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facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

• ‘k em dat alzeleive gewete:  
 ik heb dat nooit anders geweten;

• hij knijfde den elen dag langen asem:  
 hij knabbelde de hele dag kauwgom;

• arrè begot, wie damme da emme!:  
 zie nu eens wie daar aankomt;

• agakès iet doen:  
 gauw iets doen;

• asprès iet oemveir stoempe:  
 opzettelijk iets omver duwen.

AL

Vruuger zaa de mense va Zems...

Er viel weer heel wat te 
beleven, onze huisfotograaf 
had zijn handen vol om alle 
events te kunnen bezoeken: 
de seniorenweek, het vijfjarig 
feest van Villa Clementina en 
heel wat sportieve uitstapjes 
stonden op zijn agenda. 
Katia, onze dierenvriend, 
vond Mieke en Femke, 
moeder en dochter, die 
allerlei activiteiten organi-
seren om kids aan paarden te laten wennen. 
En Alex, onze stoerste reporter, stuurden we naar 
de tattoostudio van Frederik. Of er nu wel of geen 
leeshond op zijn billen pronkt, blijft zelfs voor ons 
een goedbewaard geheim.
Ook heel wat Zemstenaars contacteerden ons zelf 
voor een artikel over hun boeiende activiteiten: zo 
lees je in dit nummer alles over Wilde Furda en de 
kajaktocht van KWB Weerde, ontving Marijke weer 
heel wat bijzondere dieren voor de rubriek Gespot 
en kon Laura op bezoek bij een bijzondere winnaar 
van ons zoektocht naar de leeshond!
Paul ging op stap met Yasmin, de Vlaams-
Brabantse winnares van huizenjacht, én trok hij 
naar een bende liefhebbers van de motorcross die 
dit jaar helemaal naar Amerika trokken voor hun 
passie. Annemie haar buurman vond brieven van 
zijn opa op zolder en schreef er samen met Ivo 
Pauwels een boek over. Ze ging ook eens luiste-
ren bij Olivier, die samen met zijn band Flushed 
Harmony hun eerste cd voorstelde.
Zelf mocht ik weer op culinaire uitstap, naar het 
verre Eppegem deze keer. Kristien en Karin openden 
er Octavie, een hippe koffiebar waar je ook terecht 
kan voor een lekkere en gezonde lunch. En ging ik 
op bezoek bij lay-outster Marijke die sinds kort een 
unieke conceptstore voor zwangere en borstvoeding-
gevende vrouwen heeft!
Tot slot nog Laura, bezige bij van de bende, die niet 
alleen Kaat interviewde over haar avonturen in 
Cambodja, maar ook weer aan de vooravond van 
een nieuwe editie van Zemst For Life staat.

Veel leesplezier, Ellen
xxx
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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.

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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In het Ontmoetingscentrum had op 11 oktober de maan-
delijkse dans- en ontmoetingsnamiddag plaats. “Telkens 
met tussen 200 en 250 dansers en sympathisanten die er 
een leuke namiddag van maken”, zegt schepen van seni-
oren Kathleen Goovaerts.” De openingsdans werd gedaan 
ter nagedachtenis van de recent overleden Marcel De 
Mesmaeker.

Dansgroep “De Vlijtige Bijtjes” Okra Weerde, o.l.v. 
Suzanne en Sochiane zetten hun beste beentje voor in 
Woonzorgcentrum Zonnesteen in Zemst. Voorzitster Julia 
Janssens zag dat het top was. 

Neos Zemst aan de start van een wandeling in landelijk 
Eppegem. Een dertigtal sportievelingen nam deel aan een 
tocht van ongeveer zes kilometer en eindigde met een 
drankje.

Kaartnamiddag Okra Zemst-Laar, een gezellig samenzijn 
gepaard met een hapje en een drankje. 

Revue van Zemst presenteerde “Lang zullen ze leven”. 
Connie Neefs en Micha Marah zongen vele bekende liedjes, 
deels gebaseerd op eigen herkenbare ervaringen. Het talrijk 
opgekomen publiek amuseerde zich met volle teugen. Na 
afloop poseerden Connie en Micha graag met enkele geluk-
kige senioren. Maria Maerevoet, op 19 november 99 jaar, werd 
extra vertroeteld door Connie Neefs en Micha Marah.

