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Deze laatste editie van het jaar zit weer 
boordevol straffe verhalen: Carolien, één van 
onze nieuwste redactieleden, trok naar onze 
buren in Vilvoorde. Daar startte onlangs 
Cado, een dagopvang voor thuiswonende 
hulpbehoevenden. Ook Zemstenaars kunnen er 
terecht.

Kim, onze andere nieuwe aanwinst, ging op gesprek 
bij Agnes, die boordevol (reis)plannen zit, en bij 
Sophie, die samen met haar man kerstkaarten 
maakte voor een goed doel in Oeganda.

Juliaan nam een kijkje in de potten van vier 
foeriers die al 20 en 25 jaar meedraaien.  
Annemie dronk een glaasje bij pop-upwijnbar 
Wine not? en Paul bekeek de indrukwekkende 
verzameling bierglazen van Jan. 

Laura vertelt voor de laatste keer enthousiast 
over de plannen van het Zemst for Life team. 
Wat zijn we benieuwd naar het warme event op 
22 en 23 december. Jullie komen toch ook?

Veerle bewonderde de ware kleuren van 
kunstschilder Carine. Jean ging vieren bij FC 
Eppegem en Ilse ging een babbeltje slaan met 
Lore, vrijwilliger bij YAR.

Op de laatste pagina kan je zoals elke maand 
deelnemen aan de leeshond-wedstrijd. Je zal zien 
dat onze leeshond droef is deze maand, net zoals 
wij allemaal. Want zijn baasje Christel is er niet 
meer. Nieuws waar wij allemaal stil van werden.

Donkere december

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Ellen
xxx

Feeërieke feestmaand met winterzonnewende. 
Maand met zowat de meeste herdenkingen. Wij 
herinneren ons nog levendig het bloedbad van 
Wounded Knee in 1890 en de Japanse verras-
singsaanval op Pearl Harbour in 1941. Verder de 
eerste harttransplantatie door dr. Barnard in 1967 
(dankie dokter) en de moord op John Lennon in 
New York (1980). Amundsen was op de Zuidpool 
gestrand (1911) en in 1943 had Tito Joegoslavië 
in het leven geroepen. Ook was er iets met 
Napoleon geweest (zelfverklaarde keizer van het 
eerste Franse keizerrijk in 1804) en was er een 
vliegtuig ontploft boven het Schotse Lockerbie 
(1992). Het woord tsunami werd geboren in 2004… 
met 230.000 doden. Tussendoor was onze hertog 
van Brabant officieel tussen de lakens gedoken 
met ene Mathilde (1999). Maar vooral vieren we 
het einde van de drooglegging in de VS in 1933! 
Cheers, mates!

AL

Elke tweede zondag in december is het 

WereldLichtjesDag. Op die dag steken men-

sen over de hele wereld om 19 uur een kaarsje 

aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. 

De werkgroep WereldLichtjesDag Zemst en het 

gemeentebestuur organiseren dit 

jaar nog wat extra. Op 10 decem-

ber vanaf 18 uur is er een her-

denkingsmoment in De Hoeve 

(Meerweg 2A in Zemst, achter het 

administratief gebouw van het 

OCMW). Er kan geluisterd worden 

naar muziek, troostende woorden en 

gedichten. Nadien kan iedereen nog even blij-

ven napraten met een drankje. Inschrijven kan 

via wereldlichtjesdagzemst@gmail.com.
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bvba

Mark Van Steenwinkel

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

Alle natuursteen-, vloer- 
en tegelwerken

BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK

Ma: 10.00 - 18.00
Di: 09.00 - 18.00  
Wo: 09.00 - 18.00

Do: Gesloten  
Vrij: 08.30 - 18.00
Za: 08.30 - 17.00

www.coi�urelariviere.be
info@coi�urelariviere.be

Tervuursesteenweg 292 • 1981 Hofstade 
015 20 74 85

Coi�ure Lariviere
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Wat vooraf ging… 
Het ZFL-team verzamelt de opbrengst 
van die acties nu in één grote pot om 
er op 23 december mee naar Music for 
Life te trekken en het daar te doneren 
aan de drie goede doelen die zij kozen. 
Ze vullen de pot nog aan met wat ze 
zelf verdienen op 22 en 23 december 
aan de Melkerij. Het team heeft de afge-
lopen maanden namelijk niet alleen 
mutsen verkocht; ze hebben ook een 
groots evenement op poten gezet, dat 
zal plaatsvinden aan de Melkerij. 
Ze gaan op die twee dagen 36 uur 
lang radio maken, te beluisteren op 
de radiozender Randstad (99FM). Elise 
Chevalier, Dautzen Jaspers en Wout 
Calluy presenteren afwisselend die 
marathonradioshow. Iedereen kan dan 
liedjes aanvragen in ruil voor een dona-
tie. Alle acties passeren de radioshow 
en leggen uit wat ze net gedaan heb-
ben en hoeveel ze daarmee verdiend 
hebben. Allemaal afstemmen op Radio 
Randstad op 22 en 23 december dus! 

Wat valt er te beleven? 
Alle Zemstenaars kunnen de radiore-
porters in het glazen huis bezoeken, 
dat zal opgesteld staan op de terrei-
nen achter de Melkerij. Rond die stu-
dio vindt tegelijk een groot evenement 
plaats; de radio zal live spelen, onder-
broken door reportages en optredens 
van Zemstse bands. Het feestterrein 
achter de Melkerij wordt deels overdekt 
en verwarmd. Iedereen kan vrijdag of 

zaterdag langskomen. 
Doorlopend is er eten 
en drinken, denk maar 
aan varken aan ’t spit, 
ontbijt, pannenkoeken, 
jenever, warme dran-
ken en verschillende 
bieren. Maar dat is niet 
alles; het hele weekend 
door zijn er ook verschil-
lende activiteiten waar 
je aan kan deelnemen. 
Zo kan je mee komen 
doen aan Yoga for Life, 
een lachsessie of een 
dansles. Kom gewoon 
langs, doneer een paar 
eurootjes en doe mee! 
V r i j d a g n a m i d d a g 
komen de Warme 
Scholen op antenne en 
‘s avonds geeft Zemst 
for Life het startschot voor een after-
workparty met een gastoptreden van 
Les Vaches Espagnoles. Je kan er ook je 
kans wagen met casinospelen voor het 
goede doel. Bezoek je liever de Zemst 
for Life-talkshow met onder andere 
Jacques Vermeire in de Melkerij? 
Dat kan. Of sta je liever langs de zij-
lijn van de galamatch voetbal tussen 
een BV-team met onder andere Koen 
Geens, Bruno Tobback en Davy van De 
Mol  en … de dames van FC Zemst? 
Zaterdagvoormiddag start met een 
VIP-brunch (inschrijven verplicht). ‘s 
Namiddags is er een G-Party, een feestje 

speciaal – maar niet uitsluitend – voor 
mensen met een beperking. Tegelijkertijd 
zijn alle kleine en grote Zemstenaartjes 
uitgenodigd op zaterdag voor de kin-
dernamiddag. Sportsminded voorziet 
een springkasteel bij droog weer, grote 
spelen, volksspelen, circusspelen en 
een schminkstand. Voor twee euro kan 
elke kleine of grote Zemstenaar deelne-
men. Je kan ook meewandelen met de 
Zennetrotters op hun Walking For Life-
middag. Wie eerder linedance of fanfa-
remuziek lust, kan terecht in de Melkerij 
zelf voor de Seniorendansnamiddag of 
voor het Concert For Life van Hoop in de 

De ontknoping nadert...
Zemst for Life!

ZEMST - De afgelopen maanden zetten verschillende verenigingen en warme mensen hun schou-

ders onder acties voor Zemst for Life. De Zemstenaars kochten massaal koekjes, sweaters, mutsen 

en concertticketjes. Ook de komende weken staat onze agenda nog vol evenementen en acties.  

 Stars Forever 
organiseert ook dit 

jaar een koekjes- 
en snoepverkoop 

in verschillende 
verkooppunten.



8

Toekomst. Alle warmte en winsten cul-
mineren in een grote slotshow op zater-
dagavond, waarin het team het totale 
bedrag zal aankondigen dat Zemst 
for Life, het evenement en zijn acties, 
opbracht. Daarna volgen nog optredens 
van The Geraldines en Silicon Carne en 
dansen de Zemstenaars blij de nacht in 
om nog tot in de vroege 
uurtjes verder te vieren. 
Alle info over data, uren 
en locaties van de 
activiteiten vind je op  
www.zemstforlife.be. 

