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Oep zen Elewaets...

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Ellen
xxx

Oude Elewaëteneërs vonden het begin de jaren 
80 niet kunnen dat de toenmalige burgemeester 
van de nieuwe fusiegemeente – een Elewijtenaar 
(Remy Merckx n.v.d.r.) – een nieuw gemeentehuis 
liet bouwen in Zemst. Bij de Sint-Hubertusman-
nen of rood-witten waren er vroeger wel meer 
rare kwasten. Neem nu August Koffer, die zo ge-
noemd werd omdat hij, als hij moe was, bij zijn 
geld in een grote koffer sliep (later herbergnaam 
Bij Koffer), Jan van de Loegte, Maaink van den 
Doolhof of Trees van de Casino. Namen als Beire 
den Boskemel, Louis Toebakkes en Gette van de 
Swis spreken al evenzeer tot de verbeelding. En 
wat te denken van Giljom van den Duvel of Paula 
van Jef van ’t Voinke? (Bron: A. Ver Elst, 1986).

AL

..

150
beetje zenuwachtig van. Er moest en zou een 
bijzondere foto genomen worden. Dus wer-
den de zeven leden die er van bij de start bij 
zijn opgetrommeld voor een fotoshoot. Maar 
natuurlijk mogen ook onze andere, trouwe 
redactieleden niet vergeten worden! Onze eigen 
K2 (Karin en Katia) zorgt al jaren voor ambi-
ance en leuke artikels. Team Hofstade (Annemie, 
Annick, Ilse en Veerle) rijdt elke maand vrolijk 
samen naar de vergadering en bracht enkele 
jaren geleden eindelijk het vrouwelijk evenwicht 
in de groep. Alex en Laura, twee vrijwilligers 
die zich elke maand vol enthousiasme inzetten 
en niet alleen onze vaste rubrieken vullen, maar 
ook extra taken op zich nemen. En meer recent 
hadden we nog enkele aanwinsten: Carolien die 
op haar beurt Kim meebracht en sinds deze 
maand zijn er ook nog Anja en Evi. Welkom! 
Ook achter de schermen verdienen cartoonist 
Rumo en webmaster Chris een lofbetuiging. En 
dan zijn er nog de vele schrijvers die ons team 
vervoegden en weer verlieten, maar fijne her-
inneringen achterlieten. Tot slot nog een dikke 
dankjewel voor onze adverteerders en de lezers, 
ook zonder jullie geen Zemstenaar uiteraard.

Dit nummer staat weer boordevol fijne verha-
len. Veel leesplezier!

Ons 150ste num-
mer, wie had dat bij 
de start gedacht? Onze 
huisfotograaf Jean 
werd er enkele maan-
den geleden al een 

De "Zemstenaars" van 
het eerste uur:  

v.l.n.r. Ellen, Juliaan, 
Paul, Bart, Jean, 

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

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 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

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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Deelnemers moeten zelfvoorzienend 
zijn en dragen dus hun eigen eten, 
slaapzak en overlevingsmateriaal in 
een rugzak van ongeveer tien kilo. En 
dat bij temperaturen van 40, tot zelfs 
46 graden Celcius op de warmste dag! 

Zes etappes in zeven dagen, één rust-
dag in het tentenkamp bij ongeveer 950 
deelnemers, waarvan 36 Belgen. Hoe 
iemand zo gek wordt om zo’n uitdaging 
aan te gaan? Wij vroegen het Kenny één 
maand na zijn terugkeer.

“Moest je me een maand geleden 
gevraagd hebben of ik het ooit nog eens 
opnieuw zou doen, dan had ik ronduit 
nee gezegd”, steekt Kenny van wal. 
“Maar ondertussen ben ik al een beetje 
bekomen en denk ik: misschien…”

Kenny liep stage in Thailand toen hij 
online de aflevering van Tomtesterom 
opnieuw bekeek waarin Tom Waes de 
prestigieuze wedstrijd uitliep. “Ik vond 
dat altijd al een mooie uitdaging, maar 
door mijn studies had ik geen tijd. In 

Thailand, zo’n 10 maanden voor de start, 
leek het me ideaal om te beginnen 
trainen” vertelt Kenny. “Ik heb heel veel 
gelopen, ik ben gestart met 10 km en zo 
heb ik het stilletjesaan opgebouwd, tot 
ik ongeveer 30 km kon lopen en daarna 
ben ik de rugzak beginnen meenemen. 
Een drietal weken voor de marathon 

liep ik nog de Crêtes de Spa, een trail 
van 55 km, en ook aan de dodentocht, 
een wandeling van 100 km, heb ik deel-
genomen. Ik had nooit getraind op 
puur wandelen en plots moest ik dan 
23 uur stappen, een goede oefening. Ik 

liep de Marathon 
des Sables niet 
om een goede 
tijd te halen, het 
doel was het einde 
halen.”

“Ik denk dat ik me 
mentaal wel goed 
had voorbereid. Ik 
heb mijn race ook 
goed ingedeeld. 
Niet meteen de 
eerste dag alles 
gegeven, maar 
op lange termijn 
gedacht. Als ik 
pijn had, deed ik 
het wat rustiger 
en als ik moe 
was heb ik de 
tijd genomen om 
even wat te rus-
ten. Op de langste 
etappe, na tien 

uur stappen, 50 km door de duinen, 
vroeg ik me wel even af: waarom doe ik 
dit? Maar je gaat verder, stap voor stap, 
de hele nacht lang. Op het einde zie 
je de finish, maar die leek nooit dich-
terbij te komen. Na elke duin kwam er 
nog eentje. Dat was heel zwaar, ik heb 
er toen uiteindelijk nog drie uur over 

Woestijnkoning
HOFSTADE – Kenny Hermans, 24 jaar, was één van de jongste deelnemers aan de 33ste editie van de 

Marathon des Sables in Zuid-Marokko. Deze ultraloop van maar liefst 254 km wordt beschouwd als de 

zwaarste voettocht ter wereld. 

"Het was afzien, ‘t was zwaar, 
maar absoluut de moeite waard"

Een indrukwekkende outfit 
moest Kenny beschermen 

tegen de hitte.
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gedaan om het einde te halen. Niet 
geslapen, weinig gegeten en gedron-
ken… Een strandwandeling is leuk voor 
een uurtje, maar als je dat tien uur 
lang moet doen, aan vier, vijf km per 
uur ongeveer, dat gaat niet vooruit hé”, 
lacht Kenny.

Ook zijn ouders, zus en broer zijn bij-
zonder trots op Kenny’s prachtpresta-
tie. Het thuisfront volgde alles online 
en stuurde berichten via de site die 
‘s avonds bij aankomst in de tent op 
Kenny lagen te wachten. “Dat was een 
stressweek”, vertelt zijn moeder. “De 
langste etappe duurde maar liefst 20 
uur. Dan zit je toch vol spanning naar 
de pc te turen tot hij aankomt.”

“Ik heb natuurlijk ook een beetje geluk 
gehad”, zegt Kenny. “Er zijn deelnemers 
die na de eerste dag last hebben van 
de zon of van het astronauteneten. Als 
je dan kampt met krampen of bles-
sures, dan is opgeven soms de enige 
oplossing. Maar ik heb goed naar mijn 

lichaam proberen te luisteren, elk uur 
trouw mijn zouttablet genomen bij-
voorbeeld en voldoende gedronken. 
Er waren mensen die in het kamp 
uitgedroogd toekwamen, die kregen 

dan een infuus, maar 
daarvoor kreeg je 
strafpunten en moest 
je de volgende dag 
twee uur later vertrek-
ken.”

Wat hij het fijnst vond 
aan dit avontuur? “Het 
sociale aspect en het 
back-to-basics leven. 
Geen computer, geen 
gsm. Leven met het 
eten en het drinken 
dat je nodig hebt. 
Soms uren helemaal 
alleen door een pik-
kedonkere woestijn 
trekken. Dat is echt 
in het nu leven. Als je 
dan terug aankomt in 
het kamp en iedereen 

is blij om je te zien, dat is fantastisch!” 
besluit Kenny.

Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto’s: Marathon 

des Sables en Kenny Hermans.

Gezelligheid troef in 
het tentenkamp!

“Koen wordt 45 en ik 50” vertelt Rudy 
Moens “en tussen pot en pint broeide 
het idee om een expo te organiseren 
om ons 45- en 50-jarig bestaan te vie-
ren.” Het werd een overzichtstentoon-
stelling met een selectie van cartoons 
en foto’s, aangevuld met filmpjes en 
zogenaamde conceptuele kunst, 3D 
cartoons met een knipoog.
Wie de expo gaat bezoeken, zal zeker 

en vast enkele cartoons 
uit zijn/haar favoriete 
magazine ontdekken. 
Van waar de titel? “Mannekes, omdat 
Koen graag mannekes fotografeert, 
meestal vanop afstand, en ik omdat ik 
mannekes teken natuurlijk. Bovendien 
is het zo’n schoon Vlaams dialect 
woord, iets wat ons beide bezig houdt” 
besluit Rudy.

