor een 
nieuwe naam? 
Waarom kunnen we de zaal niet ver-
noemen naar de uitheemse fazant die 
destijds de buurt onveilig maakte (in 
2010) en er spijtig genoeg ook het le-
ven bij liet (zie de Zemstenaar Augus-
tus 2010).  
Ja, waarom niet? Dan wordt het  
‘De Lady Amherstzaal’. Zodat dit 
prachtige dier nooit meer vergeten 
kan worden.

Tekst: Rudi Van Geel, 
foto’s: Harmonie
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TIJD
VOOR
WAT
ECHT
TELT

BIJ KROTON MAKEN WE GRAAG TIJD VOOR U. 
Onze persoonlijke benadering maakt het verschil. Het team van Kroton 
bestaat uit ervaren boekhouders, accountants, fiscalisten en dossier-
beheerders. Stuk voor stuk absolute vakmensen die zich vastbijten in 
uw dossier. De hele dag door verwerken we cijfers en toch bent u bij 
ons geen nummer. 

Geen case is dezelfde. Start-up of multinational, BV of NV, we zoeken 
de juiste match tussen dossier en dossierbeheerder. We beseffen als 
geen ander dat de vertrouwensband tussen u en ons kantoor heilig is. 
Al meer dan dertig jaar werken we aan duurzame relaties. Met succes.

Kroton zoekt oplossingen. We analyseren, optimaliseren en corrigeren. 
Zoeken naar de best mogelijke oplossing voor uw specifieke vraag, van 
opstart tot overname, zit in onze natuur. Dàt is onze missie.

Zo kunt u zich bezighouden met wat echt telt.

Luk Van Biesen

Joris Ceulemans

Pieter Stoefs
KROTON
BOEKHOUDING
ACCOUNTANCY
FISCALITEIT

  ONTDEK ONS NIEUWE KANTOOR! 
Je vindt ons op Tervuursesteenweg 246 in Hofstade voor  
een goede babbel, een kopje koffie en een portie advies.

Tervuursesteenweg 246 
1981 Hofstade (Zemst) 
info@kroton.be 
Luk: 0495 25 10 66 www.kroton.be

Kroton_ad_DeZemstenaar_210x290_2022_maart.indd   2Kroton_ad_DeZemstenaar_210x290_2022_maart.indd   2 24/03/2022   17:4024/03/2022   17:40

BE 0693.846.740
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Erfgoedhofstede wordt B&B ‘BBruT’
HOFSTADE/DUDZELE . David Verheyden en zijn echtgenote Saskia Vandermeersch uit Hofstade 
verbouwden vorig jaar een boerenhof met varkens- en koeienstallen. De stal uit 1824 werd een 
exclusieve bed & breakfast in Dudzele, pal tussen Damme en Knokke. Een aantal Zemstenaren gin-
gen er al op bezoek, werden wakker met uitzicht op het kanaal Damme - Knokke en de omliggende 
landerijen en waren meteen verliefd op het charmante pand en begeesterd door door de gastheer, 
de gastvrouw en mascotte Maurice.

De hofstede aan de Oostkerkestraat 5 
stond geen dag te koop op de immo-
site. Toen David en Saskia daar lucht 
van kregen, aarzelden ze drie jaar 
geleden geen seconde. In één jaar en 
twee weken toverden ze de boerderij 
om tot de exclusieve B&B BBRUT, in 
the middle of nowhere in de West-
Vlaamse polders. De locatie is niet 
zo makkelijk te vinden; de leuze van 
BBRUT is niet voor niks ‘The hidden 
place’.”

 “Gasten verwennen” is de core-busi-
ness van het paar. Saskia vertelt: “Dat 
deden we eigenlijk thuis, in Hofstade 
al. We nodigden vaak vrienden uit voor 
een etentje of feestje en die bleven 
graag slapen omdat we vroege vo-
gels zijn en graag uitpakken met een 
speciaal ontbijt. Toen al dachten we 
na over een gastenverblijf. We zouden 
Hofstade verlaten voor een... hofstede. 
We kwamen al vaak naar Knokke, tot 
we een paar jaar geleden de omgeving 
rond Damme ontdekten… Hier moes-
ten we zoeken…”

Brute stijl
Terwijl de koeien er nog gestald ston-
den, zaten David en Saskia samen 
met interieurarchitect Bjorn Verlinde 
(die al The Jane, Balls & Glory, Lewis, 
… als referenties heeft). David heeft 
zelf een duidelijke eigen smaak. “Ik 
kon hier mijn ei kwijt. Ik ben al jaren 
fan van de Wabi Sabi stijl, de schoon-
heid van de imperfectie, laat maar 
lekker bruut. Vandaar de naam van 
de zaak. De tweede ‘b’ – je raadt het 
nooit - verwijst naar de bed & break-
fast”.

Zeegevoel
Van de boerderij met aanpalende var-
kensstallen maakte het koppel de re-
ceptie met ontbijt- en barruimte met 
op de voormalige hooizolder zelfs 
een vergaderzaal. Grote raampartijen 
zorgen voor de lichtinval. Op de bar 
liggen de oude tegels uit de inkom-
hal. Heel veel materiaal is gewoon 
gerecupereerd. Van de buren hoorde 
het koppel dat het boerenhof in de 
vroege negentiende eeuw een bur-

gemeesterswoning was. “Dat ik mijn 
oldtimer in het vroegere hondenhok 
zette, vonden de buren grappig. Het 
moet destijds ook de garage van de 
burgemeester geweest zijn.”
Het mooiste aan de B&B zijn de koei-
enstallen waar zes kamers van zijn 
gemaakt. Van buitenaf ziet het ge-
bouw er nog altijd uit als een koeien-
stal, zelfs de deuren verraden niks. 
Maar eenmaal binnen, word je verrast 
door een heerlijk rustige en knap in-
gerichte slaapkamer. De suite is een 
aanrader; het bed bevindt zich op de 
verdieping. Je ziet er de zon opkomen. 
“Voor de bedden koos ik voor een ont-
werp dat verwijst naar de drinkbakken 
van de koeien”, grinnikt David. Leuk 
is het terrasje met zicht op weide en 
kanaal. Straks komen er nog Schotse 
Hooglanders (jawel uit Zemst) gra-
zen. “We wonen hier zelf ook, achter-
aan de oude boerderij.” En dan wijzen 
ze naar het strand tussen boerderij en 
kamers. “Er komt nog een waterpartij 
bij, om het zee-gevoel nog wat te ver-
groten”, glimlachen ze.

Een leuke attentie voor de lezers 
van de Zemstenaar
Bij een boeking en melding bij de op-
merkingen “De Zemstenaar”  krijgen 
onze lezers gratis BBruT Bubbels bij 
op de kamer! Ter info: voor 150 tot 
215 euro per nacht inclusief rijkelijk 
ontbijt kan je hier …. zoetjes dromen 
en machtig wakker worden. 

Tekst: Bart Coopman, 
foto: David en Saskia

Dochter Fleur, gastvrouw Saskia en gastheer David in hun Bar BBruT
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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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

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

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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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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Op pad met een 
junior reporter
ELEWIJT - Ik ben Toon Depreitere uit Elewijt. In de klas van het zesde leer-
jaar in GBS De Regenboog vroeg de meester aan ons wie geïnteresseerd 
was om mee te doen aan de wedstrijd voor junior reporter. Ik wou het wel 
eens proberen en schreef een tekstje over corona in de klas net voor zee-
klassen. De mensen van de Zemstenaar vonden mijn tekstje goed gelukt, 
en daarom werd ik voor één dag junior reporter. Laura, één van hun reporters, hielp me om mijn 
tekstje uit te werken tot een artikel.

