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Ellen
xxx

Vraag van de maand

Hoe vier jij Valentijn?

Valentijn is voor mij een échte hoogdag. Pak-

jes moeten niet per se duur zijn, maar een 

leuke verrassing verwacht ik wel. Iets zelfge-

maakt, daarmee scoor je bij mij altijd. Mijn 

man zou die dag het allerliefst gewoon on-

opgemerkt voorbij 

laten gaan met 

als cliché excuus:  

Valentijn vier je 

toch alle dagen. 

Om ervoor te zor-

gen dat hij het 

niet vergeet, be-

gin ik een kleine 

maand op voor-

hand al hints te 

droppen. Hij is een 

échte flauwe mop-

pentapper dus ik 

schuim het inter-

net af naar de leukste Valentijnsmopjes en 

vermeld daar dan subtiel bij hoeveel dagen 

hij nog heeft om iets te verzinnen.

=> In de rest van dit magazine kom je hier 

en daar de Valentijnsplannen van onze re-

dactieleden tegen. Heb je me zelf nog iets te 

vertellen? Stuur een mailtje naar 

info@dezemstenaar.com of post 

het op onze Facebookpagina!

Ik hou niet van de winter, geef mij maar zomer 
en zon. Zo gauw de zon door de wolken 
piept, moet ik naar buiten. Winterjas aan, 
muts op en even wat vitamine D opnemen. 
Ook zo tijdens het maken van uw favoriete, 
glossy magazine. Het artikel over de liefde 
in verschillende culturen las ik buiten op mijn 
terras om daarna met een lekker theetje 
binnen het relaas van Liesbeth De Wolf na 
te lezen. Ook van onze reeksen was ik weer 
onder de indruk: een moeder en zoon die 
samen tapdansen in ‘t zit in de familie, een 
diabetiespatiënte vertelt over wat eten voor 
haar betekent in Je bent wat je eet en Annick 
vond een toffe madame om aan te vragen of 
alles nog ça va was!  Voor de zoveelste keer 
weer allemaal nieuwe, boeiende verhalen in 
mijn mailbox vinden, daar krijgt een mens het 
ondanks de koude meteen warm van. Blij te 
zien ook dat Zemst zo massaal zoekt naar 
onze leeshond. Zoals u ziet: ‘de Zemstenaar’ 
maken geeft mijn dagen een gouden randje. 
Hopelijk doet ‘de Zemstenaar’ lezen voor u 
hetzelfde. 

Veel leesplezier!

Gebeten door social media? 
Verslaafd aan tinternet? Dan ben 
jij de online medewerker die we 
zoeken! Stuur een mailtje naar  
info@dezemstenaar.com om 
jezelf even voor te stellen en wij 
nodigen je uit voor onze volgende 
redactievergadering. Tot binnenkort!

Wij zoeken...
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Valentijn is niet echt een traditie bij mij. Al valt het nooit te betreuren 
dat je een bloemetje krijgt van een geheime aanbidder natuurlijk ;-)

Zelf laat ik die dag rustig aan mij voorbijgaan. De liefde is mooi en mag extra in de 
rode verf worden gezet, maar niet alleen op 14 februari. Elke dag een klein beetje 
romantiek, dat is voor mij Valentijn. 
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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 WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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“Wie was die tweede zangeres? Ken jij 
dat meisje? Welke knappe stem was 
dat?...” Vragen die op heel wat lippen 
lagen tijdens de pauze. Genoeg om op 
jacht te gaan. Op een wolf uit Eppegem. 
Op Liesbeth De Wolf: artistieke duizend-
poot en warmgevooisde dame. 

Musicals
We ontmoeten Liesbeth (28) in het 
Schrans, op de plek waar ze als dochter 
van kinesiste Rita haar jeugd beleefde. 
Met een mama als koorzangeres, 
een oma als violiste en een opa als 
trompettist, lag een artistieke, muzi-
kale carrière in de lijn der verwach-
tingen. Scheppers werd na enkele 
jaren ingeruild voor het Leuvense 
Lemmensinstituut (viool). Daarna liep 
ze school aan de Kunsthumaniora 
van Brussel. Zang won het stilaan van 
viool. Na nog wat conservatorium sloot 
ze haar studies af met muziekpeda-
gogie. Genoeg gelaarsd en geschoeid 
om een leven uit te bouwen rond haar 
grootste troef: haar stem.
Het kind dat al zingend bij de bak-
ker stond, kon van haar droom haar 
beroep maken. Liesbeth: “Meedoen 
in musicals, zingen en acteren, dat 
is mijn leven. Door Vlaanderen en 
Nederland toeren met Suske en 
Wiske-musicals, da’s gewoon de max 
voor mij. De Schimmige Schurken, de 
Circusbaron… Prachtig is dat!”

Kom je daarmee 
ook aan de kost?
“Momenteel ben ik 
verbonden aan het 
internationaal theater 
TOL, een soort mini-Cirque Du Soleil, 
als je wil. Maar mijn hoofdberoep is 
thans regisseur en stemactrice bij 
dubbing studio’s. Stemmen inspre-
ken in (animatie)films en reclame-
filmpjes. Jij kunt mij horen als Barbie 
of als heksje Lily.”

Carpe Diem
En nu heb je ook nog een single 
en videoclip opgenomen. Van 
wie is de tekst? 
“Er is nog hoop heb ik enkele jaren 
geleden zelf geschreven. Het is een 
Nederlandstalig nummer met een 
actuele boodschap in deze toch 
wel bizarre tijden die we nu mee-
maken. Vandaar dat ik het nu wou 
uitbrengen. De clip is futuristisch 
opgebouwd, maar met een positieve 
weerklank. Want hoe dan ook, we 
moeten altijd positief blijven. Carpe 
Diem, het dagje plukken, lachen en 
zingen, dat is mijn motto.” 
Het enthousiasme van Liesbeth lijkt 
wel onuitputtelijk: “Ik wil muziek 
brengen zoals ik het wil. Akoestisch. 
Maar ook pure jazz. Ik hou ook van 
lesgeven in muziekstages en met 
kleuterstukken bezig zijn.” 

Guido Belcanto
Liesbeth kijkt enorm op naar de 
Amerikaanse Lisa Simone, dochter 
van Nina. Dichter bij huis zijn vooral 
Annemie Gils - zeg maar de leading 
lady van de musical – en ook Wanda 
Joosten – een andere grote musi-
caldame – haar inspirerende voor-
beelden. Liesbeth is wel realistisch 
genoeg om te beseffen dat ze nog 
een lange weg heeft af te leggen om 
dat niveau te bereiken. Ze voelt zich 
dan ook niet te min om op te treden 
als achtergrondzangeres bij recep-
ties of bedrijfsfeestjes. (Boeken via 
www.liesbethdewolf.com of mailen 
naar de.wolf.liesbeth@gmail.com). 
Vóór we afscheid nemen trekt 
Liesbeth aan mijn mouw en fluistert 
in mijn oor: “Alex, ik kan je een primeur 
verklappen voor ‘de Zemstenaar’. Op 
26 februari treed ik op in de Melkerij, 
samen met Guido Belcanto! Leuk 
hé!” En of Liesbeth! Een dikke merci 
voor deze scoop. Tot dan!

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Laat het dit jaar 366 dagen 
Valentijn zijn, zo hoef je op 
14 februari niet benauwd te zijn.

Warmgevooisde Wolf
EPPEGEM – Ze leerde viool spelen toen ze amper drie 

was. Ze was Wiske in de musicals en theatershows 

van Suske en Wiske. Ze leende haar stem voor Barbie-

reclames. Ze was te zien als Lore in Familie. Recent 

nam ze met Er is nog hoop haar eerste single en ook 

videoclip op. Wij leerden haar kennen bij de opening 

van GC De Melkerij: Liesbeth De Wolf, alias D-Wulf.

Liesbeth De Wolf: "Akoestisch 
spelen en toeren, graag ja!"
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Al van toen ze nog klein waren hebben 
Tom Deroover en Sophie Spiessens 
de microbe van de paddenoverzet te 
pakken. Toms vader vertelde hem hoe 
belangrijk deze insecten- en slakken-
eters zijn voor de natuur en leerde hem 

de kneepjes van het vak. Dat gaat zo: 
je wacht tot het donker wordt, je stelt je 
op op een plaats waarvan je weet dat 
die in trek is. Binnen de paar minuten 
zal je geritsel horen en kan je aan de 
slag. Veel heb je daar niet voor nodig: 
een emmer, een goeie zaklamp en 
een fluovestje voor je eigen veiligheid. 
En veel liefde voor het vak. “Maar die 
komt vanzelf”, vertelt Anneke. “Eens je 
erin zit laat het je niet meer los”, lacht 
ze. Al voegt ze eraan toe dat je wel 
een hele tijd beschikbaar moet zijn. 
De periode van de paddentrek begint 
ongeveer eind februari en kan zes tot 
zeven weken duren. In elk geval heeft 

het geen zin om met je emmer aan 
de kant van de weg te gaan staan als 
de temperatuur niet boven de acht 
graden uitkomt. En het moet liefst ook 
lichtjes regenen en bij voorkeur wind-
stil zijn. Dat zijn de optimale weers-

omstandighe-
den voor een 
efficiënte hulp-
actie, waarbij je 
tot 300 beestjes 
op één avond 

kan overzetten. 