Toegang is gratis, de tentoonstel-
ling is op 23 en 24 juni te bezoe-
ken tussen 14 en 17 uur en op 24 
juni tussen 18 en 21u in de kleed-
kamers van voetbalchalet SK Laar, 
Kerremansheide 99.

Tekst: Ellen Van de Wijgaert

Mannekes!
ZEMST-LAAR – Onze huiscartoonist Rumo organiseert 

een heuse expo in de voetbaltempel van SK Laar met 

zijn fantastisch leuke cartoons. Hij doet dat niet alleen, 

maar samen met Koen Vermandere!
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Het Mayakind van 
nu, een kleinschalig 
Belgisch project dat 
gratis onderwijs orga-
niseert voor kansarme 
kinderen in Guatemala, 
is in 1988 tot stand 
gekomen. Jo vertelt: 
“Wij krijgen geen sub-
sidies en werken met 
giften en donaties. Zo 
kan je peetouder zijn 
van een kind of gewoon 
steunend lid. We krij-
gen ook regelmatig gif-
ten van organisaties die een sponsorac-
tie voor Mayakind hebben verwezenlijkt.”

Jo reisde eind april met zijn vader 
voor tien dagen naar Comalapa. “Onze 
school ligt in Comalapa en telt intussen 
meer dan 600 leerlingen. Wij hebben er 
een lagere en een middelbare school. 

We proberen ieder jaar ter plaatse te 
gaan om ons project te optimaliseren. 
We krijgen veel feedback van de plaat-
selijke sociale assistente en van de 
Vlaamse studenten lager onderwijs die 
een stage van drie maanden realiseren 
in onze school. We hebben deze keer 
ook veel gepraat met de leerkrachten. 
De communicatie is echter nog niet 
optimaal. Ze hechten zich enorm aan de 
hiërarchie: baas is baas en ze durven er 
niet tegenin te gaan. We kregen heel wat 
leuke voorstellen van de leerkrachten 
waar we zeker mee aan de slag kunnen.”

Als Gust ter plaatse komt, is het feest. 
Iedereen houdt van Gust. Maar intussen is 
hij 80 jaar geworden en naar Guatemala 
reizen blijft niet vanzelfsprekend voor hem. 
“Ik neem de taken van mijn vader stilaan 
over. We werken nu meer met budget-
ten die beheerd worden door de directie 
en de sociaal assistente ter plaatse. Het 
hoogtepunt van onze trip was ditmaal de 
feestelijke opening van het nieuwe afdak 

en het sportveld op de 
speelplaats. Er werd 
lang gefeest en de ene 
speech na de andere 
galmde over de talrijk 
opgekomen feestvier-
ders.”

Onderwijs is niet voor 
iedereen weggelegd in 
Guatemala. Mayakind 
vindt het belangrijk 
dat kinderen uit arme 
gezinnen evenveel 
kansen krijgen als 

mensen met geld, daarom gelden er 
voorrangsregels voor de armen. “Onze 
visie is dat je de spiraal van de armoede 
alleen kan doorbreken via opleiding. Wij 
regelen het vervoer van en naar school, 
zorgen voor gezonde voeding voor leer-
lingen die thuis niet voldoende eten, 
onderhouden de gebouwen, betalen het 
onderwijzend personeel en uitstapjes. 
Bovendien bewaken wij ook de gezond-
heid van onze leerlingen. We bieden 
medische ondersteuning (als ze dat zelf 
niet kunnen betalen) en zijn sinds kort 
gestart met een project rond mondhygi-
ene. Een poetsbeurt van de tandjes staat 
nu dagelijks op het programma.”

Wil je mee in dit project stappen of voel 
je je gewoon aangesproken om meer 
te weten te komen over Mayakind? Surf 
naar de website www.mayakind.be, volg 
Mayakind op Facebook www.facebook.
com/mayakindvannu of neem contact 
op met Jo Verswyvel via jo@mayakind.be.
Tekst: Carolien De Cuyper, foto’s: Jo Verswyvel.

Jo en het Mayakind van nu
ELEWIJT/GUATEMALA - Goede doelen zijn alom vertegenwoordigd, maar ken je ‘Het Mayakind van nu’ 

al? In Elewijt ontmoet ik Jo Verswyvel. Jo ontfermt zich met hart en ziel over het liefdadigheidsproject 

dat zijn vader Gust heeft opgericht in Guatemala. 

Jo omringd door 
gelukkige leerlingen.

 Iedereen is blij als 
Gust op bezoek 
komt.
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De flyer van de Harmonie klinkt aanlok-
kelijk en veelbelovend: “Hou je van muziek 
en heb je altijd al een instrument willen 
spelen? Heb je ooit muziek gespeeld en 
wil je de draad weer oppikken? Ben je al 
muzikant en wil je graag samen muziek 
maken? Dan ben je bij de harmonie van 
Elewijt aan het juiste adres.”

In haar zoektocht naar vers bloed voor 
achter de pupiter gaat de Elewijtse har-
monie zelf de nodige opleidingen aan-
bieden. Vanaf september gaan zij lessen 
organiseren, vooral voor de instrumenten 
waar ze versterking kunnen gebruiken: 
zowel koper- als houtblaasinstrumen-

ten en slagwerk en dit onder leiding van 
professionele lesgevers. Ook beginners 
kunnen op die manier de weg naar het 
podium vinden: notenleer gaat immers 
ook gedoceerd worden. 

Woordvoerder Annelies Heymans legt 
uit: “Basiskennis is niet vereist, enkel 

veel goesting! 
Wij van de harmonie zijn een toffe, hechte 
groep. Het is gewoon heel leuk om samen 
te musiceren en dat is de belangrijkste 
troef van de harmonie. Tezelfdertijd maak 
je natuurlijk kennis met de wondermooie 
wereld van muziek. Van traditionele 

harmoniemuziek tot filmmuziek, alle 
muziekstijlen komen aan bod. “

Wie op termijn kan toetreden tot de 
harmonie, mag ook deelnemen aan 
de optredens. Zo is er bv. het jaar-
lijks Aperitiefconcert in januari en 
het Volksconcert in mei. Vooraf zijn er 
natuurlijk de nodige repetities.

Interesse?
Geïnteresseerden kunnen komen naar 
de “open repetitie” op donderdag 21 
juni 2018 Tijdens de open repetitie mag 
je gewoon komen luisteren of mag je 
tussen het orkest zitten, met of zon-
der instrument. Je kan ook altijd eens 
op een instrument blazen; je bent ook 
welkom op een gewone repetitie; de 
harmonie repeteert elke donderdag 
van 20u tot 22u in de Polyvalente Zaal 
van de Regenboogschool in Elewijt 
(Molenveld 26). Voor meer info mag je 
een e-mail sturen naar khshelewijt@
telenet.be; je kan de harmonie ook vol-
gen via Facebook (Koninklijke Harmonie 
Sint-Hubertus Elewijt) of Instagram 
(harmonievanelewijt).

Tekst: Bart Coopman, foto: Harmonie Elewijt

Harmonie mikt hoger
ELEWIJT - Vanaf september 2018 start de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus van Elewijt, nu met 60 

spelende leden, met een lessenreeks geconcentreerd op instrumenten waar versterking van hun 

orkest welkom is. 

 

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

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

De harmonie in actie tijdens hun 
Aperitiefconcert in januari.
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We zijn op zoek naar studenten 
voor de vakantieperiodes en flexie voor het ganse jaar.
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Tegelijk lanceerde Diana Behets van 
creatieve shop Hobbypatch in Hofstade 
een oproep om quilts te maken met 
madeliefjes om te gebruiken tijdens 
deze herdenkingen. Inspirerend?