Met de regeboog op zeeklassen

Wat vooraf ging...
Oktober 2021. Het zesde leerjaar van 
basisschool De Regenboog in Elewijt 
maakte zich klaar voor zeeklassen. 
Ze hadden er super veel zin in. Maar 
zes dagen voor het vertrek gebeurde 
het: er testte een eerste leerling po-
sitief op corona. De daarop volgende 
dagen waren heel spannend, maar 
het aantal besmettingen nam toe en 
helaas zat er niets anders op dan de 
zeeklassen af te gelasten. Meester 
Bart getuigt: “Ik vond het een heel 
moeilijke beslissing. Als ik toen had 
geweten dat we de zeeklassen kon-
den verplaatsen, was het gemakkelij-
ker geweest.”

Het vertrek
Op maandag 14 maart was het ein-
delijk zover, we mochten toch op zee-
klassen vertrekken. Leerling Teun ver-
telt: “Ik vond het in oktober niet leuk 
dat we niet konden vertrekken, maar 
uiteindelijk was het in maart beter 
weer.”
Het afscheid nemen was niet voor ie-
dereen even gemakkelijk, maar al snel 
zaten we op de bus richting Gent. We 
ontdekten de stad en bezochten een 
hogeschool. Daarna gingen we verder 
richting Nieuwpoort, naar hotel San-
deshoved. Het was een heel erg groot 
en mooi hotel. Sommige kamers wa-
ren zelfs met uitzicht op zee! De ka-
mers werden verdeeld en iedereen 
was blij met zijn kamergenoten.

Aan zee
We beleefden de beste week van ons 
leven. Alle dagen werden een feest, 
elke dag hadden onze leerkrachten 
weer iets nieuws in petto om het 
ons naar onze zin te maken: krabben 
vangen, met go-carts rijden op de 
dijk, meegaan met een garnaalvisser, 
zwemmen in het subtropisch zwem-
bad, strandwandelingen, schelpen 
rapen, zandkastelen bouwen. Ook 
de avondactiviteiten waren super: 
fuif, film kijken, gezelschapsspelletjes 
spelen, een live optreden, morse code 
op het strand met onze zaklampen.

Terug naar huis
Jammer genoeg komt er aan elk 
mooi liedje een einde. Vrijdagmiddag 
moesten we weer op de bus, maar 
nu zonder tussenstop in Gent, dus 
het werd een lange terugrit (saaaai!). 
Al snel kwam de omgeving ons weer 
bekend voor en zagen we al een paar 
ouders naar onze school wandelen. 
Iedereen vond het jammer dat het 
gedaan was, maar onze ouders en 
familie terugzien vonden we wel heel 
leuk. Eigenlijk had het lang genoeg 
geduurd, want op school is het ook 
zeer leuk (meestal toch).

Tekst en foto: Toon Depreitere 
De klas van Toon amuseerde zich geweldig op zeeklassen. 
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LENTEPROMOTIES VAN 21 MAART TEM 21 JUNI 2022 

Steun Oekraïne: kom naar de Filmerij!
ZEMST - De Russische invasie in Oekraïne laat ook de Filmerij niet onberoerd: we programmeren 
een film over de oorlog die in het oosten van het land al sinds 2014 aan de gang is en schenken 
de opbrengst integraal aan hulp voor het getroffen land. Eindigen doen we dit filmseizoen met een 
uppercut van een Vlaamse film.

17 Mei - Donbass
Deze film bevat dertien korte verha-
len die zich afspelen in de provincie 
Donbass in het oosten van Oekraï-
ne. Het is er oorlog. Aan de ene kant 
staan de door Rusland gesteunde 
separatisten, aan de andere kant het 
Oekraïense leger. In het midden zit de 
bevolking. Vaak als slachtoffer van de 
strijd die boven hun hoofden wordt 
uitgevochten, terwijl ze in donkere 
vochtige kelders schuilen voor het 
geweld. Alle verhalen lopen soepel 
in elkaar over: het personage van het 
ene verhaal arriveert ergens en een 
nieuw verhaal begint met een ander 
personage dat daar aanwezig is. Vrij-
wel alles in de film is direct gebaseerd 
op video’s die regisseur Sergei Loznit-
sa op sociale media tegenkwam. De 
rol van die media en het internet in 

de moderne oorlogsvoering vormen 
een rode draad in de film. Een land in 
chaos, al acht jaar lang en dat op een 
afstand niet verder van ons dan pak-
weg Madrid. Dat de opbrengst van de 
filmavond naar Oekraïne 12-12 gaat 
is geen fake news.

31 Mei - Cool Abdoul
Ons filmseizoen eindigt met een 
biopic over de Gentse bokser Ismaïl 
Abdoul. Door zijn talent klimt ‘Cool’ 
Abdoul (een welverdiende Ensor 
voor beste acteerprestatie voor Na-
bil Mallat) eind jaren ’90 snel op naar 
de Belgische top. Maar de Belgische 
bokswereld is weinig lucratief, en dus 
begint hij daarnaast ook als portier in 
het Gentse nachtleven te werken. In 
die portierswereld werkt Abdoul zich 
zo mogelijk nog sneller naar de top. 

Zijn onaantastbare status in het Gent-
se nachtmilieu zorgt soms voor ab-
surde situaties maar loopt uiteindelijk 
bijna fataal af. 

Een sterke debuutfilm met veel vaart 
van Jonas Baeckeland waarin ook de 
bijrollen goed en verrassend zijn inge-
vuld: Johan Heldenbergh (zijn boks-
coach), Anemone Valcke (zijn soulma-
te die hem op het rechte pad probeert 
te houden), en Antje de Boeck (zijn 
moeder). Een sportfilm, misdaadver-
haal èn romantisch drama dat je an-
derhalf uur lang aan het scherm ge-
kluisterd houdt.
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bvba
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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

Metaal- en inoxbewerking

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

U vraagt, wij 

maken het in een 

vingerknip!
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1000 km Kom Op tegen Kanker
EPPEGEM – De ‘Musketiers’’ doen al enkele jaren mee aan de 1000km van Kom Op Tegen Kanker. 
Het idee onstond enkele jaren geleden tijdens hun wekelijkse fietstocht. 

Voor Jan, Nico & Yentl
“Om aan het nodige inschrijvingsgeld 
te geraken besloten we om een spa-
ghetti dag te organiseren. 
Jan van Asbroek (toenmalig voorzitter 
van KFCE) was onmiddellijk akkoord 
om ons de feestzaal gratis ter be-
schikking te stellen en vele sponsors 
waren bereid om ons te helpen.’’ zegt 
Benny Vaneycken.  ‘’Vlak voor onze 
eerste deelname in mei 2017 hebben 
we spijtig genoeg Yentl Verstraeten 
verloren, supporter nr1 van KFC Ep-
pegem. En eind 2017 is Jan Van As-
broeck overleden aan een verschrik-
kelijke ziekte. In 2018 hebben we dan 
ook nog Nico Vandenberg, een vriend 
en bestuurslid van KFC Eppegem ver-
loren. De naam musketiers kunnen 
we niet veranderen maar onze teams 
trappen nu voor Jan, Nico en Yentl.”

Eppegemse connectie
“Na een onderbreking van 2 jaar (je 
kan het al raden: corona) gaan we dit 
jaar terug van start met 4 teams. De 
meeste renners zijn van Eppegem of 
hebben connecties met KFC Eppe-
gem (Louis, Wannes, Suzanne Van-
praet, Gertjan Peeters, Johnny Mar-
celis, Jean en Peggy Berckmans,  Luc 
Thielemans,  Arthur Cuypers, Ronny 
Perremans, Benny Vaneycken, Eric 
Snauwaert en Ben Alexandre).

Daarvoor hebben we opnieuw de no-
dige fondsen nodig waardoor er op 
14 mei 2022 een spaghetti- en  
croque dag wordt georganiseerd in de 
feestzaal van KFC Eppegem. Tevens 
kan er deelgenomen worden aan een 
wandeltocht en een fietstocht. Hier-
voor kan je vrij van start gaan vanaf 
9u30.”