Drie acties
Tom zet al jaren met een groep vrijwilli-
gers padden over aan 
het Rubenskasteel 
in Elewijt. Twee 
andere acties ont-
stonden recenter 
op de knelpunten 
Kampenhoutsebaan 
en de Pater 
Penn inckxs t raa t 
(het Molenveld). 
Op die laatste 
plaats beloofde 

de gemeente om, net als aan het 
Rubenskasteel, schermen te plaatsen 
tijdens de oversteekperiode. Daar wor-
den dan om de tien meter een aantal 
emmers ingegraven die de padden 
opvangen. Het mensenwerk dat daar-
bij komt kijken moet dan ’s morgens 
gebeuren in plaats ’s avonds.  Maar 
voor beide shiften zijn nog wat helpers 
nodig.  “Kinderen vinden dit meestal 
een leuke en spannende activiteit”, 
vertellen de vijf helpers nog. “Maar 
natuurlijk is dit weggelegd voor iedere 
natuurvriend. En je moet uiteraard niet 
constant beschikbaar zijn.”
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Bram Delwiche 

Krolse padden op pad

GROOT ZEMST - Vanaf eind 

februari beginnen pad-

den, bruine kikkers en 

salamanders aan hun 

grote trek naar het water 

om ‘te doen wat nodig is’ 

voor de voortzetting van 

de soort. Ze houden daar-

bij geen rekening met 

autowegen die op hun 

pad opduiken. Daarom 

worden ze geholpen door 

mensenhanden, waaron-

der die van Tom, Anneke, 

Marcel, Sophie en Linde. 

Helpende handen gevraagd!
Wil je graag (letterlijk) de handen uit de mouwen 
steken om de diertjes te helpen bij een verkeers-
veilige doortocht naar het water?             
Neem dan contact met
Zemst: Tom Deroover: tderoover@gmail.com 
Hofstade: Anneke Vanovermeire: anneke.natuur@
gmail.com, 0474 67 34 18
Hofstade: Sophie Spiessens: sophie.spiessens1@
telenet.be, 0473  24 81 39
Elewijt: Linde Van Ishhoven: vanishoven@yahoo.com  

“In 2014 hebben we 2700 
amfibieën overgezet”

Van links naar rechts: 
Linde, Liese, Anneke, 
Tom, Sophie en Marcel.
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•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

•  Gepatenteerde gelaste scharnier-
systemen in aluminium met 
roestvrije (INOX) scharnieren 

•  Alle RAL kleuren of zelf- 
reinigend krasvrije structuurlak-
ken 

Exclusief in kwaliteit

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst 
tel. 015 41 41 42  - fax 015 41 41 44

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 

201108ZemstenaarAdverts.indd   1 23/08/11   01:04

Je BroodNodig broodshop: vers, ambachtelijk brood op elk moment.
BroodNodig, 12 zelfbediening-broodshops, elke dag open van 05.00 tot 23.00 uur.
Hofstade: Tervuursesteenweg 5 / Tervuursesteenweg 233 - www.broodnodig.be

“Deeg, rust en stabiliteit.
Brood op tafel, rust en stabiliteit.
Het leven, rust, stabiliteit en liefde...”

Marc Van Eeckhout,
3e generatie warme bakker
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ZEMST - Bij ’t Zit in de familie gaan we elke maand op zoek naar een 

Zemstse familie met een speciale band, traditie of hobby. Deze keer 

nemen we je mee naar de tapdanswereld van Katrien De Boeck en 

Pol Dries (8), een moeder en zoon die deze zeldzame hobby delen. 

Tapdansen met het gezin

Zijn jij, je mama en je oma allemaal 
in hetzelfde trouwkleed getrouwd? 
Maken jij en je vader elke zondag 
hetzelfde geheime familierecept? 
Heeft iemand in jouw familie zijn 
grootste passie aan jou doorgege-
ven? Als je ook zo’n familietradi-
tie hebt en je wil wel eens in deze 
reeks verschijnen, mail dan naar  
info@dezemstenaar.com en wij 
nemen contact met je op. 

Katrien voelt zich 
helemaal in haar 
element in haar 

tapschoenen.
Pol is een echte heer 
in zijn tapdansoutfit!

Samen dansen
Niet veel mensen doen tapdans, nog 
minder mensen doen het samen 
met hun kinderen. Toch kwamen Pol 
en Katrien op dat idee. Voor Pol was 
het helemaal nieuw, voor Katrien 
een nieuw begin. Katrien: “Ik deed 
zelf vroeger tapdans en heb dat ook 
gedaan tot ik hoogzwanger was van 
Pol. Nadien heb ik de draad  niet meer 
opgenomen. Nu Pol oud genoeg is, 
wou hij heel graag tapdans doen. 
Dat maakte voor mij de drempel 
bijzonder laag om er opnieuw mee 
te beginnen. We zochten naar een 
plaats waar voor mijzelf de uitda-

ging lag om weer het dansniveau te 
halen waar ik toen stopte en waar 
Pol bij de beginners kon starten. 
Dat vonden we in Antwerpen-stad, 
op dezelfde dag.” 

Avondje uit
Dus trekken Pol en Katrien er één 
keer per week een avondje op uit, 
een echt moeder-zoon momentje. 
Ze eten samen in de auto, kunnen 
ongestoord babbelen en zingen 
mee met de radio. Ze zijn allebei 
gebeten door de tapdansmicrobe, 
maar vinden het minstens even 
leuk om eens samen weg te kun-
nen zijn. Katrien: “Pol en ik zijn heel 
trots op wat we doen. Mensen spre-
ken er ons over aan en vinden het 
leuk dat we dat kunnen delen.”

Gezinshobby
Pol en Katrien volgen niet dezelfde 
lessen. Pol gaat eerst en een uurtje 
later is het aan Katrien. Intussen kij-
ken ze naar elkaars les en maken 

filmpjes van 
de moeilijke passen. Katrien: “Pol is 
het enige kind in zijn les, de rest zijn 
volwassenen. Daarom oefenen we in 
het weekend de passen die we nog 
niet echt onder de knie hebben aan 
de hand van de filmpjes. Mijn twee 
andere kinderen, Ward en Linde, oefe-
nen dan meestal mee zonder tap-
schoentjes. Wanneer zij oud genoeg 
zijn, mogen ze uiteraard ook mee. Wie 
weet wordt het nog een gezinshobby!” 

Tekst: Laura Schoevaers, 

foto’s: Katrien De Boeck
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Elly Bruylandt, met 30 jaar ervaring, was voor ons de geschikte persoon om raad te vragen welke en hoe we onze 
make-up het best aanbrengen voor dit liefdesfeest. De jaren ervaring in de modeshowwereld en de gevraagde 
schminksessies in haar eigen zaak verplichten haar om nauwgezet de trends op te volgen en haar klanten dage-
lijks te adviseren.

Make-up tips voor 

Valentijn
ZEMST-LAAR - Valentijn, de dag van de liefde! Even een dag om stil te staan bij de liefde die je voor 

elkaar voelt en… wie wil er dan niet op zijn mooist naast haar vriendje of man staan?  Waarschijnlijk 

staan we tientallen minuten voor de kleerkast om de juiste en meest sexy jurk te kiezen. De combi-

natie make-up, het haarkapsel en de sexy kledij moeten onze geliefde doen verbazen. 

Details
Na de basis is het tijd om de 
details aan te brengen. De kleur 
van de oogschaduw kies je in 
functie van je kleding. Durf gaan 
voor een glanzende oogscha-
duw. Het geeft een feestelijk 
effect en vooral de stralende 
ogen die je die avond nodig hebt. 
De mascara is een opvallend 
detail en is uiteraard een must 
die het geheel afmaakt.
Een vleugje blush geeft een 
gezonde kleur, maar maak als-
jeblief geen bolletjes. Als laat-
ste kies je voor een feestelijke 
lipstick die in harmonie is met 
je kleding en make up.  Rode 
lipstick blijft de nummer één 
voor deze lievekesdag. 