Diana, vertel ons eens wat meer over 
het soldatenkerkhof in Eppegem.
“Na de slag om Zemst eind augustus 1914 
lagen her en der soldaten van beide kam-
pen begraven. Jeanne Caroline Charlotte 
Orianne, de ongetrouwde dochter van een 
rijkswachtofficier uit Londerzeel besloot 
om al die slecht begraven en anonieme 
doden een naam en een waardig solda-
tengraf te geven.
Met de hulp van haar buurvrouw en 
enkele schrijnwerkers en onder toe-
zicht van de Duitse autoriteiten werd 
vanaf 5 november 1914 het slagveld 
van Neeravert (Londerzeel) systematisch 
onderzocht. De lichamen werden opge-
graven, gewassen, wanneer mogelijk 
geïdentificeerd, in een houten kist gelegd 
en overgebracht naar de tuin van de 
pastorij van Londerzeel Sint-Jozef, waar 
ze herbegraven werden. Daarna werd dit 
werk op vele andere slagvelden verder-
gezet, waaronder Zemst, Zemst-Laar, 
Schiplaken, Heffen, Eppegem, Weerde 
... Op 18 maanden tijd werden door de 
ploeg van Orianne bijna 3.000 Belgische 
soldaten herbegraven! Meer dan de helft 
ervan werd ook geïdentificeerd.
Op het einde van de Eerste Wereldoorlog 
werd in Eppegem (Zemst) een Ehren-
friedhof aangelegd, met hoofdzakelijk 
fondsen afkomstig van firma’s en bur-
gers uit Duitsland. Op deze begraaf-
plaats, die op 24 juni 1918 geopend 

werd, vonden 
oorspronkelijk 
80 Duitse en 164 
Belgische mili-
tairen een laat-
ste rustplaats.
In de jaren twin-
tig onderging 
deze begraaf-
plaats enkele 
wijzigingen: de 
Duitse gesneu-
velden werden 
overgebracht naar andere kerkhoven, 
in Lier of in Duitsland. Verder werden 
meerdere Belgische slachtoffers hier 
bijgezet. Momenteel rusten 224 militai-
ren op deze begraafplaats.”

Waarom wil je vredesquilts met 
madeliefjes?
“Het symbool voor onze Belgische  mili-
taire gesneuvelden is de daisy, vertaald 
als margriet of madelief, zoals een klap-
roos of poppy dat is voor de Engelsen. 
Het madeliefje was blijkbaar het 
‘wezenbloempje’ en werd vaak gebruikt 
als symbool om liefdadigheidsacties 
voor de oorlogswezen aan te kondigen. 
Maar in de Eerste Wereldoorlog stuur-
den veel soldaten madeliefjes in de 
brieven naar het thuisfront. In Ieper zijn 
er zo vele brieven tentoongesteld met 
een verdroogde of bijna vergane afdruk. 
Onder internationale invloed kreeg de 
klaproos veel aandacht en werd ze 
erkend als algemeen symbool door het 
Canadees gedicht In Flanders Fields van 
dokter John McCrae. Vroeger zagen we 
wel vaker de Franse driekleur in bloe-

men: rode klaproos, witte margriet en 
blauwe korenbloem. Het waren de bloe-
men die bloeiden op de omgewoelde 
grond van de slagvelden aan de IJzer.  
Ik zoek quiltjes van 45 x 45 cm met 
een kleine sleuf, jouw naam, en een 
titel. Inleveren kan bij mij in de winkel. 
Het komt later terug naar u. Ik wil deze 
quiltjes ophangen op verschillende 
evenementen die gepland zijn in het 
najaar. Laat ons Vrede vieren.”
Meer info bij Diana’s Hobbypatch, 
Tervuursestw 328, Hofstade, 015 61 79 36.

Tekst en foto: Ilse Vandevelde

Quilts en herdenking van WO I
EPPEGEM/HOFSTADE - De militaire begraafplaats langs de Brusselsesteenweg in Eppegem bestaat 

honderd jaar op 24 juni. Dat wordt met gepaste eer herdacht met plechtigheden en de opening van 

een WO I-fietsroute in de omgeving. 

Ter herdenking van de ‘Groote 
Oorlog’ stippelt VVV Toerisme met de 
gemeente een fietsroute uit langs de 
frontlinie van augustus en septem-
ber 1914. De focus ligt op het verhaal 
over korporaal Trésignies en de her-
opbouw van Zemst na de oorlog. Deze 
route wordt ingefietst op 24 juni. In 
oktober is er een ‘belevingstocht WO 
I’. Op een aantal stopplaatsen zul-
len cultuur- en andere verenigingen 
lokaal historische scènes uitbeelden. 
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Kelly had het alleszins niet verwacht. 
Zij is niet echt competitief, maar eerder 
bescheiden. Voor haar is deze prijs dan 
ook een mooie verrassing, een erken-
ning. 

Wat is vol-
gens jou de 
reden waarom je verkozen bent tot 
Vriendelijkste Handelaar?
“Eerlijk gezegd, weet ik dat zelf niet. Ik doe 
mijn job heel graag, misschien straal ik 
dat ook uit. Zelf vind ik klantvriendelijk-
heid zeer belangrijk. Ik tracht dan ook 
mijn klanten goed te ontvangen. Hen 
ontspannen is mijn doel. Ik geloof in 
een persoonlijke aanpak en toon dan 
ook oprecht interesse in mijn klanten. 
Blijkbaar voelen zij zich op hun gemak bij 
mij, wat een band schept. Dat vertrouwen 
is heel belangrijk voor mij. Klanten vertel-
len me gemakkelijk persoonlijke dingen. 
Soms lijk ik wel een psycholoog (lacht).”

Wat is er dan zo speciaal aan je 
aanpak?
“Een positieve instelling en uitstraling is 
belangrijk. En heb ik eens een slechte 

dag, dan hou ik dat voor mezelf. Mijn 
klant mag daar niet onder lijden, hij moet 
tevreden naar huis gaan. Daarnaast 
geef ik mijn klanten ook steeds per-

soonlijk en 
o b j e c t i e f 
advies. Ik zal 
een klant 

nooit een behandeling geven als ik 
die voor hem niet geschikt acht. Eerlijk 
duurt het langst.”

Is er iets veran-
derd sinds jouw 
prijs? 
“Sinds het artikel is 
verschenen in de 
(sociale) media, heb-
ben nieuwe klanten 
de weg gevonden 
naar mijn schoon-
heidssalon. Dat geeft 
me echt een gevoel 

van bevestiging (glimlacht trots).” 

Sinds wanneer wist je dat je schoon-
heidsspecialiste wou worden?
“Toen ik 14 jaar was, vergezelde ik mijn 
zus naar een opendeurdag in haar 
school. Daar vond ik informatie over de 
opleiding schoonheidsspecialiste. Sinds 

dat moment wist ik wat ik wou worden. Ik 
had een duidelijk doel voor ogen. Ik heb er 
nog geen dag spijt van gehad (knipoogt).”
Sinds haar 22ste biedt Kelly gelaats-
behandelingen, lichaamsverzorging, 
kunstnagels, manicure en pedi-
cure aan. Ook mannen zijn welkom. 
Momenteel baat zij haar praktijk uit in de 
woning van haar ouders. Haar doel? Een 
eigen locatie voor haar praktijk! Kelly is 
gepassioneerd, heeft een sprankelende 
persoonlijkheid en veel verantwoorde-
lijkheidszin. Maak alvast een afspraak  
op www.kellbeaute.be! 
Tekst: Anja Van Cappellen,  foto: Cindy Van Riet

Kelly, vriendelijkste handelaar
ZEMST - Met een score van 9.72/10 (!) mocht Kell Beauté de prijs van de Vriendelijkste Handelaar van 

Zemst in ontvangst nemen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Handelsgids. Hoe wordt iemand 

nu Vriendelijkste Handelaar? 

"Eerlijk duurt het langst"
 Kelly Van Riet, superfier met haar 

Prijs voor de Vriendelijkste Handelaar. 

Stijn Streuvelslaan 92 - 1980 Eppegem
Tel. 015 62 34 71 - Fax 015 62 34 72

E. info@de-schranshoeve.be
www.de-schranshoeve.be

Openingsuren
Maandag & dinsdag gesloten

Woensdag - donderdag - vrijdag & 
zondag vanaf 12.00u
Zaterdag vanaf 17.00u
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RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

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

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

GSM 0475/869 163

info@printwinkel.com

 

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

Verdeler Solero parasols - www.parasols.nl

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

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 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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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

UITNODIGING
De familie De Man De Herdt Luyckx 

nodigt u uit

OVERZICHTSTENTOONSTELLING
van de werken van
Pierre De MAN

1920 – 2008

Adres: d’Oude School, Damstraat 49, 1982 Weerde (Zemst)

Vernissage:  Donderdag 7 juni  2018: 18 tot 21 uur             
         Vrijdag 8 juni: 18 tot 21 uur       
         Zaterdag 9 en zondag 10 juni: 12 tot 20 uur 
                       Laatste dag: 11 juni: ook 18 tot 21 uur

Olieverf - houtskool - aquarel

«EEN LEVEN VOOR DE NATUUR»
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Waarom trekt een 
Mechelaar naar het 
kleine Hofstade?
“Ik kom oorspronkelijk 
uit Koningshooikt en 
nam er het tuinbouw-
bedrijf van mijn groot-
vader en moeder over. 
Maar mijn hart lag 
daar niet, mijn echte 
passie vond ik in de 
horeca. Zowel bij het 
eten als bij het drin-
ken, als bij de men-
sen een fijne avond 
bezorgen. Toen ik de 
locatie van dit pand 
zag, wist ik meteen 
dat er een uniek con-
cept inzat. Ik ben er 
helemaal klaar voor 
om de Zemstenaar een aparte ervaring 
te bezorgen.” 