Veiling
Op diezelfde web-
site vind je ook een 
veiling die het team 
van Zemst for Life in 
november lanceerde. 
Je kan er ondertus-
sen al bieden op een 
koelkast van Smeg, een optreden van 
DJ C-man, enkele uren bijles, kunst-
werken van Lindsay Rinckhout of Gene 
Thomas en gesigneerde truitjes van 
Quick Step, Club Brugge, Anderlecht, KV 
Mechelen, Jolien D’Hoore en Sven Nys. 
De opbrengst gaat volledig naar Zemst 
for Life. 

Wat kan jij nog doen? 
Het team van Zemst for Life hoopt 
natuurlijk op een massale opkomst op 
hun feestterrein op 22 en 23 decem-
ber. Iedereen is warm welkom om nog 
wat te steunen, maar vooral om je te 
amuseren. Kom je dus verwarmen 
aan onze warme acties, gezellig iets 

drinken of eten, je uitleven op één van 
de activiteiten, dansen en een plaatje 
aanvragen, onder het waakzaam oog 
van professionele security. Het liefst 
kom je met de fiets, maar extra par-
king wordt voorzien op 250 meter 
afstand bij Eeckeleers en ’s avonds op 
de parking van Lidl. Je kan uiteraard 

ook van thuis uit steunen door af te 
stemmen op 99FM die dagen en een 
plaatje aan te vragen. 
Ga je graag nog iets verder? Zemst 
for Life is nog op zoek naar wat extra 
vrijwilligers om een paar uurtjes toog, 
kassa, inkom enzovoort te beman-
nen. Via de website kan je je inschrij-

ven. Het is ook nog niet te laat om zelf 
een actie te starten. Zit je met een 
goed idee? Organiseer dan een actie, 
registreer ze op de ZFL-website en je 
ontvangt van het team alle nodige 
informatie.

Tekst en foto’s: Laura Schoevaers 

en Bart Coopman

Iedereen is welkom op 
22 en 23 december 
op het overdekte en 
verwarmde feestterrein 
van Zemst for Life.
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Gesloten op 24-25-26 december en 31december 01-02 januari 
maar tijdens de feestdagen bieden wij een traiteur dienst aan.
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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



11

Sommigen verbinden de periode-
titel en het succes van de club 
aan de volgehouden inspannin-
gen. Anderen roemen de verfris-
sende speelwijze van trainer Greg 
Vanderidt en het transferbeleid van 
Mark Talbut. Ook de kwaliteit van het 
jeugdbeleid krijgen veel aandacht. 
Allemaal terecht, maar het behalen 
van de periodetitel en de uitstraling 
van de club blijven het werk van de 
hele vereniging. We peilden naar 
de gevoelens die het succes los-
maakten bij de drijvende krachten 
achter KFC Eppegem.

“Ik ben een supergelukkige voorzitter”, 
zegt Jan Van Asbroeck. “Er staat een 
ploeg op het veld. De basis van dit suc-
ces en de groep werd reeds vorig sei-
zoen gelegd. Blijvers Boudart, Maxim en 
Glenn Breugelmans, Denys, Vereecke 
en Bell zijn toppers en met (super)
invaller Peeters kan je naar de oor-
log gaan. De nieuwkomers Leemans, 
Cornelissens, Vercammen en Yilmaz 

zijn versterkingen. Tel daarbij dat trainer 
Greg Vanderidt een meester is in het 
neerzetten van de juiste opstelling en 
een organisatie. Met de groepsgeest en 
en een fysiek sterke conditie er bovenop 
hebben we een betere ploeg dan het 
eerste jaar in derde amateurklasse.”

"Het werk van een hele vereniging"
“Het totaal sportieve plaatje wordt onder 
regie van T1 Greg Vanderidt geregeld (van 
maandag tot en met zondag) samen 
met de medische staf die samen per-
fect werk leveren. Deze stand kan je 
alleen maar bereiken als in alle gelede-
ren alles tot in de puntjes is geregeld. 
We mogen niet vergeten dat het nati-
onaal voetbal een enorm verschil is in 
vergelijking met eerste provinciale. Het 
verschil is meer dan één reeks!”

“Als de titel voor het grijpen ligt, pak-
ken we die met open armen. Ik heb al 
vele ploegen gezien, wij zijn de sterkste! 
Voor de tweede amateurklasse zijn we 
nog niet klaar, maar daaraan kunnen 

we werken. Ja, ik ben een fiere voorzitter 
van zo een schitterende club. Na dertig 
jaar bestuurslid en tien jaar voorzitter is 
dit een bekroning van hard werken. We 
moeten proberen door te gaan op ons 
huidige elan en rekening houden met 
een mindere periode, die komt er zeker”, 
waarschuwt trainer Greg Vanderidt. “Maar 
ik geloof dat we straks nog sterker kun-
nen worden. Baetens, Mertens en Dewit 
(de beste speler van vorig seizoen) komen 
terug. We speelden vaak met een onuit-
gegeven verdediging. Als men dan nog 
een prachtprestatie kan neerzetten. Top!”

“Groepssfeer is ons beste wapen” besluit 
erevoorzitter Frans Vercammen. “We heb-
ben een heel complete ploeg. Als men 
fysiek zo sterk is en voetbalt met zoveel 
vertrouwen, komt men tot goede resulta-
ten. Na 11 schitterende wedstrijden waar-
onder zes overwinningen op verplaatsing 
had de ploeg een off-day bij Av. Stekene. 
Met de periodetitel hebben we alvast een 
beloning voor het einde van het seizoen.”

Tekst en foto: Jean Andries

KFC Eppegem periodekampioen

De zesde zege op verplaatsing, en de 
negende wedstrijd zonder nederlaag werd 

uiteraard uitbundig gevierd.

EPPEGEM - KFC Eppegem heeft de eerste periodetitel op zak. De club begon zeker niet als favoriet in 

de derde amateurklasse, maar verraste aangenaam met goed voetbal en prima resultaten. 
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Op 25 oktober verloor de redactie van de 
Zemstenaar één van haar leden van het 
eerste uur. Christel Vanden Wyngaerd 
was een van onze eerste Elewijtse 
nieuwsbronnen. Ze had kunstge-
schiedenis gestudeerd en toen de 
kinderen naar de middelbare school 
gingen, vatte ze nog klassieke talen 
aan, puur uit belangstelling. Er kon 
geen Romeinse of andere histori-
sche vondst naar boven komen of ze 
stond klaar om er de Zemstenaren 
alles over te vertellen.
De bezigheden van de meisjes inspi-
reerden haar voor artikels over de 
Scouts, het synchroonzwemmen, de 
turnkring of de muziekschool.

Christel speelde zelf ook viool, zong in 
het Bachkoor, en hield zo de vinger aan 
de Zemstse culturele pols. Ze bleef 
immer kritisch voor de lay-out en inhoud 

van ons magazine, alert om het telkens 
beter te maken. Zij was ook degene die 
de gewone lezers actief betrok bij de 
Zemstenaar door zoektochten en rebus-

sen te ontwerpen en de leeshond te 
verstoppen.
Christel had uitgesproken opvattin-
gen waar ze authentiek naar leefde. 
Eerlijke en gezonde voeding kweekte 
ze in de eigen tuin, de computer vond 
ze een typmachine met streken, de 
gsm alleen maar een telefoon die 
je kon meenemen. Ze zocht naar 
het echte en het ware en inspireerde 
velen. We wensen haar man en doch-
ters en de hele familie veel sterkte.

Tekst: Ilse Van de Velde

Afscheid van Christel

Sophie: “Voor kinderen die verder weg 
wonen, is de weg te voet naar school 
vaak onveilig. Het internaat is daarom 
de beste oplossing. De leerlingen blij-
ven dan een heel trimester op school. 
Zelf vinden ze dit fijn omdat ze zich dan 
kunnen concentreren op hun studies. 
Thuis moeten ze helpen met de dage-
lijkse klussen, waardoor er vaak geen tijd 
meer over is om te studeren. We hebben 
ter plekke gezien en gevoeld wat voor 
een mooi en hoopgevend werk de orga-
nisatie Okwagaanana (www.okwagaan-
ana.be) levert en hebben daarom beslist 
om dit project mee te ondersteunen.”
Ze keerden overtuigd terug en tover-
den enkele van de honderden foto’s 
om in prachtige nieuwjaarskaarten. Als 
u Okwagaanana ook mee wil steunen, 

hoeft u enkel een pakketje kaarten (met 
bijbehorende enveloppes) te bestellen 
via mail naar sophie_docx@hotmail.
com: 2 kaarten voor 5 euro, 5 kaarten 
voor 10 euro of 12 kaarten voor 20 euro. 

