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Ellen
xxx

Of is het Hofstoës? Hangt er van af vanwaar je het 
bekijkt. Feit is dat ze in Mechelen spraken van de 
plattebroeken omdat ze nogal gemakkelijk schrik 
hadden. Maar Jef Knop verkocht wel veel knopen 
op de markt in Mechelen. Aan creatieve bijnamen 
geen gebrek in Hofstade. Uit de rijke kroegenwe-
reld onthouden we Jan van de Barak en Peer uit 
de Scheir (vader was kleermaker). Ambras Moake 
en Mie Kaffeepot waren al even kleurrijke figuren. 
En ga zo maar voort: Heinke van Tist Fluppes, 
Jeankske Bodding, Paulinke van Vingt-huit… Maar 
ook Tille van de Zager (haar man was houthak-
ker) en Karel Sol, de muziekmeester horen thuis 
in een schier eindeloze resem bij- of toenamen. 
(Bron: A.Ver Elst, 1986).

AL

Oep zen Hofstaes...
..

Info voor adverteerders

Onze drukker verhuist! Daardoor vind je vol-

gende maand ons glossy magazine niet 

op 1 maar 8 augustus in je brievenbus. Een 

weekje later dan normaal dus…

Eindelijk zomervakantie! 
Het perfecte moment om je 
fiets op te springen en een 
terrasje te doen of een van 
de leuke festivalletjes in de 
omgeving mee te pikken. 
Katia ging al eens voor-
proeven bij de Soiree en 
ik nam een kijkje bij de 
Schatten van Vlieg in het 
Sportimonium.

Veel sportief nieuws, uiteraard! Alex praatte 
met Jos, een fietsende eeuweling en Jean sprak 
met Gertjan, jarenlang clubspeler bij KFC 
Eppegem. Karin was in vorm en trok zowat 
door heel Zemst. Eerste stop: Mark en zijn 
superbacterie die je auto weer doet glanzen. 
Daarna, hop naar primaballerina Lieselotte en 
tot slot legde ze nog twee bezitters van een 
jukebox op het rooster!

Verder nog veel talent in Zemst: Veerle vertelt 
je alles over de Fake News Detector van Leonie, 
Ilse bezocht de twaalfjarige Lotte die deel-
neemt aan het WK rope skipping in Shangai en 
Paul heeft het over Bruno en zijn kookteam op 
Tomorrowland! 

Annemie bezocht het Huis van het kind voor 
wat meer info over inclusieve opvang en Bart is 
onder de indruk van het eerste mobiel labo dat 
spectaculaire resultaten boekt bij het opsporen 
van levensbedreigende ziektes zoals ebola. 

Tot slot nog Anja, zij is fan van landbouwbedrijf 
Van Haesendonck, een lokaal bedrijf met een 
mooie familietraditie die het eten zo vers moge-
lijk op ons bord tracht te brengen.

Veel leesplezier met dit zomers nummer!
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EIGEN HERSTELDIENST

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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Een zomerse zondagmiddag. Café het 
Rubenshof, op het gezellige Eppegemse 
dorpsplein, in de schaduw van de kerk. 
Daar tref je ze aan, de sportieve fiet-
sers van WTC de Zennetrappers. Na een 
tochtje van 60, 90 of meer kilometers. 
Lieve serveert er liefdevol trappisten. 
Kwestie van de vermoeide trappers 
onverwijld te voorzien van directe sui-
kers. 

Patton-route
Het is een publiek geheim: fietsende 
55-plussers verouderen veel minder 
snel dan hun niet sportende leeftijds-
genoten. Een voordeel dat aanhoudt tot 
hun tachtigste. Bovendien blijkt ook hun 
afweersysteem even goed te functio-
neren als dat van twintigers… Jos is er 
het levende, honderdjarige bewijs van.

Een carrière om ‘U’ tegen te zeg-
gen, Jos!
“Toen ik veertien was, kreeg ik mijn eer-
ste koersfiets. In niets te vergelijken met 
die machientjes van nu. Ondertussen 
heb ik er al zeker vier versleten. Eentje 
hebben ze ooit eens gepikt. Een andere 
is bij vrienden (een vriendin?) in Frankrijk 
gebleven, waar ik soms weken verbleef. 
Colnago’s, man, de beste die er zijn. 
Wist je trouwens dat Eddy Merckx zijn 
werelduurrecord gereden heeft op een 
Colnago?”

Merk ik daar een voorliefde voor 
Frankrijk?
“Zeker weten. De Jura, de Ardèche… 
man, man, man. En dan, de Patton-

route(*). Wel tien keer heb ik ze gedaan. 
Zeven dagen na elkaar, 200 kilometer 
per dag… En elke avond champagne! 
Dat waren nog eens tijden! Nu durven 
ze zelfs geen pintje of een glas wijn 
meer te drinken! Ze zouden zo eens 100 
gram moeten bijkomen!”

Bergop rijden was dus ook geen 
probleem?
“Den Bruine Put in Dworp, daar reed 
ik graag op. Stoempen, stoempen 
en boven komen. Daar heb ik eigen-
lijk de basis gelegd voor mijn ritten in 
Frankrijk.”

Dus kon je ook een aardig mondje 
Frans?
“Ik heb altijd heel graag en veel gele-

zen. Ook in het Frans. Dat was mijn lang 
leven! Frans is een mooie taal. Heel ver-
zorgd. Echt iets voor mij.”

Jonge gasten van 50
Ben je soms ook gevallen met de 
fiets?
“Dat gebeurde al eens. Maar ik mag niet 
klagen. Slechts één keer heb ik bij het 
vallen drie ribben gebroken, meer niet! 
In 2017, vorig jaar dus, ben ik gestopt 
met actief fietsen. Dat was ook na een 
val. Tot mijn 93ste heb ik altijd met de 
koersfiets gereden. Met de club mee-
rijden doe ik al niet meer sinds ik 90 
geworden ben, tien jaar geleden dus. 
Ik trainde gewoonweg niet genoeg om 
met die jonge gasten van 50 mee te 
kunnen.”

Hoe sterk is de 100-jarige fietser?
EPPEGEM – “Een klakske op mijne kop, ja! Toch geen helm zeker? Dat ziet ge van hier! En in mijn 

drinkbus? Geen water of cola begot, maar ne Gouden Carolus of wat gin! Dat zijn bommen, man!” Aan 

het woord: Georges, zeg maar Jos, De Coninck. Een Zennetrapper die in juni zijn levenseeuw vierde. 

Waarvan een groot stuk op twee wielen.
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Jos, afkomstig uit een gezin van acht 
(hij had drie broers en vier zussen) is 
in feite pas echt in de club beginnen 
meefietsen vanaf 1980. Zelf is hij vader 
van vijf kinderen. In zijn beroepsle-
ven was hij kraanman/chauffeur bij 
Verhaeren. En… hij was ook oud-strijder 
in WO II. “Maar ik heb geen enkele keer 
geschoten”, voegt hij er met opgeheven 
vinger aan toe. Fietsen komt iets min-
der aan de orde nu. “Ik werk graag in 
mijnen hof. Bonen planten enzo. Of bij 
een oude mens de tuin gaan omspit-
ten… Dat doe ik al sinds mijn 70ste.”

De Zennetrappers omringen hun fiere 
honderdjarige bij een barbecue op ’t Schrans.

Naar wie keek je zoal op in de koers?
“Nu, naar Philippe Gilbert! Zwijg mij van Tom Boonen. En van Rik 
Van Looy. Geef mij maar de andere Rik, Van Steenbergen. Dat 
was nog ne coureur”.

Wat zijn je beste herinneringen aan een leven op de fiets?
“Het gezellig samenzijn na de koers. Terwijl ik een Duvel dronk, 
namen de anderen een koffie. Triestig! Ik heb ooit Rennie-
pastillekes met de kilo geslikt omdat ik een zwaar maag had. 
Nu pakken ze epo (lacht met een knipoog)!”

Wat mogen we jou nog wensen?
“Dat ik met Kerstmis nog dikwijls naar de Middernachtmis zou 
mogen gaan en ’s zondags een lekkere Leffe drinken in het 
Rubenshof, samen met mijn maten als ze terugkomen van 
hun toertocht. Meer moet dat niet zijn. Want zelf fietsen zit er 
niet meer in, nu ik 100 ben. Stramme benen, hé jong!”

Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Jean Andries

(*) De Patton-route, genoemd naar General Patton, loopt van Utah 
Beach (Normandië) tot Bastogne. Patton was de generaal die de 
Slag om de Ardennen( WO II) in een beslissende plooi legde.
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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

 

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.