Vertel eens wat meer over dat bij-
zondere concept?
“Naast de klassieke upscale brasserie-
gerechten met verse producten draait 
alles rond verse groenten en de juiste 
kruiden bij elk gerecht. We starten met 
een speciale kruidenkast, het wordt 
de pièce de résistance in ons interi-
eur. Daarin kweken we al onze kruiden 
en klanten zullen kunnen zien wat de 
chef kiest om zijn gerecht af te werken. 
Op termijn is het de bedoeling om een 
eigen moestuin aan te leggen en zelf 

onze vis te kweken met een speciaal 
aquaponics systeem.  Dat zijn contai-
ners waarin hydrocultuur, het kweken 
van planten op water, en aquacultuur, 
het kweken van waterdieren, voor een 
ecologisch evenwicht zorgen. Concreet: 
de vissen eten het afval uit de keuken 
en leveren zo de voedingsstoffen voor 
de waterplanten, die op hun beurt het 
water dan weer zuiveren voor de vissen. 
En als de beestjes groot genoeg zijn, 
kunnen ze bereid worden.”

Wanneer ik de hoeve bezoek, zijn er 
nog heel wat werklieden druk bezig, 
maar het interieur krijgt stilaan vorm en 

belooft een pareltje te 
worden. Ergens eind 
juni, begin juli opent 
het restaurant zijn 
deuren. “We gingen 
voor een eenvoudige 
naam, Gasthofhoeve, 
het huis is afgebrand, 
dus dat stukje heb-
ben we laten vallen” 
lacht Pascal. Wie zin 
heeft om het jonge, 
toffe team van de 
Gasthofhoeve te ver-
sterken, kan contact 
opnemen met Pascal 
via 0478/79.50.67 of 
info@gasthofhoeve.be, 
zowel vaste mede-
werkers als flexijob-
bers zijn welkom.

Tekst: Ellen Van de Wijgaert,  

foto: AnA Interieur

Gasthofhoeve, 
een nieuwe culinaire ervaring

HOFSTADE – Binnenkort opent restaurant Gasthofhoeve in de oude, tot erfgoed benoemde Gasthuis-

hofhoeve. Pascal Van Himste zit met den Boesjkammeree en grillrestaurant M-eatery al 20 jaar in het 

vak. Hij belooft met het restaurant een unieke eetervaring te brengen.

Gasthuishofweg 41, Hofstade
www.gasthofhoeve.be
Reserveren kan zowel online als 
telefonisch 015/330.100
Maandag gesloten. Alle andere 
dagen doorlopend geopend.

AnA Interieur, vormgever van de 
M-eatery, ontwierp ook deze 
keer weer een pareltje!
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Ik zag je net tussen allemaal jon-
gens op het veld staan, vind je het 
niet erg om het enige meisje te 
zijn? 
“Ik vind het helemaal niet erg om met 
de jongens samen te spelen. Ik denk 
dat wanneer ik alleen maar met meis-
jes zou spelen ik 
niet zo goed zou zijn 
als ik nu ben. Met 
de jongens spelen 
heeft mij sterker 
gemaakt. Je wilt je 
automatisch bewij-
zen aan hen, tonen 
dat voetbal ook een 
sport voor meisjes 
is! Ik zou het niet 
erg vinden moest 
er nog een meisje 
bijkomen in onze 
ploeg, maar ik vind 
het zeker goed zoals 
het nu is.” 

Hoe ben je zelf begonnen met 
voetballen?
“Mijn mama speelde zelf ook altijd 
voetbal, daardoor zat ik al wel een 
beetje in dat wereldje. Het was niet raar 
voor mij om als meisje te voetballen. 
Op school speelde ik ook af en toe mee 
met de jongens en dat beviel me. Toen 
stelde mijn mama voor of ik niet eens 
wou gaan proberen in Perk. Na enkele 
jaren kwam ik naar KFC Eppegem. 
Hier volgde ik de stages die specifiek 
bedoeld waren voor keepers. Eén van 
de trainers merkte me op en vroeg of ik 

bij Eppegem wou komen proberen. Na 
een maand mocht ik al met de A-ploeg 
meedoen.”

Hoe ben je dan bij de U12 geraakt?
“Ik ben opgepikt door een scout. Het 
was een gewone keepertraining toen 

ik werd aangesproken. Ze nodigden 
me uit voor een try-out en vroegen me 
toen om meteen mee te spelen met 
de U12-ploeg. Normaal gezien mogen 
meisjes een jaar lager spelen dan hun 
echte leeftijd omdat meisjes zogezegd 
minder hard zijn en minder kwaliteiten 
hebben. (lacht) Meisjes kunnen even-
goed voetballen en hard zijn!”

Wil je van voetbal ook echt je job 
maken? 
“Ja. Absoluut. De andere kinderen uit 
mijn klas moeten nog beslissen wat 
ze volgend jaar willen studeren, maar 

voor mij ligt die keuze al vast. Ik ga naar 
KA Redingen, de topsportschool van 
Leuven. Ook ben ik geselecteerd om 
eind juni deel te nemen aan een stage 
in Tubeke. Als ik het daar goed doe, maak 
ik kans op een topsportersstatuut! Mijn 
doel is om bij de Red Flames te gera-

ken. Justien Odeurs, 
de Belgische doel-
vrouw van het Duitse 
USV is dan ook echt 
mijn grote voorbeeld.  
Later wil ik bij hen 
spelen of misschien 
bij Nederland.”

Denk je dat vrou-
wenvoetbal nog 
populairder gaat 
worden? 
“Ik denk het wel, 
vroeger was er 
geen enkel meisje 
op onze school dat 

voetbalde. Nu zit er in elke klas wel 
eentje. Hier organiseren we ook vaak 
Foot-festivals voor meisjes. Zo lokken 
we ook een heleboel meisjes die dan 
pas beseffen dat ze het eigenlijk wel 
heel leuk vinden. Het is niet voor al die 
meisjes ook meteen hun passie, waar 
ze hun job van willen maken, maar 
het is een begin. Als er meer meisjes 
komen voetballen, gewoon als hobby, 
dan zal het ook minder raar worden 
wanneer ze hierin willen doorgroeien. 
Ik vind het goed dat dit taboe eindelijk 
wordt doorbroken!” 

Tekst en foto: Evi Van Houdt

“Voetbal is ook voor meisjes!”
EPPEGEM/PERK - Amber Devolder uit Perk is de 12-jarige doelvrouw van KFC Eppegem. Onlangs werd 

ze gescout voor de Nationale U12. Amber gelooft in de toekomst van het vrouwenvoetbal en wil er later 

dan ook haar job van maken.

Amber, keeper met een doel.
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PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

E-mail: denijsj@telenet.be

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

 

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

 

Verbrande
Brug

Grimbergsesteenweg 321
1980 Eppegem

tel 02/251 12 12 

UITNODIGING
Dressuurwedstrijd  
zondag 1 juli 2018               

Promo-jumping  
zondag 8 juli 2018

Van harte welkom 
toeschouwer of deelnemer:

wedstrijden open voor 
iedereen.
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Soms hangen dingen in de lucht – in 
dit geval letterlijk -  in de ether. Op weg 
naar Leen Vermeersch in Weerde (met 
de auto, ik pleit schuldig) hoor ik de 
radiospot van de “zevenkilometerclub”. 
Het idee: als je op minder dan zeven 
kilometer van je werk woont, waarom 
leg je je woon-werkafstand dan niet 
af met de fiets? Laat dat nu nét ook 
het uitgangspunt van Leens concept 
Bikeabilly zijn. 

Herkenbaar
Leens verhaal begint heel herkenbaar. 
Jonge moeder. Fulltime job, dus heel 
de dag binnen. Files (naar Brussel) en 
drukte. “Ik had weinig tijd om zuurstof 
op te doen,  letterlijk en figuurlijk”, steekt 
ze van wal. “Met de fiets naar het werk 
rijden, leek me een manier om het nut-
tige aan het aangename te koppelen. 
En het is nog ecologisch ook. Want als 
we klagen over de luchtkwaliteit moe-
ten we ook proberen daar zelf iets aan 
te doen. Waarmee ik natuurlijk niet alle 
automobilisten wil culpabiliseren, ik rijd 
zelf ook nog met de auto. 
Het heeft wel even geduurd voor ik de 
juiste fiets gevonden had, die mij op 
een comfortabele manier (lees: niet 
te bezweet) en snel genoeg ter plekke 
bracht. Met een gewone fiets deed ik er 
een uur en tien minuten over (douche 
op het werk niet inbegrepen). Een elek-
trisch exemplaar tot 25 km/u  leverde 
niet zoveel tijdswinst op. Na enig speur-
werk – en een testperiode van drie 
weken (je moet dit echt durven afdwin-
gen!) – heb ik mijn ideale stalen ros 

gevonden: een elegante Duitse Pedelec 
(tot 45 km/u). Op veertig minuten ben ik 
nu van deur tot deur.”