Wil je graag de teams steunen, dan 
kan dat op twee manieren.
Door een overschrijving te doen op 
rek. nr. BE14 73319 99999 83 .
Vergeet niet de melding 170052876 
gift niet.

Of naar de spaghetti- en croque dag 
te komen op 14 mei 2022  in de feest-
zaal  van KFC Eppegem.

Tekst: Benny Vaneycken, 
foto: Jean Berckmans

Fietsen voor goed doel: V.l.n.r. Tom Van Asbroeck (hoofdsponsor Uniac), Benny Vaneycken, Louis Van Praet, Ronny 
Perremans, Luc Thielemans, Gert Jan Peeters en Jelle Bautmans. Onder: Ben Alexandre, Eric Snauwaert, Johnny Marcelis, 

Arthur Cuypers en Peggy Berckmans (foto JB)
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De Boekerij
ZEMST – Dat onze Zemstenaars creatief en ondernemend zijn, hoeft geen betoog. Lees er de vo-
rige edities maar eens op na. Schrijven van boeken is daarbij één van de regelmatig terugkerende 
thema’s en daarom wijden we er voortaan een aparte rubriek aan. Twee boeken bijten de spits af: 
het eerste geeft je een massa originele inspiratie over uitstapjes en het tweede geeft je een door-
dringend inzicht in de passie van gedreven mensen. 

Nooitgedachtland
320 originele uitstapjes en over-
nachtingen in de Benelux -  
Vanessa Sanders
Nooitgedachtland is er voor iedereen 
die graag op stap gaat, lekker uiteten 
gaat, originele activiteiten doet en/
of uniek gaat overnachten, maar die 
toch liever het opzoekwerk overslaat. 
Vanessa Sanders bundelde daarom 
twee jaar research naar originele hot-
spots en ‘out of the box’ uitstapjes in 
dit hippe, frisse en gezinsvriendelijke 
boek, boordevol inspiratie voor uit-
stapjes binnen de Benelux. De hand-
leiding voor iedereen met reiskrie-
bels. Troeven?
• praktische onderverdeling per soort 
activiteit en per locatie
• handige QR-codes die je direct de 
juiste info bezorgen
• alle uitstapjes zijn geschikt voor kin-
deren, maar zorgen ook bij volwasse-
nen voor pretoogjes
Picknicken tussen de schapen? Varen 
met een vlot? Een korte activiteit of 
liever eentje in combinatie met een 
hapje en overnachting? Alles komt 
aan bod!
www.nooitgedachtland.be   

 
 
 

Passie
Rudolf Hecke
‘Passie’ is een pageturner en even-
goed een nachtkastnaslagwerk, 
een boek waar je kan in grasduinen, 
fragmenten herlezen en je laten ver-
warmen door onverwachte en op-
helderende prudenties. Een boek dat 
oogkleppen bant, dialoog aanwakkert 
en op de barricaden staat tegen le-
digheid. Zoals entrepreneur Fernand 
Huts het stelt: ‘Ik geef heel weinig in-
terviews maar dit project interesseer-
de mij omdat ik denk dat dit boek zijn 
nut kan hebben. Als het erin slaagt 
om x aantal mensen meer filosofisch 
te overtuigen om hun ding te doen 
dan is het al geslaagd.’ Een aanzet tot 
de koe bij de horens vatten en je eigen 
steen verleggen.  

Auteur Rudolf Hecke levert hiermee 
zijn zevende boek af (hij schreef o.a. 
vier boeken over Serge Gainsbourg 
waarvan het laatste gepubliceerd is 
in Frankrijk). ‘Passie’ is gebaseerd op 
dieptegesprekken die hij voerde met 
onder andere Louis Tobback, Jef Ver-

massen, Bart van Loo, Delfine Per-
soon, Sam Dillemans, Dixie Danser-
cour, Paul Michiels, Johan Bonny, Hilde 
Van Mieghem… Geen interviewboek, 
maar een thematisch georganiseerde 
filering van passie. Talrijke uitspraken 
blijven aan de ribben kleven.
‘Ik wil mensen spreken die in mijn 
ogen overlopen van gedrevenheid en 
hun leven hiervan ten dienste stellen. 
Mensen die er doelen door bereiken. 
Ik wil bij hen op zoek gaan naar ant-
woorden en heimelijk naar een hand 
op de schouder die sterkt; wees niet 
te streng met jezelf, zie jezelf terug 
graag. Het boek wordt heel goed ont-
vangen en ik ga ermee op tournee, de 
interactieve passielezing wordt een 
openhartige, taboedoorbrekende er-
varing voor het publiek en mezelf.‘
Te boeken via studiofactasy@telenet.
be ‘

Tekst en foto’s: Alain Dierickx i.s.m 
Vanessa Sanders, Rudolf Hecke 

Illustratie: Isabelle Wellekens
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Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade

Tel & Fax 015 61 79 60
GSM 0476 21 81 60 

mvsvloerwerken@telenet.be

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

SCHILDER- 
& 

RENOVATIEWERKEN 

PROJECTS Johan Mahieu

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

info@msprojects.be
0479 59 51 32 • 02 25112 00

ADVIES  • VERKOOP •
• PLAATSING •

• Machine verhuur •    

20 

•

5630 MJ Projects reclame 139x90  15-10-2019 kopie.indd   1 16/10/19   12:15

TEXTIEL    KLEDING    LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS

+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn
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Maartse buien en aprilse grillen
EPPEGEM - Van deze twee natuurzekerheden hebben we dit jaar niet veel gemerkt. Maart was kurk-
droog en buiten een sneeuwvlaag heeft april de trend voortgezet. Gelukkig hebben we een natte 
winter gehad, want anders zouden onze weermannen en -vrouwen er weer voor waarschuwen dat 
het grondwaterpeil te laag is.

Maar goed, het is wat het is, we moe-
ten verder boeren met de omstandig-
heden die zich aanbieden. Het is zo dat 
er steeds langere periodes van droog-
te en regen zijn, denken we maar even 
terug aan de oogsttijd vorig jaar die 
volledig in het water gevallen is.
Sommigen zeggen dan, ja, je moet 
maar klimaatgewassen telen en 
geen geïmporteerde gewassen!? Zij 
bedoelen dan dat aardappelen en 
maïs uit Amerika komen en tarwe uit 
Mesopotamië. Misschien moeten we 
maar weer aan de jacht en de vis-
vangst gaan denken om in ons levens-
onderhoud te voorzien?

Bufferbekkens
Als landbouwer kan je er dan enkel het 
beste van maken en - zoals met de nat-
te oogst van vorig jaar - blij zijn dat wij 
hier in Vlaanderen zo vele en moderne 
machines hebben om in een paar dro-
ge dagen toch met man en macht, dag 
en nacht te oogsten. Tegen de droog-
te zijn onze beleidsmakers zich aan 
het wapenen met de Blue Deal: meer 
water bufferen in natte periodes om te 
gebruiken in tijden van droogte. 

Dit kan gebeuren door middel van buf-
ferbekkens, nieuwe wetlands en voor-
al ontharding van onze bodem zodat 
het regenwater beter in de grond kan 
trekken.

Voedselzekerheid
Maar niet alleen het veranderend kli-
maat speelt onze landbouwers parten, 
ook een veranderde wereld.
Met de coronapandemie en nu de 
oorlog in Oekraïne, is nog maar eens 
duidelijk geworden hoe afhankelijk we 

geworden zijn van vaste leveringen uit 
de rest van de wereld. Niets is zo be-
langrijk als voedsel van eigen bodem, 
voedselzekerheid en voedselveilig-
heid, denk maar aan de met insecticide 
besmette sesamzaadjes uit India!

Kwalitatief voedsel
Niets doet een landbouwer dan ook 
meer pijn dan in het kader van het 
stikstofdecreet te moeten zien hoe 
tientallen boerderijen hun deuren 
moeten sluiten omdat ze ineens tot 
de grootste vervuilers van Vlaanderen 
behoren. Voedselzekerheid! (n.v.d.r. 
zelfs het vee van de paters in de ab-
dij van Averbode blijkt nu te vervuilend 
te zijn, tenzij ze hun winden ophouden 
misschien?).