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

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Opmars van nepnieuws
“Fake news is zo oud als de mensheid 
zelf, maar tegenwoordig gaat de ver-
spreiding ervan echt razendsnel”, weet 
Leonie. “Het gevaar 
van desinformatie is 
dat we waarheid en 
onwaarheden door 
elkaar halen, wat het 
ons erg moeilijk maakt 
om een gefundeerde 
en juiste mening te 
vormen. Eenzijdig, 
gepolariseerd politiek 
nieuws herkennen 
is het uitgangspunt 
geworden voor mijn 
afstudeerthesis.”  
Leonies afstudeerrich-
ting is Computationele 
Psycholinguïstiek. Het is 
een klein en gespeci-
aliseerd vakgebied dat 
nog veel ontginnings-
potentieel biedt. Ook 
auteursherkenning of 
spammail ontdekken, behoren tot deze 
niche. “In de computationele taalkunde 
staan zowel taal als informatica en 
kunstmatige intelligentie centraal”, gaat 
Leonie verder. “De combinatie van taal-
kunde en computerwetenschappen was 
erg belangrijk voor de ontwikkeling van 
het programma. Men moet weten hoe 
taal in elkaar zit om een goed compu-
teralgoritme te kunnen schrijven.” 

De IT-structuur van het programma 
is niet nieuw. Auteursherkenning- 

en Fake-News-Detection-software 
bestaan al langer in het Engels. Voor de 
ontwikkeling van de Nederlandstalige 
tool heeft Leonie veel data moeten ver-

zamelen en interpreteren en dit met 
input van de nieuwsdienst van de VRT. 

Een complexe zaak
Het programma geeft een artikel een 
label. Maar hoe gaat dat dan precies in 
zijn werk? “Een tekst wordt gescand op 
schrijfstijl”, legt Leoni uit. “Bijvoorbeeld 
uit het gebruik van leestekens, de lengte 
van zinnen of het gebruik van bepaalde 
scheldwoorden komen welomschreven 
patronen naar boven. We zien vaak dat 
de feiten op zich niet fout zijn, maar mis-

leidend worden weergegeven. Ik heb als 
het ware het programma getraind om 
ongeziene data te kwalificeren, zodat 
het een verschil detecteert tussen links, 

rechts, neutraal, gepo-
lariseerd, misleidend, 
sensatie, populisme ...”

Kan een schrijver die 
nepnieuws verspreidt 
zich trainen en het 
programma omzeilen, 
willen wij nog weten. 
“Onderzoek wijst uit 
dat schrijvers beschik-
ken over een unieke 
stijl. Het is uitermate 
moeilijk, ook voor 
de meest ervaren 
auteurs, om dat te 
veranderen, omdat 
het een organisch 
deel van het schrij-
ven is. Bijvoorbeeld 
J.K. Rowling, auteur 
van de topreeks Harry 

Potter, schreef in 2013 onder een pseu-
doniem een detective. Een computer-
programma achterhaalde al snel haar 
unieke stijl. Onmogelijk is het echter 
niet, maar ik ken zelf maar één voor-
beeld van een Franse auteur die erin 
geslaagd is om onder de radar te blij-
ven. Het grote voordeel van de tool is 
dat wij nieuwsberichten niet meer zelf 
moeten controleren op wat zin of onzin 
is. De computer checkt dit voor ons”, 
besluit Leonie. 

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Ilse Van de Velde

Fake news is van alle tijden
HOFSTADE - Een stortvloed aan fake news overspoelt onze mediakanalen. Maar hoe onderscheid je 

nu een feit van fictie? Voor haar masterproef ontwikkelde studente in de taal- en letterkunde Leonie 

Vanstappen een ‘Fake-News-Detection-software’ dat misleidend nieuws in het Nederlands herkent. 

Studente Leonie 
Vanstappen 
ontwikkelt een 
‘Fake-News-
Detection-software’

"Teksten worden gescand op schrijfstijl"
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Je was dit seizoen nog één van de 
sterkhouders van de ploeg, waarom 
die beslissing?
“Ik ben kinesist, dat betekent vaak ’s 
avonds werken, dat is moeilijk te com-
bineren met drie trainingen per week en 
zondag voetballen. In januari heb ik de 
knoop al doorgehakt. Ik moet ook eerlijk 
toegeven: ik zit aan de top. Velen den-
ken er anders over, ieder zijn mening, 
hé. De timing is perfect. Vorig jaar kreeg 
ik meer speelgelegenheid, dit seizoen 
zat ik vaak op de bank. Maar ik ging 
altijd tot het uiterste. De lofwoorden van 
trainer Greg Vanderidt en de supporters 
na een wedstrijd deden deugd. Maar 
mijn beslissing lag vast. Ook zonder 
promotie was ik gestopt voor de eerste 
ploeg.”

Mooiste herinnering?
“Ontzettend veel. Maar de laatste 
wedstrijd bij Dikkelvenne was 
top. Als je in je allerlaatste wed-
strijd van je carrière, samen met 
de eerste ploeg en hechte vrien-
den, de promotie kunt afdwin-
gen naar tweede amateurs en 
bovendien clubgeschiedenis 
schrijft, is dat een dag om nooit 
te vergeten.”

Het recept van Gertjan?
”Mentaliteit, inzet en fysiek zijn mijn 
sterkste wapens. Ik wil me altijd 
belangrijk voelen voor de ploeg, als 
invaller of in de basis. Maar een voet-
baller speelt graag, hé. Ik ben polyva-
lent in de verdediging en dat is niet 
altijd een voordeel. Oké, ik ben niet de 
sierlijkste voetballer en ik heb beper-
kingen, maar volgens de supporters 
ben ik wel een ideale ploegspeler. Dat 
stimuleerde mij om steeds tot het 
uiterste te gaan.”

Een tevreden voetballer op en naast 
het veld?
“Sterkhouders Glenn en Maxim 
Breugelmans, De Wit, Vereecke, 

Benhamou en Leemans tillen me op 
een hoger niveau. Niet alleen op het 
veld (lacht). Zij brengen er de sfeer in. 
Vaak bouwen we een feestje en het 
hoeft niet altijd na een zege te zijn.”

Je grote steun?
“Mijn vader Ronny, moeder Greet, 
grootouders en vele vrienden waren 
vaak aanwezig, dat was een motiva-
tie. Vaak denk ik terug aan onze over-
leden voorzitter Jan Van Asbroeck. 
Ik heb mogelijkheden gehad om de 
club te verlaten. Hij heeft me steeds, 
met enkele woorden en schouder-

klopjes, overtuigd om bij FC 
Eppegem te blijven.”

De toekomst?
“Buurtploegen hebben belang-
stelling maar ik blijf KFC 
Eppegem trouw. Kiné in de club 
is een mogelijkheid, maar ik 
speel nog heel graag voetbal. Bij 
de B-ploeg is het ook plezant. 
We hebben volgend seizoen een 
goede ploeg, ik kijk er naar uit.”

Tekst en foto’s: Jean Andries

Gertjan Peeters 
(KFC Eppegem): 
“Het is mooi geweest.”
EPPEGEM - Gertjan Peeters (28) stopt met voetballen. De geboren en getogen 

Eppegemnaar is de publiekslieveling van KFC Eppegem. In 1996 deed hij zijn 

eerste voetbalstappen bij de club van zijn hart, debuteerde in 2009 in de laag-

ste provinciale reeks en was kernspeler in alle reeksen. Hij werd tweemaal 

kampioen, won de eindronde en dwong het voorbije seizoen, samen met een 

hechte vriendenploeg, de promotie af naar tweede amateurklasse.

Van medespelers en hechte vrienden 
mocht Gertjan een truitje met zijn 
nummer 16 in ontvangst nemen.
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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
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Op vrijdagavond 8 juni zat de polyva-
lente zaal van de bib van Zemst goed 
vol. Onthaalouders, ouders en sympa-
thisanten kwamen met veel interesse 
luisteren naar de voorstelling door 
de dienst voor onthaalouders over het 
project ‘inclusieve kinderopvang’. Een 
project dat ondersteund wordt door de 
dienst en het OCMW, maar vooral gedra-
gen wordt door de onthaalouders zelf. 
Want zij zijn het natuurlijk die elke dag 
hun deur openzetten voor al die klein-
tjes. Ze zorgen voor een warme,  veilige 
en huiselijke omgeving, waarbij zijzelf 
en hun eigen gezin een stukje privacy 
opgeven. “Onthaalouder zijn is dan ook 
een apart beroep”, vertelt Carine De 
Smedt, dienstverantwoordelijke. “Eentje 
dat je enkel kan doen vanuit het hart.“

Waar een wil is
“We hadden al wel kindjes met een 
beperking opgevangen via onthaalou-
ders”, gaat Carines collega Kristin De 
Ridder verder. “Maar we hadden niet 
echt een structureel aanbod en geen 
uitgewerkte visie. Toen kwam Villa 
Clementina, een mooi inclusieproject 
waarbij kindjes met en zonder beper-
king samen opgevangen worden. Zij 
bestaan intussen vijf jaar en hebben 
dus al behoorlijk wat ervaring opge-
bouwd. We zijn naar hen toegestapt met 
de vraag of onze onthaalouders ook iets 
in dit verhaal konden betekenen. En het 
antwoord was absoluut ‘ja’. Er is zeker 
nog nood aan extra opvang voor kin-
deren met een beperking. Onze dienst 
heeft toen eens gepolst bij de verschil-
lende Zemstse onthaalouders en daar 

kwam heel veel positieve reactie op. 
Dat was voor ons een teken dat het tijd 
was voor een plan van aanpak. De wil 
was er, nu de weg nog… We zijn toen 
gestart met een vrijwilligerswerking en 
die is goud waard. Zes onthaalouders 
krijgen vandaag hulp van vrijwilligers. 
Verder mogen onze onthaalouders die 

dat wensen een dagje stage lopen bij 
Villa Clementina, waar ze terecht kun-
nen met hun vragen.”  