De basis
Elly wil graag met ons enkele tips delen. Eerst en vooral: zorg voor 
een goede basis en gebruik een hydraterende dagcrème. Door een 
goede basis te leggen oogt de make-up het mooist. Breng nadien de 
dagcrème aan met een sponsje en eventueel een primer, dit is een 
onderlaag om de make-up beter vast te houden, ook een aanrader.  
De volgende stap is een dunne laag foundation die de kleur van 
je eigen huidskleur heeft. Smeer niet te dik anders krijg je een 
geplamuurd effect. Veeg het mooi egaal uit zodat je een natuurlijk 
effect krijgt. En om het egaal effect nog te verbeteren kan men vlekjes 
of vervelende oneffenheden camoufleren met een concealer (=een 
camouflagepen).  Wat poeder gebruiken, geeft een matterend effect, 
want een glimmende huid doet afbreuk aan een feestelijke look. 
Ziezo, de basis is gelegd.
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Nina Meyssen kreeg bij Elly 
een Valentijn make-upsessie 
en met een mooi sexy kleedje 
werd zij klaargestoomd voor 
een Happy Valentine!

Wij wensen jullie alvast een 
liefdevolle avond met sexy 
look.

voor na

Make-up van je ogen
Bij  het opmaken van je ogen kan je kiezen voor smokey eyes. De benodigdheden voor het maken 
van smokey eyes zijn redelijk simpel. Al helemaal wanneer je een smokey eyeskit koopt waarin 
de verschillende kleuren oogschaduw al samen zitten. Buiten de oogschaduw hoef je alleen nog 
bepaalde basics te hebben, zoals eyeliner, mascara, wimperkruller, primer en verschillende borstel-
tjes. Een stappenplan vind je op de facebookpagina van Elly Bruylandt. Je kan uiteraard ook kiezen 
voor één of meerdere oogschaduwen in combinatie met je kledij.

Tekst en foto’s: Karin Andries

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

• Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
• Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
• Dakgootbekleding in PVC
• Gootreparaties
• Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
• Gevelbekleding in diverse materialen

Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159

1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - www.dakwerkendedonder.be

De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be
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NIEUW : 
VERHUUR VAN 

LUXE MOBILHOME
Bij inleveren van 

deze bon
-10% op de officiële 

huurprijs
bij het huren van 

mobilhome
Info 0494/738521

Enkel geldig in februari 2016

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be

Erik Peeters  Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN
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Ter hoogte van het dierenpark 
Planckendael, loopt de Barebeek via 
een duiker onder het kanaal Leuven-
Dijle (de Leuvensevaart) door. Deze 
constructie zorgt voor een plaat-
selijke vernauwing van het kanaal, 
wat erg hinderlijk is voor de scheep-
vaart. De vaargeul is er slechts 8,20 
meter breed. Vroeger, toen een gela-
den Spits of Kempenaar (type van 
vrachtschepen) door de vernauwing 
voer, sprongen jonge waaghalzen op 
de boot en liepen over naar de over-
kant. Het stond stoer om het gevaar 
en de boze schipper te trotseren.

Uitgraven 
Waterwegen en Zeekanaal NV laat 
nu, in samenspraak met de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), de duiker 
aanpassen zodat het kanaal kan 
verbreed worden en meteen ook 
de ‘knik’ in het jaagpad op beide 
oevers kan worden weggewerkt. De 
Barebeek voert veel oppervlaktewa-
ter af vanuit Perk en haar vallei door 

Elewijt en Hofstade naar de Dijle, en 
ook water van het zuiveringsstation 
van Hofstade. De beek zal die func-
tie ook uitoefenen tijdens en na de 
werken. De waterhuishouding in het 
gebied blijft dus ongewijzigd.
De buizen voor de duiker worden langs 
de kant van Hofstade en langs de 
kant van Planckendael met een paar 
meter verlengd en aan beide kanten 
van een nieuwe kopmuur voorzien. 
Daarna wordt de verbreding van het 
kanaal uitgegraven. In die fase is het 
mogelijk dat de scheepvaart voor een 
korte tijd stilgelegd wordt.
Om de werken te kunnen uitvoeren 
moet langs beide zijden van het kanaal 
het jaagpad tijdelijk afgesloten worden. 
Langs de kant van Hofstade is er een 
bewegwijzerde omleiding voor fietsers 
via Prinsenveldstraat en Vijverlaan en 
langs Mechelse zijde via de Trianonlaan, 

Leuvensesteenweg en Motstraat. In de 
zomermaanden juli en augustus zal 
het jaagpad wel weer toegankelijk zijn. 
De verlenging van de duiker en het ver-
breden van het kanaal kost 1.6 miljoen 
euro en de werken zullen vermoedelijk 
tot het einde van 2016 duren.

Toch wat ongerustheid
Hofstadenaars uit de wijk Ambroos 
zijn er niet helemaal gerust in en wil-
len weten of de werken enig risico op 
een breuk inhouden en hun wijk onder 
water kan komen te staan, zoals in 
oktober 1958 al eens gebeurde. “We 
legden de waterleiding onder de vaart 
aan tussen Hofstade en Muizen”, zegt 
Hofstadenaar Gust Lobijn. ”Door nala-
tigheid van de hoofdaannemer brak 
de dijk ter hoogte van de boerderij Jan 
Luyten en liepen de weilanden van 
de Ambroos onder water. Intussen is 
het hele gebied er volgebouwd.”
Waterwegen en Zeekanaal verwacht 
er nu geen problemen. “De aannemer 
is in dat soort werken gespecialiseerd 
en beheerst de risico’s. We werken ook 
met betere materialen. Een breuk in 
de bestaande duiker lijkt heel onwaar-
schijnlijk, want die is nog heel stevig”, 
zegt communicatieverantwoordelijke 
Kevin Polfliet.

Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

Kanaal wordt plaatselijk verbreed
HOFSTADE - Op 4 januari startte 

Waterwegen en Zeekanaal met 

aanpassingen aan de duiker van 

de Barebeek, onder het kanaal 

Leuven-Dijle, in Hofstade.

Bij de dijkbreuk in 1958 werd het gat met zandzakjes dicht gemaakt.

De duiker van de Barebeek wordt verlengd.
            



17

 

     

di. t/m zat. vanaf 9 uur 
liefst na afspraak

ook ‘s avonds na 18 uur
zaterdagnamiddag gesloten

Stationslaan 27 - 1980 Zemst
015 62 00 65

Schoonheidssalon

SHINZO
Specialiteit:

antiaging behandeling gelaat

Nieuw:
• Nannic de perfecte strijd tegen

veroudering
• Huyaluronic behandeling Klapp e.a.     

• Microdermabrasie succes bij
beroemdheden en in de media
• Skinstimulator versterkend

programma voor de gelaatsspieren
• Natuurlijke behandeling Dr. Renaud

bloemen en planten
• Ontharen met was en body sugar

• Hand-en voetverzorging
• Lichaamsverzorging

• Medex kleipakking en massage
• Klapp benenpakking met

mechanische lymfedrainage
• Nannic slim & firm – actief

verwijderen van vet en cellulitis
• Permanente make-up ogen en

wenkbrauwen
• Zonnebank

Producten: Klapp Dr.Renaud Nannic
Gehwohl make-up  Eva Garden
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bvba

Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be

Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen

Alle gyprocwerken
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Viktor Rafalovich en Irina Lebedeva uit Kazachstan:
“Hoewel we op een gemengde 
school zaten, trouwde niemand 
met een meisje van de eigen 
school. Het gras was altijd groener 
op een andere school. We gingen 
naar dansavonden in de foyer van 
de lokale bioscoop, vóór de film-
voorstelling. Vermits rockmuziek 
verboden was, luisterden we naar 
singer-songwriters die liedjes 
maakten over het leven en voor 
politieke propaganda zorgden. In 
mijn tijd (de jaren tachtig) riepen ze 

bijvoorbeeld op om voor de Baikal Amorska Magistral-spoorlijn te gaan werken in Siberië, een prestigeproject van 
Bresnjev. Voorlichting op school bestond bij ons niet, onze ouders vertelden dat we in de kool gevonden waren 
en over seks werd niet gepraat. Onze dochter was acht toen ze op een schooluitstap in Planckendael bij de apen 
de geslachten ontdekte!”

Liefde in andere culturen
ZEMST - In de aanloop naar Valentijn baande ‘de Zemstenaar’ zich een weg naar de slaapkamers van 

anderstalige Zemstenaren. Figuurlijk dan toch. We staken ons licht op in het Babbelcafé van Zemst. 

