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Alex ging met enkele 

anderstaligen op pad om 

hun Nederlands te oefenen. 

Een paar pensen, een stukje 

verse vis of een beha bestellen 

in een vreemde taal blijkt zo 

makkelijk nog niet te zijn. Onze 

handelaars ontvangen hen met 

open armen wat de stap al iets 

makkelijker maakt.

Ook bij Jolien, onze positieve covergirl deze maand, waren ze 

bijzonder gastvrij. Bart trok naar Hofstade voor een gesprek 

over haar revalidatie. Enkele maanden geleden raakte Jolien 

deels verlamd door een ongeval tijdens het motorcrossen. Ze 

laat het hoofd niet hangen, integendeel, ze vlamt er alweer 

elke dag stevig tegenaan. Zoveel moed en doorzettingsver-

mogen kunnen we alleen maar bewonderen.

Ook de vrijwilligers van Jigo-Tai en Stars Forever zetten we 

graag in de kijker. Zij organiseren acties voor De Warmste 

Week van Music for Life. Zo steunen zij een goed doel dat 

hen nauw aan het hart ligt.

Tot slot nog graag jullie aandacht voor het kunstproject van 

de Waterleest, waarbij Jean-Marie ontdekte hoe kinderen 

voor de eerste keer met kunst kennismaken.

Een nummer boordevol hartverwarmende verhalen dus, 

perfect om die eerste herfstkou te verdrijven.

Geniet ervan!

Veel meer op Facebook

 
Onze huisfotograaf Jean trekt elke maand naar 

zowat elke evenement in onze gemeente. Een 

spetterend feest? Een fantastische sportmatch? 

Een gezellige opening? Jean was erbij. Veel te 

veel om allemaal in dit nummer te brengen. 

Vanaf nu kan je alle foto's die het niet gehaald 

hebben op onze Facebookpagina vinden! Surf 

snel naar www.facebook.com/dezemstenaar 

en bekijk ze allemaal...

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Ellen
xxx
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   Geerdegemstraat 54 Mechelen  T 015 41 20 92

ECHTE ZAGEVENTEN

V E R B I N N E N
grasmaaiers
vinden hun gerief bij

Wij zijn verhuisd!
Linterpoortenlaan 32, 1980 Zemst

Privésauna het Schelpje in Zemst!
Nieuw vanaf oktober: stoombad (hamam) met eucalyptus!
Wij bieden ook apart gebruik van infraroodcabine!
Brusselsesteenweg 174, 1980 Zemst
www.saunahetschelpje.be
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Jolien laat de moed echter niet zak-
ken. Hoewel ze de publiciteit schuwt 
omdat ze niet graag in een slachtof-
ferrol geduwd wordt, was ze toch bereid 
om een pakkende getuigenis af te leg-
gen voor haar favoriet maandblad de 
Zemstenaar. Een verhaal over een van 
de meest optimistische en levenslus-
tige meiden van Zemst.

Jolien en haar ma Ann (Toon is chauf-
fagist en was hard aan het werk) en 
de drie dogs Mailo, Fenny en Bo heb-
ben een hartelijke warme ontvangst 
in petto voor het reportersduo van de 
Zemstenaar. “Een potje koffie is snel 
gemaakt en twee ook”. “Zet u op ‘t 
gemak” en eerst over koetjes en kalf-
jes wat praten. Leuke familie. Terwijl we 
daar zijn komen buurman Bart en een 
nicht met man en kind en nonkel Louis 
ook al rap even binnengewipt. Een 
warm huis is dat daar.
Jolien is haar stem wat kwijt door een 
(tijdelijke) complicatie aan de lucht-
wegen maar vertelt honderduit over de 
laatste maanden en weken en hoe ze 
haar situatie “stap voor stap” (een grap-
pige woordspeling vindt Jolien niet erg; 
humor verzacht veel) aanpakt. “Weet 
je, relativeren helpt. Met een rolstoel 
geraak je ook overal. Niet meer kunnen 
stappen is zelfs niet het ergste. Erger is 
dat je toch veel afhankelijker bent van 
andere mensen. En dat de benen ver-
lamd zijn is in feite minder erg dan dat 
een aantal andere spieren niet meer 

functioneren met niet zo aangename 
gevolgen.” Dat Jolien afhankelijk is van 
anderen, daar wil ze zo rap mogelijk 
vanaf: “Volgende week wordt er hier 
in de tuin een kleine chalet ingeplant 
waar ik zelfstandig in zal kunnen leven. 
Ik heb al zelf leren strijken en koken. 
In die kleine zorgwoning komt ook een 
speciaal aangepaste keuken. Alles wat 
je terug zelf kan doen is super. Zo was 
ik twee weken geleden heel blij toen de 
doucherolstoel eraan kwam en ik mij 
voor het eerst terug zelf kon douchen. 
En sedert kort kan ik zelf van mijn bed 
mijn rolstoel instappen!” 

Dapper verder doen
Je moet weten dat ze net vóór het onge-
val een eigen huisje gekocht had aan de 
Tervuursesteenweg in Elewijt. Dat moet 
ze nu terug verkopen omdat het huis 
totaal onaangepast is aan een rolstoel 
en teveel verdiepingen telt. Maar in tus-
sentijd komt de zorgwoning er. Tijdelijk. 
De moed verliezen zit er voor Jolien 
zeker niet in: “Binnen een paar jaar hoop 
ik terug te kunnen werken (nvdr. tot voor 
het ongeval was Jolien werfleider in de 
bouw) en dan zien we wel weer verder 
waar ik ga wonen. De laatste maanden 
was ’t grote uitverkoop. De crossmotor 

Jolien, moedige meid
HOFSTADE - Jolien Vleminckx, 24, prijkte een paar jaar geleden met haar crossmotor nog op de cover 

van de Zemstenaar vanwege haar puike sportieve prestaties. In mei 2016 was ze echter slachtoffer 

van een zwaar ongeval met haar motor tijdens een crosswedstrijd in Duitsland, waardoor ze vanaf 

het middel verlamd is. 

Jolien en mama Ann en de 
hondjes Mailo, Fenny en Bo.
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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is verkocht aan een kameraad crosser 
en de mobilhome die zoveel crossen 
heeft aangedaan, staat ook te koop.” 
In de week verblijft Jolien - voorlopig nog 
voor een maand - in Pellenberg voor een 
doorgedreven begeleide revalidatie en 
recent ook een operatie. Marieke Vervoort 
en Joël Roelants heeft ze daar ook al ont-
moet en mee gesproken. In het weekend 
is ze heel blij thuis te kunnen zijn. Dat ze 
wil dat het leven na een ongeval echt ver-
der gaat merk je als ze vertelt wat ze al 
allemaal wil en kan doen: ”Dit weekend 
zijn we met de rolstoel naar de Carrefour 
getrokken. En we zijn ook al samen naar 
de garage geweest. Ik ben al iets gaan 
drinken in Mechelen. Naar ’t frituur Bik en 
naar ’t Hofke en La Bionda zijn we ook 
onlangs geweest. Recent ben ik met ma 
naar de Plopsaland familiedag geweest. 
Vervelen doe ik mij niet hoor.” 
De motorcross maakt nog een deel 
uit van haar leven en Jolien rijdt zelfs 
al terug met de quad: “Recreatief. 
Wedstrijdrijden met een quad bestaat 

ook maar in mijn toestand is dat veel te 
gevaarlijk. Een quad is wel handig. Als ik 
naar de motorcross ga kijken naar mijn 
vrienden dan is dat een manier om mij 
langs het parcours te verplaatsen. Met 
een rolstoel gaat dat niet he!” Mama Ann 
voegt eraan toe: “En op 22 november in 
Lille gaat ze de cross openen met haar 
quad!” “Dat heb ik nog niet beslist he ma.” 
“Neen zeggen kan je toch niet, Jolientje.” 
Bij de pakken blijven zitten doet Jolien 
alleszins niet. Ondertussen heeft de 
meid ook haar rijbewijs behaald voor 
een speciaal aangepaste wagen die er 
binnen een viertal maanden aankomt. 
“Dan zwier ik daar mijn quad en rolstoel 
in en kan ik gaan en staan waar ik wil”.