Samenwerking
Een groepje onthaalouders ging samen-
zitten om een visie en een missie te ont-
wikkelen over inclusieve kinderopvang. 
Centraal staat hun geloof in het unieke 
van elk kind. Ze willen naar de mogelijk-
heden kijken, niet naar de beperkingen. 
En ze zijn ervan overtuigd dat inclusieve 
opvang een verrijking is voor alle betrok-
kenen: de kinderen, ouders, onthaal-
ouders en de dienst. Samenwerking en 
communicatie tussen al deze mensen 
is dan ook cruciaal. Die samenwerking is 

ook wat ouders zo aantrekt in het project, 
horen we via een aantal videogesprekken. 

Kunnen kiezen
Daaruit blijkt ook dat ouders van kindjes 
met een beperking het heel belangrijk 
vinden dat zij, net als andere ouders, de 
opvang kunnen kiezen die hen het best 

lijkt. “Dat is precies de bedoeling van deze 
infoavond: kenbaar maken dat ouders 
van kindjes met een beperking niet met-
een aan bijzondere professionele opvang 
moeten denken, maar dat ook reguliere 
opvang bij een onthaalouder mogelijk is”, 
besluit Carine. “We kunnen niet alle kind-
jes die extra zorg nodig hebben opvangen, 
maar we kunnen ons wel engageren om 
steeds in overleg met de ouders de best 
mogelijke opvang te bieden. We willen 
niet vertrekken vanuit de vraag ‘Kunnen 
wij dit aan?’ Maar vanuit de vraag ‘Wat 
hebben we nodig om dit aan te kunnen 
en hoe organiseren we dit?’”

Tekst: Annemie Goddefroy, 

foto: Sabrina Sermeus

Nieuw: inclusieve opvang 
ZEMST – De dienst voor onthaalouders Zemst bestaat bijna 30 jaar. Een reden om te vieren, zeker, 

maar er is er nog een andere: kindjes met een beperking kunnen nu ook opgevangen worden via een 

onthaalouder. Daarmee is onze gemeente een pionier voor inclusieve kinderopvang. 
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De Praesens Foundation, met haar 
officiële zetel - jawel - in Eppegem, is 
opgericht door Dr. Rudi Pauwels, gekend 
van onder andere de Mechelse biotech-
bedrijven Tibotec, Virco en Biocartis. 
Leuk weetje: de oor-
sprong van Tibotec ligt 
begin de jaren ’90 in 
een garage in Weerde, 
waar Rudi samen met 
zijn echtgenote Carine 
Claeys de eerste expe-
rimenten uitvoerde in 
hun toenmalige woonst. 
Rudi Pauwels startte dit 
nieuwe menslievende 
initiatief nadat hij zelf 
een aantal gebreken in 
de medische dienstverlening had vast-
gesteld in West-Afrika tijdens de ophef-
makende ebola-uitbraak in 2014-2015. 
Er bleek op het veld een reële nood aan 
snelle, accurate, veilige en gebruiks-
vriendelijke diagnostische testen. Die 
moesten bovendien nog tot bij de pati-
enten geraken, ook in gebieden die ver 
van de bewoonde wereld liggen.  Rudi’s 
idee kreeg snel vorm. Op minder dan 
twee jaar tijd slaagde hij erin een mobiel 
labo volledig uit te rusten. Zoon Steven 
Pauwels en Aurélie Cappuyns namen 
de operationele leiding van de private 
stichting die daarvoor in het leven was 
geroepen. 

Actief tot in Sokone 
Aurélie is communicatiespecialiste en 
legt even uit wat ze concreet al gere-
aliseerd hebben: “In samenwerking 
met het Institut Pasteur van Dakar zijn 

Steven en ik ondertussen met ons 
prototype van het mobiel labo al een 
zevental maanden actief op het ter-
rein in Senegal. Het voertuig is bij wijze 
van experiment ingezet in gebieden die 

moeilijk bereikbaar zijn of waar nau-
welijks een gezondheidsinfrastructuur 
is.  We deden uitgebreide terreintes-
ten op meer dan tien sites over heel 
Senegal. En een beetje toevallig zijn 
we ook actief geweest in Sokone, zus-
tergemeente van Zemst. Na aanbeve-
ling van onze gemeente werden wij er 
heel warm onthaald door het plaatse-
lijke gemeentebestuur en de dokters. 
Samen met de partners van het Institut 
Pasteur bezochten we trouwens ook 
enkele initiatieven van Zemste vzw’s in 
de omgeving.  We waren er getuige van 
dat ze een reële impact hebben op het 
dagelijkse leven van de Sokonezen.”
Het project ging in Senegal over de medi-
sche tongen. Al vlug was het al inge-
schakeld tijdens een dengue-epidemie 
(nvdr. een andere besmettelijke tropi-
sche ziekte) op vraag van het Senegalese 
Ministerie van Gezondheid. Steven vertelt 

trots: “Het mobiel labo heeft dus al een 
verschil gemaakt op het terrein en heeft 
zijn bestaansrecht als snelle interventie-
eenheid nu al kunnen bewijzen. De ver-
spreiding van levensgevaarlijke virussen 

kan alleen een halt toe-
geroepen worden door 
snelle en voor de hulp-
verleners veilige diag-
noses. Ons initiatief kan 
ook op veel bijval reke-
nen omdat het de lokale 
capaciteiten versterkt: wij 
leiden teams ter plaatse 
op en stomen hen klaar 
om uit te rukken voor het 
geval dat een tropisch 
virus een nieuwe bedrei-

ging voor de volksgezondheid vormt.”

Internationale weerklank 
Dat de pilootoefening van de 
Eppegemnaren in Senegal succes-
vol was, valt niet te betwijfelen. Op een 
internationaal symposium dat Praesens 
Foundation eind mei organiseerde in 
Dakar werden de resultaten gedeeld met 
overheid en investeerders. Daar groeide 
duidelijk het perspectief om het project uit 
te rollen in andere Afrikaanse landen. Op 
dat symposium is het eerste mobiel labo 
officieel geschonken en overgedragen aan 
het Institut Pasteur van Dakar in aanwezig-
heid van de Belgische ambassadeur. 

Wie meer info wil over dit boeiende ver-
haal dat Zemst alweer een beetje op de 
wereldkaart zet, kan terecht op de web-
site www.praesensfoundation.org.
Tekst:  Bart Coopman, foto: Praeses Foundation 

Eppegemnaren bestrijden ebola
EPPEGEM - Steven Pauwels en zijn partner Aurélie Cappuyns zijn de drijvende krachten achter de 

Praesens Foundation. Deze private stichting levert baanbrekend werk in Afrika en andere plaatsen 

waar levensbedreigende virussen zoals het ebolavirus duizenden mensenlevens kunnen kosten. 

Het eerste mobiel labo werd 
een succes in Senegal.
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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

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

Kinderoppas gezocht te Zemst

Wij zoeken iemand die ons zoontje (4 jaar) kan 

afhalen van school De Tuimeling en bij ons thuis 

verder kan opvangen.

Wanneer? Wekelijks op donderdag en vrijdag van 

15u30 tot +/- 18u15 (min. 2 dagen per week)

Waar? Lindestraat - Zemst

Heeft u interesse of  kent u iemand?  

Contacteer ons via 0479/47.91.51
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De Week van de korte keten tracht de 
klant letterlijk dichter bij de boer en zijn 
producten te brengen. 
Bij landbouwbedrijf Van 
Haesendonck kon je tij-
dens Farm Fair of de 
“boerenbelevingsmarkt” 
hoeveproducten proeven 
en het reilen en zeilen op 
de boerderij ontdekken. de 
Zemstenaar ging proeven, 
kijken en beleven. 
In hun recente nieuw-
bouwhoevewinkel bieden 
Lieve en Koen hun zelfge-
teelde aardappelen, uien 
en aardbeien aan. Hun 
assortiment wordt aange-
vuld met dagverse groen-
ten en fruit uit de regio. 
In de grote hal proeven 
we Brabantse wafels 
met vers geplukte 
aardbeien, wit-blauw 
rundsvlees met een 
delicaat sausje, over-
heerlijke confituren, ...  
Deze partners verwerken producten van 
Van Haesendonck. Zij worden gekozen 
op basis van hun expertise. 
Zemstse plattelandsgidsen leiden bezoe-
kers rond langs het vleesvee en leggen 
tijdens de “strawberry love tour” uit hoe de 
vollegrondaardbeien worden geteeld.