Nieuwsgierig als we zijn naar hoe mensen leven, werken én liefhebben, hier en elders…

Maleki Manochehr (en Mandana Jahani Sartang) uit Iraans Koerdistan:
“Tot ik acht jaar oud was, was het oorlog. Ik had geen huis of school en woonde in een tent. Daarna ging ik naar school 
in het Perzisch. Dat was niet mijn moedertaal, maar er waren geen Koerdische (school)boeken, dus ik kan het ook 
niet lezen of schrijven. In Koerdistan mocht je niet hand in hand lopen of kussen en op homoseksualiteit stonden 
zware straffen. Er was geen sprake van samenwonen zonder te trouwen. Mannen zochten een vrouw, maar vrouwen 
zochten niet. De ouders kwamen bij elkaar en beslisten over het huwelijk. Bij de bruiloft ging het meisje met één 
familielid naar de familie van de man. Die verwant bleef dan in de slaapkamer tot het huwelijk “geconsumeerd” 

was, want dan was het bewijs gele-
verd dat het meisje een echte vrouw 
was én nog maagd. Anders werd 
ze afgekeurd en terug naar huis 
gestuurd! Bij traditionele Koerden is 
dat nog zo. Vaak gaan ze terug naar 
Koerdistan om een bruid te halen.
Na de dood van Ayatollah Khomeini 
kwam er veel meer vrijheid, ons 
hoofd ging open! De jongeren ken-
nen Valentijn nu via het internet en 
de laatste tien jaar is er enorm veel 
veranderd, vooral in de steden.”
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Wij vieren Valentijn eigenlijk helemaal niet. Deels omdat we ons storen aan het 
commerciële opbod die dagen, en anderszijds omdat wij ons “kennismakingsjubi-
leum” vieren op 28 januari. We hebben elkaar ontmoet op de dag dat de Space 
Shuttle ontploft is. Van een knal gesproken...

Steven Steel uit Engeland:
“Mijn vrouw en ik kregen elkaar in het 
oog in een tram vol zatte Engelsen. Ik 
was de enige die nog niet getrouwd 
was én nog nuchter genoeg was om 
rechtop te staan. Ik ben afkomstig uit 
Bristol en mijn toekomstige had daar 
een tante, dus we hadden onmiddel-
lijk iets gemeen om over te praten. In 
zekere zin is dat typisch omdat open-
bare plaatsen voor Britten blijkbaar 
uitermate geschikt zijn om verliefd te 
worden en zelfs de liefde te bedrijven. 
Je hebt er die ‘het’ doen terwijl de dub-
beldekkers voorbijrazen!”

Jeroen van der Meulen uit Nederland:
Wij zijn traditioneel wat 
‘vrijer dan hier, al hangt 
dat heel erg af van waar 
je vandaan komt. De 
Randstad (Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag 
en Utrecht) verschilt 
heel erg van de ‘Zwarte 
Kousenband’. Dat is een 
strook van Zeeland tot 
Overijssel waarin veel 
streng gereformeerden 
wonen, die bijvoorbeeld tegen inentingen, orgaandonaties en 
bloedtransfusies zijn. Ikzelf kom uit het Nieuwe Land, het inge-
polderde gebied van de Zuiderzee. De bevolking daarvan werd 
geselecteerd op basis van regio, sociale achtergrond en beroep, 
zodat men als het ware een staalkaart van heel Nederland bij-
eenbracht. Dat zorgde bijvoorbeeld voor het ontstaan van een 
standaardtaal, want al die dialecten begrepen elkaar anders 
niet. Waarschijnlijk zijn we op gebied van moraal ook een door-
snede van Nederland. Wat publieke uitingen van liefde betreft 
geldt hier hoe gekker hoe beter. Maar wat ik dan weer bijzonder 
gek vind: hier in België ‘koop’ je kinderen. Die uitdrukking heb ik 
in Nederland nog nooit gehoord!

Tekst en foto’s: Ilse Van de Velde
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De zon schijnt, maar ‘t is berekoud als ik Anneke Arts uit 
Zemst aanspreek. Ze is op weg naar de bibliotheek. “Ik heb 
mijn vrije dag vandaag en daar geniet ik van. Weet je wat 
me is opgevallen op mijn fietstochtje naar hier? Iedereen 
is goedgezind. Zelfs mensen die ik niet ken zeggen dag als 
ik voorbij kom. Dan ben je toch vanzelf opgewekt”, lacht ze. 
 
Op mijn vraag of ze iets met boeken heeft, antwoordt Anneke 
bevestigend. “Ik lees ontzettend graag. Vooral ‘s avonds, net 
voor ik ga slapen. Echte ‘me time’ waarvan ik rustig word. Op 
dit moment zijn de thrillers van Lars Kepler mijn favorieten. 

Ik heb net ‘Contract’ uit. Echt goed. Ik 
ga dadelijk nog een andere titel 

ontlenen.”
 
Heeft ze thuis dan ook 
een grote bibliotheek? 
“Absoluut! Je zal er wel 
weinig romans in vinden. 

Daarvoor kom ik naar de bib. 
Als ik boeken koop, zijn het 

naslagwerken over de natuur. Dat 

is een andere hobby van mij. En daar kan ik veel geld aan 
uitgeven. Soms zelfs een beetje te veel.” 
 
“Weet je, ik heb zelf al meegewerkt aan een boek. Eentje 
over wandelingen in Bulgarije. Niet zelf geschreven, maar 
wel nagelezen. 
En de wande-
lingen mee 
uitgestippeld. 
Dat was een 
goed excuus 
om ze zelf ook 
te kunnen doen. 
Je moet toch 
zeker zijn dat 
de informatie in 
zo’n boek cor-
rect is. Een hele 
leuke ervaring 
was dat. Zeker 
voor herhaling 
vatbaar.” 

Ça va?

Onder het motto ‘Het leven is al grijs genoeg’, kijkt onze reporter Zemstenaars recht in de ogen met één 

vraag op de lippen: “Dag mevrouw. Dag meneer. Ç a va?” Deze maand: Annekes boekenliefde. 

Tekst en foto: Annick Colman

Boeken maken 
Anneke blij.

 

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@telenet.be
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De opbrengst van het Wereld Weits Buffet gaat 

dit jaar naar kinderboerderij ’t Gulderijtje. Ilse 

Verhoeven reikte een cheque uit van 1.000 euro. 

De Zemstse KMO-stuurgroep en het gemeentebestuur 
organiseerden voor de Zemstse ondernemers en 
zelfstandigen een nieuwjaarsreceptie. Voor het eerst 
konden de talrijke aanwezige ondernemers in het 
gloednieuwe GC Melkerij klinken op het voorbije en 
komende jaar. 

De familie Van Roey uit Zemst won de hoofd-
prijs van het steakfestijn van FC Zemst. Van 
manager Jürgen Deman mocht Nele het 
stoomstrijkijzer, geschonken door Electro 
Vertongen, in ontvangst nemen.

De lunch van de Leige Portemonnee van VV Elewijt was andermaal 

een groot succes. Tachtig inschrijvingen maakten er een gezellige 

smulpartij van. Het bezoek van de Koninklijke Harmonie Sint-Huber-

tus, die driekoningen kwamen zingen, maakte het feest volledig.
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Incovo selecteerde per gemeente de twee mooiste en origineelste kinder-tekeningen voor op hun vuilniswa-gens. Maya Verstraeten (10) van De Pimpernel en Lotte Van Herck (10) van De Regenboog werden verkozen uit de 234 ingezonden tekeningen. Ze kregen een grote afdruk van hun tekening mee naar huis.

Bin Zemst Centrum, Bos en Laar gingen vanaf 1 januari 2016 
officieel van start. “Wij treden in de voetsporen van onze 
andere Bins (zoals Weerde, Elewijt, Hofstade en Eppegem). We 
hebben al 115 leden, maar doen toch een oproep om nieuwe 
leden bij te krijgen.” Info: binmailzemst@googlegroups.com.

Reko Club Zemst huldigde eind december WK deelnemers Nymphe Keuleers 
(brons), Anke Vos (top 15) en Ellen Van de Catsye. De jeugd van miniemen tot 
scholieren kregen een diploma en de competitietrainers een aandenken.

Tijdens de vredesreceptie van AZIZ begin 

januari werd het theaterstuk Wachten 

opgevoerd onder de regie van Kokkallad 

Rasem, gewezen asielzoeker van het 

lokaal opvanginitiatief van Zemst.
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Nieuwjaar vieren na een oefenwedstijd bij VV Elewijt. “Met 

leuke tooghangers van alle leeftijden is het altijd een 

gezellig samenzijn”, ervaart men bij groenwit.