Goed omringd
De familie en vrienden van Jolien heb-
ben haar zeker niet laten vallen, inte-
gendeel. Op eigen initiatief hebben de 
kameraden van de cross en haar sup-
porters van vroeger een Facebookgroep 
opgericht onder de roepnaam “Support 

57. Be strong.” Met ondertussen meer 
dan 1.000 leden. Jolien post er nu en 
dan enkele sfeerbeelden op van de 
vooruitgang van haar revalidatie. Er zijn 
ook al acties voor verkoop van T-shirts 
en stickers geweest. “Een echte benefiet 
wil ik niet. Het is immers niet dat wij niet 
kunnen proberen ons eigen plan te trek-
ken. En de sportongevallenverzekering 
komt ook, niet voor alles maar toch voor 
veel, tussen. Het doet mij wel enorm veel 
deugd dat familie en vrienden en buren 
mij niet laten vallen. Weet je: ik heb niet 
minder vrienden dan vroeger en dat is 
me een hart onder de riem. En, à pro-
pos, ons jaarlijks steakfestijn was voor 
de kosten aan de motor dus dat moet 
ook niet meer he”, lacht Jolien. 
We zullen Jolien nog genoeg tegen het 
lijf lopen denkelijk; daar zal geen steak-
festijn voor nodig zijn! de Zemstenaar 
was in ieder geval blij deze getuigenis 
te mogen brengen. En wenst Jolien en 
haar familie al het beste !!!  

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries
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Op enkele nachten tijd hebben één 
of meerdere bevers een stevige dam 
neergepoot in de Barebeek, die achter-
aan de tuinen in de Bordekensstraat 
loopt op amper 50 meter van een 
woning. Met jonge takken en mais-
stengels van een aanpalend land-
bouwperceel werd de hele Barebeek 
afgesloten, zodat het water er meteen 
70 centimeter steeg. De eigenaar van 
een aanpalend bosje stelde ook vraat-
schade vast aan jonge boompjes en 
in de oevers van de beek waren grote 
holen gegraven. ”Toch geen bevers aan 
mijn achterdeur zeker,” dacht de buur-
man ongelovig en hij wierp zich met-
een op het internet voor informatie en 
raad bij de bevoegde milieudiensten in 
Vlaanderen.

Herintroductie een succes
Voor Jarn Van den Bogaert van de 
Beverwerkgroep is de verspreiding 
van de bever in Vlaanderen heel 
logisch. ”In 1848 werden de laatste 
bevers in Vlaanderen waargenomen, 
maar in 1991 startte de herintroductie 
in Wallonië en omstreeks 2000 ook 
in Vlaanderen. Er werden toen enkele 
dieren uitgezet in de Dijlevallei rond 
Leuven. Die zijn gaan kweken en 

zwermen nu uit via de Dijle en de 
Zenne. We schatten de populatie in 
Vlaanderen momenteel op ongeveer 
150 dieren.”

Beschermde diersoort
De bever is een beschermde diersoort 
maar ook de dammen en burch-
ten die hij aanlegt in waterlopen zijn 
beschermd, laat het Agentschap Natuur 
en Bos weten. ”Die mag je niet zomaar 
afbreken. Daarvoor is een onderzoek 
nodig. De Waalse regering moest in 
2000 zelfs een Ministerieel Besluit 
uitvaardigen om een beverdam te 
mogen verwijderen, omdat een woning 
bedreigd werd door het tegengehouden 
water.”

Bescherming
Jonge aanplantingen kan je best 
beschermen met een kleinmazig kip-
pengaas of een elektrische schrik-
draad. Om wateroverlast of vernatting 
van landbouwgrond te voorkomen 
kan er in de dam een overloopbuis 
geplaatst worden die het waterniveau 
op een vast peil regelt. Voor schade aan 
plantsoenen en landbouwgewassen 
kan je een schadeclaim indienen bij 
het Agentschap Natuur en Bos.

Cultuurvolger
Een bever die zich zo dicht bij een woning 
ophoudt is eerder zeldzaam, maar is 
wellicht ook het gevolg van de verbe-
terde waterkwaliteit van de beek. Volgens 
Myriam Meesters, beleidsadviseur Jacht, 
zijn bevers net als vossen en marters cul-
tuurvolgers die zich vrij gemakkelijk aan-
passen. Zo overleven vossen nu ook in het 
centrum van Brussel op voedselresten uit 
vuilbakken en voor de bevers zijn maïs en 
bietenvelden langs het water een gemak-
kelijke en gewilde foerageerplaats.

Een blijver?
De aanwezigheid van bevers in Zemst 
is niet nieuw. Drie jaar geleden werden 
er al bevers gespot in het natuurge-
bied Dorent-Nelebroek in Eppegem en 
aan de grote visvijver in Weerde. Ook in 
Willebroek, Heindonk, Haacht, Mechelen 
en Werchter werden weer bevers waar-
genomen, die vooral uitzwermen via de 
Dijle en de Zenne.
De mais op het veld aan de Barebeek 
is intussen gehakseld. Sindsdien zijn er 
geen activiteiten meer waargenomen 
in of langs de Barebeek. Het ziet er naar 
uit dat de bever naar rustiger oorden 
verhuisd is.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

HOFSTADE - “Bevers 

Bouwt!” was de kreet van 

een verkennerspatrouille 

in mijn scoutsperiode. Ik 

heb nooit hun ingenieuze 

werken van dichtbij ge-

zien, tot er onlangs een-

tje in de Barebeek een 

dam opwierp. De bever is 

terug en doet het goed in 

Zemst, want ook in Eppe-

gem en Weerde werd hij 

al gespot.

Bevers bouwen dam 

in Barebeek 

De dam werd 
vooral met 
maisstengels 
gebouwd.
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Van 17 tot 21 oktober liep ook in onze 
gemeente de Week van de Anderstalige 
Klant. Een initiatief van vzw De Rand 
dat sinds 2012 bestaat en wordt uitge-
voerd in samenwerking met o.a. Unizo 
(Unie van Zelfstandige Ondernemers). 
Integratieambtenaar Liesbeth Michiels 
is fier dat Zemst hieraan meedoet. Ze 
kon rekenen op het Mechelse Centrum 
voor Volwassenenonderwijs (CVO – 
Crescendo) dat een twaalftal cursisten 
de kans gaf om hun kennis van het 
Nederlands aan de dagelijkse leefwe-
reld te toetsen. 

Taal, basis van integratie
Van vishandel over bank en kranten-
winkel tot apotheek, bakker, slager, 
lingeriezaak… Alles kwam aan bod. En 

niets was ons 
inte rnat iona le 
gezelschap te 
veel of te moei-
lijk. Maar ook de 
d e e l n e m e n d e 
hande l szaken 
maakten graag 
tijd en plaats om 
deze mensen 
te helpen. “Want 
kom maar eens 
uit Syrië, Iran of 
Mexico en je kent 
de taal niet, laat 
staan dat je dat 
vreemde schrift 
al kunt ontcijfe-
ren, hoe moeilijk 

moet dat niet zijn om je uit te druk-
ken, om je verstaanbaar te maken?” 
was een veel gehoorde opmerking. 
“Trouwens, echte integratie begint met 
de taal te spreken van de plaats waar je 
woont en leeft”,  hoorden we wel vaker. 
De verstandhouding tussen handelaars 
en anderstaligen was bij momenten 

Ik kom uit Iran 
en spreek Nederlands

ZEMST/HOFSTADE – Wat vindt u het leukst aan uw beroep? Welke vis is in oktober het lekkerst? Komen 

mannen soms ook alleen iets kopen voor hun vrouw? Het is slechts een greep uit de vele vragen die 

anderstaligen stelden bij lokale handelaars. Wij stapten mee in het spoor van Janett uit Mexico, Mari 

uit Japan en Alaa uit Palestina. 

Leuke lingerie kiezen bij Nadia 
(Bugattis) in Hofstade!

Linda, Vida, Iman en Maria (met zoontje 
Medhi in de kinderwagen) genieten van 

een lekkere kop koffie in de bib.
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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ontroerend.
Het deed ook Janett, Mari en Alaa zicht-
baar deugd om op zoveel begrip te 
kunnen rekenen en zo hun angst, hun 
drempelvrees te overwinnen.