Koen, wie is landbouwbedrijf Van 
Haesendonck? 
“Landbouw en veeteelt zit sinds gene-
raties in onze genen. Vandaag staan we 
met vijf aan het roer. Onze zus baat de 

hoevewinkel uit. Mijn drie broers en ik 
verzorgen de akkerbouw en de veeteelt.” 

Jullie zijn een gemengd bedrijf, wat 
bieden jullie aan? 
“Onze trots is het witte goud, het echte 
Brabants grondwitloof. Tijdens de 
maanden mei en juni verkopen we 
onze zelfgeteelde vollegrondaardbeien. 
Verder telen wij verschillende soorten 
aardappelen, uien, rabarber, pompoe-
nen, … en verkopen wij vlees van onze 
runderen.” 

Wat maakt, volgens jou, het korte-
keten-concept succesvol? 

“Klanten zoeken steeds meer recht-
streeks contact met de lokale boer, 

zij krijgen een (h)eerlijk 
kwaliteitsproduct voor 
een eerlijke prijs. Het 
aanbod is uitgebreid 
en volgt de seizoe-
nen. Tevens maken de 
recente voedselschan-
dalen dat de consument 
steeds bewuster bezig 
is met de herkomst 
van zijn voedsel. Van 
Haesendonck past per-
fect in dit plaatje. Onze 
slogan is Van het land 
tot bij de klant. Wij zijn 
een lokaal bedrijf, met 
een lange familietraditie 
en genieten al jaren het 
vertrouwen van de klant. 
Wij telen zelf authen-
tieke, smaakvolle streek-
producten, op een duur-
zame manier en met 
veel passie voor het vak. 
Zij worden aan een eer-

lijke prijs verkocht. Het is een win-win 
situatie voor alle partijen!”

Hoe zie jij de korte keten evolue-
ren? 
“De korte keten is de toekomst. Dit 
economisch model slaagt, net omdat 
klanten erin geloven. Maar we kun-
nen dit niet alleen. Vandaar dat wij de 
ondersteuning van het Vlaams gewest, 
de provinciale overheid en de gemeen-
telijke landbouwdienst toejuichen!”

Tekst: Anja Van Cappellen, foto: Luk Collet

Van Haesendonck boert goed
ZEMST – Met een drukbezochte winkel, zes partners die streekproducten aanboden en meer dan 

20 groepen die de plattelandsgidsen volgden, mag landbouwbedrijf Van Haesendonck “Farm 

Fair” een succes noemen.

“De korte keten is een win-win 
situatie voor alle partijen”

Van Haesendonck, een 
écht familiebedrijf.
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Het werd een trend de jongste jaren: 
beroemde koks die hun keuken even 
inruilen voor een bruisende festi-
valweide. Zo bakte Jeroen Meus zijn 
Würsten op Rock Werchter en bracht 
Sergio Herman culinaire kunst op het 
WeCanDance-festival in Brugge. In 
hun kielzog trekt de Zemstse topchef 
Bruno Bovri in juli naar Tomorrowland 
in Boom.

Hoe komt een chef-kok uit Zemst 
op Tomorrowland terecht, Bruno?
“Heel eenvoudig: op uitnodiging van 
De Laet & Van Haver, mijn vleesleve-
rancier in de Melkerij. Met hun Belgian 
Steakhouse zijn die al jaren een 

gevestigde waarde op het domein van 
Tomorrowland. Je kan er terecht voor 
een malse Belgische entrecôte, maar 
alleen als je ook een festivalticket op 
zak hebt. Dit jaar gaan wij er met ons 
team van de Melkerij de steaks klaar-
maken. Een hele eer!”

Wat verwacht je ervan?
“Hard werken, natuurlijk! (lacht) Er moe-
ten zo’n 150 klanten per uur bediend 
worden, dan zullen we wel weten wat 
te doen, niet? Maar we kijken er ook 
naar uit, dat spreekt voor zich. In mijn 
team zitten vier jonge mensen: Tom, 
Jeroen, David en Stefanie. Voor hen is 
Tomorrowland sowieso een topevene-

ment. Als wij daaraan ons steentje kun-
nen bijdragen en tegelijkertijd van de 
geweldige ambiance kunnen genieten, 
is dat voor ons allemaal een fantasti-
sche ervaring.”

En wat gratis publiciteit is mooi 
meegenomen?
“Uiteraard! Met onze T-shirts van de 
Melkerij gaan wij opvallend aanwezig 
zijn in de crew. Wij zijn van dienst tij-
dens het laatste weekend van juli. Dat 
betekent natuurlijk ook dat de brasserie 
in Zemst dat weekend zal gesloten blij-
ven. Maar dat hebben wij er graag voor 
over!”

Tekst: Paul Verdoodt, foto: Bruno Bovri

Koken op Tomorrowland!
ZEMST – Het team van brasserie de Melkerij is uitgenodigd achter de fornuizen van Tomorrowland, het 

wereldberoemde dancefestival in Boom. “Dat wordt een bijzonder leuke ervaring”, reageert zaak-

voerder en chef-kok Bruno Bovri. “En de fantastische publiciteit is mooi meegenomen!”

Jeroen, Tom, David, Stephanie 
en chef Bruno staan klaar voor 
Tomorrowland.
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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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Lotte, wat is rope skipping eigenlijk?
Rope skipping is een spectaculaire 
vorm van acrobatisch touwspringen. 
Je moet er veel uithouding, coördinatie 
en ritmegevoel voor hebben, maar ook 
lenig en snel zijn. Verder trainen we op 
kracht en acrobatie. Ik heb aan zwem-
men en tennis gedaan vroeger, maar 
rope skipping doe ik het liefste! Ik ben 
al een paar jaar opgenomen in een 
competitiegroep van de ROM Skippers 
in Mechelen.
Rope skipping kan je zowel individueel 
als in groep (team) beoefenen. Bij wed-
strijden worden de skippers beoordeeld 
op een aantal opgelegde technische 
nummers en één of meerdere vrije 
nummers of freestyles. 
De technische nummers kan je je best 
voorstellen als zo snel of veel moge-
lijk binnen bepaalde tijdsintervallen 
touwtje te springen. We doen dit met 
een soort van ijzerdraad in plaats van 
echt touw, omdat we dan sneller kun-
nen springen. Als dat tegen je oor komt 
doet dat écht wel pijn! Zo springen we 
ongeveer 170 keer op 30 seconden over 
dit touw. Het touw gaat dan zo snel dat 
het nauwelijks te zien is! Daarom zijn 
er tien juryleden per springer en telt de 
jury hoeveel keer je met je rechtervoet 
over het touw springt!
De vrije nummers, freestyles, zijn cre-
atiever en doen we op muziek die we 
zelf mogen kiezen. Sommige van deze 
nummers doen we apart, maar syn-
chroon in een enkel touw (single rope), 
andere doen we in double dutch (dub-
bele touwen) met meerdere springers. 
Om dit alles te doen lukken, is het nodig 

om met je team heel goed samen te 
werken en veel samen te oefenen. Voor 
de minste hapering of skip die je mist, 
trekt de jury punten af. Hoe moeilijker 
de sprong, hoe meer punten je krijgt, 
en ook op de creativiteit van uitvoering 
staan punten.

Hoe maak je kans op een selectie?
Talent, heel veel trainen, een goede 
coach… en misschien een beetje geluk? 
Het aantal wedstrijden in een rope-
skipping seizoen is beperkt. Zo heb-
ben we bijna vier maanden getraind op 
onze teamwedstrijd en dan is het die 
éne dag erop of eronder… Hoewel rope-
skipping (nog) geen olympische sport 

is, zijn er over heel de wereld compe-
titiewedstrijden.  De beste skippers per 
land worden om de twee jaar uitgeno-
digd op het wereldkampioenschap.
De laatste twee jaar train ik ongeveer 
zes uur per week.  We mochten van onze 
coach geen vakantie nemen vanaf het 

begin van dit school-
jaar om ons team zo 
goed mogelijk te kun-
nen voorbereiden. Ook 
in de examenperiode 
was iedereen van mijn 
team paraat. De voor-
bereiding op het WK in 
Shanghai is best span-
nend, want de wed-
strijden worden live 
uitgezonden!