Een gat in de fietsmarkt
Maar daar stopt het verhaal niet. Eigenlijk 
begint het pas. Want Leen stelde vast 
dat de markt van fiets-naar-het-werk 

accessoires wel wat gaten vertoont. 
Hippe sportkledij genoeg om elegant 
op je koersfiets te zitten, maar hier zit 
je in een grijze zone tussen sport en 
functie. “In het begin fietste ik in sport-

kledij en nam mijn gewone kleren mee 
– ik probeerde ze zo klein en kreukvrij 
mogelijk op te rollen. Of ik liet een paar 
kleedjes achter in mijn locker, voor als 
ik op klantenbezoek moest. Maar al bij 
al vond ik het toch veel gedoe. Een paar 
laarzen meezeulen bijvoorbeeld is niet 
zo handig en je zal altijd zien dat net 

het verkeerde paar schoe-
nen in je locker staat. Dus 
ben ik wat beginnen rond-
zoeken op het internet 
en van het een kwam het 
ander. Je vindt ongelooflijk 
veel in landen met een 
fietscultuur, zoals Zweden. 
Zo ontstond het idee voor 
Bikeabilly. Via mijn web-
site bied ik comfortabele 
spullen aan die veilig zijn, 
maar ook mooi. Want mijn 
ervaring is: vrouwen over-
tuig je niet alleen om met 
de fiets naar het werk te rij-
den door te zeggen dat dat 
beter is voor hun gezond-
heid en het milieu, maar 
ook door hen leuke dingen 
aan te bieden: een vrouwe-
lijke helm (met helmslot!), 
fietswanten, een fiets-
tas die je ook als gewone 
handtas kan gebruiken, 
een truitje dat zweetdoor-

latend is zodat je het kan aanhou-
den… Het meest trots ben ik op de jas 
die ik gevonden heb bij een Engelse 
modeontwerpster, die ze in duurzaam 
materiaal laat maken in een beschutte 

Bikeabilly: stijlvol naar je werk fietsen 
WEERDE – Met de fiets naar het werk is een win-win-win: meer beweging, minder vervuiling en soms 

nog sneller ook. Met haar website Bikeabilly, waarop ze elegante fietsaccessoires aanbiedt, neemt 

Leen Vermeersch jouw laatste restje twijfel weg. 

Leen, gehelmd en gelaarsd voor 
haar dagelijkse rit richting werk.
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

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

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

Alle gyprocwerken

LENTEACTIES t.e.m. 30 juni!
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Op vrijdag 15 juni is er nog 
een muziekoptreden en 
dat wordt er eentje om in 
te kaderen. DE HAVILLAND, 
zijnde zangeres Nathalie 
van den Meutter, beschikt 
over een indrukwekkende 

stem. Een stem die monden doet open-
vallen, die zalft en slaat en herkenbaar 
is uit de duizend. Op plaat laat ze zich 
bijstaan door Zemstenaar Rudolf Hecke 
(composities) en Simon Casier van de 
groep Balthazar (productie). Haar single 
You (Little Words) prijkt al weken in de 
playlist van Radio 2. Voor het eerst is ze 
nu ook live te bewonderen. De première  
vindt plaats in GC de Melkerij tijdens 

een exclusief ‘podiumop-
treden’. De plaatsen zijn 
beperkt, 60 toeschouwers 
mogen op het podium 
naast Nathalie en haar 
muzikanten plaatsnemen 
en worden betrokken in de 

psychedelische projectieshow die haar 
muziek begeleidt. Zangeres, songs en 
bijzonder instrumentarium worden 
als het ware aanraakbaar. Een unieke, 
onvergetelijke ervaring. Wees er snel bij.
Reserveren aangewezen via email:
studiofactasy@pandora.be
ansje.brassine@gcdemelkerij.be
Tickets: 12 euro in voorverkoop, 15 euro 
aan de kassa

Op 5 juni sluit de Filmerij een succes-
vol seizoen af met het hilarische femi-
nistische wraakdrama Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri. Ook als je de 

filmactualiteit niet volgt, is er veel kans 
dat je deze film kent uit de rubrieken bin-
nenlandse en buitenlandse politiek, want 
wereldwijd inspireerde hij actievoerders 
om via drie aanplakborden hun protest 
in de actualteit te brengen. De 60-jarige 
Frances Mc Dormand won oververdiend 
de oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol. 
Hoe zij gestalte geeft aan een door woede 
verteerde vrouw die aandacht vraagt voor 
de onopgeloste moord op haar dochter, 
het zal u na het zien van de film nog 
een hele tijd bijblijven. Maar ook Woody 
Harrelson en Sam Rockwell, beiden 
genomineerd voor de oscar voor beste 
mannelijke bijrol, zetten als sheriff en 
hulpsheriff allerminst karikaturale karak-
ters neer. Tegelijk onvoorspelbaar, geestig 
en fris.  Kom deze zeldzaamheid ontdek-
ken of opnieuw beleven in de Melkerij.
Op 25 september trappen we het film-
seizoen opnieuw af met oscarwinnaar 
The shape of water en op 9 oktober 
staat Ladybird op de affiche. Tijdens de 
zomervakantie blijven wij films bekijken 
om u weer een gevarieerd en kwali-
teitsvol aanbod aan te kunnen bieden.  
Veel plezier!

Tekst: Jean-Marie Brassine

In de Melkerij
Met de zomer in aantocht zijn we ook begonnen aan de laatste activiteiten van het voorjaar in de Melkerij. 

werkplaats, waardoor er ook oog is voor 
het ecologische en sociaal-economi-
sche.  Ze worden echter in kleine hoe-
veelheden gemaakt, waardoor de mar-
ges klein zijn en het niet eenvoudig is 
om een handelaar te vinden. Ik wil dit 
soort producten aanbieden, omdat ik 
vind dat ze aandacht en een publiek 
verdienen.”

Helmhaar 
Naast een website met elegante spul-
len, richtte Leen ook de facebookgroep 
“Bikeabilly Cycle Hacks” op. Slimme 
ideeën om dagdagelijkse problemen 
op een leuke manier op te lossen, daar 
komt het op neer. Wat doe je bijvoor-
beeld met “helmhaar” (een kapselpro-
bleem nadat je een helm hebt opge-

had)? Hoe zorg je ervoor dat je fietstas 
niet tussen je spaken terecht komt? 
Hoe maak je zelf een leuke hoes voor 
je helm? Of hoe bescherm je je schoe-
nen en broek tegen opspattend water 
of vuil?

Meer weten? Kijk op www.bikeabilly.be
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries 
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Om van Zemst een nog groener gemeente te maken en de inwoners aan te sporen 
hun voortuinen en vensterbanken op te vrolijken, deelde het gemeentebestuur begin 
mei gratis perkplantjes en teelaarde met compost uit. Dat hen initiatief gewaardeerd 
werd, is duidelijk.

Het jeugdtoernooi van KFC Eppegem was met 
120 ploegen en een talrijk publiek andermaal 
een groot succes. De U9 (boven) en de U13 
(links) van de organiserende club waren de 
besten in hun reeks en andere leeftijden be-
haalden mooie resultaten. Ook deelnemende 
ploegen van Zemst, Elewijt en Laar toonden 
zich aan hun zijde. 
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De tweede “The Vetcup” was een gezellig 

samenzijn met ex-spelers van KCVV Elewijt en 

sportievelingen. De veteranen van de organise-

rende club (boven) en een ploeg met ex-spelers 

(onder) waren top en zorgden voor spektakel. 

Na afloop werd het toernooi opgeluisterd door 

plaatselijke dj’s. De opbrengst werd geschonken 

aan KCVV Elewijt.

Woensdag 16 mei was het Vriendjesdag bij de jeugd van KCVV Elewijt. Jongeren van U5 tot U8  genoten met volle teugen van een uur gratis initiatie per leeftijdsgroep. Met een twintigtal nieuwe deelnemers was de laatste training van het seizoen een voltreffer.

Fo
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Basket Groot-Zemst ontving tijdens hun jaarlijks 
peanuts toernooi maar liefst 21 ploegjes van 6 
en 7 jaar. Spelplezier staat centraal, maar ook 
het aanleren van de juiste basisvaardigheden 
van het basket neemt een belangrijke plaats in. 
De peanuts trainen 2 keer per week en nemen 
regelmatig deel aan toernooien. 
Naast de allerkleinste spelertjes (4-5-jarigen, 
foto rechts) geeft de club ook training in de 
sporthal in Hofstade. Zij trainen 1 keer per week 
op zondag. Wie wil meetrainen, is vanaf 16 sep-
tember welkom in de sporthal van Hofstade. 
www.basketgrootzemst.be.