We kunnen dan alleen maar hopen dat 
met nieuwe omstandigheden, zowel 
mondiaal als klimatologisch, we let-
terlijk en figuurlijk, ons hoofd boven 
water kunnen houden.

Tot slot nog iets over de gestegen 
brandstofprijzen, en de meststofprij-
zen (maal 6): voedsel produceren zal 
duur worden, zeer duur. Het is dan ook 
de vraag of onze consumenten hogere 
prijzen willen blijven betalen voor ons 
kwalitatief zeer veilig voedsel van ei-
gen bodem.

Tekst: Stef Apers, 
foto: Alex Lauwens
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Burgermoeder Veerle naar Brussel 
ZEMST - Het is een mooie zomerse dag in april en ik heb afgesproken met de burgemeester van 
Zemst. Ik ben een beetje te vroeg en daarom is het nog even wachten op Veerle Geerinckx, burge-
meester van Zemst. Ze is nog volop bezig met een huwelijk. Ik mag al plaatsnemen bij haar kantoor.  
Het raam staat open en buiten fluiten de vogeltjes in de warme zon. Ik droom even weg en bedenk 
hoe veelzijdig de job van een burgemeester wel is.

Gezwind komt Veerle de trappen op 
en na een hartelijke begroeting ne-
men we plaats aan een mini-tafeltje 
in haar kantoor. 

We weten nu dat je als volksverte-
genwoordiger zou gaan zetelen in 
het Vlaams Parlement ? 
Veerle beaamt: “Ik ben inderdaad als 
tweede opvolger verkozen voor N-VA 
bij de regionale verkiezingen in 2018. 
En nu onze ondervoorzitter van N-VA, 
Lorin Parys, na 8 jaar als Vlaams Par-
lementslid, de overstap maakte naar 
de Pro League om er op 1 april aan 
de slag te gaan als CEO., grijp ik deze 
kans om mij ook op een ander niveau 
te engageren. Dit wil helemaal niet 
zeggen dat ik Zemst en de Zemstena-
ren in de steek zou laten!”  Enthousi-
ast gaat ze verder: “Ik heb altijd al mijn 
agenda van burgemeester gecom-
bineerd met andere mandaten zoals 
bijvoorbeeld het voorzitterschap van 
de N-VA partijraad of Lid van de Raad 
van Bestuur van de VVSG (Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten 
vzw). Ook op privévlak, als mama van 
een groot gezin met 4 kinderen, weet 
ik vele zaken goed te combineren en 
tot een goed einde te brengen.” 

“In het Vlaams Parlement hoop ik mij 
dankzij mijn professionele expertise 
in architectuur, stedenbouw en ruim-
telijke ordening vooral te kunnen fo-
cussen op de aspecten wonen, wel-
zijn, erfgoed en veiligheid. Deze zaken 
liggen mij nauw aan het hart maar de 
finale keuze ligt bij onze fractiever-
antwoordelijken in het Vlaams Par-

lement.” Ze vervolgt gedreven: “Ook 
als burgemeester zie ik dat de uitda-
gingen en mogelijke oplossingen rond 
bijvoorbeeld mobiliteit en veiligheid 
niet stoppen aan de gemeentegren-
zen en er een grotere samenwerking 
noodzakelijk is.” 

24 uur in een dag
Ooit gestart als expert stedenbouw-
kundige in de Zemstse GECORO (ge-
meentelijke commissie ruimtelijke 
ordening, een adviesraad), dan verder 
geschopt tot eerste schepen en nu als 
eerste vrouwelijke burgemeester van 
Zemst zal ze, als alles goed verlopen 
is, de eed afgelegd hebben op woens-
dag 20 april en dan één van de 128 
Vlaams Parlementsleden worden. 
Haar motto is dan ook dat er 24 uren 
in een dag zijn: 8 uur burgemeester, 8 
uur parlementslid en dan nog 8 uur 
slapen. 

Veerle haalt haar energie niet alleen 
uit haar gezin maar ook uit een ande-
re passie; namelijk curling. Dit is een 
precisiesport die lijkt op bijvoorbeeld 
petanque maar op ijs wordt gespeeld 
met zware stenen in plaats van me-
talen (of plastic) ballen. Strategie 
speelt een grote rol bij curling, maar 
ook teamwork en ervaring. Ook hier 
gaat ze op zoek naar perfectie: toen 
de nieuwe curlinghal in Elewijt inge-
huldigd werd, voorzag men enkele 
initiatielessen zodat de schepenen 
niet letterlijk op hun gezicht gingen. 
Veerle ontdekte toen haar talent en 
goesting in dit spel. Dit jaar neemt ze 
deel met een nationaal damesteam 

alsook een gemengd team aan het 
Europees en Wereldkampioenschap 
curling. De omgeving van de koele 
ijspiste en de verschillende discipli-
nes in deze sport, die je telkens om 
beurt moet uitoefenen, helpen bij het 
loslaten van haar dagelijkse 24/7 job. 
Iedereen kan zich nu wel  voorstellen 
welke uitdagingen bijvoorbeeld CO-
VID-19 de laatste twee jaar in onze 
gemeente meegebracht hebben.

Wij wensen onze Zemstse Volksver-
tegenwoordiger veel knaldrang en 
alle succes bij haar nieuwe taken!

Tekst: Rudi Van Geel, 
foto: Jean Andries
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1923

KERKSTRAAT 232-234 - 1851 HUMBEEK - T. 02 269 17 08 - E. INFO@JUWELIERVANLAER.BE

WWW.JUWELIERVANLAER.BE

DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00-12.00u & 13.30-18.30u - ZATERDAG 9.00-12.00 & 13.30-18.00u - ZONDAG & MAANDAG gesloten

FACEBOOK.COM/VANLAERHUMBEEK JUWELIERVANLAER

EXTRA OPEN
MOEDERDAG 8 MEI 2022

van 9 tot 12 uur
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FC Weitse Gans kampioen
WEERDE -  FC Weitse Gans stond al van de eerste speeldag aan de leiding in het Antwerps Recre-
atief Voetbalverbond, verloor slechts één wedstrijd en werd in het tweede jaar van haar bestaan 
kampioen.
“Dit is een heuglijke dag voor iedereen 
van de Weitse Gans die graag voet-
balt voor de fun”, zegt trainer Francis 
Debeuckelaere. “Het begon allemaal 
met vier jonge gasten: Emile, Lucas, 
Andreas en Tijs. 
Studenten en vrienden die graag wil-
den voetballen voor de sfeer en het 
plezier. Vorig seizoen hebben we ons 
ingeschreven in Het Antwerps Ver-
bond. 
Wegens corona was het een onvolle-
dige competitie. 
Ploeggeest wordt beloond. Wie scoort 
is niet belangrijk, we winnen samen, 
verliezen samen en feesten samen. 
Het zijn vrienden maar ook winnaars, 
dat is bepalend. In het seizoen werd 
een cocktailfeest georganiseerd, mijn 
vriend bondscoach Martinez kwam op 
bezoek en kwam ons trainen, een on-

vergetelijke dag! 
Voor de beslissende wedstrijd voor 
de titel was alles aanwezig: een 
6-0 overwinning, champagnebar,  
kampioentruitjes en veel enthousias-
te supporters.”
“We hebben een kern van achttien 
spelers. Er zijn veel aanvragen om 
lid te worden. Voetballen met jon-

ge voetballers van de streek is ons 
streefdoel. We promoveren naar een 
hogere reeks en lonken naar de twee-
de afdeling. 
Een derby tegen onze vrienden van 
SK Laar zou leuk zijn”, besluit Francis 
Debeuckelaere. 

Tekst en foto:  Jean Andries

FC Weitse Gans: samen winnen, verliezen en feesten. 