Tijdens de nieuwjaarsdrink voor klanten en buren in café Amadeus zorgde uitbaatster Marleen dat de dorstigen met een taxisysteem huiswaarts konden. “Met dank aan de Egleghemse zeevissers, die hier hun clublokaal hebben”, zegt Marleen. Discobar Gino, Swakke (burgemeester van Bos) en “plekkers” zorgden voor leute en plezier.

Half december organiseerde de Koninklijke Fanfare Hoop in de Toekomst uit Eppegem hun jaarlijks Wintercon-
cert. Dit jaar was het thema Eurosong For Bands. De luisteraars genoten van muziek uit heel Europa en konden 
daarna stemmen op het sterkste land. Ook het jeugdsamenspel en de notenleerklas traden op.
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie van FC Eppegem onderstreepte voorzit-

ter Jan Van Asbroeck de goede werking van de club. Lofwoorden voor 

de prestaties van de eerste ploeg en de sportieve staf, de steun van 

de spontane vrijwilligers, de tapsters en de sponsors. Trainer Greg 

Vanderidt blijft ook volgend seizoen hoofdcoach van de club. 

Eind december werd tijdens Doeland de sporthal van Sport Vlaanderen Hofstade opnieuw omgetoverd tot een spel- en sportparadijs. Kin-deren tussen 3 en 10 jaar konden zich uitleven in verschillende bewegingsthema’s. Dansen (foto boven) en de springkastelen (onder) werden door de allerkleinsten fel gegeerd. 

Profrenner Jasper Stuyven kwam langs tijdens de opleiding van de miniemen en aspiranten van de VWS in het 
domein van Sport Vlaanderen Hofstade. Tussen 7 en 14 jaar en zin in wekelijks fietsplezier met permanente 
opleidingen met de MTB, crossfiets en koersfiets? Info: ingrid.mekers@fros.be of 0477-308470.
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Marc Van Steenwinkel

Zemstsesteenweg 87
1981 Hofstade 

(Zemst)

Tel.&Fax:  
015 61 79 60

GSM:  
0476 21 81 60

mvsvloerwerken 
@telenet.be

Alle vloer- en wandtegelwerken
Badkamerrenovatie van A tot Z

Opritten en terrassen
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Jean-Pierre Vingerhoeds was zijn naam. Maar omdat hij steeds met 
een belachelijk gepimpte witte Datsun rondreed, ging hij in het koe-
riersbedrijf door het leven als Johnny Datsun. Klein van stuk, beetje 

buikje al, licht kalend en met wat pezzewol op zijn wangen om de pokdalige 
natuur ervan te temperen. Met zijn bokes keurig in zilverpapier verpakt en 
zijn thermoske zwarte koffie in zijn calpain. Linea recta van bij hotel mama. 
Hij zou het maken als pakjesbezorger… dacht hij. Ware er niet het pestgedrag 
van de dames op de klantendienst en de klojo’s van de dispatch. Zowat 
alle klotejobkes kenden maar één bestemmeling: Johnny Datsun. Zware 
postzakken op het spitsuur oppikken in kleine Brusselse éénrichtingsstra-
ten of op plaatsen waar je honderden meters moest lopen wegens parke-
ren verboden. GSM, GPS & Co waren toen nog lang niet geboren. Badend 
in oeverloze okselvijvers kwam Johnny dan beduusd zijn beklag doen. Bij 
supervisor Pierrette Vander Flaas. Een Brussels zinneke, nu eens poeslief 
dan weer bitch met stipnotering. Maar eigenlijk wel een wreed stuk. Daar 
kon je niet omheen. Letterlijk en figuurlijk. Met T-shirts van ruim een maat te 
klein of blouses waarvan sommige knoopjes nog nooit hun passende gat 
hadden gezien. En rokjes die stamden uit de tijd dat stof heel duur moet 
zijn geweest. Allemaal dingen waarvoor (gezonde?) mannen (niet?) op hun 
hoede zijn. En waardoor Pierrette niet van straat geraakte. Maar Johnny deed 
het ogenschijnlijk niets. Of was er iets anders aan de hand? 
Op het obligate nieuwjaarsfeest van de firma kwam hij aangescheurd in 
zijn … jawel … witte Datsun, een uitdagende vamp, Pierrette, aan zijn zij. 
Schuchtere uitersten die elkaar hadden geraakt, gevonden. Hij was dus 
toch niet van de andere kant.
Kort nadien verruilde ik het drieletterige koeriersbedrijf voor een ander 
drieletterig koeriersbedrijf. Johnny verdween uit beeld… tot vele jaren 
later aan een toog op Graspop. Aan de Boeretang in Dessel. Met Patrick 
– Patje Boem Boem – Goots. Johnny en Pierrette, fully dressed in black. 
Schuddebuikend headbangend luchtgitaarspelend pinten hijsend! 
Werken deden ze al lang niet meer. Genieten des te meer. Met volle 
teugen. Liefst op popfestivals, waar Metallica, Rammstein en Motörhead 
meedogenloos loeiden. Lemmy indachtig – “We are Motörhead. We 
play rock and roll!” – analogeren wij: WIJ ZIJN DE ZEMSTENAAR! WIJ 
SCHRIJVEN ARTIKELS!

AL

bekeken
Scheef
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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

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

GSM 0475/869 163

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959
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Zo, heren, stel jullie zelf eens 
voor. Vrienden van de Muziek, 
wie zijn jullie en wat doen jullie?
Bram: “Het is redelijk simpel: vier 
vrienden met een grote interesse voor 
muziek, die deze interesse graag wil-
len delen met andere Zemstenaren. 
Dat kan op verschillende manieren: 
concerten organiseren, een platen-
beurs op poten zetten, een muziek-
documentaire bekij-
ken, een clubavond 
waar iedereen zijn 
favoriete platen mee 
naartoe neemt, ... 
Kortom, toffe avonden 
met een pintje erbij, 
waar iedereen wel-
kom is en die onder 
één gemeenschap-
pelijke noemer val-
len: muziek.”

Jullie zijn al een 
tijdje bezig, zag 
ik. Hoe zijn jullie 
bij het idee van de 
VZW gekomen?
Vincent: “Vroeger 
kwamen we weke-
lijks samen met z’n 
vieren om plaatjes te 
beluisteren of naar een muziekdo-
cumentaire te kijken. Toen zagen we 
dat Philippe Robrecht, een artiest die 
we wel eens graag aan ‘t werk wilden 

zien, huiskamerconcerten deed. We 
besloten in brasserie Mie van Bart een 
avond te organiseren. Vele vrienden 
en kennissen kwamen hier op af om 
ons te steunen in ons initiatief. We 
kregen toen zoveel positieve reacties, 
dat we begonnen te beseffen dat er 
veel Zemstenaren met liefde voor 
muziek rondlopen. Toen werd het idee 
geboren om onze passie niet in onze 

living te houden, maar die te delen en 
mensen daarrond samen te brengen.”

Die liefde voor muziek, beperkt 

zich dat tot één genre en pro-
beren jullie je dan ook tot een 
bepaald segment te richten?
Pieter: “Nee, totaal niet. Alle genres zijn 
mogelijk en onze avonden moeten 
toegankelijk blijven voor het gehele 
Zemstse publiek. Als je kijkt naar 
onze voorbije optredens en wat er 
nog zit aan te komen, zal je dat zien. 
We trachten wel iets alternatievere 

namen te boeken, die 
misschien niet bij elke 
Zemstenaar een bel-
letje doen rinkelen. 
Maar door keer op keer 
een goed event neer 
te zetten, hopen we de 
Zemstenaren te over-
tuigen dat de Vrienden 
van de Muziek garant 
staan voor een gezel-
lige, toffe avond met 
geweldige muziek.”
Raf: “En we wil-
len ingaan tegen 
de trend dat elk 
muziekevenement 
start bij een finan-
cieel plan. Festivals 
vandaag de dag wor-
den vanuit het hoofd 
georganiseerd en niet 

meer vanuit het hart. Bij ons staat 
de liefde voor muziek centraal, de 
centen komen later, al is financiële 
steun altijd welkom (lacht).”

Vrienden van de Muziek
ZEMST – Vrienden van de Muziek, the name says it all: een club vrienden met een hart voor muziek. 

Wat begon als een clubje van vier, begint stilaan een heuse club, zelfs vzw te worden. Sterkhouders 

Raf en Vincent Dries, Bram Valcke en Pieter Van Campen, zien het groots. Hun missie: Zemstenaren 

samenbrengen om tussen pot en pint hun liefde voor muziek met elkaar te delen en samen nieuwe 

muziek te ontdekken. Op een koude januari-avond word ik bij Raf thuis uitgenodigd.