Verbr. Hofstade kon met opgeheven hoofd het veld verlaten tegen FC Hever. De leider scoorde in de slotminuten 

de winning goal, meteen een einde van de mooie reeks van tien wedstrijden zonder nederlaag. Voor de wedstrijd 

werd er een aperitiefje aangeboden aan de sponsors, een foto samen met de weldoeners mocht uiteraard niet 
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Het recyclagepark in Eppegem heeft op 15 mei de deuren her-

opend. De voorbije maanden werd het volledig vernieuwd en fors 

uitgebreid. Nieuw: klein gevaarlijk afval, verbeterde inrit en een 

plaats voor lossen takken. Werkers en helpers Pascal Van Cap-

pellen en Kurt Delangler zijn niet weinig fier op de verbetering.

Tijdens de barbecue van FC Zemst was het voor Elias Cobbaut (KV Mechelen) en zijn beste 

vriend Stefan Verbiest (Heist) de gelegenheid om zich te amuseren met plaatselijke 

jeugdspelers, en ze hadden er duidelijk zin in. 

Lotte Van de Maele, 12 jaar oud, mag met haar rope skipping team naar Shanghai voor het wereld-kampioenschap. Om twee teams en hun coaches naar China te sturen zoeken de Romskippers nog sponsors. Je kan Lotte en haar team steunen door appelsap en/of wijn te kopen Meer info www.romskippers.be.Fo
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Zangeres Amaryllis Temmerman stelde in mei haar nieuwe 

single “Vol mooie dromen” voor. Bij het liedje hoort een video-

clip. Die werd in één shot opgenomen aan het station en in de 

Brasserie Mie van Bart. Amaryllis oefende de hele namiddag 

danspasjes op het perron. Daarna maakte ze tijd voor de fans.   

De zevende finale Five A Side was andermaal gekruid met boeiende wedstrijden. Verbr. 
Hofstade won de finale met een mix van spelers van vroeger tegen Yvan Hoes uit Steen-
okkerzeel. Na afloop wilden beide ploegen graag op de foto. 

Marlies Smets en twee andere atleten van 
manège het Haverenhof in Zemst namen deel 
aan de Special Olympics in Moeskroen en 
Doornik van 9 tot 12 mei. Marlies won goud 
met haar dressuurproef draf 1!
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• RAMEN

• DEUREN 

• VERANDA'S

Veranda's - ramen - deuren in aluminium & PVC

Brasschaatsesteenweg 292

2920 Kalmthout

T. 03 666 57 86

GSM. 0468 123 268

juni2018.indd   31 25/05/2018   13:56:36
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Fabrice was geen moeilijke jongen. Altijd en overal met alles en 
iedereen tevreden. Lef, karakter, noch ambitie stonden in zijn woor-
denboek. Laat staan een relatie aangaan. Ook professioneel had hij  

altijd voor de makkelijkste oplossing gekozen. Meer dan tien jaar al had 
hij Papillon-papiertjes rond appelsientjes geplooid… Maar de oprukkende 
optimalisering van het plooiproces had ook hier zijn sporen nagelaten. 
Eerst werden de netjes machinaal gevuld en gesloten. Nadien namen 
robots zijn vingervlug vouwvermogen over. Een nieuw fabrieksrecord zat 
er dus niet meer in. Wat nu? Niet eens een noemenswaardig diploma. 
Een lichte vorm van moedeloosheid maakte zich van hem meester. Maar 
ook boosheid en opstandigheid broeiden in zijn brein. Veertig en al afge-
schreven? Neen, dat zou hij niet laten gebeuren. Tijdens één van de veel-
vuldig voorkomende nachten van slapeloosheid herinnerde hij zich hoe hij 
als kind naar de dorpswinkel fietste. Met het boodschappenlijstje van zijn 
mama in zijn uitgerafelde broekzak. Klassieke kruidenierswaren, maar 
ook appelen, appelsienen… die keurig door Julienne werden afgewogen 
op de Berkelbalans. En dan omzichtig in zijn netzak werden gekieperd, 
die hij eerst op de hoge toonbank had moeten tillen. Waarom waren er 
toen geen papiertjes rond? En rode netjes? Had hij daarmee een decen-
nium lang zijn tijd verdaan? Met nutteloze dingen te doen? Met papiertjes 
te plooien die de mensen linea recta in hun vuilbak deponeren? Kon hij 
maar iets doen aan die zinloze verspilling en vervuiling….
Op een avond werd er aangebeld. Fabrice hees zich uit zijn zetel. 
Wellicht weer een student met een vraag voor steun aan een of andere 
NGO, dacht hij. “Goedenavond, mijnheer. Ik ben Mariola van de Bond zon-
der Plastic. Mag ik u enkele vragen stellen over wat er in uw vuilnis-
bak belandt aan verpakkingsmateriaal?” Fabrice dacht dat hij droomde. 
Een waarachtige warmte welde in hem op. Genoeg om de ijskap van 
heel Antarctica te doen smelten. “Ja, juffrouw”, stamelde een blozende 
Fabrice. Hij beantwoordde gedreven haar vragen, stortte een bijdrage en 
werd lid van de Bond. Een week later werd hij uitgenodigd op een con-
tactavond. Kort nadien ging Fabrice mee de straat op. Zijn vrijwilligers-
werk werd omgezet in een vast contract. Hij ging praten met bedrijven, 
organisaties, politieke partijen, milieuverenigingen. Deuren gingen open, 
zeker met Mariola aan zijn zij. Hun wederzijdse bewondering groeide uit 
tot een warme liefde voor elkaar en het milieu.

   Alex Lauwens

bekeken
Scheef
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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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“Ik ben student kinesitherapie en revali-
datiewetenschappen aan de Universiteit 
Brussel. Tijdens de voorbereiding heb ik 
veel energie gestoken in mijn studies. 
Als laatstejaarsbelofte behaalde ik in 
het begin van het seizoen mooie ere-
plaatsen met achttien keer de top tien. 
Het ging steeds maar beter. In Gooik 
stond ik op het podium met een derde 
plaats. In Beersel werd ik tweede, in 
Herne vierde en in Brussel-Opwijk en 
Brussel-Zepperen deed ik telkens mee 
voor de overwinning. Aan de Handzame 
Challenge (derde) en de Zuid-Kempense 
Pijl heb ik goede herinneringen. De 
Ardense Triptiek werd afgesloten met 
een knappe tweede plaats en ik won 
daarnaast ook de jongerentrui.”

“Het begon met naar koersen kijken op 
televisie. Mijn vader Marcel is een verwoed 
wielerliefhebber en mist geen enkele 
wedstrijd. Ik keek vaak mee en ik voelde er 
wel iets voor. Hij kocht me een koersfiets, 
ik reed eens mee met de wielertoeristen 
van Zemst-Bos en ik was vlug door de 
microbe gebeten. Mijn eerste echte koers 
bij de aspiranten eindigde ik op de derde 
plaats. Dat was een boost om verder te 
doen. Toen was het nog voor het plezier, 
nu is het allemaal veel ernstiger gewor-
den. Mijn broer Jago kreeg ook interesse 
in de wielersport. Drie jaar geleden begon 
hij ook te koersen en nu doet hij het uit-
stekend bij de juniores. Vorig jaar werd hij 
tweede in het Belgisch kampioenschap 
voor nieuwelingen.”

“Ik heb veel bewondering voor Alexander 
Vinokourov (baas van Astana). Zware 

parcoursen en de Vlaamse klassie-
kers liggen mij het best. In de Ardennen 
kan ik ook mijn mannetje staan. Een 
smaakmaker in de koers durf ik mij 
niet te noemen, maar als de ploeg-
leider iets voorstelt, zal ik er zeker op 
ingaan en mijn mening zeggen.”

“Mijn vader Marcel, moeder Claudia en 
vriendin Amber zijn een grote steun. Mijn 
hele entourage vormt een motivatie om 
verder te doen. In de nabije toekomst 
kijk ik uit naar de Ronde Van België met 

de nationale ploeg. Met zeven beloftes 
zijn we geselecteerd om te strijden tus-
sen de profs op het hoogste niveau.”

 “Mijn eerste overwinning is een opste-
ker. In Galmaarden werd ik provinciaal 
kampioen, met dertien keer over de 
Bosberg. Met het oog op het begeerde 
profcontract is het belangrijk om dit jaar 
enkele mooie successen te boeken. Ik 
ga er voluit voor”, besluit de renner van 
EFC-LR Vulsteke.

          Tekst en foto’s: Jean Andries

Thimo Willems weldra prof?
ZEMST – Thimo Willems (22) trekt de positieve lijn door van vorig seizoen. “Ik ben blij met de sei-

zoenstart en kan op de eerste koersen en de titel van provinciaal kampioen verder bouwen”, zei de 

laatstejaarsbelofte uit Zemst.