Ben je klaar om naar 
Shanghai te gaan?
Ja en neen. Voor mij 
is het allemaal nieuw. 
Ik heb nog nooit een 
internationale wed-
strijd gesprongen. 
Het wordt een lange 
vliegtuigreis naar het 
verre China, een week 
in Shanghai verblijven 

met skippers van over de hele wereld. 
Ook de outfit van het nationale belof-
ten team in plaats van de clubkleren…
dat zal wel wat vreemd aanvoelen. Ik 
zal vast wel onder de indruk zijn door 
wedstrijden bij de wereldtop mee te 
springen….Het zal in ieder geval een 
ongelofelijke ervaring worden!

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

Springen van Hofstade naar Shanghai
HOFSTADE - Lotte Van de Maele is 12 jaar, heeft net haar eerste jaar middelbaar in Scheppers Meche-

len achter de rug en kijkt uit naar een uitdagende zomertrip: het wereldkampioenschap rope skip-

ping in Shangai, China van 24 juli tot 2 augustus!
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Al jaren organiseerden de Elewijtse zaal- en gelegenheidsploegen de Elewijt Cup. Dit jaar werd de naam Peter Vanden-
berghe Cup, ter ere van de inzet van Peter Vandenberghe (die afgelopen jaar overleden is) in het Elewijts verenigingsleven. 
Op het kunstgrasveld van KFC Eppegem zorgden de ploegen voor boeiende wedstrijden. De Douw Duvels (ex-ploeg van Peter 
Vandenbergh) en De Jonge Duvels met zoon Jos wilden graag samen op de foto.

Basisschool De Pimpernel (Zemst-laar) zorgde voor een leuk schoolfeest. De eerste, tweede en derde kleuterlas dansten er lustig op los.

In de vrije basisschool De Kriekelaar (Hofstade) konden de talrijke ouders en sympathisanten zich 
tijdens het schoolfeest vermaken met leuke optredens van alle leeftijden. Ook het derde leerjaar 
toonde zich van zijn beste zijde.
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Zowat vijfhonderd gezinnen namen deel aan de 
kippenactie. Die kippen kon men afhalen bij Com-
mers in Zemst-Laar (links) en De Nieuwe Maalder 
in Hofstade (onder). “Een totaal van vijftienhonderd 
kippen of een jaarlijkse uitsparing van 75.000 kg 
afval”, aldus Koen Vandermeiren. 

Na de herdenking 100 jaar militaire begraafplaats Eppegem en de re-
ceptie, aangeboden door het college van burgemeester en schepenen 
van Zemst, had de opening plaats van de Trésignies fietsroute.

De welzijns- en gezondheidsraad van 

Zemst bestaat 20 jaar. Om die reden 

werden de oprichters  Monika Einfalt 

en de voorzitter Clem Vandenbrandt, 

die na 20 jaar de fakkel doorgeeft, in 

de bloemetjes gezet. 
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Afscheidswedstrijd van Bart De Doncker. Na een uitstekende voetbalcarriere organiseerde FC Zemst een leuke wedstrijd 

met een huidige ploeg van Zemst (5 jaar) en All-Stars, ex-spelers waarmee hij voetbalde bij Verbr. Hofstade (5 jaar) en FC 

Eppegem. (4 jaar). In de ware spektakelwedstrijd maakt Bart als spits het verschil. Hij scoorde de gelijkmaker en had een 

aandeel in de 3-2 zege. Na de wedstrijd werd Bart letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet en tijdens de groepsfoto 

volgde een spontaan applaus.

Opendeur bij BroodNodig, bakkerij Van Eeckhout, in Hofstade. Talrijke be-

zoekers ontdekten de rijke smaak achter de schermen van “Het Traagste 

Brood” en waren aangenaam verrast. “Traag brood is hip, traag brood 

geeft een heel andere smaakervaring”, vertelden Lutgart en Marc.   

Trekking van “Zjackpot”, een loterij waar de prijzen gefocust zijn op mooie Zemstse ervaringen van een aanzienlijke waarde. De opbrengt gaat integraal naar de bouw van de nieuwe lokalen voor Chiro Eppegem. De winnaars moch-ten aan de Chirolokalen hun prijs in ontvangst nemen.

Koen “Jahoeman” Vermandere en Rudy “Rumo” Moens vierden op 23 en 24 juni hun 45- en 50-jarig bestaan met een duo-expo in de kleedkamers van de voetbaltempel van SK Laar. Daarop moest iets gevonden worden, vonden Jahoe-man (foto’s) en Rumo (cartoons). En ze zijn er in geslaagd met voor het eerst een geldautomaat in Laar. Bart Cheroutre, broer van Wim duimde voor het origineel idee.
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De galawedstrijd FC Eppegem-KV Mechelen werd bijgewoond door ongeveer 1.000 toeschouwers. Voor de wedstrijd 
poseerden beide ploegen graag voor een foto. Malinois was technisch beter, het laatste kwartier was er te veel aan en 
een moedig FC Eppegem ging met 0-7 de boot in. 

FC Borneo bestaat 40 jaar en dat werd gevierd met een gala-

match, gevolgd door een groot feest met meer dan 500 aan-

wezigen. De vereniging van KFC Eppegem besloot de winst van 

maar liefst 5.000 euro integraal aan een Eppegemse vereniging te 

schenken. “Chiro Eppegem kan het geld goed gebruiken voor de 

bouw van de nieuwe lokalen”, zei Hans Vandermeiren.

In mei schoot Koning Hubert Bakelants in Keerbergen 
zich tot Koning van het gewest Midden-Brabant. In de 
vierde ronde haalde hij de Koningsvogel neer.
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Libres is een hechte vriendenkring en betekent vrijheid. De club zet zich in voor goede doelen en organiseerde een mooi evenement voor Villa Clementina. Meter Veerle Eyckermans overhandigde een symbolische cheque van 5.859,21 euro aan Katia Verhaeren, omringd door Rudy Verbeiren, Nancy Stok, Dieuwke en Katleen. Een volledige crew van Libres was aanwezig voor de groepsfoto en duimden voor het fantastisch initiatief.

De tiende editie MTB voor Mali in Zemst-Laar was met ruim 600 deelnemers een succes. "De 

organisatoren van MTB voor Mali zijn bijzonder fier op onze nieuwe outfit, dat mag eens op 

de foto hé”, zei Rudy Moens. “Na tien jaar stopt organisator Eric Doms er mee. Wim Cheroutre 

is zijn opvolger. Hopelijk, en ik ben er zeker van, (lacht) trekt hij de superpositieve lijn door.”
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor    
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

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

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE
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Het academiejaar was weer voorbijgevlogen. Maar Jacinta had 
er niet echt van genoten. Gewoon hard gewerkt zoals altijd. Die 
Bachelortitel was al binnen. Haar ouders waren gelukkig. Haar 

vriendinnen was ze min of meer kwijtgespeeld. Die hadden grote sier 
gemaakt in het studentikoos uitgaansleven en trokken nu richting festi-
vals en bivak. Jacinta had wel wat spaarcenten overgehouden aan haar 
studentenjob in de weekends, maar riant oogde het niet. Een vriendje 
dat goed bij kas zat, had ze evenmin. Hoefde ze ook niet. Ze wou een 
vakantie vol vrijheid. Voor haar alleen. Geen drie maanden rondlumme-
len in Zemst en altijd met dezelfde kliek op stap gaan. Ze wou doen waar 
ze echt zin in had, liefst ergens op een zuiderse bestemming. Voor het 
eerst niet meer mee met haar ouders en kleine broer naar Zwitserland. 
Altijd naar datzelfde familiehotel van de mutualiteit. Met steeds zowat 
dezelfde gezichten opnieuw dezelfde wandelingen doen, aan dezelfde 
tafel zitten en grote glazen goedkope Chateau Migraine drinken en 
daarna stomme spellekes doen. Jacinta googelde erop los. Tot ze vond 
wat ze zocht: “Drukbezet restaurantechtpaar zoekt dagoppas voor twee 
kindjes in juli en augustus. Saint-Paul-de-Vence.” Enkele mails later 
was het geregeld. Vliegtuigticket richting Nice geboekt. Ecologisch niet 
echt goed, maar de TGV was ook zoveel duurder… Toen ze aan boord 
ging, werd ze begroet door de captain van Airbus. Een vriend van haar 
ouders nog aan toe. Hij nodigde haar prompt uit om mee te vliegen in 
de cabine. Jacinta wist niet wat haar overkwam. In de luchthaven van 
Nice werd ze opgewacht door Maxime. Met de cabrio klommen ze in een 
halfuurtje tot de villa in Vence. Waar Hélène en de kindjes haar hartelijk 
verwelkomden op hun vrije dag. Na een frisse duik in het zwembad ging 
het richting Saint-Paul. Een heerlijk diner bij een bevriende restaurateur 
volgde. Jacinta kneep zich meermaals in de arm. Droomde zij of was dit 
echt? Bedwelmd door het licht, zoals ooit Chagall, Matisse, Picasso & co 
het hadden ervaren, nam Jacinta twee maanden later het besluit: hier 
blijf ik! Zij stopte haar studies, werd vaste au-pair bij Maxime en Hélène. 
Leerde er perfect Frans spreken, avec un petit accent local. Ontmoette 
er de ambitieuze André, met wie ze hoopt binnenkort een hotel te kun-
nen starten. Om er haar ouder wordende ouders en groter wordende 
broer te verwelkomen.