Respect
Niet alleen handelaars kwamen in het 
scenario voor. Ook de politie, de dienst 
Burgerzaken op het gemeentehuis en 
de bib kwamen aan bod. Vooral in de 
bib was het onthaal warm en gezellig 
bij een kopje koffie. Daar ontmoetten 
we een ander leuk (dames)groepje: uit 
Marokko Iman en Mariama, met haar 
16 maanden oud zoontje Medhi, Linda 
uit Syrië en Vida uit Iran. Hoewel som-
migen nog maar enkele maanden in 

ons land verblijven tegenover ande-
ren al enkele jaren, merken we geen 
grote verschillen op in de kennis van 
onze taal. Greet Kestemont van CVO-

Crescendo: “Het zijn allemaal leerlin-
gen van Niveau 2.1, het derde niveau 
zeg maar. Zij volgen allemaal drie uur 
les per dag gedurende vier dagen per 
week. Als je weet dat er bij zijn die als 
poetsvrouw aan de slag zijn of aan de 
kassa in een supermarkt zitten, kan je 
alleen maar respect hebben voor deze 
mensen.”
De dames werkten keurig hun vra-
genlijst af en betoonden grote inte-
resse. Al vermoed ik dat onze literatuur 
niet meteen hun grootste zorg is. De 
Nederlandse taal machtig zijn om je 
in het leven van alledag uit de slag te 
trekken, daar komt het op aan. En daar 
werken deze anderstaligen heel hard 
aan. 

Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Jean Andries

• 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

info@printwinkel.com

Jeanet, Mari en 
Alaa op zoek 
naar een lekker 
warm donsdeken 
bij Jeanine, de 
vriendelijkste 
handelaar van 
Zemst.

Olivia (Vishandel-Traiteur Luc in Zemst) 
verblijt Janett, Mari en Alaa met 
weetjes over verse en bereide vis.



16

Waarom ben je beginnen acteren? 
“Ik heb altijd een grote passie voor 
muziek gehad en ben zo eerst een 
tijdje actief geweest als dj/producer. Na 
een aantal jaren kwam ik tot de con-
clusie dat dit eigenlijk niet echt iets 
voor mij was. Een fout in een set is snel 
gemaakt en dat bracht heel wat stress 
met zich, die ik meestal niet 
goed kon plaatsen.  Steeds 
onder grote druk bezig zijn is 
zwaar en daarom ging ik op 
zoek naar iets anders, waarin 
ik nog steeds een deel van 
mezelf kon laten meespelen. 
Op school vond ik het altijd al 
super om mondelinge proe-
ven te doen voor de vakken 
Nederlands, Engels en Frans.  
Deze proeven probeerde ik 
steeds naar een hoger niveau 
te tillen door er net iets meer 
van mezelf in te steken, 
namelijk mijn emotie.  Ik wou 
de dialoog altijd natuurlijk 
en geloofwaardig laten over-
komen, zodat de achterlig-
gende boodschap zeer dui-
delijk werd.” 

Je hebt onlangs een acteeroplei-
ding gedaan?
“Dat klopt. Het was een driedaagse 
opleiding die werd aangeboden door 
filmschool Jabulon Productions.  Eddy 
Vereycken, die meer dan 35 jaar erva-
ring heeft in de filmwereld, gaf de les-
sen. Er werden verschillende pakketten 
aangeboden, maar allemaal bestaan 

ze uit een deel theorie en een deel 
praktijk. Het praktijkgedeelte bestond 
uit het maken van een kortfilm. Deze 
eigengemaakte kortfilm mocht onge-
veer een kwartiertje duren. Je diende 
je script te leren en voor te stellen. Tip: 
zorg er ten allen tijde voor dat er iets van 
jezelf in je personage zit, anders acteer 

je niet, dan lieg je. Als kers op de taart 
krijg je dan een officieel certificaat.”

Is zulke opleiding een ‘must’ in de 
filmwereld?
“Absoluut niet. Ik ben nu bijna een jaar 
bezig met acteren en ik heb op basis 
van zelfstudie ook al wat dingen kun-
nen bereiken. Tips of mogelijkheden 

voor een auditie kan je terugvinden 
op het internet. Uiteraard is het geen 
garantie dat je een rol dan daadwer-
kelijk hebt. Zo heb ik bijvoorbeeld voor 
De Buurtpolitie en D5R auditie gedaan 
en ook een rol gekregen, wel maar 
voor één aflevering, maar het is beter 
dan niets (lacht!). Na een periode met 
die aanpak heb ik dan toch besloten 
om een korte opleiding te volgen om 
het acteren wat meer volume te geven, 
bewegingen verfijnen, enzovoort. Less is 
more, film is geen theater, dus je hoeft 
niet te overdrijven, de camera ziet meer 
dan je soms denkt. Het certificaat staat 
natuurlijk ook mooi op je portfolio, dat 
is bij alle beroepen zo. Je toekomstige 
werkgever ziet graag dat je enigszins 
weet waarmee je bezig bent en waarom 
je bepaalde dingen doet. Ervaring is één 
ding, maar je moet weten met welke 
reden je het gedaan hebt of juist niet zo 
gedaan hebt. Ook om je aan te melden 
bij castingbureaus is dit bevorderlijk.” 

Heb je ambitie om verder te geraken?
“Ik ga eerlijk zijn, …ja!  In de acteerwe-
reld is er enorm veel concurrentie en 
de ene persoon vindt dat al wat moei-
lijker dan de andere. Er zijn velen die 
willen, maar weinigen die slagen. Ik heb 
ook geen idee hoever ik zal geraken. 
Gemotiveerd en positief ingesteld ben 
ik wel en opgeven is een woord dat ik 
niet vlot uitgesproken krijg.  Het is vooral 
je innerlijke wil, die je erdoor zal halen. 
Kritiek krijg je sowieso, maar die moet je 
leren kaderen en nuttig gebruiken.”

Tekst en foto: Karin Andries

Jeremy in de startblokken als acteur
ZEMST-BOS -  Jeremy Luycx, een ambitieuze jongen van op het einde van de straat, vertelt ons hoe hij 

in de mediawereld is terechtgekomen.  Misschien verklapt hij ons hoe je acteur of actrice kan worden 

en hoe hij het aangepakt heeft. Benieuwd? 

Jeremy, de volgende 
Matthias Schoenaerts?
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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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Falling for Life
Judoclub Jigo-Tai Zemst voert een origi-
nele actie ten voordele van een andere 
vzw uit Zemst, Villa Clementina. De 
actie heet “Falling for Life” en ze gaan 
met alle judoka’s samen duizend wor-
pen uitvoeren tegen 30 november. Op  
18 november ’s avonds, vanaf 18u30, 
organiseert de club een “collectieve 
valpartij” in de Budohal in Elewijt aan 
de Driesstraat. Ze hopen die avond al 
duizend worpen te kunnen regelen. Aan 
de sponsors wordt € 1 per val gevraagd. 
Alle judoka’s zijn opgeroepen om mee 
te doen; dat zou moeten lukken met 
130 judoka‘s in totaal tussen de leeftijd 
van 6 jaar tot ongeveer 60 jaar, jongens, 
meisjes, mannen en vrouwen. Als niet 
alle worpen die gesponsord zijn kun-
nen worden afgewerkt, worden tijdens 
de reguliere trainingen ook momen-
ten ingebouwd om te vallen. Het idee 
is binnen het bestuur ontstaan omdat 
de judoclub de laatste jaren niet 
enkel op sportief vlak is gegroeid, 
maar ook een plaats is gewor-
den waar veel mensen van 
Zemst elkaar gevonden 
hebben.  De evene-
menten van de club 
draaien uiteraard 
vooral rond sport 
maar ze wilden 
ook eens hun 
schouders zetten 
onder een project 
voor het goede doel.   
Villa Clementina leek 

ideaal omdat het een lokale vzw is en 
vermits de club veel jonge gezinnen 
bijeen brengt. 
Op 18 november zijn al de mensen die 
steunen ‘special guests’. Maar ieder-

een is welkom! Alles wordt in een 
feestelijk kleedje gegoten. 

Er komt ook een Japanse 
drumband die de 

judoka’s zal bege-
leiden.  Zij doen dit 
gratis en willen ook 

zo hun steentje 
bijdragen.
Meer info op de 
Facebookpagina 

van Jigo-Tai Zemst 
en op de website 

www.jigo-tai.be.  