De opbrengst zal gebruikt worden voor 
de verdere uitbreiding van de infra-
structuur van de school. Meer solidari-
teitsacties staan op de planning.
Tekst: Kim Willems, foto: Koen Vermandere

Nieuwjaarskaarten voor het goede doel
ZEMST-LAAR - In Zemst-Laar woont een gezin met een warm hart. Afgelopen zomer trok Sophie sa-

men met haar vriend Koen en kinderen Kato en Witse op inleefreis naar Oeganda. De laatste dagen 

verbleven ze op het internaat van de Kidiki school in Namwendwa.
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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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

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

In het najaar van 2017 zullen wij u van dienst zijn in ons nieuw vernieuwd  
Uitvaartkantoor op onze huidige locatie te Zemst.

Ik zal u daar ten dienste staan met vrijblijvende info over uitvaartplanning, voor- en nazorg.

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

“Waardig afscheid nemen”
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In Vilvoorde ontmoet ik Leonoor Pietercil.  
Leonoor is verantwoordelijk voor Cado 
Vilvoorde.  

Leonoor, wie kan er naar Cado 
komen?
“Iedereen die hulpbehoevend is en nog 
thuis woont, is welkom bij ons.  Je kan 
hier een gezellige tijd doorbrengen met 
andere gasten.”

Hoe ziet een dag bij Cado eruit?
“Wie van ’s morgens komt, kan hier ont-
bijten.  Op maandag worden daarna de 
boodschappen gedaan voor een hele 
week.  Dan beginnen we aan de voorbe-
reiding van het middagmaal.  We koken 
vooral traditionele maaltijden, maar wel 
telkens met drie gangen.  Na het opruimen 
van het middagmaal is er tijd voor andere 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld knutselen.”  

Neemt iedere 
gast deel aan 
alle activitei-
ten?
“Iedereen is 
vrij om mee te 
doen of niet. 
Wij bieden 
verschillende 
a c t i v i t e i t e n  
aan, maar 
onze gasten 
kiezen zelf of ze deelnemen of niet.  
Sommigen gaan liever in de rust-
kamer zitten, anderen doen mee. 
Knutselactiviteiten zijn erg in trek, 
maar we zingen ook, lezen voor, 
spelen een spel, maken een wan-
deling,… We passen onze activitei-
ten aan aan de wensen van onze 
gasten.”

Jullie zitten hier in een 
mooi nieuw gebouw 
met een goed uit-
geruste keuken, een 
mooie badkamer, een 
rustkamer, … jullie 
gasten komen niets 
tekort!
“Inderdaad. Onze 
accommodatie is top. 
Ons team bestaat hoofd-
zakelijk uit gediplo-
meerde verzorgenden.   
Zij geven de gasten een 
bad wanneer daar vraag 
naar is. Er is ruimte voor 
iedereen.”  

Geraken jullie gasten makkelijk tot hier?
“Wij zoeken zelf mee naar een oplos-
sing voor vervoer indien nodig.  Dit mag 
geen struikelblok vormen om niet tot bij 
Cado te komen.”

Ook mensen van Zemst kunnen 
naar jullie komen.  Wat moeten zij 
doen om te mogen komen?
“Ze nemen best contact op met Cado 
Vilvoorde via het gratis nummer 
0800/112 05 of via zorgwijzer@ons.be. 
Iedereen kan na afspraak een keer 
gratis komen proberen. Daarna volgt 
een kort intakegesprek en maken we 
afspraken over wanneer je wilt komen.  
Sommigen komen voor een ganse dag, 
anderen komen maar enkele uurtjes. 
Je vindt ons in het nieuwe gebouw 
van het OCMW, Harensesteenweg 72 te 
Vilvoorde.”

Cado is ook op zoek naar vrijwilligers. Ben 
je op zoek naar een zinvolle tijdbeste-
ding? Neem dan contact op met Cado en 
steek een handje toe bij hun activiteiten.
Tekst: Carolien De Cuyper, foto’s: Kim Willems

Hulpbehoevend? Al van Cado gehoord?
ZEMST/VILVOORDE - Heb je nood aan een luisterend oor, een leuke babbel of gezelschap? Cado Vil-

voorde biedt tegen een kleine vergoeding dagopvang aan thuiswonende hulpbehoevende personen, 

ook als je in Zemst woont.  Cado is een initiatief van Landelijke Thuiszorg vzw.

De gasten spelen 
een kaartspel.

Tijd voor een 
momentje van rust.
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Wat is YAR eigenlijk?
“Youth at Risk (YAR) is een persoonlijk-
heidsontwikkelingsprogramma uitge-
werkt in de Verenigde Staten én een 
organisatie die jongeren met dat pro-
gramma in enkele Vlaamse provincies 
begeleidt. De bedoeling is om stuurloze 
jongeren hun eigen richting te laten vin-
den. De meesten weten heel goed wat 
ze willen, maar ze geloven er zelf niet in.”

Met welke jongeren gaan jullie aan 
de slag?
“Het gaat om vijftien- tot éénentwintig-
jarigen met vaak een complex verleden, 
op zoek naar een eigen identiteit en 
belast met tegenslagen en verkeerde 
keuzes. Vaak zijn ze gestuurd door de 
jeugdrechter, maar niet altijd.
Alleen al hun voorkomen en houding 
spreken boekdelen: als ze toekomen, 
hebben ze de kap van hun trui op, de 
armen gekruist en een afwerende uit-
drukking op hun gezicht. Wat een ver-
schil met de slotceremonie van het 
programma, wanneer ze voor de groep 
getuigen over hun persoonlijke doe-
len. Je ziet dat ze vertrouwen hebben 
gevonden en steun voelen!”

Hoe verloop de YAR begeleiding?
“De training bestaat uit drie delen die 
in totaal elf maand in beslag nemen. 
De eerste fase is een motiveringstraject 
van tien weken: vermits de jongeren 
vaak door rechter of school zijn door-
gestuurd, is het nodig hen zélf te over-
tuigen van het nut van hun deelname. 
Dat gebeurt door een intake-interview 
en gesprekken, maar ook door het 

wekelijks telefoontje van een vrijwilliger. 
Daardoor krijgen ze het gevoel dat ze 
de moeite waard zijn, dat we het niet 
opgeven met hen. Sluitstuk is het for-
muleren van drie persoonlijke doelstel-
lingen voor hun traject.
De tweede fase is een intensieve, resi-
dentiële trainingsweek. Dat is het stuk 
dat ik het liefst meedoe. De strikte 
regels en planning benadrukken de 
ernst van het gebeuren. Ze moeten 
hun GSM afgeven, vroeg opstaan en 
een strakke opeenvolging van fysieke 

en psychische workshops en ses-
sies doorlopen. Het is hard werken en 
daar komen heftige emoties bij los. De 
deelnemers moeten leren verwoorden 
waarom ze doen wat ze doen en er 
verantwoordelijkheid voor nemen. Het is 
OK om jezelf te zijn en jezelf bloot te 
geven. Daarom is het zo belangrijk dat 
we een veilige omgeving creëren met 
een positieve sfeer.
Tenslotte krijgen ze een nieuwe coach 
voor het acht maand lange natraject. Die 
belt of ziet zijn pupil wekelijks en helpt om 
zijn persoonlijke doelen te realiseren. Het 

idee is dat iedereen een netwerk rond zich 
nodig heeft, als steun, voor rolmodellen, 
klankbord… Daarvoor zoekt YAR vrijwilligers 
in alle lagen van de bevolking, gewone 
mensen met tijd en liefde te geef.”

Wat zit er voor jou als vrijwilliger in?
“Je leert op een niet-bedreigende manier 
met iemand praten, en onbevooroor-
deeld luisteren, dat is me in mijn eigen 
gezin ook al van pas gekomen. Jezelf 
tegenkomen in je vooroordelen en over-
tuigingen over jongeren was de grootste 
eyeopener tijdens mijn eerste jaar bij YAR. 
Mijn kijk op de jongerenwereld is volledig 
veranderd. Je bent ook zelf voortdurend 
in ontwikkeling, wat elke coaching anders 
maakt. Een voordeel is ook de professio-
nele begeleiding: je gaat als coach vaak 
best wel diep, en de YAR trainers leren je 
omgaan met die persoonlijke proces-
sen. Dat sterkt je eigen persoonlijkheid. 
Bovendien werk ik mee aan een betere 
wereld: het zijn misschien maar negentig 
jongeren en tweehonderdvijftig vrijwilli-
gers per jaar, maar hun omgeving ziet de 
verandering ook en dat sneeuwbaleffect 
is niet te onderschatten!”