   Alex Lauwens

bekeken
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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De 4- tot 7-jarigen leren spelenderwijze 
basistechnieken judo en valoefeningen op 
allerlei manieren. Op de foto: Liam Gandia, 
Mauro Gandia, Jochen Verhaegen, Landey 
Martens, Kobe Martens, Peter Corneel, Lennart 
Wijsgeer, Jonas De Keersmaeker, Lucy Van 
Hoegaarden, Alica Remy en Yelena Remy, Wolf 
Pepermans en leeftijdgenoten met hun les-
geefster Karin Belmans.

De 8-tot 12-jarigen oefenen op meer ver-
volmaking handgrepen en valoefeningen in 
voorbereiding van deelname aan judowed-
strijden. Op de foto: Abbygrie Deprez, Michel 
Vertongen, Seppe Baeten, Jonas Sanders, Ferre 
De Nijn, Sander en Lisa Bosmans, Brent De 
Hert, Michelle Tourlouse, Arthur Verhasselt, Lena 
Geivaerts, Kobe Couvreur, Quinten Cassiers, 
Deven Vangenechten, Matteo Schelkens, 
Arnoud Sips, Axl Portael, Noah Attahiri, Lou 
en Lisander Lindemans, Lynn Cassiers, Luca 
Wyckmans, Vince Hendrickx, Axl Verstraeten, 
Axelle Tourlouse, Joren Fradbire, Lucas Herbots, 
Michel Vertongen en Deprez met hun lesgeef-
ster Karin Belmans. 

De 12-13 jarigen vervolmaken de oefe-
ningen met aanleren van armklemmen, 
verwurgingen en kata (stijloefeningen). Op 
de foto: Siebe Vandenbroeck, Robbe Sheray, 
Hashi Mchoudhry, Lene Alewaters, Larissa 
Deraedemaeker, Moro Schelkens, Kasper 
Lauwers, Simon Caerels, Thomas Derricourt, 
Jens Herman, Roel en Toon Lombaerts, 
Jeffrey De Maeyer, Wout Vandeputte, Ruben 
Cox, Nell Van Rode, Jarissa De Raedemaeker, 
Wouter Raes, Xavier Dumoulin en Jarno 
Moons.

  Tekst en foto’s: Jean Andries

Judoka's Yoshi-Kan kunnen het
HOFSTADE - Yoshi-Kan Hofstade werkt met een honderdtal judoka’s aan de toekomst. Elke woens-

dag- en zaterdagnamiddag komen sportievelingen van 4 tot 13 jaar aan hun trekken in de sporthal 

van Hofstade, en ze zijn bijzonder gemotiveerd. 
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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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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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Nu ook voor rijhuizen!

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

Wij wonen ondertussen 1 
jaar in de Bordekensstraat in 
Hofstade. We verwonderen ons 
nog steeds over de prachtige 
natuur zo dicht bij huis. 

In mei kregen we bezoek van 
een musje in onze woonkamer 
(helaas heb ik daar geen 
duidelijke foto van). Begin juni 
streken er ooievaars neer in de 
wei achter onze tuin. En de dag 
erna kreeg ik bezoek van een 
duif. Wat een beestenboel!

Debora Artois

Coördinatie: Marijke Pots

Hierbij een foto van een bezoeker, op 
de loer naar onze vijver, enkele jaren 
geleden.
Sinds onze vijver weg is zien we onze 
vissendief enkel nog in volle vlucht...
We zagen hem (of metgezel) regelmatig 
in duikvlucht een vis uit onze vijver 
pikken en het waren geen kleintjes, 
zelfs kois!  
Ik heb hem met eigen ogen er zelfs op 
betrapt dat hij een grote goudvis over 
onze haag in het veld zat te verorberen.
Ze zijn mooi maar gulzig...

Lieve Willems
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Mark, hoe ben je op het gedacht 
gekomen om zo’n product op de 
markt te brengen?
Onze motorhome, die wij regelma-
tig verhuren, moet uiteraard kraaknet 
aangeleverd worden bij onze klanten. 
Bijna wekelijks of tweewekelijks sta ik 
op een laddertje uren met een lange 
borstel, die heel onhandig is, te wrijven 

om alles netjes te krijgen en de moei-
lijke hoeken te bereiken. Het dak kreeg 
ik bijna nooit echt proper. Eigenlijk was 
ik nooit helemaal tevreden van het 
resultaat. Het was telkens een tijdro-
vende en zeer vermoeiende opdracht. 
Op een bepaald moment was ik het 
zo beu dat ik op internet ging zoeken 
naar speciale reinigers en de werking 
daarvan. De oplossing vond ik in de 

werking van waterzuiveringsstations. 
Daar gebruiken ze ook bacteriën om 
alles proper te houden. Samen met 
een oude collega, die in een labo 
werkt, ben ik op zoek gegaan naar 
een bacterie, die zacht is voor lak en 
metalen, de gezondheid en huid niet 
schaadt, maar toch het vuil wegneemt. 
Na lang zoekwerk vond ik de nodige 

eigenschappen in één bacterie, die 
voldeed aan alle eisen. Ziezo, de “con-
tactloze reiniging” was geboren.

Hoe moeten we nu te werk gaan 
met jouw product? 
Je benevelt de volledige wagen met het 
product. Je laat de bacterie een drie- à 
vijftal minuten zijn gang gaan en dan 
spuit je de wagen netjes af. Je laat de 

wagen gewoon netjes opdrogen en 
klaar is kees. Dit is een heel korte en 
simpele handleiding, hé.

Mogen we weten wat het product 
nu juist doet?
Het product bevat een bacterie die zich 
voor het gebruik in een slaapmodus 
bevindt. Wanneer je het product op de 
wagen spuit, krijgt de bacterie zuurstof 
en begint deze te werken. Het vuil, zoals 
modder, stof, dode insecten, vogelpoep, 
wordt gewoon weggevreten. Op drie à 
vijf minuten is de werking voltooid en 
spuit je de wagen af met de tuinslang 
of hoge drukreiniger en blinkt hij weer 
als vanouds. Het voordeel is dat de 
auto nu gereinigd is in alle moeilijke 
bereikbare hoekjes en zelfs een extra 
beschermlaagje krijgt. Wat wil een 
mens nog meer?!

Waar kan men het product kopen?
We hebben het product al maanden 
getest en zijn nu echt tevreden. We heb-
ben ondertussen ontdekt dat het ook kan 
gebruikt worden voor daken, ramen, ste-
vige tenten en andere oppervlakten. Onze 
reiniger kent nu al veel succes, zelfs tot 
in het buitenland. We zijn onze productie 
aan het verhogen, zodat we al onze klan-
ten kunnen blijven bevoorraden. Het is 
voor 12 euro te koop bij Motorhomes Marc 
Vertongen, Linterpoortenlaan 202, en is 
goed voor zes wasbeurten van je wagen. 
Info via 015 61 67 99 en www.motorhomes-
vertongen.be.

Tekst: Karin Andries, foto: Jean Andries

Auto proper zonder kuisen!
ZEMST - Vind je telkens een uitvlucht om de wagen niet te moeten kuisen? Vind je dit een vreselijke 

job? Mark Vertongen heeft de oplossing gevonden! Je wagen, fiets of eender welk voertuig poetsen 

met het water dat tot in je oksels loopt, is vanaf nu verleden tijd.

Marc demonstreert 
zijn superproduct op 

de auto van onze 
fotograaf.
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

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.

Quincy & Co 
Alle dak , zink en koperwerken 

GSM: 0472 88 77 39 
info@dakwerkenquincy-en-co.be 
www.dakwerkenquincy-en-co.be 
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Tijdens grondwerken voor een verka-
veling tussen de Kastanjedreef en de 
Hofstraat in Elewijt werd een groot stuk 
intacte Romeinse heirbaan blootgelegd. 
Er werden ook potscherven en sporen 
van bewoning aangetroffen. 
Op een diepte van ongeveer 70 cm tot 
een meter ligt een duidelijk herkenbare 
weg die dwars over de breedte van het 
oude voetbalterrein van FC Elewijt loopt. 
De weg van ongeveer drie meter breed 

heeft een duidelijk patroon en is vol-
ledig geplaveid met grote en kleine 
stenen en aangevuld met zand. Het 
Agentschap Onroerend Erfgoed besliste 
om het hele middenterrein voorzichtig 
af te schrapen op zoek naar mogelijk 
nog meer sporen uit die Romeinse tijd. 
Dat leverde meer dan 300 vindplaatsen 
op. Die werden met de hulp van een 

tiental amateur archeologen en ook 
leden van de werkgroep archeologie 
van de heemkundige kring ‘De Semse’ 
verder onderzocht. Het leverde enkele 
kruiwagens vol scherven op van dak-
pannen, potten en tegels. 