Stars forever
Merel De Prins en Sofie De Ridder, twee 
vriendinnen uit Eppegem, kwamen het 
voorbije jaar om het leven in een tra-
gisch fietsongeval. Beide meisjes heb-
ben samen de kleuterschool en lagere 
school doorlopen en waren actief in vele 
verenigingen in Eppegem. Deze ongeval-
len hebben een grote impact op de fami-
lie, vriendenkring en de ganse dorpsge-
meenschap. Het tragische gebeuren laat 
hen niet los. In de rand van de acties rond 
De Warmste Week zijn de “Stars Forever” 
ook actief: vorige maand is een inzame-
lingsactie opgestart ten voordele van vzw 
Rondpunt en parallel daaraan werd een 
open brief gericht aan ministers Weyts en 
Geens om nogmaals aandacht te vragen 
voor een fietsveilige omgeving. Vrienden 

"De Warmste Week": wij doen mee!
ELEWIJT – EPPEGEM - Een aantal verenigingen in Zemst zetten dezer dagen een actie op in het ka-

der van de Music for Life “De Warmste Week” van Studio Brussel. de Zemstenaar zet de ons bekende 

initiatieven even in de kijker.

Jigo-Tai wil minstens 1.000 
gesponsorde worpen uitvoeren. 
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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

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

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

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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en vriendinnen van Merel en Sofie zame-
len ook dit jaar geld in voor Rondpunt. Dat 
ijvert voor een goede opvang van alle ver-
keersslachtoffers in Vlaanderen en richt 
zich tot alle betrokkenen bij verkeers-
ongevallen: slachtoffers, veroorzakers, 
naasten, nabestaanden, hulpverleners, 
werkgevers…. Deze koekjes- en snoep-
jesverkoop werd vorig jaar opgestart door 
Hanne, Sofie, Carlien en Ines, leerlingen 
van het College in Vilvoorde, de school 
van Merel. Dit jaar hernemen ze deze 
actie, maar op veel grotere schaal.  Ze krij-
gen hierbij hulp en ondersteuning van de 
families, vriendenkring, scholen, vereni-
gingen, handelaars,… Een overzicht van 

de deelnemers en evenementen vind je 
op Facebookpagina “starsforeverMFL”
Eind december, bij het afsluiten van de 
actie Music for Life, wordt de brief aan 
de Ministers, tezamen met alle hand-
tekeningen, aan hen bezorgd. Je kan 
hem ondertekenen via de link www.
petities24.com/starsforever.. 
De initiatiefnemers kunnen Merel, Sofie en 
alle andere verkeerslachtoffers met zulke 
acties helaas niet terugbrengen. Maar 
als ze hierdoor toekomstige slachtoffers 
kunnen vermijden en bijdragen aan een 
veiligere fietsomgeving, dan vinden ze dat 
al de moeite waard. de Zemstenaar kan 
daar alleen maar achterstaan! 

Tekst: Bart Coopman, foto's: Jean Andries

Snoep- en koekjesverkoop 
aan de OKAY in Eppegem 

voor “Stars Forever”.

Het overlijden van Merel en 
Sofie heeft een grote impact 

gehad op het leven van de 
familie, vriendenkring en de 

hele dorpsgemeenschap.

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
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De Weerdse Bierfeesten ontstonden 
in 1982 als een eenvoudige bieravond 
en groeiden uit tot zowat het grootste 
event in Groot-Zemst. Dat bier hierin 
een vooraanstaande rol speelt, zal 
allicht niemand verbazen. 
Tussen twee edities in gooi-
den de organisatoren er de 
voorbije jaren ook nog een 
bierquiz of een bierproef-
avond tegenaan. 
Maar in de loop der jaren 
werd ook de factor livemu-
ziek steeds belangrijker, 
met als voorlopig hoog-
tepunt het optreden van 
Clouseau tijdens de voorbije 
editie. De Bierfeesten willen 
op dit elan verder en tappen 
dit jaar uit een nieuw vaatje: 
de Rock Rally! 
“Wij speelden al langer 
met dit idee”, vertellen Koen 
Marquebreucq en Brecht 
Put. “Zo’n Rock Rally past namelijk 
perfect in het bredere plaatje van de 
Bierfeesten. Struikelblok was altijd het 
ontbreken van een geschikte zaal, die 
voldoet aan onze kwaliteitseisen. Met 
de komst van gemeenschapscentrum 
de Melkerij is ook dat probleem van de 
baan. Deze muziekwedstrijd is meteen 
een nieuwe troef voor de Bierfeesten, 
waarbij wij zomaar drie vliegen in één 
klap slaan: het event is tegelijkertijd 
een dankfeestje voor de medewerkers, 
een promo-avond voor de nieuwe editie 

én een opwaardering van de livemuziek 
tijdens de Bierfeesten.”
Nogal wat enthousiaste bands zagen 
zo’n optreden op de Bierfeesten best 
zitten. “De inschrijvingen bleven maar 

binnenstromen”, lachen Koen en Brecht. 
“Uiteindelijk klokten wij af op liefst 141 
inschrijvingen. Uit dit massale aan-
bod selecteerden wij vier groepen voor 
de finale in de Melkerij. Wij baseerden 
ons hierbij niet op populariteitspolls 
op Facebook en dergelijke, want daar 
gaat het vaak om stemmen ronselen. 
Neen, wij beluisterden elke tape zélf 
en hanteerden hierbij criteria als kwa-
liteit en genre van de muziek, de juiste 
sfeer, présence van de band, enzovoort. 
De vier genomineerden zijn 2ND uit 

Vilvoorde, Abudhabi VZW uit Steenhuffel, 
My Dog is Radioactive uit Leuven en 
Sam Renascent uit Antwerpen.”
De finale van de Rock Rally wordt gega-
randeerd een wervelende avond. “Alles 

is aanwezig om er een 
fantastische happening  
van te maken”, verzekeren 
Marquebreucq en Put. “De 
professionele omkadering 
van de Melkerij,  de pre-
sentatie door radiofiguur 
en deejay Ilse Liebens en 
uiteraard de vier finalisten. 
Zij krijgen elk 20 minuten 
de tijd om het unieke plekje 
op de Bierfeesten te verove-
ren.”
De Bierfeesten blijven aan 
invloed winnen, zoveel is 
duidelijk. Maar dreigt het 
event uiteindelijk niet uit 
zijn voegen te barsten? 
“Helemaal niet”, bewe-

ren beide heren. “Schaalvergroting is 
absoluut niet onze ambitie. Wij blijven 
daarom ook bewust de kindernamid-
dag en het volleybaltornooi organise-
ren. Wij zien deze Rock Rally eerder 
als een verdieping van onze werking 
en niet als een verbreding. Het geeft 
ook het gevoel iets terug te kunnen 
doen voor de gemeente Zemst. En als 
mensen hiermee de weg leren kennen 
naar de Melkerij, is dat mooi meege-
nomen.”

Tekst: Paul Verdoodt, foto: De Bierfeesten

Bierfeesten pakken uit met Rock Rally
WEERDE – De Weerdse Bierfeesten organiseren een heuse Rock Rally. Climax van deze zoektocht 

naar jong muzikaal geweld wordt een spetterende finale in de Melkerij op zaterdag 19 november. Vier 

bands krijgen er een unieke kans om zich in de kijker te spelen. De winnaar van de Rock Rally mag 

meteen ook de Palm Live Stage-avond openen op de Bierfeesten van 2017.

Niemand minder dan Ilse 
Liebens presenteert de 

eerste Rock Rally van de 
Weerdse Bierfeesten.



23

Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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IBO Zoef (initiatief Buitenschoolse Opvang) bestaat vijf jaar 

en dat werd gevierd in Weerde met een feest voor groot 

en klein. Voor de kinderen werden er verschillende activi-

teiten voorzien zoals schminken, een springkasteel, een 

kickertafel en een levensgrote vier-op-een-rij. Voor de 

ouders werd een hapje en een drankje voorzien. “IBO Zoef 

is een voorziening van de Kommagroep. De begeleiders 

verzorgen een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor 

de kinderen. Hop naar de volgende vijf jaar”, zegt Evelien 

Louwyck.  

Zonnesteen Op Stelten is een playbackshow. Elk genre 

kwam aan bod, van Nicole en Hugo tot Tina Turner. De ar-

tiesten waren allemaal medewerkers van Zonnesteen. Het 

enthousiasme was enorm en de sfeer zat er onmiddellijk 

in. De bewoners en hun familie waren enorm tevreden en 

laaiend enthousiast.

De wandelaar(ster)s van Weerde begonnen 37 jaar geleden wekelijks op maandagen en doen dat nog altijd zonder inschrijving. Start telkens om 13.30 uur. “Het begon in de Ketelstraat en wegens verhuizing trokken we naar de Vre-delaan 107. Op de foto de wandelaars en oud-wandelaars. We spreken af in welk café we een halt houden en maken er telkens een gezellige babbel van”, zeggen ze in koor.