YAR zoekt steeds warme persoonlijk-
heden die jongeren op de dool richting 
kunnen geven. Elk deel van het traject 
vergt een andere intensiteit van inzet, 
dus er is voor elk wat wils!
Meer info op www.YARVlaanderen.be.
De eerstvolgende infoavond voor vrijwilli-
gers voor Vlaams-Brabant heeft plaats op 
14 december om 19u in Time-Lex, Joseph 
Stevensstraat 7, 1000 Brussel.

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

YAR helpt jongeren terug op weg
EPPEGEM - YAR Vlaanderen zoekt coaches om jongeren met een problematisch verleden een nieuwe 

toekomst te geven. Lore Claeys is al vier jaar vrijwilliger bij YAR en verklaart haar engagement…
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Glaasje op...
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Jan Teugels woont met zijn echt-
genote Suzanne in de Zemstse 
Linterpoortenlaan. De kinderen zijn het 
huis uit, twee gepensioneerden genie-
ten hier van het leven. Niks doet ver-
moeden dat de zolder van de gezellige 
villa al jarenlang een heus museum 
huisvest. Meer dan vierduizend biergla-
zen staan hier uitgestald, netjes gesor-
teerd per gemeente en per brouwerij. 
“Het begon allemaal meer dan veertig 
jaar geleden”, vertelt Jan, “toen wij met 
de studentenclub op de Oktoberfeesten 

in Wieze er een hobby van maakten om 
een bierpot mee te pikken. Ik begon toen 
allerlei rommelmarkten en ruilbeurzen 
af te schuimen, op zoek naar prachtige 
oude bierglazen. Ik deed dat gewoon 
graag: elke zondagochtend trok ik op 
schattenjacht, op zoek naar een nieuw 
pareltje. Ik tikte daarbij ook een gewel-
dig hulpmiddel op de kop: Brauerei 
Verzeichnis, een Duits naslagwerk over 
alle bestaande en verdwenen brouwe-
rijen in Vlaanderen. En stilaan begon 
mijn verzameling serieus uit te breiden.”

Heb je ook glazen van Zemstse 
brouwerijen?
“In de periode 1850 – 1900 waren er in 
Zemst tot drie brouwerijen actief, zo blijkt. 
Glazen zijn daar niet van overgebleven, 
maar ik heb wel flink wat bierglazen van 
brouwerijen uit naburige gemeenten: 
uiteraard een heel gamma uit Mechelen: 
Lamot, Chevalier Marin, Het Anker, om 
er maar enkele te noemen. En natuur-
lijk ook de grote namen als Moortgat in 
Breendonk, Palm in Steenhuffel en Primus 
in Haacht. Maar ook glazen van meer dan 

tweehonderd kleine, minder bekende 
brouwerijen, zoals Roelants uit Melsbroek 
en De Biertoren uit Kampenhout. En daar 
zijn knappe staaltjes grafische vormge-
ving bij, hoor. Sommige glazen, waarop 
de merknaam in email of via etsen werd 
aangebracht, zijn echte kunstwerkjes.”

Is je verzameling dan geen klein 
fortuin waard?
“Er zitten een aantal pareltjes tussen, 
waarvoor echte verzamelaars vlotjes tot 
een paar honderd euro op tafel zouden 

leggen. Andere zijn dan weer helemaal 
niks waard. Maar daar ging het mij ook 
nooit om. Ik kreeg hier vaak mensen over 
de vloer die geld boden voor één of ander 
stuk, maar daar gaf ik nooit aan toe. Als 
ik de mooiste stukken had verkocht, was 
ik achtergebleven met alleen rommel. 
Neen, ik was nooit bereid tot commer-
ciële deals, het was altijd alles of niks.”

Gaf dat de doorslag om alles aan 
het Biermuseum te schenken?
“Absoluut. Ik was al langer op zoek naar 
een kandidaat-overnemer en mijn 
belangrijkste voorwaarde was: alles of 
niks! Een andere voorwaarde was dat 
mijn verzameling zou worden opgesteld 
in gesloten vitrines. Zodat de glazen intact 
zouden blijven en door iedereen te bezich-
tigen. De mensen van het Biermuseum 
in Schaarbeek gingen helemaal mee in 
mijn verhaal. En begin november zijn ze 
de hele collectie komen ophalen.”

En? Geen traantje weggepinkt?
“Ach, een mens moet de dingen kunnen 
loslaten, vind ik. Kijk, ik heb jarenlang 
ook heel graag en heel veel tennis en 
volleybal gespeeld. Toen dat minder vlot 
begon te gaan, bouwde ik die hobby’s 
stilaan af. Zo eenvoudig is dat, toch?”

Wie de bierglazen van Jan Teugels graag van 
dichtbij wil bekijken, kan voortaan terecht in 
het Biermuseum van Schaarbeek aan de 
Louis Bertrandlaan 33-35. Alleen al de web-
site van ‘”t Schoerbeik’s beemusee” is het 
surfen waard. In sappig Brussels dialect krijg 
je er meteen “em bekke explikoesse”. 

Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries

Vierduizend bierglazen verhuizen
ZEMST – Jan Teugels werkte meer dan dertig jaar aan een verzameling van dik vierduizend bierglazen. Begin 

vorige maand schonk hij zijn complete collectie aan het Biermuseum van Schaarbeek. “Een mens moet 

kunnen loslaten in het leven”, mijmert Jan. Maar niet vóór de Zemstenaar nog een laatste rondleiding kreeg.

Glaasje op...
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Voor Inge, Anneke, Johan en Dimi startte 
hun foerierscarrière meteen na hun 
actieve periode in de scoutsleiding. 
Voor Inneke en Dimi (ook plaatsvervan-

gend ‘vake en moeke’ op kamp) in 1991 
in Lavacherie met de welpen, die de vijf 
daaropvolgende jaren van hun kook-
kunsten genoten hebben.

Food couriers
”Dat was nog de periode dat we met 
‘food couriers’ werkten, herinneren ze 
zich.” Bij Jef en Fanny werden er toen 
vriezers geplaatst en met dagverse 
producten van de vroegmarkt gevuld. 
Iedere dag reed een vrijwilliger die naar 
de kampplaats. Om ze daar redelijk fris 
te houden, werd er een koelput gegra-
ven in een schaduwrijke boskant. Dat is 
nu verleden tijd. Nu doet de logistieke 
ploeg de inkopen bij de plaatselijke 

handelaars en maken we gebruik van 
koelboxen en ijs.” De grote bezorgdheid 
van de foeriers om veilig voedsel op 
tafel te brengen, heeft ertoe geleid dat 

er zich heel zelden een probleempje 
met de darmflora stelde.

Van boterhammen tot pap
Anneke en de Witte traden vijf jaar later toe 
tot de ‘orde van de pollepels’.  In Botassart 
namen ze voor het eerst de plaats in van 
Guy en Marie-Jeanne Malu. Na drie jaar 
stopten ze er mee, tot hun eigen kapoe-
nen uit de luiers waren. Intussen draaien 
ze alweer 17 jaar mee en roeren ze in de 
pot voor die kapoenen. ”En die waren bij 
het laatste kamp in Paliseul met 57”, zeg-
gen ze. ”Dat begint ‘s ochtends met boter-
hammen smeren en eindigt ‘s avonds 
met de pap. Daarmee kunnen wij onze 
dagen goed vullen.”

Niet zeuren
Een afwijzend “ik lust dat niet” horen 
de foeriers niet graag en daarvoor 
hebben ze iets origineel bedacht. ”De 
grotere scouts en gidsen, die zelf op 
houtvuren koken, moeten sowieso 
eten wat de pot schaft, maar voor de 
kapoenen maken we een uitzonde-
ring”, vertelt Johan. ”Die krijgen één 
ruilbandje om eenmalig in te ruilen 
voor boterhammen met choco. En 
eigenaardig, sinds we dat vier jaar 
geleden ingevoerd hebben, zeurt er 
niemand meer over wat er te bik-
ken valt.” Favorieten op de culinaire 
kampkaart zijn fish sticks met spina-
ziepuree bij de oudste leden en spa-
ghetti en pensen met appelmoes bij 
de jongsten.