Thimo (in kampioenentrui) zag zijn sterke 
prestaties beloond met een plaats in de 
nationale selectie voor de Baloise Belgium Tour.
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Ferm uitgelegd 
Ferm is een nieuw bio-
logisch landbouwbedrijf 
dat kraakverse, bio-
logische, ecologische 
groenten, kruiden en 
bloemen zal kweken 
en verkopen in Zemst 
en omstreken. Hun 
producten zijn eerlijk, 
onbespoten en lokaal. 
Daardoor kunnen ze 
gezonde groenten, 
kruiden en bloemen 
verhandelen voor een 
goede prijs. Het bedrijf 
werkt kleinschalig en 
wil sociaal zijn, door workshops, rond-
leidingen en opendeurdagen voor klan-
ten, buurtbewoners en scholengroepen 
aan te bieden. 

Ferm ontstaan 
Ferm is het project van Sander Van 
Nieuwenhove en Veerle Huybrechts. 
Ze leerden elkaar kennen tijdens hun 
opleiding biologische landbouw. Voor 
Veerle was die opleiding een echte 
carrièreswitch. Ze was voordien lerares 
Nederlands voor anderstaligen. Sander 
koesterde al langer een landbouw-
droom. 
Zowel Veerle als Sander startten reeds 
tijdens hun opleiding met eigen projec-
ten. Veerle richtte Juffer op, waarmee 
ze bloemen, kruiden en eetbare boe-

ketjes zoals thee- en saladeboeket-
ten kweekte en verkocht op markten, 
voor feesten, aan bloemenwinkels en 
horecazaken. Sander specialiseerde 
zich in groententeelt met het project ‘t 
Middenveld in Hombeek, een zelfpluk-
veld. 
Veerle en Sander werkten aan hun eigen 
projecten en koesterden een comple-
mentaire droom: een eigen biologisch 
landbouwbedrijf. Veerle zou zich vooral 
inzetten voor de kruiden en bloemen, 
Sander voor de groenten, al hebben 
ze allebei elkaars hulp nodig. Ze gin-
gen op zoek naar een locatie en zagen 
een kans op de grens tussen Laar en 
Hombeek, waar anderhalve hectare wei 
te koop stond. Om onafhankelijk van de 
grote banken te kunnen werken, ver-

zamelden Sander en 
Veerle hun startkapitaal 
via crowdfunding en 
win-win-leningen. 

Ferm in huis 
Wil jij ook smullen van 
de verse, biologische 
groenten van Ferm? Dat 
kan! Vanaf juni zal je 
via de website wekelijks 
groentepakketten kun-
nen bestellen in diverse 
formaten via een flexi-
bel abonnement. Je kan 
je pakket dan telkens 
afhalen op één van de 

afhaalpunten in Mechelen, Antwerpen of 
aan de Humbeeksebaan in Zemst-Laar, 
waar de loods van Ferm staat. Bovendien 
zal je Sander en Veerle op de zaterdag-
markt in Mechelen vinden en kan je de 
groenten van Ferm ook proeven in ver-
schillende restaurants. 

Tekst en foto: Laura Schoevaers

Ferm onder de indruk
ZEMST-LAAR - Op de grens tussen Laar en Hombeek, op een wei in de Vennestraat, zijn de Larenaars 

sinds kort getuige van opvallend veel bedrijvigheid. In enkele weken tijd verschenen er twee serres, 

een schuurtje, een woonwagen en een tractor. Op een groot uithangbord aan de straatkant leest men 

Ferm. Wij waren benieuwd en trokken met onze laarzen op ontdekking, net op de dag dat Veerle en 

Sander hun eerste rucolaplantjes in de grond van hun serres plantten. 

Meer info
Ben je nieuwsgierig geworden of wil 
je ontdekken of de groentepakket-
ten iets voor jou zijn? 
Je vindt uitgebreid info op de website 
www.fermbio.be, waar je via de kalen-
der te weten komt waar je Ferm overal 
kan vinden. Of neem een kijkje via 
www.facebook.com/Fermbio. 

Sander en Veerle planten de eerste Ferme 
rucolaplantjes in hun serres in de Vennestraat. 
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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Zemst heeft een landelijk karakter, en dat zorgt er ook voor dat er 

veel dieren te zien zijn in de gemeente. In deze reeks tonen we 

graag welke "bijzondere" dieren in Zemst werden gespot!

Ook iets gespot?
Stuur je foto, een korte uitleg, je naam en de plaats waar je het dier 
spotte naar info@dezemstenaar.com met als onderwerp 'gespot'.

Paaiende karpers in de 
Barebeek ter hoogte 
van Bordekensstraat 60 
Hofstade.
10 jaar geleden komen 
wonen en toen was het een 
echte stinkbeek, nu een waar 
paradijs voor fauna en flora.
Van natuurlijk herstel 
gesproken!

Peter Buls

Coördinatie: Marijke Pots

Mijn foto’s zijn spijtig genoeg 
niet zo duidelijk, want 
herten zijn zo schichtig…
Ik had al eens twee jonge 
hertjes gespot aan de 
afspanning, maar op 
dinsdag 24 april  stond er 
plots eentje in mijn tuin, op 
de Elewijtsesteenweg.

Filip Goethals
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Voorzitter en hoofdsponsor Laeremans 
Ramen Zemst heeft met zijn club een 
feestjaar voor de boeg. WTC Zemst-

Bos bestaat ondertussen al 40 jaar, 
waarvan tien jaar als vzw. Ook mede-
oprichter en clubicoon, Jan Lauwers, 

mag dit jaar 80 
kaarsjes uitbla-
zen en wordt dan 
ook extra in de 
bloemetjes gezet.

“Onze club 
bestaat uit 47 
leden, die ver-
deeld zijn over 
een A-, B- en 
C-ploeg. Het 
jongste lid is 20 
jaar, het oudste 
is er 80. Ook twee 
dames staan 
hun mannetje in 
de club. Nog wat 
extra vrouwe-
lijke versterking 
is altijd welkom! 
We fietsen elke 
zondag door 

weer en wind, elke ploeg met een aan-
gepast programma. En dit al 40 jaar 
lang.” Secretaris Geert Claes is dan ook 
terecht fier op zijn club en organiseerde 
hiervoor een speciale jubileumrit. 

“Het was een verrassing voor alle club-
leden: een tot in de puntjes uitgedok-
terde dagtocht van 100 km met op tijd 
en stond de nodige drank- en eetpau-
zes: een ware hapje-tapje-trapje dus!”

Al aan de start plopten de champagne-
kurken en toastten de clubleden op een 
fijne en voorspoedige rit. Geert gidste 
hen langs de Mechelse wegen naar het 
Sven Nys Cycling Center in Baal, waar ze 
genoten van een lekkere lunch. In de late 
namiddag kwam de groep terug aan bij 
hun uitvalsbasis en stamcafé Amadeus 
waar ze zich nog tegoed deden aan Jans 
grote verjaardagstaart. 

“We toasten nogmaals op een 
geslaagde dag,” lacht Geert.

Tekst en foto’s: Kim Willems

Jubileumrit voor WTC Zemst-Bos
ZEMST-BOS - U heeft ze misschien al zien voorbijsnellen, de sportieve fietsers van de wielertoeris-

tenclub van Zemst-Bos. Elke zondagochtend kleuren ze in hun kanariegele outfit de wijde omgeving 

van Zemst.

De WTC met hun jarig 
boegbeeld, Jan Lauwers  

(op fiets): start met bubbels!
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Tegen Wetteren hield de 
ploeg haar kansen gaaf voor 
de tweede amateurklasse. 
Ook de clash bij Dikkelvenne 
werd gewonnen. Meteen 
speelt KFC Eppegem vol-
gend seizoen voor het eerst 
in zijn 70-jarig bestaan in 
tweede amateurklasse. 

“Het is de bekroning en de 
verdienste van een hard-
werkend bestuur, een goede 
kern, trouwe supporters en 
vele spontane medewerkers. 
De echte helden zijn de spe-
lers. Zij hebben bewezen dat 
ze de beste ploeg zijn in 70 
jaar FC Eppegem en hebben geschie-
denis geschreven. Met de steun van 
overleden voorzitter Jan Van Asbroeck, 

Cois en Yentl’ke Verstraeten als engel-
bewaarders”, benadrukte trainer Greg 
Vanderidt.

“Het scenario klopte als een 
bus. De competitie was buiten 
verwachtingen met een vierde 
plaats. In de eindronde stond 
telkens een ploeg op het veld 
zonder geblesseerden Dewit, 
Denys en Baetens (allen 
tweedeklassers). De bankzit-
ters waren steeds beslissend. 
De sportieve staf heeft ontzet-
tend goed gewerkt.”

“We zijn klaar voor tweede 
amateurklasse. Basisspelers 
broers Breugelmans, 
Benhamou, Bell, Cornelissens, 

Vercammen, Boudart en Vereecke zijn 
tweedeklassers. Leemans heeft 14 
punten gewonnen en bewezen dat hij 
de beste doelwachter is van de reeks. 
In principe hebben we transfers gedaan 
voor derde klasse. Uitkijken of we links 
of rechts nog een extra versterking kun-
nen aanwerven.”