De vernieuwde Spar in Elewijt opende de deuren. Op 19 oktober werden de klanten en omwonenden getrakteerd op een feest. Ze mochten als eersten kennismaken met de verbouwde winkel. “We zijn van drie naar vijf kassa’s gegaan, waardoor de klanten sneller bediend zullen worden”, zegt Daisy Alleman, die de  winkel met haar man Dirk Moriau en dochters Stephanie en Emilie uitbaat. 



25

Fo
to

’s
: J

ea
n 

An
dr

ie
s

PPC Solutions bestaat 20 jaar en dat werd gevierd met tal van speciale acties. PPC Solutions is specialist voor alle hardware, software, randap-paraten en diensten, kortom alles wat met IT te maken heeft. “We richten ons vooral op service, zowel naar de eindklant als naar de KMO”, zegt Philip Keuleers. Zaakvoerders Philip en Matthy, medewerkers Matthias en Frans en genodigde klanten wilden tijdens de receptie graag op de foto.

Op 5 oktober was het “Dag van de leerkracht”. De 
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten koos uit 
802 scholen GBS De Regenboog uit. Het schoolteam 
van de Gemeentelijke Basisschool trakteerde met 
een ontbijt. Algemeen directeur Patriek Delbaere, 35 
teamleden, de directeur, de burgemeester, gemeen-
tesecretaris en schepenen schoven mee aan tafel.

Op 10 december organiseert stichting Résonnance 

België in de GC Melkerij een benefietconcert. De 

opbrengst “Boogiewoogie voor tovertafel” gaat 

volledig naar woonzorgcentrum Releghem om 

er een tovertafel mee te kopen. In oktober werd 

zo’n tovertafel uitgeprobeerd in woonzorgcentrum 

Releghem met de bewoners. 
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De dames van FC Zemst stonden na zes wedstrijden alleen aan de leiding in derde provinciale. “Het is een familiale groep met goede spelers. Op en naast het veld is de sfeer optimaal. Dat resulteerde eind vorig seizoen in een wedstrijd met 350 supporters, zegt trainer Guy Vandam. Op de foto herkennen we Kyara Verfaillie, Marijke Duverger, Cato Peeters, Dagmar Van Dam, Eline Vandam, Celina Vercruysse, Dorien Vercammen, Ines Van De Voorde, Tine Sels, Emma Huyghe, Wassila Nassif, Kirsten Grauwels, Lisa Verhaelen, en Saar Reynaert met hun trainer en afgevaardigde Jasmine Bioui.

In het Ontmoetingscentrum in Hofstade had de workshop “improvisatie koken” plaats. Tijdens de workshop, 

georganiseerd door de werkgroep duurzame voeding, wordt andere soep gemaakt met “kromme groenten” 

die je niet vindt in een winkel waar alleen “mooie” groenten te koop zijn.

Deze soep werd een dag later aan de leerlingen van Vrije Basisschool De Kriekelaar in Hofstade bedeeld. 

De Orde van de Ridders van de Buurtwegen hul-
digde een twintigtal verdienstelijke personen uit 
gans Vlaanderen voor hun inzet voor het behoud 
van buurtwegen.  Die zijn bijzonder actief in Zemst, 
Kapelle-op-den-Bos en Hombeek. Initiatieven gaan 
vaak uit van burgers die zelf tot de actie overgaan. 
Acteur en fervent wandelaar Pol Goosens (Frank 
in ‘Thuis’) verhief hen met een zachte slag van het 
zwaard tot ridder. (foto: JD)
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De derby tussen VV Elewijt B en FC Eppegem B werd gewonnen door de 
thuisploeg. Na een lekker mosselfestijn genoten de talrijke supporters 
van een goede wedstrijd. De thuisploeg was efficiënter voor doel. Jas-
pers, tweemaal Gijs en De Leener zorgden voor de doelpunten.

Borneo Eppegem bestaat dit jaar 40 jaar. Voor de geboren en geto-

gen Eppegemnaren is iedere wedstrijd een feest met verlengingen er 

bovenop. “De eerste wedstrijd van het seizoen was een nederlaag. Soms 

eens winnen zou tof zijn, maar geen probleem, voetbal houdt de vrolijke 

bende bijeen”, zegt afgevaardigde Hans Vandermeiren.

Om de cursus “Stropop wordt plat-telandsgids” meer onder de aandacht te brengen maakten enkele leden van de landbouwraad een grote stropop (te bewonderen aan het gemeentehuis in hartje Zemst). Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de Landbouwraad en Natuurpunt een cursus plattelandsgids. Eenmaal de cursus vol-tooid, kan men zich aansluiten als vol-waardige gids bij de gemeentelijke dienst Landbouw. Die coördineert bezoeken van groepen aan boerderijen en omgeving. 

Zennebridge bestaat vijf jaar en dat werd gevierd met een 

bridgetoernooi en een meesterlijk paellafestijn. Bij Zen-

nebridge kan je bridgen op dinsdagnamiddag van 13.30 

uur en op donderdagavond om 19.30 uur in cafetaria “de 

Waterleest” in Eppegem. Zin om te leren bridgen? 

Info: lilywilly@skynet.be
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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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Een rush, zoals elke ochtend. Een veel te vroege wekker. Douchen, 
ontbijten zonder bijten, kindjes aankleden, naar school stormen. 
Met de zware company car. Uit de weg iedereen. Hier komt Steve, 

de succesvolle manager! Meeting om 9 uur. Met de internationale top 
van het bedrijf. Rustige ouders en grootouders begeleiden trage kindjes 
op hun fietsje. Steve pusht zijn gaspedaal zwaar in. Zo wint hij zeker 
zeven seconden. Zigzaggend door de ochtend. Een vuilniswagen. Merde! 
Zone 30. Toch niet voor Steve zeker? Zijn achterbankkindjes kijken angstig 
naar hun vriendjes, met helm en fluo hesje. Steve plukt Emma en Bert 
uit hun stoeltje. Duwt ze zowat de school in. Juf Elisa vangt ze liefdevol 
op. Al file op de Schumanlaan. Fuck! En dan stilstaan op E19. Shit! Waar 
is mijn smartphone? Onvindbaar. Onbereikbaar. Scheisse! Mijn meeting 
en mijn presentatie. Oh my god!
Met okselvijvers om u tegen te zeggen, arriveert stresskip Steve op kan-
toor. Sarah, zijn sportieve secretaresse kalmeert hem, zalig zen als ze is. 
Lekker langs de fiets-o-strade gereden. Opgefrist en netjes. Keurig jurkje, 
lekker geurtje. Rustig de meeting room klaargezet. Tot plots, haar gsm 
rinkelt. Het is juf Elisa die belt met de smartphone van Steve. Gevonden 
op de stoep aan de schoolpoort. Oef! Tot hij verneemt dat Emma haar 
maaginhoud naast de vuilbak gedeponeerd heeft. En dat Bert zijn laars-
jes voor de boswandeling niet mee heeft…
De meeting verloopt stroef. Steve sukkelt door zijn presentatie. Krijgt kri-
tiek. De lunch in de Comme Chez Soi smaakt niet. Hij denkt aan Emma 
en Bert. Haast zich vroeger dan anders schoolwaarts. De volgende och-
tend meldt hij zich ziek. Burn-out, luidt de diagnose. Gelukkig kan hij vol-
gende week de kinderen aan Sophie, zijn ex, toevertrouwen. Weken zit hij 
alleen in zijn kille luxevilla. De controlearts vindt het maar komedie. Hij 
moet weer aan de slag. Human Resources ontbiedt hem. Autosleutels, 
laptop, smartphone mag hij meteen inleveren. Zonder verpinken tekent 
hij voor ontvangst van zijn C4. Hij krijgt nog een uur om zijn persoonlijke 
zaken te verzamelen. Om 10 uur rijdt de taxi voor.
’s Middags belt hij Sophie. Of ze even kunnen praten. Een maand later 
wonen ze weer samen. Hij is een jaar uitbetaald, alles erop en eraan. 
Geniet met Emma en Bert van de fietstochtjes naar school. Van Sophie 
die deeltijds werkt. En van een nieuwe job! Binnenkort start hij als onder-
houdsmedewerker in Planckendael. Vier vijfde.  AL

bekeken
Scheef
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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@telenet.be
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Ontdek de najaarsacties!