Gekende site
Het oude voetbalveld van FC Elewijt ligt 
aan de rand van de gekende Romeinse 
vicus in Elewijt en was als dusdanig 

ook gekend. De vondst van de heirweg 
en andere artefacten  kwam dus niet 
helemaal onverwacht. Voetbalclub FC 
Elewijt huurde het terrein in de jaren 
zestig van de kerkfabriek van Machelen 
die er eigenaar van was. Na de latere 
fusie met groen-wit lag het terrein 
braak tot het verkavelingsproject er 
een stukje lokale geschiedenis aan de 

oppervlakte bracht. 
Dat er sporen uit de Romeinse tijd in 
Elewijt gevonden worden, verbaast 
niemand. De aanwezigheid van een 
Romeinse vicus is er al lang gekend. 
In het verleden werden er in de zone 
Waversebaan al meerdere restanten 
van wegen en bewoning aangetrof-
fen, naast een groot aantal waterput-
ten, pottenbakkersovens, dakpannen, 
munten, fundamenten van woningen, 

spelden en vorig jaar nog een 
zeer merkwaardige ring met 
de beeltenis van cupido.

Open sleuvendag
Omdat het contact met twee-
duizend jaar geschiedenis 
zelden zo tastbaar dichtbij is, 
organiseerde de gemeente 
met Erfgoed Vlaanderen een 
open sleuvendag. “Dat onze 
inwoners interesse hebben 
voor hun historisch erfgoed 
bewees de grote opkomst”, 
zegt Veerle Geerinckx, sche-
pen van Erfgoed. ”De heirbaan 
is nu precies opgemeten, in 
beeld gebracht en weer onder 
de grond gestopt. Dat blijkt 
ook de beste manier voor 

bewaring. De omvangrijke hoop aan 
potscherven, gekleurd glas, spelden en 
andere vondsten worden nu door labo’s 
en archeologen gedetermineerd en als 
het kan ook in elkaar gepuzzeld. Later 
willen we ze aan het publiek tonen in 
de exporuimte van onze heemkundige 
kring De Semse.”

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Rood-geel voetbalt op heirbaan
ELEWIJT- Ze hebben het nooit geweten, maar decennia lang hebben voetballers van rood-geel, FC 

Elewijt, gevoetbald op een heirbaan.  Dat blijkt nu er graafwerken werden uitgevoerd in het kader van 

een nieuwe verkaveling.

Nep Romeinen bij de 
echte heirbaan
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Jaar na jaar doen de organisatoren hun 
uiterste best om een perfecte mix van 
cocktails, salsa en feestmuziek met een 
tropisch sausje aan te bieden. Het begint 
reeds op donderdagavond aan een tro-
pisch strand met frisse cocktails verge-
zeld van overheerlijke tapas. Voor ont-
spannende beats of je favoriete zomerhit 
zorgen enkele lokale DJ helden: Radio 
Dijckuh San, DJ Harry en C-man.
Op vrijdagavond gaat traditioneel vanaf 
18u de supergezellige BBQ door met 

muzikale ondersteuning van Discbaard, 
Louis en daarna Nino op de beach stage. 
Een springkasteel en magic tricks van 
Lucky Ring zorgen voor animatie.
Zaterdagnamiddag start om 15u de 
gratis kindernamiddag met een brede 
waaier aan activiteiten onder leiding 
van de plaatselijke chiro. Er zijn ook 
talloze workshops onder professio-
nele begeleiding. Vanaf 18u30 zullen 
de beste tropische feestbands op het 
buitenpodium te horen zijn, onder-

steund door een prachtige lichtshow 
en uitgebreide randanimatie van Circus 
Paljasso en Orkest Bazar. Stipt om 
middernacht wordt traditioneel een 
spetterend vuurwerk aangeboden dat 
jaarlijks door zowel de soireebezoeker 
als menig omwonende kan gesmaakt 
worden. Een hapje eten kan uiteraard 
ook. Een heus foodtruckfestival brengt 
voor elk wat wils. Kortom een ideale 
inzet voor een tropische zomer.

Tekst: Katia DeVreese

Geen zomer zonder
EPPEGEM - Op 5,6 en 7 juli wordt alweer veel volk verwacht aan de 

Schranshoeve voor de 33° editie van de Soiree Tropicale.

Wat te doen? Wat te doen?

De schatten van vlieg organiseert een leuke tocht langs de 
gekste sportvoorwerpen van het Sportimonium. Je spieren 
voelen? Je kracht en uithoudingsvermogen testen? Je even-
wicht en lenigheid trainen? Een blindensport proberen? Of je 

uitleven in de volkssportentuin? Het hoort er allemaal bij. En 
wie daarna wat moet rusten, kan wat zonnen en zwemmen 
op het strand!

Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Sportimonium

HOFSTADE – Weet je niet zo goed hoe je de kinderen deze zomervakantie kan entertainen? Een 

fietstocht langs de verschillende ijssalons in onze gemeentes heb je al gedaan? En jullie broek is 

versleten van de schommels en de glijbaan? Misschien is de familiequiz van het Sportimonium wel 

iets voor jullie?

Schatten van vlieg, 
een zoektocht voor 
kinderen van 7 tot 
12 jaar én een kleu-
terquiz voor kids van 
3 tot 6 jaar. Inwoners 
van Zemst krijgen 
gratis toegang tot 
het Sportimonium.
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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

 

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34

E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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Lieselotte, hoe kwam je op het idee 
om ballet te kiezen als hobby?
Mijn nichtjes gingen naar de balletschool 
en mijn tante nam me mee naar een 
“vriendjesdag”. Ik begon spontaan mee 
te dansen en vond het superleuk. Voor 
sommige mensen is ballet een stijve 
bedoening, maar ik zie dat niet zo. Voor 
mij is ballet eerder elegant dansen met 
lenigheid en kracht. Mijn nichten zijn 
ondertussen gestopt, maar ik blijf steeds 
verder doen, omdat ik heel graag dans 
en ik mij goed voel in de groep. 

Ballet ziet er moeilijk uit en 
is naar onze mening 
niet voor iedereen 
weggelegd? 
Ten eerste moet je graag 
dansen en heb je heel wat 
discipline nodig. De 
oefeningen 

aan de 
barre haatte ik vroeger, 

ik wou liever echt dansen, 
maar nu is het andersom. De 

klassieke passen moet je eerst ken-
nen en kunnen alvorens je mag en 
kan dansen. Je moet een jaar lang heel 
wat techniek aanleren, ook je lenigheid 
moet verbeterd worden en we doen veel 
aan spier- en krachttraining. Iedereen 
met een goede ingesteldheid en disci-
pline kan ballet leren dansen.

Lizy’s phantasy was een speciaal 
verhaal. 
Het stuk gaat over een klein meisje, dat 
veel snoept. Ze heeft eigenlijk een snoep-

fobie waardoor ze volslank is geworden. 
In haar binnenste wilt ze dit niet, maar 
de verleiding is groot en dus doet ze 
gewoon verder. Uiteindelijk overeet Lizy 
zich en komen de dokters langs om haar 
te genezen. Een bezorgde verpleegster 
Lisa probeert Lizy af te helpen van haar 

snoepfobie, maar Lizy liegt 
en verbergt toch nog één 

snoepje. Na meermaals 
vragen geeft ze toch haar 
verborgen snoepje af. Lisa 
is boos en teleurgesteld. 
Lizy vraagt om vergiffenis 
en Lisa, de verpleegster 
is tevreden en ver-
geeft het haar. Lizy 
is terug gelukkig 

en gaat blij 

n a a r 
school, 

m a a r 
daar wordt 

ze uitgeslo-
ten. Lizy is 

ongelukk ig , 
maar helaas 

om haar ver-
driet te verwer-

ken begint ze 
terug te snoepen. 
Een verhaal waar 
veel kinderen 

zichzelf kunnen in 
terugvinden. 

Hoe was je ervaring?
Hectisch! (Lieselotte lacht). We heb-
ben in zes weken tijd het ganse stuk 
moeten instuderen en bijsturen. Ik had 
al eens last van mijn knieën door het 
harde labeur. De lerares begeleidt de 
leerlingen en legt haar eigen stijl in het 

dansen, die wij dan in elegantie en 
juiste vorm dienen uit te voeren. 
Het vergde heel wat discipline. 
Op de dag van het optreden was 
er ook een enorme tijdsdruk, 

omdat er meisjes waren die auditie 
moesten gaan doen op de kunst-
humaniora. Timing was top, knip-
oogt Lieselotte. 