Your own master 
HOFSTADE - Een nieuwe lifecoachingpraktijk staat op: Your Own Master. Oprichter Joris Sterckx 
belooft geen geluk, succes of rijkdom, want dat zijn erg dure beloftes. Het gaat bij Your Own Master 
wel om persoonlijke groei, onze grenzen verkennen en onszelf herkennen als de vormgever van 
ons eigen leven.  
Confrontatie
‘You are your own master,’ hoorde Jo-
ris Sterckx de Dalai Lama enkele jaren 
geleden zeggen. Sindsdien staat hij 
elke dag op met die gedachte. ‘Your 
own master’, dat betekent dat we vrij 
zijn om onze eigen keuzes te maken. 
En ook al lijkt het soms anders, wij ge-
bruiken die vrijheid ook. Helaas vaak 
om een leven in stand te houden dat 
ons geen voldoening geeft doordat 
het haaks staat op onze waarden en 
ons potentieel.  
Dat is confronterend, en net die con-
frontatie kan je aangaan bij een life-
coach. 

Vooruit
Veel mensen hebben alles om geluk-
kig te zijn, maar zijn dat toch niet he-
lemaal. Ze lijken vast te zitten, als re-
sultaat van hun eigen keuzes. Maar de 
waarheid is: onze keuzes uit het ver-
leden zeggen alleen iets over waar we 
nu staan. In welke richting we morgen 
zullen bewegen, kiezen we zelf en 
staat los van wat achter ons ligt. ‘Your 
own master’ dus, die visie geeft Joris 
Sterckx mee in zijn praktijk. 

Kennismaking
Op donderdag 2 juni geeft Joris  
Sterckx in het Elewijt Center een gratis 

lezing over Your Own Master. 
Iedereen is daar welkom. 

Tekst: Laura Schoevaers, 
foto: Joris Sterckx

Joris Sterckx coacht onder de 
leuze ‘You are your own master’
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Voetbal naar hoger niveau 
dankzij Davy 
ZEMST - FC Zemst heeft met Davy Duverger (24) een actieve clubman in haar rangen. 
Hij is twintig jaar aangesloten bij de familiale club van zijn hart, sterkhouder van de eer-
ste ploeg, jeugdtrainer, coördinator en bestuurslid. Zeer recent is de geboren en getogen  
Zemstenaar een nieuwe medewerker geworden binnen het departement Jeugdsport. Clubs, trai-
ners, TVJO’s ( jeugdcoördinators) en clubmedewerkers zullen regelmatig in contact staan met Davy 
voor al hun vragen rond jeugdwerking.

Davy Duverger behaalde een mas-
ter sportkinesitherapie aan de VUB. 
Hierna volgde hij een postgraduaat 
Sportmanagement. Als stage binnen 
dit postgraduaat kwam Davy terecht 
bij het departement ‘Education’ van 
Voetbal Vlaanderen, waar hij zijn eer-
ste werkervaring opdeed.

“Toen ik vernam dat er een vacature 
voor jeugdsport open stond, aarzelde 
ik niet en besloot ik meteen te solli-
citeren. Het belang van voetballen en 
sporten in het algemeen kan niet on-
derschat worden in de ontwikkeling 
van kinderen. Dat ik daar dan ook een 
ondersteunende rol in kan spelen is 
ideaal.”

Welke rol hoop je hier bij ons te 
kunnen spelen en wat betekent dat 
concreet voor onze clubs?
“Ik hoop een zeer bereikbaar contact-
punt te zijn voor alle clubs die jeugd-
voetbal aanbieden binnen Vlaande-
ren. Voor alle vragen rond jeugdaudits, 
jeugdlicenties, jeugdcompetities en 
jeugdsubsidies kunnen de clubs bij mij 
terecht. 
Verder proberen we binnen jeugdsport 
ook nog steeds verdere stappen te 
zetten om zo het jeugdvoetbal bin-
nen Vlaanderen nog optimaler te or-
ganiseren.”

“Binnen jeugdsport 
verdere stappen  
zetten en elke  
jongere laten  
genieten van  

voetbal”
Waar liggen volgens jou je eigen 
sterktes?
“Een grote kracht is de passie voor 
voetbal en jeugdontwikkeling in het 
algemeen. Dit vormt de drijfveer om 
elke dag weer vol aan de slag te gaan. 
Verder ben ik communicatief sterk en 
zeer behulpzaam. 

Twee factoren die ertoe bijdragen om 
de communicatie met de clubs goed 
te laten verlopen.”

Zijn er bepaalde doelen die je graag 
wil verwezenlijken?
“Binnen het beleid van jeugdsport 
hanteren we vier basiswaarden: ie-
dereen start en speelt evenveel, iede-
re jeugdspeler speelt op zijn/haar ni-
veau, en er dient een gekwalificeerde 
jeugdopleider voor iedereen te zijn. 

Hiermee willen we binnen jeugdsport 
zo snel mogelijk nog verdere stappen 
zetten om zo elke jeugdspeler in een 
optimale omgeving te laten genieten 
van het mooiste spelletje van de we-
reld: voetbal!”

Tekst en foto: Jean Andries en 
Voetbal Vlaanderen 

Davy Duverger (FC Zemst): 
De keuze voor 

Voetbal Vlaanderen was snel gemaakt.
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Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

Martelarenplein 3  Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem  Fax 015/61.73.93

raoul.koekoekx@skynet.be

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

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

De Keizer Karel Vrienden organiseerden op zondag 27 maart de eerste lentedrink in combi-

natie met de plantenbeurs. Het bestuur stond vanaf 11 uur klaar om de leden en niet-leden 

te ontvangen met een glaasje cava. Bovendien had Rita Cuypers gezorgd voor heerlijke 

soep. Alles werd gratis aangeboden. Vanwege de problemen in Oekraïne werd er een actie 

georganiseerd die 370 euro opbracht. Het bedrag werd overgeschreven op rekening 1212.

Op initiatief van Annemie De Pauw werd er voor het eerst een plan-tenruilbeurs gehouden. Twee leerkrachten van de tuinbouwschool uit Vilvoorde waren paraat met stekjes, gekweekt door de leerlingen. Verder mochten we de tuinrangers ontvangen, die leuke tips konden geven over de inrichting van de tuin. Heel wat mensen kwamen de plantenruilbeurs bezoeken met de bedoeling een plantje of stekje te 
ruilen.
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Dokter Patrick Roelands bracht op 1 april zijn voordracht over zijn indrukwekkende 
voettocht naar Santiago de Compostella in een nokvolle parochiezaal in Zemst. FERM 
Zemst, die de avond organiseerde, koos als goed doel BEDNET, een organisatie die er 
voor zorgt dat langdurig zieke kinderen de lessen in hun eigen klas kunnen blijven 

volgen. FERM Zemst gaf BEDNET een cheque van 750 euro.

Samana Eppegem (nieuwe naam voor Ziekenzorg) bezocht op 28 maart 
een 100-jarige in WZC Ambroos. Jeanne De Reys heeft jarenlang in 

Eppegem gewoond en was bijzonder goed gekend. “We hebben haar 
eens extra verwend met een mooi boeket bloemen”, zeggen kernleden 

van Samana Eppegem.
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Open deur bij Aquarand aan de Vaartdijk 126 in Hofstade. De “Jacqueline Lynch at Aquarand 

Exhibition & Open house” vernissage, georganiseerd door Guido en Ann Dekempeneer-Coppens 

was een groot succes. Een groepsfoto aan een gewaardeerd schilderij (boven). De buren van de 
Dijkstraat (onder) mochten uiteraard niet ontbreken (boven).