Een heel team
Het foeriersteam van de Elewijtse 
scouts omvat een tiental oud-leiders 
en -leidsters en neemt al acht jaar 
het initiatief om het kookmateriaal uit 
te breiden en te vernieuwen. De spa-
ghettislag geeft daarvoor financiële 
ruimte. Met de opbrengsten werden al 
nieuwe kookpannen, frigoboxen, steel-
pannen, shelters, schragen en plooi-
tafels aangekocht. Hugo, die het team 
voorzit, heeft zijn boodschappenlijstje 
al klaar. ”Elke tak kan nu koken met 
goed materiaal. Al het oude is vervan-
gen. We zullen nu wat ruimer gaan en 
onder meer de toiletten vervangen en 
onze tenten herstellen.”

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Foeriers zwaaien de pollepel 
ELEWIJT - Bikke bikke bik, hap, hap, hap, eerst de soep en dan de pap…: het inleidend liedje voor de 

hongerige horden aanvallen. Een gekend ritueel op kamp, waarvan de foeriers mee de smaak- en 

sfeermakers zijn. Inneke en Dimi doen dat al 25 jaar en Anneke en Johan al 20 jaar. Dat verdient ‘een 

Zemstenaartje’, vonden wij.

Dimi, Inneke, 
Anneke en Witte, 
bepalen al 25 en 

20 jaar wat de 
pot schaft op het 

scoutskamp.
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Een casino-animatie op uw volgend feest? 
Neem contact op met Mark via 02/899.98.47, 

mark@crazzle.be of www.crazzle.be

Elke gelegenheid is goed voor een casino-avond met uw 
familie en vrienden. 
Verjaardag, jubileum, pensionering, Kerstmis, nieuwjaar,  
Pasen, moeder- of vaderdag! Ook communie of huwelijk van 
(klein)kinderen.

U organiseert het feest waar u maar wilt, 
in uw woonkamer, de tuin, of een feestzaal, 
restaurant of andere locatie.

Professioneel
Crazzle kan ook ingeschakeld worden voor  
verenigingen (bv. ledenfeest, benefiet) of  
bedrijven (bv. personeelsfeest, teambuilding, 
klantendag, productlancering, bewonersfeest).

Vals geld, 
echt plezier!

Wij zijn gevestigd in Zemst!
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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

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
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De expo is opgebouwd uit de indruk-
wekkende collectie van hengelsport-
liefhebber, Patrick Danneels, voorzitter 
van hengelvereniging ‘Nut en vermaak’ 
in Brugge, gesticht in 1897.
De tentoonstelling brengt de pronk-
stukken voor het voetlicht, maar wil 
vooral de diverse hengeldisciplines 
historisch documenteren. De karper-
visserij met nogal wat technologische 
innovaties, het palingvissen met het 
peuren zonder haak  en verder de vis-
serij op roofvis, forel en in beperktere 
mate op zeevis. Het vliegvissen krijgt 
ook een apart hoofdstuk. De klemtoon 
in de tentoonstelling ligt op de evolutie 
van 1960 tot heden.

Absoluut topstuk
Het hele arsenaal van de visser komt 
aan bod, van hengels uit bamboe over 
glasvezel naar het hypermoderne kool-
stof, vismanden, netten en vismolens 
en kleiner materiaal met dobbers, lood 
en haken in alle maten, vormen en 
gewichten. Een absoluut topstuk is de 
werphengel die aan prins Boudewijn 
toebehoorde. Zijn vader, koning Leopold 
III, liet die speciaal voor zijn zoon ver-

vaardigen bij Leuvenaar  Jean Delhez, 
een speciaalzaak die in 1906 opgericht 
werd.

Bruggeling Danneels stouwde zijn huis 
vol met duizenden stukken visgerief. 
Na de tentoonstelling, die tot 1 april 
(aprilvis?) loopt, zal de kern van de ver-
zameling opgenomen worden in het 
Sportimonium. ”In één klap komt daar-
mee een waardevolle en unieke verza-

meling, die de zoetwatervisserij van de 
afgelopen 150 jaar omspant, naar het 
sportmuseum”, klinkt Erik De Vroede 
enthousiast.
“Op die manier blijft ze beschikbaar voor 
de volgende generaties. Ook zijn uitge-
breide bibliotheek krijgt een onderko-
men bij ons, waar ze door het brede 
publiek digitaal kan worden geraad-
pleegd.”

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

De hengel van Boudewijn
HOFSTADE - Het Sportimonium heeft met ‘Vismania, 100 jaar hengelsport’ een nieuw element toe-

gevoegd aan haar boeiend sportmuseum. Daarvoor kreeg ze unieke stukken uit de collectie van  

Bruggeling Patrick Danneels ter beschikking.

Patrick Danneels 
en Erik De Vroede 
openen de 
tentoonstelling over 
de hengelsport.

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen 
gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138
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Supportersclub Roodgroen FC Eppegem deed te voet de ver-plaatsing naar SC Grimbergen. Aan de Verbrande Brug werden de sportievelingen verwend met scampi’s en cava. En het feest moest nog beginnen. De ploeg speelde de beste wedstrijd van het seizoen en won ruim verdiend met het kleinste verschil. 

Op vrijdag 27 oktober hield KFCC Elewijt een 
Halloweentraining voor haar jeugdleden. Er werd 
een parcours uitgezet dat alle jeugdploegen na 
elkaar verkleed aflegden. Ouders konden gezel-
lig bijpraten rond de haardkorven met een hapje 
en een drankje. De special effects zorgden voor 
een griezelige noot.

De pupillen 2010 van SK Laar stelden met trots hun nieuwe uit-rusting voor met een wedstrijdje tegen hun mama’s. Op de foto herkennen we Vince Blondeel, Milano Paessens, Jelle Van Win, Sibe Lauwers, Loeka Braem, Wannes Huysmans, Vic Moens, Lenn Doms, Stan Van Ingelgom, Stef Ribbens, Senne Moens, Yoni De Leeuw, Mathijs Moors en Rune Trappeniers met hun trainers Geert Lauwers, Peter Van Win en afgevaardigde Katleen Verbergt.
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Allerheiligen is de dag om een bezoek te brengen aan het kerkhof. Traditioneel is het ook na 

afloop verzamelen in café Rubenshof in Eppegem. Een tweestrijd was het altijd. De familie 

De Doncker kon vaak gelijke tred houden en zelfs beter doen dan de talrijk aanwezigen, 

maar moest dit jaar haar minderheid erkennen. “Logisch toch, tegen zo een homogene 

brede familie Verlooy zijn we niet opgewassen”, zegt de familie De Doncker in koor. 

WZH Ambroos organiseerde eind oktober De Muziekkampi-oen, een spelshow gedurende twee weken. De prijsuitreiking gebeurde door Gunther Neefs, die prompt een liedje zong voor de winnaars: v.l.n.r. Louis Verschueren, Helene Dahl, 
Marie Louise Apers en Reinilde Lemeir.

Eddy Beullens met Zyron en Elise Clippeleyr 

met Opis wonnen de dog survival van hon-

denschool KACEZ. Voor drie reeksen com-

petitie, recreatie en teams stonden er 200 

deelnemers aan de start. Baasje en hond 

moesten samen 5 km lopen en 15 hinder-

nissen overwinnen. Eddy en Zyron deden 

dat in dik 29 minuten. De opbrengst wordt 

gedeeld met het fietsteam Kom Op Tegen 

Kanker van politiezone VIMA. (JD)

Het was weer Halloween in kapsalon dames-heren HIJ-ZIJ 
in Hofstade. De jaarlijkse verkleedpartij was andermaal een 
groot succes. Glenn Bouts en echtgenote Wendy, omringd 
door medewerkers, in gepaste outfit, poseerden met fierheid 
voor een leuke foto.
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Het mosselfestijn van VK Weerde was een groot succes. Heel wat eetlustigen konden genieten van de lekkere mosselen en met het gelijkspel tegen leider Huldenberg er bovenop was het een gezellig samenzijn. De medewerkers wilden na afloop graag op de foto.

Gezinsbond Weerde organiseerde op 11 november Sint Maarten zingen ten 
voordele van Zemst for Live. De verklede zangertjes kregen een pannenkoek 
in Ons Huis en verzamelden graag voor een foto (boven).
Willy Van Releghem gaf het goede voorbeeld. Emile Cluckers, Arjen De Cat, 
Nand De Bell en Kamiel De Bell waren uiterst tevreden met hun snoepje. 

Naar aanleiding van Zemst For Live organiseerde VDM-Tours een 

reunie, die doorging op de parking van Elewijt Center in een echte 

skihut. De inkomsten gaan integraal naar Zemst For Live. Zaterdag 

18 november was er een optreden van “De Schnitsels” (Harmonie 

Sint-Martinus uit Weerde) die voor die gelegenheid in tiroleroutfit 

een tiroleroptreden gaven. 
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Pin’art Degustatiedagen in de Melkerij. Tal van aanwezigen 
konden proeven en genieten van de lekkere wijnen. Pin’art 
opende onlangs ook een tweede winkel, in Mechelen.