“Festivals worden vanuit 
het hoofd georganiseerd 

en niet meer vanuit het hart”

Vincent, Raf, Pieter en Bram: 
Vrienden van de Muziek.
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Wat zit er nog aan te komen? 
Kunnen jullie al een tipje van de 
sluier oplichten?
Raf: “Zeker! Het eerste en misschien 
wel belangrijkste event is onze ken-
nismakingsavond op 27 februari in 
de Melkerij. Naast een voorstelling van 
ons volledig programma en kaar-
tenverkoop voor de komende events, 
kan elke Zemstenaar lid worden van 
Vrienden van de Muziek. Voor een lut-
tele vijf euro krijg je zo gratis toegang 
tot alle clubavonden, die trouwens 
ook zullen plaatsvinden in de Melkerij. 
Deze clubavonden zijn eigenlijk een 
uitbreiding van wat we tot nu toe met 
ons vieren deden, maar dan met alle 
Zemstse muziekliefhebbers. Wie een 
inkomticket koopt voor ons eerste 
zaalconcert op 26 maart, The Rhythm 
Junks, krijgt de lidkaart zelfs volledig 
gratis (enkel tijdens de kennisma-
kingsavond)! Daarnaast kan elk lid 
aangeven om een handje toe te wil-
len steken. Dat gaat over eens tap-
pen, mee helpen bij de opbouw van 
een concert, zelf met ideeën komen 
voor leuke events, een groepje pro-
moten, noem maar op; alle input is 
welkom. De kennismakingsavond is 
ook volledig gratis! Daarnaast krijg je 
zelfs nog een optreden van Franklin 
Barefoot voorgeschoteld, zullen er 
clipjes op groot scherm te zien zijn 

en kan iedereen zijn 
favoriete vinylplaat-
jes laten draaien op 
verzoek. 
In de volgende 
maanden komt er 
dan ook nog een 
concert aan van 
Jean Blaute, Eric Melaerts en Jean-
Marie Aerts en één van Stef Bos, 
beiden in Mie van Bart. Het eerste 
concert is al uitverkocht en ook de 
kaartenverkoop van Stef Bos loopt 
hard. Snel zijn is dus de boodschap! 
(lacht) Op 26 maart vindt dan 
ons eerste concert in de Melkerij 
plaats, met The Rhythm Junks. Alle 
informatie kan je terugvinden op  
www.vriendenvandemuziek.be.”

Dat ziet er een geweldig en gevari-
eerd programma uit! Als jullie zou-
den mogen wegdromen en jullie 
ultieme line-up zouden mogen 
samenstellen, welke groepen 
zouden jullie dan graag strikken?
Bram: “Goh, als we echt onrealistisch 
mogen zijn, dan zou dat een affiche 
zijn met Led Zeppelin en The Smiths.”
Pieter: “Zet daar ook maar Eric 
Clapton bij dan!”

En als jullie nog één oproep 
hebben voor de Zemstenaren, 

welke zou dat dan zijn?
Bram: “We blijven altijd op zoek 
naar nieuwe locaties voor onze 
events. Als er Zemstenaren zijn, 
die een oude schuur hebben, een 
leuke openluchtlocatie of welke 
originele setting dan ook, mogen 
zij ons altijd contacteren via  
vriendenvandemuziek@hotmail.com.”
Raf: “Voor de rest kan iedereen op 
de hoogte blijven van onze events 
via onze site of Facebookpagina. En 
nogmaals: écht iedereen is welkom 
op onze gratis kennismakingsavond: 
ideaal om wat meer info in te win-
nen over de komende concerten, 
eventueel aan te geven dat je ergens 
een handje wil toesteken of gewoon 
een gezellige avond te hebben vol 
muziekplezier!”

Mij hebben jullie al lang overtuigd, 
mannen! Ik zal er zijn: een geweldig 
initiatief voor elke Zemstenaar met 
een hart voor muziek!

Tekst: Ruben Jacquemin, foto:Jean Andries

Programmatie Vrienden van de Muziek:
• 27 Februari: Kennismakingsavond (De Melkerij) 

[GRATIS]
• 29 Februari: Jean Blaute, Eric Melaerts & Jean-

Marie Aerts (Mie Van Bart) [UITVERKOCHT]
• 26 Maart: The Rhythm Junks (De Melkerij)
• 19 April: Stef Bos (Mie van Bart)

Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks

Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:  
    9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u

Na afspraak
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Op zaterdag 6 februari speelt Myrddin 
ongeëvenaarde flamenco met een 
internationale cast. Hij toert momen-
teel langs Vlaamse steden om zijn 
nieuwe cd voor te stellen. De week 
daarna, for some-
thing completely dif-
ferent, nodigen we 
twee hip hop bands 
uit de streek uit, die 
nauw samenwerken: 
het Mechelse collec-
tief Zwartwerk en de 
Vilvoordenaars van 
$oul’art. Urban vibes in Zemst? Moet 
kunnen. Op vrijdag 19 februari spe-
len The Geraldines een thuismatch 
en mag King Dalton daarna de zaal 
doen overkoken. Twee zeer goede 
indie bands, niet te missen! En dan 
is het hoog tijd voor de start van ons 
filmhuis. Op dinsdagavonden werkt 
de Melkerij een filmprogramma uit. 
We starten op 8 maart met de ei zo 
na Oscargenomineerde Belgische 
topper Le Tout Nouveau Testament. 
Meer uitleg daarover in volgende edi-
tie. Misschien lees je ‘de Zemstenaar’ 

na het weekend en heb je 
het concert gemist van 
AmoRRoma op zaterdag 
5 maart, dus geven we 
dit nog snel even mee. 

We eindi-
gen met 
een coun-
try gitaar 
workshop 
(beperkte 
p l a a t -
sen) op 
zondagnamiddag 6 

maart.
Meer informatie is te vinden op  
www.gcdemelkerij.be. 
Reservaties bij 
Ansje Brassine 
op plezier@
gcdemelkerij.be.
“Heb je zin om 
als vrijwilliger 
mee te werken 
aan optredens 
of filmvoorstel-
lingen? Wij zijn 
schreeuwende 

partij. Aarzel niet met ons contact 
op te nemen, alle hulp is welkom 
vóór, tijdens en na elk event.” 

Tekst: Jean-Marie Brassine

Wats kebeurt in de Melkerij?
Januari, wanneer was dat weeral? Hup, februari staat te dringen, dus hoog tijd voor een overzicht met nieuwe 

concerten en events in de Melkerij. 

Myrddin brengt ongeëvenaarde flamenco.
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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Ze zijn een creatief koppel dat al zovele 
jaren samen aan geschenkjes werkt 
voor anderen: Cecile Cuypers en Danny 
Mattijs uit Weerde. “Al zestien jaar zijn 
we daar mee bezig”, begint Cecile hun 
verhaal. “Toen onze pleegkinderen 
het huis uit waren, gingen we op zoek 
naar iets dat we samen konden doen. 
We zijn beiden altijd al creatief bezig 
geweest. Zelf was ik lang lerares van 
de derde graad in een lagere school 
in Anderlecht. De jaarlijks terugkerende 
kerstmarkten zorgden voor het nodige 
denk- en doewerk voor de uitwerking 
van allerlei origineels, dat dan nog 
realiseerbaar moest zijn voor de kin-
deren. Zo zijn wij in diezelfde lijn ver-
der gegaan en zijn we ons zelf verder 
gaan toeleggen op wenskaarten, toen 
vooral 3D-kaarten. Maar die zijn nu toch 
wel passé.”  Ze stallen hun indrukwek-
kende collectie uit: wat voor hen passé 
is, is dat niet voor menig toeschouwer. 
Prachtige verjaardags- en huwelijks-

kaarten, kerst- en 
nieuwjaarskaar-
ten, kaarten voor 
geboorte of over-
lijden, menu’s… In 
reliëf of 3D zijn die 
altijd veel minder 
statisch dan de 
vlakke exempla-
ren, juist door dat 
levendiger effect. 
Keuze te over en 
elk exemplaar is 
uniek, een kunstwerkje op zich. 

Kalligrafie
Maar met zulke reliëfkaartjes, hoe mooi 
ook, hebben ze het nu wel gehad. Voor 
Valentijn hebben ze zopas modernere 
kaartjes ontworpen, ook met sierlijke 
opschriften in kalligrafie. Het is Danny 
die daar expert in is geworden. Hij leert 
het ook zelf aan aan anderen, in work-
shops en zo. “Alle geschriften komen 

aan bod, van Romeins schrift over mid-
deleeuws, renaissance-, Gotisch… We 
schrijven niet alleen op papier, maar 
ook op perkament of steen of we gra-
veren teksten in glas en op hout met 
een hittebron. Pyrografie heet dat. Het 
opschrift kies je zelf”, verduidelijkt hij.