Tekst en foto's: Jean Andries

Seniorenweek
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Een gezonde lunch- en koffiebar
EPPEGEM – Eind september openden Kristien Beullens en Karin Vanderheyden Octavie, een hippe lunch- 

en koffiebar met een retro interieur. Drie weken later ging ik een koffietje drinken en zag dat het goed was!

Kristien woont al 25 jaar in Eppegem, gaf 
tot juni les en roerde daarnaast in de vin-
tage kasserollen van haar traiteurzaak ’t 
soeperieur stoofpotje. Tot ze in april op 
het perfecte pand stuitte aan de Stijn 
Streuvelslaan. “Ik droomde al jaren van 
een eigen horecazaak, ik hou van het 
contact met mensen. Met Octavie willen 
we de Zemstenaar een gezond alterna-
tief voor de lunch bieden. Elke dag pruttelt 
er een andere soep op ons fornuis, onze 
menukaart verandert om de paar weken 
en we hebben wisselende suggesties. Er 
zijn gezonde salades, belegde boterham-
men, eenvoudig, met zo weinig mogelijk 
sauzen en graag een beetje anders dan 
anders. Zo vind je onze frisdranken bij-
voorbeeld niet in de gewone winkel. We 
hebben ook elke dag zelfgemaakte zoete 
dingen voor bij de koffie/ thee en speci-
ale lattes op de kaart staan.  Dus wie ’s 
namiddags graag even komt verpozen is 
bij Octavie aan het juiste adres.”

Toen ik op bezoek ging bij Octavie bleek het 
concept aan te slaan bij de Zemstenaar. 
Het kleine, 
gezellige eet-
huisje zat 
helemaal vol 
en ik liep er 
zelfs mijn 
vroegere buur-
vrouw tegen 
het lijf! Tijdens 
ons gesprekje 
vertrokken er klanten en ook die tafeltjes 
waren snel weer gevuld. Kortom, ’t is hier 
lekker en ’t is al geweten!
Van waar de naam, vraag ik me af? 
“Octavie is mijn bobon en ik ben altijd heel 

graag bij haar geweest. Tot mijn twee jaar 
zorgde zij voor me wanneer mijn ouders 
gingen werken, later logeerde ik vaak van 
vrijdag tot zondag bij haar. Dat was een 
heerlijke tijd. Toen we op zoek gingen naar 

een naam, was die dan ook snel gevon-
den", lacht Kristien. Bovendien is ze niet 
alleen de inspiratiebron voor de naam 
geweest, maar wordt er ook elke dag een 
appelcake met haar recept gebakken. 
“Mijn idee was om elke dag andere des-

serts te bakken, 
maar onze 
klanten zijn 
zo’n grote fan 
van de appel-
cake, dat hij nu 
elke dag op het 
zoete-dingen-
bord staat.”

Ook het interieur ademt de tijd van oma 
uit. “We doen graag rommelmarkten en 
zijn constant op zoek naar leuke dingen 
in de kringloopwinkel. Met onze lunch-
bar wilden we een huiskamergevoel 

creëren en de inrichting straalt rust uit. 
We doen ook graag een babbeltje met 
iedereen. We werken ook graag lokaal, 
zo werd onze bar ontworpen door MVE 
uit Eppegem en ons logo door Lavida 

Solutions uit Zemst. Ook voor de aan-
passingen aan de electriciteit (DVE) en 
het sanitair (Degreef) deden we beroep 
op Zemstenaren.”
Octavie is elke dag open van 10 tot 17 
uur, behalve op zondag en maandag. 
Alle gerechten kan je ook meenemen.  
Om lange wachttijden te vermijden 
bestel je die best telefonisch voor 11 
uur. Een keer per maand organiseert 
Octavie op zondag een brunch, hiervoor 
dien je op voorhand in te schrijven.  In de 
toekomst staan er nog heel wat leuke 
dingen op het programma, dus check 
zeker hun Facebookpagina. Je vindt ze 
door te zoeken op Octavie Eppegem.

Tekst en foto: Ellen Van de Wijgaert

Octavie
Stijn Streuvelslaan 2A, Eppegem
0497 85 83 12

Een gezellige drukte 
bij Karin (links) en 

Kristien (rechts).