De paasstage van KFC Eppegem in de week van 4 tot 8 april was andermaal een groot 
succes. Ongeveer zestig deelnemers van de organiserende club en van voetbalploe-
gen van groot Zemst, verdeeld in zes groepen, konden spelenderwijze genieten en 

iets bijleren van geroutineerde trainers en begeleiders. Na afloop kreeg iedereen een 
geschenk.
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Reko Zemst gaf op zaterdag 26 maart op de rolschaatspiste van Eppegem 
het  startschot voor het Speedcriterium, een driedaagse skeeler wedstrijd 
georganiseerd door Zemst, RSC Tienen en Evergem. De eerste dag telde 

mee als provinciaal kampioenschap op de piste. In totaal kwamen 37 
Zemste renners in aanmerking voor het PK (8-9 tot 15-16 j.) Reko Zemst 

sleepte 6 van de 10 eerste plaatsen op het PK in de wacht: Linde De Roeck, 
Klaas Vermont, Maarten Lambert, Fons Trekels, Merel Haemels en Sietse 

Troost. Daarnaast behaalde Reko Zemst nog vijf keer een zilveren medaille.

Els Jacobs en vriendin Louisa Schiets organiseerden voor het eerst een muzieknamid-
dag in zaal ‘De Rode Roos’ in Hofstade, gebracht door niemand minder dan John Reels. 

De fans en sympathisanten waren bijzonder opgetogen en zongen luidruchtig mee met 
de liedjes van de goede oude tijd. Een foto van de gewaardeerde zanger John Reels, 

omringd door Els en Louisa mocht uiteraard niet ontbreken.



34

Na twintig jaar onderbreking kan Verbroedering Hofstade eindelijk nog eens terugblik-

ken op een onvergetelijke paasstage. Ondanks de gure weersomstandigheden was het 

van 4 tot 8 april sporten en dolle pret: een bezoek aan Technopolis, het Sport Vlaanderen 

domein, last minute puzzelen, indoor sporten, met als kers op de taart een bezoek van 

KV Mechelen basisspeler Rick Van Drongelen, die de tijd nam om foto’s te maken, enkele 

gouden tips en handtekeningen te geven. De slotdag met trampoline, penalty’s trappen met 

spelers van de eerste ploeg en aansluitend een fuif maakten de paasstage een top vijf-

daagse. “Nieuwe jeugd is altijd welkom”, zeggen de organisatoren.

Na een voor iedereen gekende pauze van 2 jaar, staan alle IMPULS dansers te trappelen 
om op 21 en 22 mei 2022 het beste van zichzelf te geven in GC De Melkerij.

De lesgevers beslisten om dit thema op een hoopvolle manier verder uit te werken. We 

gaan al dansend samen een mooie wereldreis maken. Reserveer snel je ticket via secre-

tariaatimpuls@hotmail.com. Laat jullie begeesteren door een 130-tal dansers tussen 5 en 

75 jaar jong. Kristel Ceuppens is jullie reisgids van dienst. De vier voorstellingen vinden 
plaats op 21 & 22 mei, telkens om 15 u en om 19.30 u. 
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Brasserie Oud Sempst

Brusselsesteenweg 86

1980 Zemst

0475/33.17.59

www.oudsempst.be

Assistentiewoningen Nestor
Brusselsesteenweg 158 - 1980 Zemst

Kijk voor het volledige 
programma op 
zorgbedrijfvlaanderen.be/
openingnestor

Interesse? Vooraf inschrijven is verplicht. Bel onze 
klantendienst op 03 431 31 32 en vertel ons met hoeveel 
mensen u komt, zodat wij uw plaats kunnen reserveren. 
Het openingsfeest wordt coronaproof georganiseerd volgens de 
op dat moment geldende richtlijnen.

Met rondleidingen, muzikale 
optredens, een live uitzending 
van Radio Refl ex, optreden line 
dancegroep, demo valpreventie, 
een buurtinformatiemarkt en 
een feestelijke receptie.

Kom een kijkje 
nemen in de
assistentiewoningen 
Nestor in Zemst

Met rondleidingen, muzikale 
optredens  live

zondag 
8 mei

van 10 tot 17 uur 
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Bloembinderij Floore
Grote keuze aan handgebonden frisse boeketjes, 

binnen- en buitenplanten

Openingsuren
Winkels Hofstade & Rijmenam: 
zaterdag 7 mei: 8u-18u
Zondag 8 mei: 7u-17u

Bloemenkramen: 
Hofstade (aan de kerk)
Booischot (Dorpstraat - pleintje aan bakkerij Dageraard)
zaterdag 7 mei: 8u-17u
Zondag 8 mei: 7u tot ...

Moederdag 
zondag 8 mei

Tervuursesteenweg 260
1981 Hofstade

-
Lange Dreef 38
2820 Rijmenam

-
0497 744 782 
www.floore.be 

®foto’s bloemenwinkel Rijmenam

Bloemen, planten 
en cadeau’s
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In de tuin

Nog niet zo lang geleden meldde ik terloops aan mijn teergeliefde dat ik tussen de klimplanten in onze tuin een 
vogelnestje gevonden had en dat er zelfs een klein spierwit eitje in lag te pronken. Volgens mijn buurman Walter, 
specialist ter zake, behoorde het eitje toe aan een bosduif. 

Tot mijn verbazing was mijn eeuwige toeverlaat in de wolken en wilde ze er zo snel mogelijk naar gaan kijken. 
Dat was verbazingwekkend omdat ze zich meestal niet zo ver in de tuin waagt. Haar actieradius beperkt zich 
hoogstens tot de limieten van ons terras. Dit omwille van de waanbeelden die ze heeft over wat er over die grens 
allemaal kruipt en vliegt, alsof we ergens in de jungle in Borneo wonen.

Toen we merkten dat de duif even het nest had verlaten, haastten we ons ter plaatse. Mijn teergeliefde bleek zo-
waar een beetje ontroerd door de aanblik van het eitje. Haar reactie deed me denken aan die van een kind van de 
lagere school dat naar een kinderboerderij gaat en daar voor de allereerste keer dieren in levende lijve ziet. Maar 
nu ik erop terugkijk, het was waarschijnlijk ook de eerste keer dat ze een ei zag dat niet in een kartonnen verpak-
king zat of op haar bord lag.

Ze verraste me nogmaals door de wens uit te drukken om ook eens met de handen in de aarde te woelen. Ze had 
ergens gelezen dat dit louterend kan zijn en ze wilde dus dat gevoel zelf ervaren. Achteraf gezien zou ik die erva-
ring niet als louterend beschrijven, integendeel. 

Ze was nog maar net enthousiast in de volle grond aan het graven toen toevallig een roze kronkelende regenworm 
in haar handpalm belandde. Dat arme beestje wilde niets anders dan gewoon terug te keren naar zijn gangetjes 
onder de grond, maar had pech dat hij de verkeerde persoon tegenkwam. In haar hoofd zag mijn teergeliefde er 
waarschijnlijk geen regenworm in maar wel een rosekleurige anaconda die zich van het ene moment op het ande-
re rond haar pols kon draaien om haar daarna zachtjes te beginnen wurgen.

Nadat ze in paniek het arme diertje meters ver had gekatapulteerd, en van de schrik bekomen was, raapte ze al 
haar moed bijeen en ondernam ze een tweede poging. Maar toen ik haar een paar minuten later hoorde zeggen 
hoe vreemd ze het vond dat daar een snijboon lag, wist ik al hoe laat het was. Nog voor ik kon reageren, realiseer-
de ze zich plots dat het helemaal geen snijboon was maar wel een groene rups met vele pootjes. De gil die ze toen 
slaakte, echode na tot in alle omliggende buurgemeentes. Het heeft me toch wat tijd gekost om de naaste buren 
ervan te overtuigen dat wij geen relatieproblemen hadden en dat er echt niets aan de hand was.

Met andere woorden, de hulp van mijn teergeliefde in de tuin was geen lang leven beschoren en daar was eigenlijk 
niemand rouwig om. Nadat ze het opgegeven had en naar binnen was gegaan, keerde de rust weer, niet alleen 
voor mezelf maar ook voor alle zichtbare en onzichtbare bewoners van onze tuin. Misschien was het mijn verbeel-
ding, maar uit alle hoeken van de tuin leek ik kleine zuchtjes van opluchting te horen. De mijne was iets groter. 