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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De zomer is voorbij. Er staat een strakke wind als ik Wilfried 
‘Fried’ Merckx ontmoet op het kerkhof van Elewijt. Op mijn 
vraag: “Ç a va?” antwoordt hij laconiek “Ja, ja. ’t Is de periode 
van het jaar dat ik bladeren moet ruimen. Met Allerheiligen 
moet het hier zeker netjes zijn. Als geboren en getogen 
Elewijtenaar vind ik het belangrijk dat ons kerkhof er altijd 
mooi uitziet.”
Of hij dit werk al lang doet? “Op dit kerkhof? Al 25 jaar!” Als hij de 
verrassing op mijn gezicht ziet, grinnikt hij. “In totaal werk ik al 39 
jaar voor de gemeente. Volgend jaar in juni ga ik met pensioen.”
Oei. Wacht dan het zwarte gat? “Nee, absoluut niet. Ik heb 

zeven kleinkinderen, speel toneel, 
ben lid van de harmonie, ga graag 

fietsen… Ik zal me zeker niet 
vervelen”, zegt Fried vol over-
tuiging. 
Nieuwsgierig als ik ben, wil 
ik toch graag weten wat een 

kerkhofverantwoordel i jke 
allemaal doet. “Veel groenon-

derhoud. Vooral onkruid wieden 
is intensief, want we gebruiken geen 

onkruidverdelgers meer. We branden het onkruid weg en dat 
moet toch wel om de twee, drie weken gebeuren. Verder zorg 
ik ervoor dat alles klaar is voor een begrafenis. Zien dat de put 
gegraven is waar de kist in moet. Zorgen voor de uitstrooiing 
van de as of het bijzetten van de urne in het columbarium. 
Het uitstrooien van de as deden we vroeger in onze werkkledij, 
maar nu hebben we daar een mooi zwart kostuum voor. Zo 
tonen we ons respect en medeleven.”

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: Frieds zorg voor een groen kerkhof.

Tekst en foto: Annick Colman

Een trotse Fried op 
‘zijn’ kerkhof.

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

 

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

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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

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
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Godelieve Uytterhoeven en Edgard 
Stroobants zijn omringd door lieftallige 
hummeltjes die hun huiskamer opvro-
lijken. Wel honderd beeldjes van kin-
derenscènes, alle even uniek, en toch 
het resultaat van serieel gecommer-
cialiseerd ambachtswerk. Ze zijn ont-
worpen door Berta Hummel. 
Haar onschuld legde ze zowel 
in haar kloosternaam Maria 
Innocentia als in haar karak-
teristieke kindertekeningen 
waar elke toeschouwer bij 
wegsmolt. Na verloop van tijd 
maakten beeldhouwers die 
kinderen los van het papier, 
goten ze in porselein en lie-
ten ze in een mum van tijd de 
wereld veroveren. Bij Godelieve 
Uytterhoeven treft men een 
indrukwekkende collectie aan. 
In het pensionaat in Tildonk, 
dus lang geleden, raakte ze 
in de ban van de verstilde 
charme van communieprent-
jes van zuster Hummel. “Daar 
is het begonnen” vertelt ze. “Ik 
vond die tekeningen zo mooi. Kijk, bij 
de meeste vliegt er een hommel rond 
de schattige hoofdjes van de kinderen. 
Want naast devote prenten, is zuster 
Berta Hummel vooral bekend geworden 
door de kindertekeningen. Wat moet 
die graag kinderen gezien hebben! De 
beeldjes zijn gegoten in porselein van 
een speciale samenstelling waardoor er 
nooit stof op ligt. Van elk beeldje is er dus 

een tekening.” Fascinerend hoe zo een 
kleinood als een tekening van een zus-
ter, verscholen in een klooster tot zo een 
waardevol, want gepatenteerd kunst- 
en verzamelobject kan uitgroeien. Haar 
drang tot creëren moet alleszins ster-
ker geweest zijn dan haar commer-

ciële verzuchtingen. In plaats van een 
veelbelovende carrière als kunstenares 
en docent aan de academie, trad ze in 
het Franciscanerklooster van Siessen 
in Beieren. Ondanks de vele opdrach-
ten voor religieuze werken kreeg ze veel 
vrijheid in haar artistiek werk. Maar toch 
was het haar kommerloze jeugd op het 
platteland die haar inspiratie bleef voe-
den. Ze bleef alsmaar teruggrijpen naar 

kinderen van wie natuurlijke poses en 
innemende broosheid ze in een prent 
verstilde. Porseleinenfabrikant Goebel 
sloot in 1935 met haar en de klooster-
overste een contract om de tekeningen 
in beelden om te zetten. De opbrengst 
van haar kunstwerken bleven integraal 

gaan naar het klooster van 
Siessen en onderricht. Kenners 
als Godelieve zien wel een 
verschil in de evolutie van de 
beeldjes: “Vooral aan de ogen 
zie je dat. Die vertederende blik 
is anders dan bij een originele 
tekening van Hummel zelf. 
Maar de kousjes blijven alle 
ongelijk opgetrokken en elke 
traantje ligt nog even vers blin-
kend op de wang”.  De speelse 
voorstellingen uit de kindertijd 
blijven liefhebbers tot de ver-
beelding spreken. Hun popu-
lariteit lijkt grenzeloos. Alleen 
tijdens de tweede wereldoorlog 
niet toen Adolf Hitler de pro-
ductie ervan sterk beperkte. Hij 
haatte Berta Hummel en haar 

ontwapenende creaties. Ze stonden voor 
het tegendeel van wat het grote Arische 
ras pleegde te zijn: stoere onwankel-
baarheid. De bevattelijkheid dat kwets-
bare onschuld die dergelijke figuurtjes 
zinnebeelden, zoveel sterker is dan alles 
wat kracht uitstraalt, was hem blijkbaar 
veel te moeilijk. 

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, 

foto: Jean Andries

Hummeltjes in Zemst
ZEMST – Onze leeshond ruikt leesvoer. Hij bracht me bij winnaars wier huis kri-

oelt van verzamelobjecten. Naast melketiketjes en stukken van twee euro, zogen 

de hummeltjes alle aandacht naar zich. Hun geschiedenis gaat terug tot begin 

van vorige eeuw in het idyllische Beieren waar een artistieke kloosterzuster haar 

vrolijkheid niet aan banden liet leggen.
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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”

 

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

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

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
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Misschien is het voor de 
Zemstenaren niet altijd 
duidelijk wie wat organi-
seert in de Melkerij. Daarom 
een woordje uitleg. In grote 
lijnen zijn er drie soorten 
events mogelijk. Je hebt 
de gemeente Zemst die tien jaar gele-
den in D’Oude School van Weerde hun 
Cultuurvonken opstartten. Ze organi-
seren in de Melkerij dit cultuurjaar 18 
optredens, waarvan twee gratis voor de 
abonnees. Daarnaast heb je cvba de 
Melkerij, PPS-partner van de gemeente. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de uitbating 
van het gebouw en organiseren dit cul-
tuurjaar ook 18 concerten. Hun state-
ment is een alternatieve programmatie 
aan te bieden en, daarmee gepaard 
gaande, een nieuw publiek de Melkerij 
te laten ontdekken. Tot slot is het ook 
mogelijk om de zaal af te huren en zélf 
een evenement te organiseren. Iedere 
vereniging van Zemst kan daarvoor 
intekenen en betaalt tarieven die door 

de gemeente 
zijn vastgesteld. 
Zo is er dit najaar 
een Rock Rally 
event, georga-
niseerd door 
vzw De Weerdse 

Bierfeesten op zaterdag 19 
november. 
Het wordt trouwens een 
drukke maand, want op 
17 november program-
meert Cultuurvonken De 
Vaginamonologen 2.0 en de 
dag nadien presenteert cvba 
de Melkerij het totaalspekta-
kel Gainsbourg Se Barre. Veel 
sex en rock ‘n roll en wat was 
dat derde alweer? Later op de 
maand zorgt de Cultuurraad 
ervoor dat je de echte klassie-
kers niet vergeet, laat Nathalie Meskens 
Motown herleven en kan je de nieuwe 
verderfelijke show van Gili in try out-ver-
sie meemaken. Op tour in Vlaanderen 

in 2017. Meer info over dit alles op www.
gcdemelkerij.be en Facebook voor de 
Filmerij. 

Tekst: Jean-Marie Brassine

November in de Melkerij
ZEMST - Misschien sla je deze Zemstenaar nog net op tijd open en lees je dat het op zaterdag 5 novem-

ber feest is in de Melkerij. De opstart en samenwerking met de gemeente dateert al van 2008, om je een 

idee te geven dat niet alleen Rome maar ook de Melkerij niet op één dag is gebouwd. Pas in november 

verleden jaar ging de publiek-private samenwerking (PPS) officieel van start. 