9



10

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

bvba
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Paardengewenning op Eleweide
ELEWIJT - Mieke Van De Veken en haar dochter Femke Paredis organiseren op de Eleweide aan de 

Meerbeeksebaan activiteiten om kinderen aan paarden te laten wennen.

Mieke is mindfulness coach en kwam 
een viertal jaar geleden in Elewijt wonen. 
Omdat dochter Femke paardencoach is, 
ontstond het idee om deze twee gege-
vens te combineren tot paardengewen-
ning voor kinderen tussen vier en twaalf 
jaar. De eigenares van het nabijgelegen 
kasteel vond dit een schitterend idee en 
was meteen bereid om haar gronden 
ter beschikking te stellen als weides. Nu 
leven de ezel Lotje, de IJslandse paar-
den Hvannar en Odinn én Vesta, de mer-
rie, er samen te midden van het groen 
met de pauwen, fazanten en andere 
dieren. De weides zijn ingericht om een 
‘paddock paradise’ zo goed mogelijk te 
benaderen. In de natuur gaan paarden 
een route lopen en dit wordt nagebootst 
door een rondlopend omheind traject 
aan te leggen, met in iedere hoek een 
reden om daarheen te gaan. Dit kan 
bijvoorbeeld water, een hooinet of een 
zandplek om in te rollen zijn. Op deze 
manier slijten de hoeven beter af, aan-
gezien ze meer rondstappen.

Door middel van spel- en avontuurzon-
dagen konden kinderen gedurende de 

zomer in een ontspan-
nen sfeer kennismaken 
met deze prachtige die-
ren. Hierdoor leren kin-
deren veel over zichzelf, 
kunnen beter focussen, 
samenwerken en het 
geeft hun zelfvertrouwen 
een flinke boost wat in 
hun latere leven zeker 
en vast van pas komt.

Mieke: “Ik sta altijd ver-
wonderd te kijken hoe 
kinderen reageren als 
ze in de buurt van de 
paarden komen. Eerst 
bang afwachtend, wat 
nieuwsgierig, maar 
uiteindelijk aange-
trokken door de kracht 
die de paarden uitstralen.” 

Er is van alles te doen en op een veilige 
manier wordt er spelenderwijs aange-
leerd hoe er met de dieren moet wor-
den omgegaan. Daarom worden ook 
eerst afspraken gemaakt omtrent vei-

ligheid. Mieke en Femke worden tijdens 
de zondagen bijgestaan door Siska en 
Maud. Ook wordt er nog gezocht naar 
een tweetal mensen om tijdens de 
week te helpen met de verzorging van 
de paarden en de weides. En verjaar-
dagsfeestjes blijken er ook een schot in 
de roos te zijn. Op 11 en 25 november 
en 9 en 23 december zijn nog spelzon-
dagen voorzien voor kinderen. Maar ook 
volwassenen kunnen er terecht.

Mieke: “In deze drukke tijden kan het 
werken met paarden je leren ontspan-
nen, je stemming verbeteren en anders 
leren omgaan met angsten. Zo vergroot 
je jouw veerkracht!”
www.voetenopdegrond.be
www.mindfulcollectief.be

Tekst en foto’s: Katia De Vreese
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Tatoeëren, een kunstambacht
ZEMST – Tattoos, tekeningen in eeuwige inkt op je huid. Als een permanent sieraad. Nu eens discreet, 

dan weer uitbundig. De klant wikt, de tatoeëerder beschikt. Uw verslaggever vleide zich neer in de zetel 

bij Frederik Moens en onderging. Stekelige vragen waren het enige weerwerk tegen prikkende naalden.

Niet alleen sportlui of 
rocksterren pronken met 
tattoos op hun bast. Ook 
bij de vrouw/man in de 
straat zie je steeds vaker 
tatoeages. Niet zomaar 
een naam, spreuk of 
datum, maar een sierlijk 
beeld of tafereel.