Het kapelleke in de Bosstraat in Zems-Bos kreeg 

een nieuwe raamdecoratie, dankzij Metaalcon-

structie “Cleymans”. Deze stalen constructie 

werd niet alleen gemaakt, maar ook geplaatst 

door hen. Marc Vertongen en Jef Peeters danken 

hartelijk de familie Cleymans voor hun mooie 

gift.  “Het kapelleke is nu goed beschermd” : laat 

Jef weten. (KA)

Met 126 voorkeurstemmen van het publiek hebben 

‘The Burnout Buddies’ een gratis vat en de wisselbe-

ker van Talent in Zemst gewonnen. ‘Random Minds’ 

eindigde op de tweede plaats met amper zeven 

stemmen minder. ‘Grey and Green’ werd derde. Een 

jury vond het pallet van ‘Les Vaches Espagnoles’ het 

best geschikt om het programma van Pleinpop op 17 

augustus 2018 te openen.

De kleuters van de basisschool De Pimpernel in Zemst-Laar heb-
ben hun nieuw kleuterblok officieel geopend. Midden januari werd de 
symbolische steen gelegd. De kleuters werden in vier klassen onderge-
bracht. Die hebben elk een eigen berging en tuintje.
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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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Firmin had geen greintje ambitie. Hij was amper 47 en werkte al 
25 jaar in hetzelfde boekhoudkantoor. Aan de andere kant van 
het dorp. Alle dagen dezelfde sleur. Nog 20 jaar en hij kon met 

pensioen. Wekelijks ging hij langs het kerkhof zijn ouders groeten. Hij 
woonde nu al enkele jaren in hun grote huis. Had nooit iets anders 
gekend. In de winter opende hij niet eens de luiken. Het onkruid tierde 
welig en de moestuin was een ware wildernis. Vroeger ging hij al eens 
een pintje drinken, maar sinds het laatste dorpscafé zijn deuren had 
gesloten, was ook dat plezier uit zijn leven verdwenen. Af en toe een 
afhaalmaaltijd bij de Chinees. Daarbij een waterig wit wijntje uit den 
Aldi of de Lidl. Vrienden had hij amper. Nooit had hij eens buiten de 
lijntjes gekleurd. Altijd had hij strak in het gareel gelopen. Steeds op 
tijd thuis bij moeke en vake. Veilig onder de wol. Weg van de slechte 
wereld en vroeg weer op voor niets. Tot op een dag… Het boekhoud-
kantoor breidde uit, verhuisde en kreeg een nieuwe baas. Firmin wist 
niet meer waar hij het had. Paniek overmande hem toen Julie (de 
nieuwe baas, een alleenstaande vrouw nog aan toe!) haar plannen 
uit de doeken deed: zij zou iedere medewerker thuis bezoeken voor 
een persoonlijk onderhoud. Onder vier ogen. De witte kringen van de 
okselvijvers op zijn debardeurkes werden wijder. Gelukkig had hij 
nog een achternicht, Lidie, waar hij altijd welkom was en terecht kon 
voor goede raad en daad. Een vrouw met zin voor initiatief. Toevallig 
bevriend met Firmins bazin in spe. Een tuinman werd aangesproken, 
een schoonmaakbedrijf ingeschakeld, een schilder/behanger gecon-
tacteerd. Lidie waste de debardeurkes, stopte ze finaal in de BEST-
zak en toog met Firmin naar de dichtstbijzijnde C&A voor een frisse 
outfit. Zij propte zijn frigo vol met de lekkere lievelingsdrankjes van 
zijn aanstaande bazin. Een schitterende Sancerre, een savoureuze 
Saint-Emilion. Firmin overtrof zichzelf met zijn enorme ervaring, zijn 
coole klantenkennis, zijn zakelijke knowhow… Julie was danig onder 
de indruk. Kort nadien nodigde zij hem uit om bij haar te komen klin-
ken op het nieuwe jaar. Het werd zowat Firmins warmste week. 2018 
kon nu al niet meer stuk. 
Aan iedereen een uitbundig uiteinde en een stevige start!

   Alex Lauwens
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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Carine Van Hee:  “Vaak evolueren kun-
stenaars in de loop van hun carrière 
van één stroming naar een andere. In 
de academie heb ik echter van bij het 
begin mijn stijl gevonden en dat is 
abstract. Ik voelde mij ook onmiddel-
lijk aangetrokken tot schilderen met 
olieverf. Abstractie en olieverf zijn nog 
steeds een constante in mijn werk.  
Ieder mens krijgt van bij de geboorte een 
kleurenpalet mee. Op onze weg naar 
volwassenheid zien we vaak dat onze 
‘true colors’ vervagen. In mijn opvoeding 
kreeg ik het beeld mee dat vrouwelijk-
heid gelijk staat aan opgedirkt, hoge 
hakken en flauw. Een mannelijke dyna-
miek was sterk overheersend in mijn 
jeugd.  Vrouwen komen nergens, dacht 
ik. Die overtuiging zat er onbewust diep 
ingeprent. In de abstractie ben ik op 
zoek gegaan naar authentieke vrouwe-

lijkheid. Heb ik het oude idee overstegen. 
Geleidelijk aan heb ik het flauwe, bange 
beeld uit mezelf verwijderd en in de 
plaats daarvan ben ik op zoek gegaan 
naar de ware vrouwelijke vruchtbaarheid, 
waarin de mankracht meteen vervat zit. 
Ik ben geboren en getogen in 
Blankenberge en woon nu al dertig jaar 
in Hofstade. Schilderen doe ik vanaf mijn 
achttiende. Het is al vijfendertig jaar mijn 
passie. In 2014 kwam er een kantelpunt 
in mijn leven en heb ik van schilderen 
mijn beroep gemaakt. Het begin van een 

hele nieuwe fase. Ik heb als het ware 
mijn oude vel afgegooid en houd mij nu 
fulltime bezig met wat ik echt graag doe.  

Ik bezit een grote ener-
gie die ik overdraag 
op het witte canvas. 
Kenmerkend in mijn 
werk is dat er een 
krachtig kleurenpa-

let verschijnt. Het resultaat wordt mede 
bepaald door mijn gemoedstoestand. 
Soms grenst mijn temperament aan het 
hyperactieve. Mijn levenspartner, die mind-

fulnesstrainer is, heeft mij geleerd hoe ik 
mijn aandacht meer in balans krijg.”
Op dit moment stelt Carine tentoon in de 
inkomhal van AZ Sint-Maarten, campus 
Rooienberg in Duffel. Deze expo loopt tot 
eind december en is vrij toegankelijk.

Wil je meer te weten komen over het 
werk van Carine? Dat kan op haar 
website: www.carinevanhee.be, via   
www.facebook.com/CarineVanHeeArt of 
www.instagram.com/ateliercarinevanhee

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Mark Verelst

True Colors
HOFSTADE – In haar werk drukt kunstschilder Carine Van Hee de transformatie uit van wat donker en 

zwaar is naar positieve kleurrijke energie. Je ‘Ware Kleuren’ herkennen via de kunst is haar motto.

Carine Van Hee: 
“Onze ware kleuren 

tonen, ook al zijn we 
naakt kwetsbaar en 

bang”

"Ik draag mijn grote energie 
over op het witte canvas"
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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

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

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

 

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

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN 
CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

015/61 71 22 - 0475/83 40 36
info@verbestel.be

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
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"Mijn ouders vonden een toerisme-
opleiding maar niks. Zo ging ik secre-
tariaat-talen studeren en kwam bij het 
Europese hoofdkwartier van Procter & 
Gamble in Strombeek-Bever terecht.” 
Als directiesecretaresse in 
die internationale omge-
ving zag ze de kans om 
haar passie voor talen te 
combineren met onder 
meer de organisatie van 
buitenlandse trainingen 
en zakenreizen. Maar toen 
P&G in 2015 voor een 
zoveelste herstructurering 
stond, besloot Agnes het 
na 35 jaar dienst over een 
andere boeg te gooien. “Ik 
heb een fantastische car-
rière gehad, maar ik was 
klaar voor iets anders. Ik 
schreef me in bij Syntra 
Mechelen en mag me nu 
officieel reisleider Europa 
noemen. En zo is de cirkel 
van mijn liefde voor reizen 
en talen terug rond.”