Alain – Térieur - Dierickx 
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to
: J
ea

n 
A
nd

rie
s

Alex & Alain
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Veilig in Hofstade!
HOFSTADE – De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Een twintigtal vluchtelingen hebben 
al opvang gevonden in onze gemeente. Het verhaal van Tatiana begint in Makarov, een klein stadje 
ongeveer 50 kilometer ten westen van Kiev. Al enkele dagen na de woeste inval in Oekraïne werd 
het kleine stadje gebombardeerd, en toen al maakte het Russische leger geen onderscheid tussen 
militaire doelwitten en de burgerbevolking. 

Vier dagen in de trein
En dan? “Het dorp waar we ons schuil 
hielden, lag een bepaald moment te-
gen een corridor waarlangs mensen 
uit Kiev naar het westen vluchtten. We 
wilden met een bus meerijden en de-
den teken om te stoppen, maar hij zat 
helemaal vol. Gelukkig kwam er daar-
na een karavaan auto’s aanzetten. Die 
bestond uit een vijftiental voertuigen 
en één ervan was bereid ons mee te 
nemen. Op met de drie kinderen naar 
de Poolse grens. Achteraf bleek dat 
een deel van die kleine karavaan het 
niet gehaald heeft en onder vuur werd 
genomen door Russische soldaten.”

Aangekomen aan de Poolse grens, 
werden ze door Poolse hulpverleners 
goed opgevangen en konden ze de 
trein nemen naar het Westen. “Het 
was een bijzonder lange rit. Ze duurde 
vier dagen, maar overal waar we stop-
ten, in Polen en in Duitsland, stonden 
hulpverleners klaar met eten, materi-
aal voor de babyverzorging en kleren. 
Je moet bedenken dat we letterlijk 
niets konden meenemen. Ik weet 
zelfs niet of mijn huis er nog staat.” 
Van de Poolse en Duitse autoriteiten 
kregen ze ook meteen telefoonkaar-
ten, zodat ze in contact konden blijven 
met familie thuis en mensen die ook 
op de vlucht waren. 

Opvang in Hofstade
Opgevangen in Brussel kregen ze te 
horen dat in het station van Antwer-
pen een opvanggezin klaar stond om 
hen voorlopige huisvesting te bezor-
gen. “Dat waren mensen uit Hofstade, 

die toevallig recht tegenover Zoya 
woonden en aangeboden hadden om 
ons tijdelijk onderdak te verschaffen. 
Omdat Zoya Oekraïens spreekt, was 
de link gemakkelijk gemaakt. Eind 
goed, al goed !” 

Nu Nederlands leren!
De eerste grote zorg gaat natuur-
lijk uit naar de kinderen. De tweeling 
Arthur en Sergy kunnen na de paas-
vakantie al in Vilvoorde terecht. Ze 
komen in een klas terecht  waar de 
kinderen ondergedompeld worden in 
de Nederlandse taal. 
Dat krijgt écht prioriteit, want zonder 
minimale taalbeheersing kunnen ui-

teraard geen andere vakken aange-
leerd worden. De beide jongens kijken 
ernaar uit, na de tragedie die ze heb-
ben meegemaakt. En daarna wordt 
het natuurlijk zoeken naar een klein 
flatje. 

En zo zitten we allemaal aan tafel bij 
Zoya Sysoieva in Hofstade, een inmid-
dels bekende figuur in onze gemeen-
te. Haar zus is er komen bijzitten. Zij 
woonde ook in Oekraïne maar heeft 
bijna onmiddellijk na het begin van de 
oorlog contact opgenomen met haar 
zus. 
Ze heeft een heel andere vluchtroute 
genomen. “Ik ben net als Zoya 

Op de foto staan 2 families, vlnr: Zoya (Sysoieva) en haar familieleden
Timur (Kovalenko) Kleinzoon van Zoya’s zus, Inna (Volosenko) (zus van Zoya), Alina 

(Kovalenko) (dochter van Inna)
Familie 2: Arthur (Vdovichenko), Tetiana ( Rudkivska )  (mama), Olexandra 

(Tereikivska), Serhii (Vodvichenko)
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E: info@verlinden-interieurbouw.be
T: 0496993027
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afkomstig uit Vinnitsja, een stad aan 
de oevers van de Bug, die door het 
noorden van Oekraïne stroomt en 
uitmondt in de Baltische zee. Toen de 
oorlog uitbrak, heb ik meteen plannen 
gemaakt om de kinderen en mezelf in 
veiligheid te brengen. Ik ben naar de 
grens met Moldavië kunnen trekken, 
vanwaar ik via Roemenië en Oosten-
rijk België heb kunnen bereiken. Die 
bestemming lag voor de hand want 
mijn zus woont hier al jaren.” 

Zoya werkt al jaren in België en woont 
samen met haar partner Philippe in 
Hofstade. 

Sbasiba
Voor de gelegenheid tolkt ze voor 
ons. Zoya heeft zelf ook nog familie 
in Vinnitsja. “Mijn ouders leven allebei 
nog, maar weigeren vooralsnog te 
vertrekken. 
Mijn vader is een echte patriot die zijn 
land niet wil verlaten.” 

Aan haar huis hangt trots de  
Oekraïense vlag uit. Sbasiba (dank U 
wel!), Zemst ! 

Zoya wil uiteraard zoveel mogelijk 
hulp verlenen aan de Oekraïnse be-
volking. “Mijn garage is volgestouwd 
met kleren en medicijnen. Die worden 
wekelijks opgehaald en dan meteen 
naar Oekraïne overgebracht, waar ze 
de duizenden ontheemden moeten 
helpen overleven. 

Wij zijn de Vlaamse bevolking en in 
het bijzonder de mensen uit Zemst 
bijzonder dankbaar voor wat ze al 
voor ons hebben gedaan.”

Tekst: Filip Buekens, 
foto: Jean Andries

#PlekVrij?
Heb je een plek in je huis vrij en 

ben je bereid om Oekraïners op de 
vlucht op te vangen? Stel je dan 

kandidaat voor crisishuisvesting via 
solidariteit@zemst.be. Vervolgens 
word je gecontacteerd voor verde-
re afspraken. Hou er rekening mee 
dat de vluchtelingen wellicht voor 
langere tijd opvang nodig hebben.

Op de website van Zoya vind je nog 
meer informatie over hoe je vluch-
telingen uit Oekraïne kunt helpen: 

https://www.studiozoya.be/
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Pinksterweekend brengt koers 
en halve marathon
ELEWIJT - Het Pinksterweekend in Elewijt kleurt, na twee blanco coronajaren, bijzonder sportief. 
Op Pinksterzondag staat voor het eerst in 29 jaar weer een wegkoers op de wielerkalender en de 
dag daarna op maandag 6 juni wordt de 46ste editie van ‘Den Elewijtse Halve’ en de jogging gelo-
pen. Op Pinkstermaandag gaat ook de Sint Hubertusprocessie uit.

“De BWB (Belgische Wielerbond) is 
bijzonder blij dat wij met onze club 
‘Steun der Jonge renners’ weer een 
wegwedstrijd organiseren. We wor-
den dan ook verwend met ondersteu-
ning”, zegt Luu Merckx, voorzitter van 
de wielerclub, “want veel organisato-
ren haakten af.” 

Focus op piste 
In Elewijt werd de laatste wegkoers 
gereden in 1993. ”Met de bouw van 
de wielerbaan heeft onze club zich 
jarenlang gefocust op pistemeetings 
en die kenden een groot succes. De 
wegkoersen werden verlaten omdat 
koersen op een piste gemakkelijker 
en veiliger te organiseren is”, vult Bart 
Lesage aan. Nu de wielerpiste on-
bruikbaar is en gesloopt wordt, con-
centreren we ons weer op een weg-
koers.”