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

 

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

Gili koos de Melkerij uit 
voor de try-out van zijn 

nieuwe show.
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De vzw Sint Augustinus, eigenaar van 
café en feestzaal ‘In den Prins’ sinds  
1959, was heel de zomer koortsachtig 
op zoek naar nieuwe uitbaters nadat 
de vorigen vrij onverwacht een streep 
trokken onder hun contract. Katrien 
zag het berichtje op Facebook en 
schoot meteen in actie. “Ik had net 
mijn cursus evenementenorganisa-

tor achter de rug en dan kruiste dit 
korte berichtje mijn pad. Het verhuren 
van de zalen, evenementen organi-
seren, café runnen, boekingen voor 
verenigingen bijhouden… deze uitda-
ging kon ik niet laten liggen. Ik heb 
meteen contact genomen  met de 

vzw en snel mijn ontslag gegeven 
bij de bank. Dit is mijn ding en ik zie 
deze kans dan ook als een voltijdse 
job waar ik met veel goesting aan 
begin.”

Organiseren en animeren is Katrien 
niet onbekend. Vier jaar geleden zette 
ze een eerste home party van ver-

zorgingsproducten op in de tuin die 
wegens succes uitgebreid werd met 
meerdere exposanten en verhuisde 
naar de ruimere accommodatie van 
de Schranshoeve in Eppegem. Dat wil 
ze ook in de toekomst nog graag ver-
der doen als haar agenda het toelaat.

Roel, die als zelfstandig technieker 
blijft werken, mag/moet in dit ver-
haal een helpende rol spelen als de 
drukte dat vraagt. “In de aanloopfase 
gaan we voor de voorzichtige aanpak. 
Wij stappen af van het ‘tavernecon-
cept’ dat bij een vorige uitbater mis-
lukt is. Het café moet weer het gezel-
lige volkscafé van vroeger worden. 

Voorlopig dus geen snack-
toestanden en de bier-
kaart wordt afgeslankt tot 
een dertigtal keuzes.  De 
Gouden Carolus van brou-
werij Het Anker wordt een 
promotie en daarmee zijn 
we de enige in Zemst die 
dat bier tapt.”

Het zalencomplex blijft 
beschikbaar voor feesten en 
vergaderingen waarbij de 
plaatselijke verenigingen pri-
oriteit krijgen. Openstaande 
data wil Katrien met eigen 
initiatieven aanvullen. Vier 
kleinere zalen kunnen gra-
tis gebruikt worden mits 
afname van de dranken.

Café ‘In Den Prins’ opent op maandag 
en dinsdag om 14 uur, op donder-
dag, vrijdag en zaterdag om 11 uur 
en op zondag om 10 uur. Woensdag 
is sluitingsdag. Reserveren kan op 
015/61.17.38 en www.indenprins.be

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

‘In den Prins' opnieuw volkscafé
ELEWIJT -  Katrien Vanhemelen en Roel Ceulers, twee veertigers, moeten café ‘In den Prins’ een 

nieuw elan geven. Het café  kende twee moeilijke jaren met evenveel uitbaters die het op korte tijd 

voor bekeken hielden. Het café, centraal in het dorp en onder de kerktoren gelegen, moet weer een 

volkscafé worden.

De dochter tussen Katrien en Roel kreeg ‘een 
groeischeut’ met een opstapje achter de toog.
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Mark Van Steenwinkel

Zemstsesteenweg 87 
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60

Alle natuursteen-, vloer- 
en tegelwerken
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Elk najaar gaan heel wat vrijwilligers op 
pad om fondsen te werven voor 11.11.11, 
de organisatie die zich al jàren inzet 
voor een rechtvaardige wereld, zon-
der armoede. In Zemst organiseert het 
11.11.11-comité elk jaar een quiz voor 
een nokvol Ontmoetingscentrum in 
Hofstade. Daar wordt onze  (algemene) 
kennis (en droedel- en proefvaardig-
heden) duchtig getest en worden ook 
telkens een aantal vragen gesteld over 
het 11.11.11-jaarthema. Dat van 2015 en 
2016 is wereldwijde sociale bescher-
ming, met dit jaar de focus op gezond-
heidszorg.  Vandaar de passende cam-
pagnenaam Santé!, een uitdrukking die 
voor ons vanzelfsprekend lijkt, maar dat 
niet is voor zo’n 1,3 miljard mensen. 

Op doktersvoorschrift
Voor 11.11.11 is gezondheidszorg een 
mensenrecht. Vanuit deze gedachte 
stelde de organisatie een petitie op 
in de vorm van doktersbriefjes, waar-
bij je als burger een toegankelijke 
en betaalbare gezondheidszorg voor 
iedereen kan voorschrijven aan onze 
politici.   

Samenwerking 
Maar sociale rechtvaardigheid is niet 
enkel een bekommernis van 11.11.11. 
Vandaar dat de Zemstse afdeling con-
tact nam met vier andere verenigingen: 
Wereldwinkel Zemst, Aziz, KWB Hofstade 
en KWB Weerde. Samen organiseerden 
ze een gespreksavond over sociale 
bescherming en nodigden daarvoor 
twee gezaghebbende sprekers uit: Bea 

Cantillon, hoogleraar aan de UIA, waar ze 
(onder meer) doceert over de welvaart-
staat, armoede en sociale ongelijkheid 
en Luc Cortebeeck, voorzitter van de 
werknemersgroep bij de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en ex-voorzitter 

van het ACV.
Jan Colebrants, één van de vier bezie-
lers van het Zemstse 11.11.11-comité, 
vindt het een goede zaak dat er meer 
dan één vereniging zijn schouders 
zet onder zo’n gespreksavond. “Om te 
beginnen is het praktisch veel handi-
ger als je met vijf organisaties iets op 
het getouw zet. Zo bereik je ook meer 
mensen. En bij 11.11.11 hebben we het 
altijd belangrijk gevonden dat we voor 
een zo groot mogelijk draagvlak zor-
gen. Vroeger werd ontwikkelingssa-
menwerking vertaald als ‘het Noorden 
dat het Zuiden’ helpt. Van die visie 
stappen wij meer en meer af. Wij gaan 
er vanuit dat er wereldwijd een aantal 

problemen spelen die ontwikkeling en 
verminderen van ongelijkheid bemoei-
lijken. De ontwikkeling van onze soci-
ale zekerheid heeft armoede en onge-
lijkheid in België sterk doen afnemen, 
maar de laatste jaren stagneert die 

evolutie  en neemt de armoede ook 
hier weer meer toe. Omdat we ervan 
overtuigd waren dat het thema van 
sociale zekerheid en bescherming 
ook weerklank zou vinden bij de vier 
andere organisaties in Zemst, heb-
ben we hen voorgesteld om samen 
te werken.” Josée Goethals van Aziz 
treedt Jan bij: “Inhoudelijk is solidari-
teit een gemeenschappelijke basislijn 
van de vijf organisaties. We zijn sociale 
verenigingen en beseffen maar al te 
goed dat mensen, ongeacht afkomst, 
maatschappelijke staat en geboorte-
plaats, met mekaar verbonden zijn in 
een wereld die van ons allemaal is.”
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

Met vijf voor sociale bescherming  
ZEMST – November, dat is… boekenbeurs, herfstzon, bladertapijten, kastanjes, kleurrijke kerkho-

ven, maar ook: 11.11.11. Naast de traditionele acties organiseerde de Zemstse afdeling dit jaar een  

gespreksavond, samen met vier andere verenigingen. 

Met vijf aan tafel. V.l.n.r. Jan (KWB Hofstade), 
Bart (KWB Weerde), Josée (Aziz), Jan 
(11.11.11) en Peter (Wereldwinkel).
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Fietskoeriers zitten in de lift, zeker in de 
steden waar het alsmaar moeilijker wordt 
om met de auto ophalingen of leverin-
gen te doen. Greg Wellens, een 27-jarige 
Hofstadenaar, wilde na zijn (onvol-
tooide) studies orthopedagogiek aan de 

Antwerpse Karel de Grote Hogeschool zijn 
eigen droom realiseren. Een droom die hij 
sinds jaren koesterde: zelfstandig fiets-
koerier worden met dat tikkeltje meer. 
Met een echte boodschappendienst in 
zijn eigen gemeente. Niet meteen een 
voor de hand liggende keuze.