Superlatieven
Agnes heeft twee zeer 
boeiende jaren achter de 
rug en spreekt enkel in 
superlatieven. “De oplei-
ding is een echte aanrader. 
Intensief, maar heel inte-
ressant. Niet alleen door 
de cursus zelf, maar ook 
door de mix van de cur-

sisten.” Spraakwaterval als ze is, wil ze 
met haar grote enthousiasme de reis-
wereld een nieuwe adem inblazen. “Het 
is een wereld op zich en er is dringend 
nood aan verandering. Ik wil graag een 

leuke, interactieve gids zijn met veel 
anekdotes, eentje die de mensen ook 
iets laat beleven. Het liefste zou ik een 
combinatie van kleinschalige, spor-
tieve, culturele en duurzame vakanties 

begeleiden in zuiderse 
landen. Maar ik ben nog 
niet 100% zeker waarin ik 
me wil smijten. Ik zit nog 
vol ideeën en plannen.”

De kinderen zijn ondertus-
sen het huis uit. Dochter 
Jantien woont in Mechelen, 
maar zoon Jasper erfde 
haar reisgenen. “Hij vond 
zijn ding in het hotelwezen 
en werkt nu mee aan de 
start-up van het Fairmont-
hotel in Austin, Texas.”

“Ik heb veel mooie kansen 
gekregen, maar heb er ook 
heel hard voor gewerkt. Dit 
alles zou ik nooit gekund 
hebben zonder de onvoor-
waardelijke steun van Bart. 
Achter elke sterke vrouw 
staat immers altijd een 
sterke man.” Wie Agnes 
aan het werk wil zien, 
moet snel een citytrip naar 
Londen boeken. Begin 
december begeleidt ze 
daar een driedaagse reis 
voor Opportunity Travel.

Tekst: Kim Willems, 

foto: Jan Bart Touchant

Op reis met Agnes
HOFSTADE - “Ik leef op zonne-energie. Vandaag is geen goede dag voor mij.” Agnes De Greef (58) ont-

moet me op een druilerige novemberdag bij haar thuis in Hofstade, waar ze woont met haar man Bart 

en hond Bono. Haar huis ademt reizen. Agnes is net thuis van Zuid-Frankrijk, maar verlangt alweer 

naar de volgende reisbestemming.

“Achter elke sterke vrouw staat 
altijd een sterke man”



34

We schrijven ‘hadden’, want op het 
moment dat je dit leest zit het onder-
nemende viertal achter hun boeken. 
Ook dát is december als je student 
bent… Toch vonden we dit mooie initia-
tief het vermelden waard.  
Het gaat tenslotte om 
jonge mensen die iets 
op touw zetten voor het 
goede doel en nog boor-
devol plannen zitten.
Bezieler Carl Desmet over-
tuigde Hofstadenaar Stijn 
Carbonnelle, Kjell Steffens 
en Lieze Somers om na 
hun lessen mensen culi-
nair te verwennen met een 
glas wijn, tapas of iets uit-
gebreiders en een ontbijt 
op zaterdagmorgen. Hun 
initiatief ‘Wine not?’ kaderde 
in het pop-uphorecaproject 
van ‘The Box Mechelen’. Dat 
biedt startende horecaon-
dernemers de kans om 
een culinair concept uit te 
werken. De vier besloten 
een deel van hun opbrengst 
te schenken aan vier goede 
doelen. Dat waren: Urli (een 
project in India dat kinderen 
financieel wil helpen om te kunnen stu-
deren), El Molino (een vormingscentrum in 
Bolivia waar Lieze en Carl vrijwilligerswerk 
deden), Sharabang (een Mechels pro-
ject om de cultuurparticipatie van men-
sen met een verstandelijke beperking te 
bevorderen) en de kinderafdeling van het 
AZ Sint-Maarten.

Jong geleerd
De pop-upwijnbar was zeker een succes 
te noemen en een mooie aftrap voor het 
Mechelse project. “Zo’n pop-upactiviteit 
is inderdaad maar kort, maar toch lang 

genoeg om wat ervaring op te doen”, 
vertelt Stijn. “Ik vond het heel plezant en 
heb veel geleerd, niet in het minst in de 
keuken! Doordat we elkaar goed kennen 
en al eens voor mekaar konden insprin-
gen, viel het te combineren met onze 
studies.” Toch hebben de vier vrienden 
geen onmiddellijke plannen om een 

horecazaak uit te baten. Wat ze eigen-
lijk liefst van al (willen) doen, is evene-
menten organiseren. Carl is dan ook de 
bedenker van Greensleeve, een vzw met 
grootse plannen.  “Mijn ultieme doel is 

een festival in een bos”, 
vertelt hij glunderend. 

Groot zijn in 
iets kleins
Het is een zin uit een liedje 
van Bart Peeters, maar het 
vat een beetje het idee 
samen achter de evene-
menten die Greensleeve 
wil organiseren. Carl ver-
woordt het zo: “Als je naar 
een festival als Werchter 
bent geweest, vertel je 
daarna aan je vrienden 
‘dat je naar Werchter 
geweest bent’. Wij zou-
den ‘het grote’ naar ‘het 
kleine” willen brengen. Zeg 
maar: Editors in een zaal 
voor 100 man. Dat zou een 
evenement zijn waarvan 
je aan je vrienden zegt: 
“whaw, ik ben kunnen 
gaan!”. Dat gevoel is wat 
we met onze evenemen-

ten willen bereiken en wat we graag als 
handelsmerk zouden uitdragen. Een 
grote beleving op kleine schaal.” 

Je moet het deze jonge gasten nage-
ven, ze weten wat ze willen. En dat we 
nog van hen gaan horen staat vast.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

Een goed glas. Wine not?
HOFSTADE /MECHELEN - December. Maand van kerstbomen, verlichte straten en cadeautjes. Ook 

maand van de goede doelen. Sommige een heel jaar lang, andere heel kort. Maar altijd vanuit het hart. 

Dat is ook zo voor de pop-upwijnbar die Stijn, Carl, Kjell en Lieze hadden op de Mechelse Korenmarkt.

“Wij zouden ‘het grote’ naar 
‘het kleine' willen brengen”

Stijn, Carl en Lieze 
schonken een 

glaasje voor het 
goede doel.
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55

“RIBS and more”
born in 2017

is een restaurant dat gespecialiseerd is in 
verse sous-vide gekookte ribs, maar waar 
iedereen ook welkom is voor alleen een 

drankje, tapas en desserten!
Relaxen is mogelijk op ons tuinterras. 

Tervuursesteenweg 214, Hofstade
Info: www.ribsandmore.be of 015/65.30.65

Facebook: @ribsandmore1
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ZEMST - Vergeet de Eurostar naar 
Londen en bespaar je flink wat dui-
ten, want je kan in de Melkerij live 
genieten van een avondje Abba-hits. 
Abba Gold Europe is een ode aan 
de muziek van Abba in zijn originele 
vorm: twee vrouwen, fan-
tastische liedjes en een 
rock-‘n-rollband die niet 
te versmaden is! Met ori-
ginele leden uit de cast 
van de Mamma Mia-mu-
sical London. Dit staand 
concert is stilaan uitverkocht, dus 
haast je voor de laatste tickets! Het 
wordt een feest met  klassiekers als 
Dancing Queen, The Winner Takes It 
All, Waterloo, Take A Chance On Me ... 
en zoveel meer! Op vrijdag 8 decem-
ber om 20.30 uur.

Op dinsdag 12 december serveert de 
Filmerij een geraffineerde feel good 
movie met Retour en Bourgogne, een 
film over familietradities en -relaties. 
De dood van hun vader brengt twee 
broers en hun zus weer samen op het 

ouderlijk wijndomein. Nu 
moeten ze keuzes maken 
en beslissingen nemen 
voor de toekomst… Een 
innemende en vaak grap-
pige film met wijn als 
metafoor voor traditie, voor 

de liefde en voor het leven. Of om het 
met een quote uit de film te zeggen: 
“L’amour c’est comme du vin. Il faut du 
temps.»

Op woensdag 27 december om 14 uur 
is er de familievoorstelling Slaapwel, 
Frank. Ook daar zijn er nog maar 
enkele tickets beschikbaar. Reserveer 
via www.gcdemelkerij.be

Op donderdag 28 december staat 
Kedi (Turks voor “kat”) op de affiche. 
Een sprookjesachtige documentaire 
en een warm portret over zeven van 
de honderdduizend zwerfkatten in 
Istanboel en de mensen met wie ze 
samenleven. Mensen vertellen over 
hun kat, maar hebben het eigenlijk 
over zichzelf. De kat als spiegel van de 
mens.

Dus, beste mensen, stuur niet je kat 
naar deze geweldige activiteiten, maar 
kom zelf af en geniet mee van dit 
mooie aanbod.