De junioren -dat zijn renners van 17 
en 18 jaar- starten in de Villadreef 
om 16 u voor 19 ronden van 4,8 km 
met aankomst in de Driesstraat aan 
de voetbalkantine. De renners rijden 
hun wedstrijd voor een groot deel op 
de omloop van de halve marathon. 
”In het verleden zwaaiden hier onder 
meer Freddy Maertens, Tom Steels, 
Walter Naegels en Paul Van der Mer-
ken met de zegebloemen”, weet Bart.

46ste halve marathon
Op Pinkstermaandag komen de spor-
tieve vrouwen en mannen aan de 
beurt die het liefst op loopschoenen 

bewegen. Zij krijgen startgelegen-
heid in de 46ste editie van ‘Den Ele-
wijtse Halve’. Voor lopers met minder 
knaldrang is er ook de jogging van 5 
of 10 km. Andersvalide sporters en 
kinderen kunnen gratis starten in een 
korte jogging. De andere deelnemers 
betalen 6 euro bij hun inschrijving in 
het voetbalchalet waar ook de prijzen 
uitgereikt worden. Ze kunnen er ook 
gebruik maken van de douches.

Een monument
Met de 46ste editie is ‘Den Elewijtse 
Halve’ op één na de oudste wedstrijd 
over die afstand in België en met een 

erelijst aan nationale kampioenen en 
topatleten. Zelfs buitenlandse deel-
nemers uit Frankrijk, Nederland, Roe-
menië, Rusland en Djibouti vonden de 
weg naar Elewijt. Om een vergelijk van 
de looptijden mogelijk te maken werd 
de omloop secuur opgemeten door 
een landmeter. Lierenaar Stefan Van 
den Broeck liep in 2007 een scherp 
wedstrijdrecord met een chrono van 
1.06.09. Het was wachten tot in 2009 
op een eerste Elewijtse winnaar en 
dat lukte Pieter Vermont.

Tekst: Juliaan Deleebeeck, 
Illustratie: Lode Dries
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Spectaculaire kampioenen
EPPEGEM  -  Onze gemeente is opnieuw drie kampioenen rijker. Op 19 en 20 maart vond in Zaven-
tem het Belgisch Kampioenschap Sport Aerobics plaats. De zusjes Jinte (15) en Jenna (10) Laureys 
deden het schitterend en werden beiden Belgisch Kampioen Solo in hun leeftijdscategorie. Jinte 
deed het diezelfde dag nog eens over en mag zich samen met vriendin Tille Ceulers (14) dit jaar 
Belgisch Kampioen Duo noemen.

Sport aerobics bestaat uit complexe, 
intensieve bewegingen uitgevoerd op 
muziek. Het ganse jaar door wordt er 
getraind op een specifieke routine of 
uitvoering die ze voorstellen tijdens 
wedstrijden.

Jinte: “Elke routine is verschillend, 
maar enkele elementen zijn ver-
plicht zoals push-ups, jumping jacks 
en kicks. Vervolgens beoordeelt een 
zevenkoppige nationale en internati-
onale jury de uitvoering van verschil-
lende aspecten zoals de hoogte van 
de sprongen, het artistieke, de skills…
Jenna: “En je moet altijd blijven la-
chen. Ook al ben je nog zo nerveus en 
uitgeput.”

Dat de sport best wat inzet vergt, is 
een understatement? 

Jinte: “Jenna traint wekelijks zo’n 9,5 
uur. Ikzelf ben vijf dagen per week op 
de club en train ongeveer 11,5 uur.”

Maar ook voor de ouders is het best 
intensief. Mama Sara en papa Guy 
kunnen ervan meespreken, want elke 
dag staat er een training op het pro-
gramma.

Guy:  “De meisjes trainen niet alleen 
op verschillende dagen, maar ook op 
verschillende momenten. We zijn echt 
elke dag op pad om hen naar de trai-
ning te brengen of om hen op te ha-
len. Gelukkig hebben we een beurtrol 
met de ouders van Tille, want anders 
werd het zeer moeilijk.”
Sara: “School is uiteraard nog altijd 

het belangrijkste. Dat was ook een 
voorwaarde voor die intensieve trai-
ningen. Als de schoolresultaten eron-
der beginnen te lijden, zullen er keu-
zes gemaakt moeten worden. Maar 
gelukkig is dit nog helemaal niet aan 
de orde.”

Tijdens de lockdown werden alle fy-
sieke lessen geschorst en moesten de 
meisjes online hun training volgen. En 
dus werden de zetels en de eettafel 
noodgedwongen aan de kant gescho-
ven om voldoende ruimte te maken 
om thuis te trainen. 

Guy: “Maar dat was ik snel beu. Ik heb 
dan maar van de gelegenheid gepro-
fiteerd om de zolder helemaal in te 
richten. Nu kunnen de meisjes daar 
hun routines oefenen op de dansvloer 
voor de spiegelwand.”

Ik dacht: “Ik moet 
gewoon genieten, ik 
zie wel waar ik uit-
kom. En het heeft 
geloond!” (Jinte)

Ondertussen werd alle ijver en moeite 
beloond en behaalde Jinte een wel-
verdiende gouden medaille. Zo ver-
zamelde ze al een achttal medailles 
voor top 3-plaatsen, maar deze krijgt 
toch een extra speciaal plekje, vindt 
ze. Ook zusje Jenna mag met deze 
eerste plaats een prachtige driekleur 
toevoegen aan haar verzameling. 

Met vriendin Tille Ceulers vormt Jinte 
al vier jaar een duo. In 2019 werden 

ze samen al eens Belgisch Kampioen 
Duo en nu is het vier jaar later op-
nieuw prijs. 
Jinte: “We hopen later dit jaar onze ti-
tel te mogen verdedigen op het Euro-
pees Kampioenschap en het Wereld-
kampioenschap. De coaches hebben 
het finale beslissingsrecht, maar ein-
dig je in de top drie van het Belgisch 
Kampioenschap, dan is de kans groot 
dat je geselecteerd wordt voor het EK 
en het WK.”

Jinte, Jenna en Tille dansen al jaren bij 
RheAxion, een dans- en sportschool 
die afdelingen heeft in Melsbroek, 
Perk en Steenokkerzeel. Bij het grote 
publiek is sport aerobics misschien 
niet zo bekend, maar internationaal 
kent de sport toch grote belangstel-
ling. Zo konden de meisjes al proeven 
van internationale wedstrijden in o.a. 
Nederland, Frankrijk en Tsjechië. 
Jenna: “De Tsjechische meisjes zijn top. 
In Tsjechië is de sport echt helemaal 
ingeburgerd. Daar zijn ook verschil-
lende sportscholen, terwijl er bij ons in  
Vlaanderen slechts drie zijn. 
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Ook de Russische meisjes zijn altijd 
heel goed, maar die mogen door de 
oorlog voorlopig niet meer meedoen.”

Op de vraag wat hun ultieme droom 
is, blijft Jinte eerder bescheiden. Jinte: 
“Ik zou het super vinden om ooit een 
medaille te behalen op een EK of een 
WK.” Jenna daarentegen droomt al 
luidop van het hoogste schavot.

Wil jij het zelf ook eens proberen? 
Neem dan deel aan de omnisport-
kampen tijdens de zomermaanden 
of aan de open lessen. Op de website 
www.rheaxion.be vind je alle nodige 
info.

Tekst: Kim Willems, 
foto’s: RheAxionTekst: Kim Willems, 

foto’s: RheAxion

Kantoor
Zemst
zemst@bnpparibasfortis.com
T 015 618 590
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Bezoek onze nieuwe website! www.imperiavastgoed.be

Meer info? Volg ons op FB en Instagram.

Brusselsesteenweg 31 - 1980 Zemst 
Frans Reyniersstraat 10A - 2811 Hombeek
015 68 26 08 • info@imperiavastgoed.be
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