Ook graag op bestelling
Het mag dus ook allemaal op bestel-
ling, en graag zelfs. “Oh, ja, samen 
zoeken naar een oplossing voor een 
gewenste creatie is nog zo prettig”, 
vervolgt Cecile. “Voor om het even 
wat: geboortekaartjes of –doosjes, 
zakjes om een cent in te steken, bij 
wijze van cadeau… het kan allemaal 
zoals je het zelf wil.”
Dus, ben je nog op zoek naar iets 
om straks te geven, of later bij een of 
andere gelegenheid? Laat het uniek 
zijn, het is des te waardevoller, zeker in 
deze overgecommercialiseerde tijden 
van zielloos seriewerk. Hier is zelfs 
liefde van een echtpaar in verwerkt.

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd,
foto’s: Jean Andries

Liefde in een kaartje
WEERDE – “Alle tijd die je aan je roos besteed hebt, maakt je roos juist zo belangrijk”, laat Antoine de 

Saint-Exupéry de vos zeggen tegen zijn kleine prins. Wat die roos dan wel mag zijn, vult ieder voor 

zich maar in. Neem nu een simpel kaartje, kunstig gemaakt dat zelf veel liefde en geduld bevat die 

je er gratis bij krijgt en aan anderen kan geven.

Gelegenheidskaarten en geschenkjes 
van eigen creatie: 
Cecile en Danny Mattijs-Cuypers, 
Pastorijstraat 23 in Weerde,  
0479-270500,  
danny.mattijs@telenet.be.

Danny en Cecile zijn trots op hun werk.
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ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/62 14 00

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

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN 
CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

Hofstadeveld 35 - 1981 zemst - Hofstade
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
dirk.verbestel.bvba@telenet.be

bvba

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

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

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem
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Francine was 40 jaar, toen ze de diag-
nose diabetes type 2 kreeg. Nu spreekt 
ze openlijk met ons over wat het bete-
kent om met de ziekte te leven. 

Francine: “Als diabetespatiënt ben 
je voortdurend bezig met wat je eet. 
Dat is geen keuze, maar een nood-
zaak”, vertelt ze. “Bij diabetes type 
2 maakt de pancreas niet genoeg 
insuline aan en de weinige insuline 
die wel wordt aangemaakt  werkt 
niet goed. Mijn lichaam breekt een 
teveel aan suiker niet meer af en 
alles wat ik eet heeft een onmiddel-
lijke invloed op mijn suikerwaarden.
Ik voelde voor het eerst dat er iets niet in 
orde met me was tijdens een vakantie 
in Senegal. Op de terugreis zou de trip 
naar de luchthaven zes uur duren en ik 
had uit voorzorg twee cola’s gedronken. 
Ik ben daar echt heel ziek van geweest 
en ben zelfs flauwgevallen. Ze hebben 
me met behulp van een rolstoel op het 
vliegtuig gezet. 
Thuis kreeg ik de diagnose diabetes. 
Dat was een hele schok. Mijn vader had 
in de jaren 1970 ook al last van suiker 
en ik besefte onmiddellijk dat dit een 

grote impact op mijn leven zou heb-
ben. Met de nieuwe medische hulp-
middelen heb ik wel een beter zicht op 
de situatie dan mijn vader vroeger. Het  
meten van het bloedglucosegehalte is 
veel gemakkelijker geworden.” 

Voeding is cruciaal
“Eten speelt een heel centrale rol 
in mijn leven. Een goede behande-
ling bestaat uiteraard uit meer dan 
alleen mijn eetpatroon aanpas-
sen, maar het is wel de basispijler. 
Wanneer ik niet op mijn voeding let, 
dan kan ik de ziekte nooit onder con-
trole houden. Ik werk mee aan een 
medisch proefproject en draag een 
sensor die het effect meet van wat 
ik eet op de suikerwaarden in mijn 
bloed. Alle koolhydraten die ik naar 
binnen speel, hebben een onmid-
dellijke invloed. Het is echt verbazing-
wekkend hoe zelfs één klein nic-nac 
koekje de eenheden suiker in het 
bloed kunnen doen stijgen. 
Wij krijgen voedingsadvies van onze 
arts en de diabetesliga. Er wordt ech-
ter nooit gesproken over een dieet. Wij 
mogen inderdaad alles eten, maar 

eenvoudig is het niet. Je moet de hele 
dag zelf op je voeding en behande-
ling letten. Een buitenstaander kan 
de impact van zo’n ziekte op het 
dagelijkse leven moeilijk begrijpen. 
Vooraleer ik iets eet, moet ik altijd 
mijn bloedsuikerspiegel controleren. 
Ik ga nog altijd op restaurant, maar 
wanneer de waarden in mijn bloed te 
hoog zijn, dan kan ik bijvoorbeeld geen 
taartje of een pannenkoek bestellen.” 

Grote handtas
“Een ander aspect dat deel gaat 
uitmaken van het dagelijkse leven 
is dat ik ook altijd voorbereid moet 
zijn op een hypo. Dat krijg je wan-
neer je bloedsuikerspiegel te laag 
is en dan moet ik onmiddellijk iets 
eten of drinken dat suiker bevat. Ik 
sleur altijd een grote handtas met 
me mee en mijn insulinepomp en 
sensor staan 24 op 24 uur aan. 
Ondanks alles kan ik nog altijd genie-
ten van lekker eten en gezellig samen 
zijn. Ik verzorg me goed en heb met 
de aandoening leren leven, maar 
wennen doet het nooit helemaal.”

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Meten is weten
ELEWIJT – Lekker eten staat gelijk aan genieten, brengt mensen 

samen en het is ook een broodwinning. Voor Francine Hofinger uit 

Elewijt is voeding echter ook een belangrijk aspect in haar diabe-

tesbehandeling. 

“Diabetes heeft mijn  dagelijks leven flink beïnvloed”
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Hoe ontstond Who If Not Us? 
“Het begon allemaal met twee twinti-
gers uit Berlijn. Zij lazen in de media 
over de jonge ‘verloren’ generatie 
en gingen op zoek naar de verhalen 
hierachter. Hiervoor reisden ze heel 
Europa door. Ze deden dit niet uit poli-
tieke overwegingen, wel om op zoek 
te gaan naar gemeenschappelijke 
grond in een gedeelde geschiede-
nis van de jongere generatie. Daarbij 
ontdekten de twee twintigers dat er 
inderdaad veel angst en onzekerheid 
leeft bij de jongeren. Met de nadruk 
op angst voor de toekomst, angst om 
niet goed genoeg te zijn, onvoldoende 
middelen te hebben, ... Beiden wilden 
dit probleem aanpakken en startten 
met het schrijven van een essay.”

Hoe kwam jij er bij terecht ? 
“Ikzelf studeerde toen Internationale 
Betrekkingen aan de Katholieke 
Universiteit in Leuven. Ik ontmoette 

de twee jongens op een seminarie 
in Thessaloniki. Ze vertelden over hun 
project en zochten nog naar iemand 
uit het Nederlands taalgebied. Het 
toeval wou dat maatschappelijke 
trends mij altijd al interesseerden. 

Wij schreven het samen met een 
heel aantal andere Europeanen. 
We wisselden ervaringen uit over 
de uitdagingen die vandaag boven 
ons hoofd hangen. Daarbij ging het 
voornamelijk over de leuk-dwang, 
jeugdwerkloosheid, ecologische 
dilemma’s, ...”

Klinkt interessant... 
“Zeker en vast! En vergis je niet, het 
is absoluut geen cultuurpessimis-
tisch manifest, wel een positieve 
call-to-action. Iedereen in Who If 

Not Us? vertelt een persoonlijk ver-
haal. De bedoeling is dan ook dat het 
essay gezien wordt als een conver-
satie, een deugddoend gesprek dat 
nieuwe inzichten kan aanreiken. Het 
is ook mogelijk om op onze website 

je eigen verhaal te delen. Het essay 
is niet de mening van één persoon, 
maar een diversiteit aan ervaringen 
en culturele achtergronden.”