Maar ik had het gevoel “eindelijk is 
het zover”. Een uur voor het optreden 
speelden de zenuwen mij parten. Op 
dat moment denk je van....hopelijk ver-
loopt de muziek zoals het hoort, is de 
belichting in orde, enz.
Er zijn wel leuke anekdotes gebeurd, 
zoals een lat die brak van de lattenbo-
dem van het bed. Niet juist gefietst op de 
muziek, maar het publiek vond het best 
grappig. Het gaf ons een geruststellend 
gevoel en zo bleven we met volle over-
tuiging verder dansen. Uiteindelijk was er 
toch wel wat stress achter de coulissen 
en moesten we af en toe improviseren. 
Het was zeker super spannend, maar we 
hebben genoten als een echt team.

Wegens het grote succes zal er opnieuw 
een optreden zijn in september of 
begin oktober in de stadsschouwburg 
in Mechelen. Info via de facebookpagina 
“vzw balletschool la rose”.

Tekst en foto: Karin Andries

Hoofdrol voor ballerina Lieselotte
WEERDE - Enkele weken geleden kon je op onze Facebookpagina het evenement “Lizy’s phantasy” vinden 

over Lieselotte haar debuut. Vandaag vertelt ze ons haar ervaring als niet-alledaags rolmodel als ballerina.
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De dag van vandaag kennen we Spotify, 
Ipod, playlists op de smartphone, enzo-
voort. Maar ook de jukebox van weleer was 
eigenlijk een muziekbibliotheek, met een 
opslagcapaciteit van eerst slechts een 
handvol, vervolgens honderd en tenslotte 
tweehonderd singles. Het beperkt geheu-
gen deed er niet toe, de soci-
ale functie primeerde. Wie een 
muntstuk in de gleuf stak, kon 
twee nummers kiezen en ver-
anderde een moment lang in 
een deejay die zijn smaak aan 
het hele café oplegde. Na ieder 
nummer leek de jukebox even 
te haperen, maar neen hoor, 
de pauze die nodig was om de 
plaat te wisselen, werd gevuld 
met gedempte mechanische 
geluiden, waar geen haan naar 
kraaide.
Meteen een resem songs kie-
zen was not done, maar de 
jukebox werd wel opgeëist door 
de jongeren op vrijersvoeten. 
Tijdens de gloriejaren ‘60 van 
de bollige Wurlitzers, de ver-
chroomde en hoekige Seeburgs 
of de trendy Rock-Ola’s was de 
jukebox, naast de transistorradio en de 
lokale coverband, een niet weg te denken 
muziekmedium. Wat waren Elvis Presley, 
The Shadows, Will Tura of Bill Haley zonder 
die imposante, altijd de aandacht trek-
kende muziekdoos geweest?
Tijdens het weekend werd er vaak 
gedanst en kreeg de knappe café-
dochter des huizes door één van haar 
talrijke bewonderaars regelmatig een 
vijf frankstuk toegestopt om een paar 

nummers te kiezen. Zij was de perfecte 
deejay en wist de ambiance op peil 
te houden door haar kennis van al de 
leuke hits. Wie herinnert zich dat niet?
de Zemstenaar ging op zoek naar verza-
melaars die hun hart verloren zijn aan 
die fantastische oude muziekdoos. En ja 

hoor, we hebben er wel enkele gevonden. 
Erik Verlooy, een welgekende Zemstenaar 
aan het worden in ons blad (zie artikel 
over oldtimerbrommers), is eigenaar van 
een Seeburg AY160. 

Vanwaar je interesse in oude juke-
boxen, Erik?
“Ik ben grootgebracht in een café met 
een jukebox die elk weekend de nodige 
hits door het café liet galmen. Toen het 

café gesloten werd, is de jukebox inclu-
sief platen verkocht aan café Europa. Een 
zeer spijtige zaak, maar niets aan te ver-
anderen. Jaren gingen voorbij zonder een 
jukebox in mijn leven, maar de plaatjes 
uit de jaren ‘60 klonken nog dagelijks 
door mijn stereoinstallatie. 

Ik ben ook verzamelaar van 
oldtimerbrommers en een 
vriend in onze oldtimer-vrien-
denkring had een jukebox. 
Door bij hem op bezoek te 
gaan en die te horen spelen 
en er over te praten, kreeg ik 
een enorme kriebel om er mij 
ook eentje aan te schaffen. Ik 
ben een grote muziekliefheb-
ber van de jaren ‘60, dus vond 
ik dat een jukebox bij mijn 
collectie platen hoorde. 
Uiteindelijk ben ik nu de trotse 
bezitter van deze prachtige 
jukebox, die bijna dagelijks 
wordt opgezet. Ik ben plaatjes 
gaan kopen op de (rommel)
markt, maar kreeg er ook van 
kennissen. Ondertussen heb 
ik een verzameling van hon-
derden plaatjes uit de jaren 

‘60 en ‘70, die ik zorgvuldig bewaar in 
de juiste omgevingsomstandigheden.”

Heb je dan ook veel oude munten 
nodig om die te laten spelen? 
“Neen hoor”,  lacht Erik. “Er is een omzeil-
systeem waardoor we niet telkenmaal 
een muntje in de gleuf moeten steken. 
Deze jukebox is van 1961, de eerste ste-
reo van dat merk. Men kan kiezen tussen 
tachtig plaatjes door een combinatie in 

Deuntjes uit de jukebox
ZEMST - Geen populaire muziek zonder muziekmachines of apparaten die simpele deuntjes of door-

dachte songs letterlijk binnen handbereik brengen. Ook de jukebox-oude-stijl was een hoogst ge-

bruiksvriendelijke muziekbibliotheek.
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te drukken van een letter en een cijfer.”
Ik ben de uitverkorene om zelf enkele 
plaatjes te kiezen. Geweldig en verba-
zingwekkend hoeveel plaatjes ik nog 
kende van toen ik kind was. De klank 
was fantastich, ook al hebben de boxen 
maar een kleine wattage.

Het is toch een heel werk om de 
plaatjes te veranderen?

“De plaatjes worden met een droge 
doek afgedroogd en daarna zorgvuldig 
bewaard in een doos. Het is een groot 
werk, maar ik doe dat samen met mijn 
vrouw Reinhilde. We kiezen allebei enkele 
plaatjes die ik dan in de jukebox steek en 
zij schrijft het etiket. Om de drie maan-
den veranderen we de deuntjes in onze 
jukebox en hebben we samen een leuke 
muzieknamiddag.”

Wat met het onderhoud of herstelling?
“Daarvoor ga ik naar een expert die er 
heel wat van afweet en die de nodige 
zorgen en reparaties uitvoert om mijn 
prachtige muziekdoos in tact te hou-
den. Zonder onderhoud gaat een juke-
box stuk, want er kruipt heel wat stof 
tussen de plaatjes en het mechanisme. 
Dat laten we niet gebeuren.”

Tekst en foto: Karin Andries

info@b-paint.org
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Drie leeshonden 
ontdekt

De leeshond verstopte zich maar 
liefst driemaal in ons honderdvijftig-
ste nummer vorige maand, en Sonia 
Willems uit Laar vond ze meteen. Haar 
echtgenoot Robert Ceulemans, een 
rijkswachter op rust, stuurde het ant-
woord in. Ze namen al verschillende 
keren deel, maar vonden de honden 
deze keer wel erg snel. 
Sonia en Robert zijn beiden geboren 
Larenaren, hun ouders en dochter 
wonen allemaal op een boogscheut 
van elkaar, in dezelfde straat. In zijn 
vrije tijd houdt Robert van tuinieren, 
terwijl Sonia een fervente lezer is en 

graag puzzelt na haar werk in 
de decoratiezaak Tapishop in 
Vilvoorde. 
Samen hebben Sonia en Robert 
veel gereisd. Ze maakten maar 
liefst 33 grote reizen en bezoch-
ten elk continent meerdere 
keren. Wanneer ze vertellen over 
hun avonturen in de wildernis, 
ben je meteen helemaal ver-
kocht. Om praktische redenen 
en om voor de ouders van Sonia 
te zorgen, blijven ze de laatste 
jaren thuis. 
Sonia vond drie leeshonden in het 

honderdvijftigste nummer van de 
Zemstenaar. De eerste liep mee met 
de marathon des sables op bladzijde 
7. Een tweede leeshond verstopte zich 
op pagina 23 in de foto van Leen. Op 
bladzijde 37 plantte hij samen met 
Veerle en Sander van Ferm hun eer-
ste biologische plantjes in de serre. 
Wij wensen Sonia en Robert veel ple-
zier met hun prijs, Z-cheques voor 25 
euro. 
Wil jij ook mee zoeken? Eventjes geduld 
dan, want onze leeshond is met vakan-
tie! In juli en augustus geniet hij samen 
met zijn baasje Rumo van het zonne-
tje. En in het septembernummer is hij 
opnieuw trouw op post! 

Tekst en foto: LS

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959Sporthal 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

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be
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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

 

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



Natan zonnebrillen ook te verkrijgen op sterkte.

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