Black and grey
Zemstenaar Frederik 
Moens is sinds kort offi-
cieel als Expert Tattooing 
aan de slag bij SinSin 
Tattoo in Antwerpen. 
“Geen nine-to-five job”, 
steekt hij van wal. “Ik weet 
hoe laat mijn werkdag 
begint, maar nooit wanneer hij gedaan 
is. Mijn werk moet immers af zijn.”
Van waar deze liefde voor tattoos?
Frederik: “Ik heb altijd nogal moeite gehad 
met autoriteit. Ik was iemand die naar 

het waarom der dingen durfde te vra-
gen. Mijn studies heb ik niet afgemaakt. 
Kunst zei me meer. Rubens, Van Eyck, 
de Vlaamse Primitieven… Ik heb ook wat 
Sint-Lukas gedaan, ben gaan werken en 

naar Californië getrokken. 
En toen wist ik: tekenen 
met de hand, da’s rock-‘n-
roll, da’s met ziel, dat wil ik 
doen!”
Beschouw je Californië 
dan als een mijlpaal in 
je jonge, nu 27- jarige 
leven?
“Zeker weten. In L.A. heb ik 
de Black&Grey Tattoo leren 
kennen. Dit soort tattoo 
gaat terug tot de Latino’s 
in de Amerikaanse gevan-
genissen. De oorsprong 

van modern tatoeëren 
situeert zich in de peri-
ode rond 1900. Zeelui, 
hoeren, soldaten… Later 
in Los Angeles is men 
toen begonnen met zeer 
fijne lijntjes-tekeningen 
in tinten van zwart en 
grijs. Black&Grey, ja dat 
is mijn ding geworden.”

Niet onder  
de gordel
Frederik prikt er onder-
tussen lustig op los. Pijn 
ervaar ik niet. Het is eer-
der, hoe zou ik zeggen, 
een irritante prikkeling. 
Een licht onaangenaam 

gevoel. Al doet de plaats op het lichaam 
er ook wel toe.
Frederik: “Ik heb tatoeëren op de klas-
sieke manier geleerd, van een ervaren 
leermeester de kennis doorgekregen. 
Het is zowat het laatste bastion der 
ambachten. Maar wij beperken ons wel 
tot een aantal plaatsen op het lichaam.”
Verklaar je nader!
“Wel ja, dit ambacht, deze kunst, 
behoort nog altijd tot de mannenwe-
reld. Wij respecteren het lichaam. Als 
er vrouwen komen met speciale vra-
gen, worden intieme delen afgeplakt. 
Kwestie van professioneel te werken. 
Er zijn trouwens in verhouding weinig 
vrouwelijke tatoeëerders.”
Ik word ouder, mijn huid ver-
schrompelt, wat met mijn tattoo?
“Huid is levende materie. Het zijn cellen in 

Frederik blijft trouw aan 
zijn roots. Zo nuttigt hij 
graag een drankje in 
de Semse, vlakbij de 
ouderlijke woning.
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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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Centrum voor gezond 
afslanken, spierversteviging 

en conditietraining 

 

Boek NU jouw GRATIS 
Proefbeurt ! 

Maak een afspraak via 
een telefoontje of 

mail.. 

 

Meer Info? 

 www.infra-moov.be 

 

Zemstsesteenweg 1, 

 1981 Hofstade 

015/77.02.87 

info@infra-moov.be 

 

 

 

 

Centrum voor gezond 
afslanken, spierversteviging 
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Boek NU jouw GRATIS 
Proefbeurt ! 

Maak een afspraak via 
een telefoontje of 

mail.. 

 

Meer Info? 

 www.infra-moov.be 

 

Zemstsesteenweg 1, 

 1981 Hofstade 

015/77.02.87 

info@infra-moov.be 
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Woelig wad in Elewijt
ELEWIJT - Eind september organiseerde Heirweg I de eerste editie van ‘Wilde Furda’, een middel-

eeuws evenement, op haar terrein in Elewijt. 

140 Re-enactors (beoefenaars van 
‘levende geschiedenis’) toonden het 
dagelijkse leven van de middeleeu-
wen in twee dorpjes die respectieve-
lijk de vroege en late middeleeuwen 
uitbeeldden. Zo’n 1000 bezoekers kon-
den demonstraties van ambachten en 
krijgskunsten bewonderen, lezingen 
bijwonen, zelf pijl & boog hanteren of 
genieten van een hapje en een drankje 

op het zonnige terras.