Tekst: Jean-Marie Brassine

Wees erbij 
in de Melkerij!

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

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

GSM 0475/869 163

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
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

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

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

 

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

ZEMST - Een café, een herberg, ook wel kroeg of bar genaamd, was 

vroeger een uitgaansgelegenheid waar dorpse of stadse zaken wer-

den besproken onder het genot van alle mogelijke drank (sterke 

drank, wijn, bier, koffie, thee, frisdrank). In het straatbeeld zagen we in 

elk centrum, meestal in de buurt van de kerk of het marktplein, een 

café. Elk café had zijn eigen stamgasten die hun dagelijkse bezig-

heden met elkaar deelden. Ondertussen is dat heel wat verminderd.  

Zoeken naar cafés

Om deze tijd niet te vergeten, hebben 
een aantal mensen de handen in elkaar 
geslagen om een verzameling te maken 
van de oude gebruiken en voorwerpen uit 
de ‘tijd van toen’.  Dit vergt heel wat opzoek-
werk en het zoeken naar contacten.  
Zij doen nu een oproep! Ken jij een 
café waar jij of je grootouders of familie 
anekdotes over hebben verteld? Heb je 
foto’s van evenementen of momenten 
van een café of kroeg van vroeger? Of 
een foto van de brouwer die komt leve-

ren of een praatje staat te slaan met 
stamgasten? Heb je een oude affiche of 
iets typisch van een café nog ergens op 
zolder liggen? Ken je leuke verhalen? 
Kom gerust elke maandag van 19 uur 
30 tot 20 uur 30 naar de Heemkundige 
kring De Semse, Schoolstraat, Zemst, 
om onze inventaris van ‘de herbergen 
en brouwerijen in de loop der tijden’ 
verder aan te vullen. Of neem contact 
op via mail: jelle.wens@outlook.be.

Tekst: Karin Andries

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959
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1981 Hofstade (Zemst) - Tervuursesteenweg (naast de kerk) – T: 015/61 66 98 – M: info@jsdheylen.be
   www.jsdheylen.be
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Vrolijke feesten!

Alex Lauwens:

2018. Volgens de Chinese horoscoop het 

Jaar van de Hond! Maar ik wens nie-

mand onder ons toe dat het 'van den 

hond' is. Tenzij van onze leeshond! Leef 

nu en be-leef 2018! 

Annemie Goddefroy:Ik wens iedereen veel ‘echtheid’. Echt nieuws en echte vrienden. Laat het maar allemaal ‘gewoon’ zijn, niet te speci-aal. Maar wel goed, natuurlijk. Een goed boek, een goed concert, een goed gesprek. Gewoon goed, meer moet dat echt niet zijn…

Annick Colman:
2017 was prachtig en ook weer niet.

2018 brengt nieuwe kansen en nieuwe 
dromen.Ik wens iedereen een open geest, een 

warm hart en hopen goesting om vol 
in het leven te staan.

Bart Coopman:

Ik hoop dat alle Zemstenaren 

de kerst- en feestdagen goed 

doorkomen en dat we met 

Zemst een van de warmste 

weken van de laatste decen-

nia mogen meemaken, m.a.w. 

dat Zemst For Life een vol-

treffer wordt; dan kunnen we 

met een superwarm gevoel 

2018 aanvatten!

Laura Schoevaers:
“Come on, cheer up, it’s nearly Christmas.” ~ Hagrid, Steen 

der Wijzen

Ellen Van de Wijgaert:

Ik wens jullie veel geluksmomenten

Groot en klein

Waar je niet elke dag naar moet zoeken

Maar die je ook zelf kan zijn

Katia De Vreese:
Een warm kersthart voor 

iedereen
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Carolien De Cuyper: 

De wereld is een toverbal

geen mens weet hoe het worden zal

maar één ding dat weet iedereen:

je kunt het niet alleen.

Help elkaar met een klein of groot gebaar

zo maken we van 2018 een fantastisch jaar!

Jean Andries:Tijd om van kleine dingen te genieten Rust om stil te staan bij mooie dingenSterkte om tegenslagen te overwinnenHumor om wat somber is te kleurenVriendschap om je hart te verwarmenEen glimlach om elke dag  mee te beginnen

Vrolijke feesten!
Karin Andries:

Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn 

aan mooie dagen, 

En veel liefde, voorspoed en geluk 

mag dragen.

Een lichtje in een donkere tijd, is 

iets dat warmte geeft en je hart 

verblijdt.

Moge het nieuwe jaar op alle 

gebied een jaar worden waarvan je 

zegt: het mocht nog jaren duren.

Juliaan Deleebeeck:

De geboorte 
van een kind is een mooi 

geschenk. Aan alle mama’s en papa’s, 

vakes en moekes, oma’s en opa’s veel 

tijd om daarvan te genieten, om te 

verwennen, om dat mensje te bege-

leiden naar ‘groot’ 
worden in een 

vredige wereld.

Kim Willems:
Droom groot en geniet van kleine 

dingen
Maak er een jaar van om nooit meer 

te vergeten
Fijn 2018!

xxx-jes

Marijke Pots:
De enige persoon waarmee je je hele leven door moet brengen, ben je zelf. Daarom wens ik iedereen de kracht toe om te zijn wie je écht bent, te doen wat je echt wil doen, wat  

anderen ook zeggen. 
Ohja, en uiteraard ook veel leuke feestmomenten, tijdens "the most wonderful time of the year"! 
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EINDEJAARSPROMO
t.e.m. 20 december

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

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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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

Paviljoen Maria, de voormalige woning van 
Maria Verlooy, opende feestelijk de deuren. 
In het project waarbij andersvaliden zelf-
standig wonen, werden zes aparte flats 
gebouwd. “Met dit project willen we mensen 
met een handicap de kans geven om zelf-
standig te wonen”, zegt Kristel Van Praet. “We 
zijn hiermee als OCMW vrij uniek. Uiteraard 
worden de bewoners wel elke dag begeleid 
door twee conciërges, die eveneens in de 
woning verblijven. Daarnaast is er ook van 
de Landelijke Thuiszorg begeleiding bij het 
koken en wassen.”

Tekst en foto's: Jean Andries

Paviljoen Maria, 
een thuis voor 
andersvaliden
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Prijs voor de mooiste mail
De leeshond kreeg vorige maand 
een heel mooi mailtje toegestuurd. 
“Geachte leeshond, ik heb de pagi-
na’s gevonden waarop jij staat…” Wat 
was onze leeshond gecharmeerd 
toen hij zag dat het nette mailtje van 
de dertienjarige Tijl kwam! Wij zoch-
ten hem op in Eppegem, waar hij 
woont met zijn ouders en zus Maud. 
Als hij geen leeshonden zoekt, 
speelt Tijl wel eens een spelletje 
op de pc. Op zondag gaat hij regel-
matig naar Chiro Eppegem en in de 
winter houdt hij van skiën. Het was 
pas zijn tweede deelname aan de 

wedstrijd en hij wist onze leeshond 
al te charmeren met zijn zelfge-
schreven mailtje. 
Er zaten twee leeshonden verstopt 
in ons novembernummer en Tijl 
speurde ze allebei vakkundig op. 
Hij vond de eerste hond op pagina 
34, waar ons beestje het talent in 
Zemst inspecteerde vanop een fiets 
achteraan in de foto van Les Vaches 
Espagnoles. De tweede leeshond zat 
verscholen op pagina 37 bij Patricia 
in de kinderkribbe. We hopen dat Tijl 
veel plezier beleeft aan zijn prijs en 
willen hem bedanken voor zijn deel-

name. 
Als ook jij 
een kans wil 
maken op de 
prijs, moet je 
meezoeken 
naar onze 
leeshond. Hij 
verstopt zich 
elke maand 
op enkele 
foto’s in de 
Zemstenaar. 
Je moet hem 
niet zoeken op 

de cartoons of op de foto’s van de rubriek ‘Onder 
de Mensen’, want die tellen niet mee. 
Stuur je antwoord met de pagina(‘s) waarop 
onze leeshond deze maand te zien is naar 
ons mailadres leeshond@dezemstenaar.
com of geef een geschreven antwoord af op 
het gemeentehuis, in een bibfiliaal of in het 
Hof van Laar. Vergeet niet om je naam en 
telefoonnummer te vermelden zodat we je 
snel kunnen bereiken voor een foto in onze 
volgende editie. Wees er deze maand op tijd 
bij en stuur je inzending in voor 15 decem-
ber. 

Tekst en foto: Laura Schoevaers

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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