Tien gemeenten
Greg: “Het was geen eenvoudige klus. 
Ik moest eerst handelaars zoeken die 
wilden meewerken. En dan ook mijn 
actieterrein bepalen. Als inwoner van 
Hofstade, met de stad Mechelen naast 

de deur, bakende ik mijn fietsgebied 
af: Mechelen, Muizen, Bonheiden, 
Hever, Schiplaken, Boortmeerbeek, 
Hofstade, Elewijt, Weerde en Zemst, 
inclusief Bos en Laar. Eppegem voor-
lopig nog niet, wegens iets te ver uit 
de richting.”

Met welke handelaars ben je 
gestart?
“Bloemen Louis in de Graaf van 
Egmontstraat in Mechelen werd vier 
maand geleden mijn eerste partner. 
Voor deze zaak heb ik tot nu toe al zo’n 

130 leveringen gedaan. 
Ook Bloemen Ixora 
(Hoogstraat, Mechelen) 
werkt nu samen met 
mij. Andere belang-
rijke partners zijn: 
Proxy Delhaize Muizen, 
bakkerij BroodNodig 
(Hofstade) en de 
Cartridge Shop (web-
winkel voor kantoor- 
en schoolartikelen) in 
Mechelen.”

Dus, ik kan bij deze 
handelszaken din-
gen kopen, bestel-
len… en jij brengt 
die zomaar bij mij 
thuis?
“Zo is dat. Met de fiets. 
Zonder het milieu te 
belasten. Tegen een 

vastgesteld tarief. Je vindt alle details 
op mijn website. Maar voor vier, zeven 
of acht euro extra zelf alles organise-
ren, belopen en vervoeren, is onmoge-
lijk. Bovendien belast je nog eens het 
milieu als je het met de auto doet. Niet 
met de GreenDriver natuurlijk.”

GreenDriver Greg
HOFSTADE/ZEMST – Boodschappen doen. Goed en wel. Maar stel, je bent minder mobiel en je hebt 

hulp nodig om ze thuis te krijgen. Of je hebt gewoon geen zin of geen tijd om ze te doen. Of je haat 

aanschuiven aan de kassa. Dan biedt de GreenDriver de oplossing. Met de bakfiets. Handig, milieu-

vriendelijk en ecologisch. Wij namen alvast de proef op de som.

Alles wat niet te groot of 
te zwaar is, brengt Greg 

graag tot bij je thuis.



41

Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55

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

Actiemaand december
Jouw bakfiets zal ook wel wat 
gekost hebben?
“Klopt! Zo’n Tri-Bike of ‘bakfiets’ kost 
ruim 6.000 euro! Om je bestellingen in 
de beste omstandigheden te leveren. 
En binnen het gevraagde tijdsbestek! 
Mijn huidige fiets heb ik in bruikleen. 
Tot een aankoop zal ik pas kunnen 
overgaan als de zaken goed lopen. 
Ik ben dan ook druk doende om nog 
meer handelaars voor mijn project 
warm te maken. Als er handelaars zijn 
die mij willen sponsoren, zal ik graag 
hun logo op de bak van mijn vracht-
fiets plaatsen.”

Ik zie op je website dat je decem-
ber uitgeroepen hebt tot een spe-
ciale actiemaand.
“Inderdaad. De kadootjesperiode is een  
uitstekende gelegenheid om beter 
bekend te worden. Handelaars die wil-
len meedoen, kunnen zich inschrijven. 
De mensen hoeven dan niet langer 
rond te zeulen met hun aankopen. Ik 

haal ze op en lever ze gewoon thuis 
tegen een heel interessant tarief: 2,42 
euro in Mechelen en 3,63 euro buiten 
Mechelen, in heel mijn werkgebied. De 
ophaling en de levering gebeuren de 
dag nadien. Speciaal voor de kerst-
shopping wordt dat zelfs 2,42 euro 
in heel mijn gebied. Wie voor 16 uur 
bestelt, krijgt zijn koopjes nog dezelfde 
dag thuis geleverd. Bestellingen die 
gedaan worden na 16 uur, worden de 
volgende dag opgehaald en afgele-
verd. Deze tarieven zijn inclusief btw”.
Greg Wellens ziet het helemaal zitten. 
En 75 tot 100 km per dag fietsen houdt 
hem topfit! Als alles gesmeerd loopt, 
hoopt hij volgend jaar zelfs op meer 
afhaalpunten en een extra medewer-
ker.”
Handelaars en consumenten die 
graag meer willen weten, vin-
den alle details op zijn website:  
www.greendriver.be. Hij is ook 
bereikbaar op 0474/21.20.89 en via 
boodschappen@greendriver.be.

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959
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H a l s e s t e e n w e g  4 0
9 4 0 2  M e e r b e k e
www.abc-drukkeri j .be

Te l .  054  33  25  20
Fax  054 32  76  80
info@abc-drukkeri j.be

EIGEN FABRICATIE VAN: SPANDOEKEN 
ROLL-UPS | WERF- &  RECLAMEBORDEN
BELETTERING VAN WAGENS & VITRINES
MEGAPOSTERS |  TEXT IELBEDRUKKING 

ALLE DRUKWERKEN

FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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Via dit educatief kunstproject wer-
den niet alleen reproducties (op ware 
grootte!) van de bekendste meester-
werken uit de schilderkunst aangele-
verd, maar ook 3D-werken, gebaseerd 
op klassiekers uit de moderne en 
hedendaagse kunst. De school zelf had 
daarin het laatste woord en koos uit 
de verschillende pakketten voor onder 
andere de renaissance, Picasso, pop art 
en vaders van de moderne kunst. Aldus 
werd de Waterleest voor twee weken 
omgetoverd tot een heuse kunstgalerij.
Inge Lauwers (leerkracht): “We vonden 
het niet alleen belangrijk dat kinde-
ren op jonge leeftijd al kunnen kennis 

maken met bekende werken, maar we 
stonden vooral achter dit project omdat 
er per kunstpakket een workshop werd 

aangeboden. Onze kinde-
ren konden gedurende twee 
weken kennis maken met 
technieken zoals die gebruikt 
werden door de grote mees-
ters: schilderen, boetseren, 
knippen en plakken,… Voor 
elk kind, van klein tot groot, 

was er de mogelijkheid om zijn of haar 
creativiteit optimaal te laten renderen.” 
En, hoe kan het anders, deze twee 
weken creativiteit eindigden in een 
heuse vernissage, waar de ouders en 
grootouders de meesterwerken van 
hun  kinderen konden bewonderen, 
naast een Van Eyck.  Als ze de ver-
keerde maar niet hebben meegeno-
men. 
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto's: Jean Andries

Kunst in de wAteRleesT
EPPEGEM - De hoofdletters en de kleine letters in wAteRleesT staan er niet zomaar. Van maandag 17 

oktober tot vrijdag 28 oktober werd de gemeentelijke basisschool de Waterleest omgetoverd tot een 

heus museum voor schone kunsten. Een waarlijk origineel en verrassend concept dat bedacht werd 

door het collectief Start with Art, dat ook andere scholen tracht warm te maken hiervoor. 

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 Waterleest werd twee weken 
omgetoverd tot een heuse kunstgalerij.

Picasso met een kleine fan.
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Kersverse inwoonster 
vindt en wint

Wie zou er niet in zo een sympathieke 
gemeente willen wonen? Twee maan-
den geleden hier komen wonen, pas 
gastvrij onthaald door het gemeentebe-

stuur, een rondleiding gekregen 
met de bus door onze gemeente, 
een “heel tof lokaal blad” in de 
handen gestopt krijgen, de lees-

hond er in vinden, dat 
rapporteren, smalend 
bekeken worden door 
je partner: “Denk je 
nu echt direct te win-
nen?” en dan 25 euro 
op zak steken. Dat kan 
alleen in Zemst. Erika 
Pardon vond de enige 
leeshond op blz. 19. 
Aan alle deelne-
mers: wil bij je antwoord ook 
steeds een telefoonnummer 
vermelden a.u.b. Je kan mai-
len, of je papieren antwoord 
afgeven op het gemeen-
tehuis, in de bib(filialen) of, 
voor de inwoners van Laar, 

bij Vanessa, of gewoon aan een van de 
redactieleden afgeven als je die zou 
kennen. Antwoorden indienen tot 15 
november.
Veel plezier met onze leeshond die zich 
weer heeft verstopt in dit nummer.

KVDW

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

 

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

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS
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Brusselsesteenweg 108
tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be