“Dit is een uniek gebeuren”, pikte een 
overgelukkige algemeen coördinator 
Marc Roufflaer in. “Na een schitterend 
seizoen was donderdag 10 mei een 
superdag. De club schrijft geschiede-
nis. De promotie naar tweede ama-
teurklasse is het resultaat van een 
continuïteit en langetermijnplanning. 
Een bekroning voor het werk van het 
bestuur, de sportieve staf, de kern en 

KFC Eppegem schrijft geschiedenis
EPPEGEM - Sinds 2012 ging het steeds in stijgende lijn bij KFC Eppegem. De club werd kampioen in 

het seizoen 2015-2016 met 31 punten voorsprong. Een jaar later eindigde het team in de nationale 

reeksen op de vierde plaats, bekroond met de eindronde. In het tweede jaar in derde amateurklasse 

kende de ploeg een verrassend sterke start met 25 op 30 en stond halfweg de competitie met zes 

punten voorsprong aan de leiding. De eerste periodetitel was een feit. 

Doelwachter Kenneth Leemans werd door de 
supportersclub verkozen als de verdienstelijkste 
speler van het seizoen, voor Bell en Benhamou. 



43



44

architect Greg Vanderidt. Onze over-
leden voorzitter laat een grote leemte 
na. Maar alle functies en taken worden 
ingenomen. Ik weet wat er in elke job 
gedaan moet worden. Zo kan ik per-
fect waarderen wat onze sponsors, 
voorzitter Hugo De Leeuw, bestuursle-
den, vrijwilligers, kuisploegen, tappers, 
catering, feestorganisatoren en afge-
vaardigden allemaal voor de gezonde 
club doen.” 

Tekst en foto’s: Jean AndriesGertjan Peeters voetbalde twaalf jaar voor de club, was negen jaar kernspeler, 
werd kampioen en behaalde drie promoties. Hij stopt nu als speler, maar blijft bij 

de club. Een foto met de kern mocht niet ontbreken.

OKRA regio Mechelen, regio Brussel en de 
diverse OKRA’s van Zemst sloegen afgelopen 
maand de handen in elkaar en organiseer-
den samen een leuke halve sportdag in het 
Domein Sport Vlaanderen in Hofstade. Dit 
sporttreffen voor sportieve 60-plussers ging 
door op vrijdag 18 mei 2018 in de namiddag 
en telde 120 deelnemers.

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Senioren op sportdag
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info@b-paint.org

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61 
info@uitvaartzorg-verheyden.be

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.

Brusselsesteenweg 471

1980 Eppegem-Zemst

02/251 22 33

info@hechi.be

Dinsdag - zaterdag 11:30 - 14:30

Dinsdag - donderdag 17:30 - 22:30

Vrijdag 17:30 - 23:00

Zaterdag 17:00 - 23:00

Zon- en feestdagen 11:30 - 23:00
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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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Lene : “Ik heb een neef, die een unieke 
caravan heeft staan bij Cara Bella, spe-
ciaal ontworpen voor het thema “bellen-
blaas”. Ik vond dat geweldig, zo helemaal 
zelf ingericht. Vanaf toen heb ik lang met 
de inspirerende vraag rondgelopen: welk 
zou mijn eigen caravanneke kunnen zijn? 
Ik heb meerdere ideeën gehad, maar toen 
ik twee jaar geleden voor het eerst een 
escape spel speelde, had ik onmiddellijk 
een aha-erlebnis. Na een jaar ontwerpen 
en bouwen samen met Alex hebben we 
nu een unieke caravan, wat nodig is om 
volop van dit spel te genieten.” 
Op de Pinkstermarkt werd een van de 
twee beschilkbare spelen van Zinid 
gelanceerd onder de naam Camping 
Quest ‘Party Mode’. Het is een luchtig 
spel van 15 à 20 min, ideaal als eerste 
escape ervaring voor volwassenen en 
geschikt voor een groep kinderen vanaf 
tien jaar. Het is ook super om te zien dat 
er teams van volwassennen en kinderen 
samen kunnen meedoen. Het is eigen-
lijk een spel waarmee ze mikken we op 
evenementen en feesten op locatie.
Lene: “Het tweede spel heet Camping 
Quest  ‘Challenge’ en is heel wat pittiger. 
Het spel, van een uur ongeveer, speel 
je met teams van drie tot vijf personen. 
We richten ons op ouders en kinderen 

die samenwerken, teambuildings voor 
collega’s, een belevenis voor vrienden 
en zoveel meer. Het is een uurtje speu-
ren, zoeken, proberen, slagen, juichen, 
eens vast zitten, de klok voelen tikken, 
wat stress, …  en veel plezier.  Het levert 
steeds voldoende stof tot napraten op! 
Wanneer er kinderen mee spelen, krijgen 
zij een aantal extra tips om hen al een 
paar stappen op de goeie weg te zetten. 
Iedereen krijgt trouwens een begeleiding 
op maat, waarbij er tips op een scherm 
verschijnen als hulp.We komen op vraag 
naar de klant toe. Of je komt spelen op 
een locatie die wij inplannen, zoals op 2 

en 3 juni aan de Schranshoeve (Camping 
Quest ‘Challenge’ – prijs €100 per sessie 
van een uur). Waar en wanneer nog? Dat 
kan je volgen op onze FB pagina of web-
site, waar je tevens reserveert. Voor de 
toekomst zijn we aan het overleggen om 
meerdere mobiele spellen te maken of 
misschien bouwen we naast de cara-
van enkele vaste kamers, we zien wel, 
maar ik hoop in ieder geval veel mensen 
aan te steken met mijn enthousiasme 
voor deze fantastische spelvorm.” Lang 
leve Hercule Poirot! 
Meer info: www.zinid.be/escape-games
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Paul Van Welden

Ontsnap eens uit een caravan
ZEMST - In de vorige Zemstenaar was er al een kort berichtje over de Escape Room variant, bedacht door 

Alex en Lene, met een caravan als host voor dit erg trendy zoekspel dat in vele steden opmars maakt.

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

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

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
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Duizenden op jaarmarkt

Duizenden mensen hebben op maandag 21 
mei in het centrum van Zemst een bezoek 
gebracht aan de 41ste jaarmarkt. Ook dit jaar 
viel die jaarmarkt weer op door de enorme 
variatie. De bezoekers konden niet minder dan 
driehonderd standjes bezoeken. De jongeren 
konden zich vergapen aan de dieren. Zo waren 
er Brabantse trekpaarden en konden ze ritjes 
maken op ezels en pony’s. 
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Trouwe lezer vindt 
leeshond
Een nieuwe maand, een nieuwe win-
naar. Deze maand mochten we Angele 
Wauters (80) en Edgard Geens (79) uit 
Hofstade verrassen met een bezoekje 
en Z-cheques. Angele en Edgard wonen 
bijna 21 jaar in Hofstade, nadat ze ver-
huisden uit Boortmeerbeek. Het is er fijn 
wonen, zeggen ze, ze voelen zich er goed. 
Edgard is nog een vurige kaarter in 

Hofstade, Angele brengt graag 
een bezoekje aan de bib, leest 
graag en houdt zich verder bezig 
met de computer en smartphone 
om bij te blijven. Ze verzorgen nog 
samen hun huishouden en gaan 
regelmatig wandelen met hun 
lieve hondje Joke. Op die wande-
lingen slaan ze hier en daar een 

babbeltje met 
hun fijne buren. 
Na lang zoeken, 
moest Angele 
besluiten dat er slechts 
één leeshond te vinden 
was in ons vorige num-
mer. Die vond ze op pagina 
11, waar onze leeshond 
een zumbales volgde bij 
Audrey Verougstraete in 
Studio World Tree, hele-
maal uitgedost in sport-
tenue. Hij bracht zelfs 
een Zemstenaar als 
yogamatje mee! Proficiat, 
Angele, we willen je nog 
veel plezier wensen met 
je prijs. 
Wil jij ook mee zoe-

ken? Onze leeshond verstopt zich elke 
maand op foto’s in de Zemstenaar. De 
foto’s van de rubriek ‘Onder de Mensen’ 
tellen niet mee, ook de cartoons niet. 
Als je ook eens wil winnen, stuur dan 
je antwoord met de pagina(‘s) waarop 
onze leeshond deze maand te zien is, 
naar ons mailadres (leeshond@dezem-
stenaar.com) of geef een geschreven 
antwoord af op het gemeentehuis, in 
een bibfiliaal of in het Hof van Laar. 
Vermeld ook steeds je naam en tele-
foonnummer zodat we je snel kunnen 
bereiken voor een foto in onze volgende 
editie. Inzenden vóór 13 juni. 

Tekst en foto: LS
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www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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Natan zonnebrillen ook te verkrijgen op sterkte.

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