Hoe gaat het praktisch in zijn 
werk? 
“We kwamen al vier keer samen in 
Berlijn, de thuisplek van de grond-
leggers van het essay. Het was een 
enorme uitdaging om ons kwets-
baar op te stellen en ons te ver-
plaatsen in de leefwereld van de 
andere Europeanen. Het moeilijk-

ste was uiteraard het 
komen tot eenzelfde visie. 
Uiteindelijk maakt deze 
diversiteit het net mooi. 
Naast de samenkomsten 
in ‘real life’, zijn er ook 
tweewekelijkse skype-
meetings, een facebook-
groep, ... Vandaag de dag 
is contact houden niet 
moeilijk. Daarbij spreken 
we ook allemaal Engels. 
Het zwaartepunt ligt nog 
steeds bij de grondleg-
gers. Soms moeten ze 
beslissingen met twee 

ZEMST - Liza Noteris is één van de drijvende krachten achter Who If Not Us?. Liza omschrijft zichzelf als 

een kritische denker en een parttime dromer. Tijd om deze dromer eens even van haar wolk te halen. 

Who If Not Us? 

Liza (tweede van links) roept op tot 
een positieve call to action.

“Confronteer jezelf met anders zijn”
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b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIJS J.
B.V.B.A.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83

E-mail: denijsj@telenet.be

Victor Servranckxstraat 5
1982 Elewijt

015/61 17 38

Café - Feestzaal - Traiteur

IN DEN PRINS

Proef onze verzorgde snacks met verse dagsoep, verschillende 
soorten croques, scampi’s en onze spaghetti bolognaise, op 
zondagnamiddag verse pannekoeken.
Voor meer inlichtingen en/of reservaties geef ons gerust een belletje.

Nieuwe activiteiten voor 2016 met verschillende 
dansnamiddagen, zondagbrunches, salsalessen, enz....

Open ma tot za 11u30 tot (min.) 23u30 – zo van 10u30 tot 22u30. 
Sluitingsdag woensdag.

nemen, maar dit is voor de anderen 
geen probleem.”

Wat willen jullie met Who If Not 
Us? bereiken?  
Voor ons is het vooral belangrijk dat 
het essay over heel Europa gelezen 
en doorgegeven wordt. Daarom staat 
er op de voorzijde van het essay ook 
Read and pass on. We hopen dat 
jongeren zich erin herkennen en 

zich minder alleen voelen met hun 
onzekerheden en angsten. Zelf had-
den we er heel veel aan om eens 
openhartig en kwetsbaar over onze 
angsten te spreken. We hopen dat 
het bij onze lezers evenzeer lukt. 
Wat de toekomst betreft, kwamen 
we net samen in Berlijn om verdere 
stappen te bespreken. We ontvingen 
nog subsidies, dus een vervolg is 
zeker niet uitgesloten.”

Kunnen we jullie project steunen? 
“Simpelweg door ons boekje te 
lezen en door te geven. Het gaat 
ons niet om geld verdienen. Eerder 
om een good read. Ik zou al heel 
blij zijn moest iemand zich er extra 
door gemotiveerd of begrepen voe-
len. Verder zou ik aan de lezers nog 
willen zeggen: ga de wereld uit! 
Confronteer jezelf met anders-zijn. 
Het is ongelooflijk verrijkend!”
Tekst: Maaike De Donder, foto: Who If Not Us 
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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

Kwalitatief en verzorgd rouwdrukwerk in eigen beheer met een snelle levering.
Persoonlijke en verzorgde dienstverlening.

 Bezoek vrijblijvend onze website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.

“Waardig afscheid nemen”

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53

walterdekok@telenet.be

Buitenschrijnwerk

Kathleen volgt Kristel Van Praet (CD&V) 
op, die de taak van OCMW-voorzitter 
overneemt van Erik Moens), die aan 
het begin van deze legislatuur voor 
drie jaar beëdigd werd als schepen. 
Bij de wissel op 1 januari werden de 
bevoegdheden herverdeeld. Kathleen 
krijgt als nieuwe schepen de 
komende drie jaar de bevoegdheid 
over jubilarissen, senioren, kinder-
opvang, opvoedingsondersteuning, 
bibliotheken en archief. 
Een hele mond vol, grapt Kathleen, 
maar deze bevoegdheden liggen me 
wel. De moeilijkheden die bijvoorbeeld 
kinderdagverblijven ondervinden om 
de kop boven water te houden, die 
ken ik goed. Ik heb enkele jaren een 
zelfstandig kinderdagverblijf uitge-
baat. De deuren van mijn crèche, De 
Kribbeltjes, zijn nog maar net toe. In 
2016 wordt dan ook alles anders voor 
mij. Ik wil me inzetten voor alle inwo-
ners uit onze gemeente en dit boven 
de partijgrenzen heen.”

“De overheid moet ondersteuning bie-
den en een sociaal vangnet is nood-
zakelijk. Maar ons sociaal systeem 
kan niet alles dragen en de politiek 
moet ervoor zorgen dat het systeem 
niet onder druk komt te staan of ineen 

zou vallen. Wij hebben daarvoor de 
positieve inbreng van onze inwoners 
nodig en iedereen kan zijn steentje 
bijdragen. Ik wil vooral werken aan een 
Zemst waar men-
sen opnieuw bij 
elkaar terecht kun-
nen. Bijvoorbeeld 
door buurtwerking 
te stimuleren en 
vrijwilligerswerk 
nog meer op 
de kaart te zet-
ten. Zo kunnen 
jongere senioren 
veel betekenen 
in de zorg voor de 
oudere senioren. 
Klaarstaan voor 
je buren, voor de 
g e m e e n s c h a p 
waarin je leeft, 
dat maakt een 
mooie samen-
leving. Verder zal 
ik mij nog meer 
verdiepen in de 
regelgeving van de kinderopvang en 
bestuderen hoe andere Europese lan-
den dit organiseren. Bij ons is er geen 
gelijke concurrentie voor dezelfde 
diensten tussen een zelfstandig en 

een gesubsidieerd kinderdagverblijf. 
Ik wil de kinderopvang positief blijven 
ondersteunen.”
“Ook voor mijn gezin zal er veel ver-

anderen, nu ik mij 
voltijds inzet voor 
de gemeente en 
de politiek niet 
langer combi-
neer met een 
andere job. Mijn 
man Christophe 
en ik hebben drie 
kinderen, Lindsay 
(14), Yenthel (12) 
en Yarno (11). 
Zowel Christophe 
als de kinderen 
staan volledig 
achter wat ik doe. 
Vroeger begon 
mijn werkdag om 
zeven uur in de 
ochtend en afslui-
ten deed ik vaak 
pas na zevenen 
’s avonds. Voor de 

kinderen zal het nu wat aangenamer 
worden. Samen ontbijten en hen 
naar school brengen, daar ga ik echt 
van genieten.”

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jean Andries

Kathleen: nieuwe schepen 
WEERDE – Kathleen Goovaerts (N-VA), legde op 1 januari de eed af als nieuwe schepen. Ze wil zich 

inzetten voor een hartelijke en sociale gemeente. Niet tégen iets, maar vóór iets. 

“Niet tégen iets, 
maar vóór iets”

Kathleen wil 
vooral werken 
aan een warm 
Zemst.
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Drie honden gevonden
Isabelle Baert uit Elewijt 
was één van de velen 
die onze leeshond drie 
keer vonden in het vorig 
nummer. Ja, hij wrong 
zich wel drie keer tus-
sen de mensen om 
mee op de foto te 
kunnen en dit op de 
bladzijden 11, 17 en 35. 
Zoals bij elke winnaar 
zijn 25 euro van ‘de 
Zemstenaar’ de hare.
Nog even herhalen 
wat ook in dat num-
mer stond vermeld, 
en blijkbaar door vele 
Zemstenaars geapprecieerd werd 
en door enkelen ook nagevolgd: 
ALLE inzendingen, zowel digitale 
als papieren, worden in aanmerking 
genomen. Zo fijn het antwoordpapier-
tje te vinden van iemand van rusthuis 
Releghem! Maar de loting gebeurt 
willekeurig: alle juiste inzendingen 
zijn evenwaardig, iedereen maakt 

dus evenveel kans.
Voor alle duidelijkheid: antwoorden in 
een envelop met vermelding “lees-
hond de Zemstenaar” mogen afge-
geven worden in de bibliotheek of 
een filiaal in de deelgemeenten, of 
in het gemeentehuis of aan iemand 
van de redactie. Omdat er in Laar 
geen filiaal is van de bibliotheek, kan 

u uw  geschreven antwoord daar kwijt 
bij Vanessa van ‘t Hof van Laar.
U kan alweer aan de slag, beste 
lezers. Pluis februari maar uit: onze 
huistekenaar heeft zich nog eens 
geamuseerd en zijn leeshond weer 
enkele plaatsjes gegund in dit num-
mer. (KVW)

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

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

Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

Ogentest

Aanpassen van contactlenzen

Montage & herstelling in eigen atelier

Brusselsesteenweg 108, tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be

Op 1 januari 2016 werd
Optiek De Boeck
omgetoverd tot Stef Optiek 
Er verandert niets, alleen de naam