De naam ‘Wilde Furda’ 
komt uit het middeleeuws 
Nederlands en betekent 
zoveel als ‘woelig wad’, 
een doorwaadbare plaats 
in een rivier. Niet toeval-
lig, want op de site van 
Heirweg I lag immers eeu-
wenlang een wad in de 

Barebeek waarlangs wandelaars, paar-
den en karren de oversteek maakten 
tussen Elewijt en Weerde.
 
Heirweg I is hiermee niet aan haar proef-
stuk toe nadat het eerder al onder meer 
Viking Thing organiseerde, een pantser-
wagen uit WO I bouwde én doorlopend 
de Gallo-Romeinse geschiedenis van 
Elewijt in de verf zette.

Tekst: Heirweg I, foto's: Jean Andries

beweging. Het gaat onvermijdelijk uit-
deinen. Maar met de jongste technolo-
gie blijft het tot een minimum beperkt.”

Ik wil de beste zijn
Frederik steekt zijn ambitie niet 
onder stoelen of banken. “Mijn 
levensdoel is om een fulltime 
tattoo-artiest te zijn. Iemand met 
ideeën. Die tafereeltjes kan uit-
beelden. Schilderijtjes maken die je 
graag toont. Op je lichaam. In zwart 

en grijs. En daarin wil ik professioneel 
zijn. Gewoon de beste, zeg maar.”
Ik moet nu gaan. Sinsin sluit. Mijn tattoo 
mag er zijn. Hij heeft wat centen gekost, 
maar mag gezien worden. Thanks 
Frederik, succes nog!”
Wil je wat creaties zien van Frederik 
of door hem een tattoo laten zetten, 
je vindt hem op de sociale media, bij 
voorkeur Instagram.

Tekst: Alex Lauwens, foto's: Jean Andries  

& Frederik Moens (SinSin)
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Yasmin beste huizenjager
ZEMST – Yasmin Van Craen is de beste huizenjager van Vlaams-Brabant. Zij won de finale van het tv-

programma Huizenjagers op Vier. Klanten en sympathisanten volgden de uitzending live op groot 

scherm in de Kroeg in Zemst. de Zemstenaar maakte kennis met een pittige jonge dame.

Yasmin Van Craen is een 
échte Zemstse: haar kinder-
tijd bracht zij door in Weerde, 
zij woont nu in Eppegem en 
opende in maart van dit jaar 
Imperia, haar eigen immo-
kantoor in de Lindestraat in 
Zemst.  Yasmin was al lan-
ger aangetrokken door het 
wereldje van het vastgoed. 
Zij studeerde voor makelaar 
en na een beroepsstage 
kreeg zij de officiële titel 
“erkend vastgoedmakelaar” 
van het Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars.
Yasmin leerde de eerste kne-
pen van het vak bij vastgoed-
kantoren in het Antwerpse en 
in Meise. “Maar daar was het 
mij te eng”, vertelt zij. “Ik had te 
vaak het gevoel dat ik domweg 
het protocol moest volgen. Ik voelde mij 
nogal beperkt in mijn vrijheid en wilde lie-
ver mijn eigen ding doen. Ik besloot dan 
maar om op eigen benen te gaan staan. 
Ik richtte Imperia op en vond dit leuke 

kantoor in hartje Zemst. Mijn belangrijkste 
doelgroep zijn jonge mensen tussen de 
25 en 55 jaar. Zij weten mijn enthousiaste 
manier van aanpakken wel te waarderen. 
Ik heb het dan ook ontzettend druk, maar 
dat is juist het fijne eraan.” (lacht)

Op tv in Huizenjagers
Op Facebook zag Yasmin enkele 
maande geleden een oproep van tv-
zender Vier, op zoek 
naar geschikte kandida-

ten voor het programma 
Huizenjagers. Van het 
één kwam het ander: “Ik 
schreef mij in en werd 
al snel weerhouden. 
Daarna volgden een 

interview via Skype en een kennisma-
kingsgesprek. Mijn profiel bleek aan 
te slaan en kijk, ik mocht meedoen! 
Ik vormde een team met Thomas en 
Jarne, twee even jonge makelaars uit 
Vlaams-Brabant. Met drie schuimden 
wij de streek af, op zoek naar droom-
woningen voor de kandidaat-kopers. 
Tijdens de derde week van oktober 
werden de opnames uitgezonden en 
jawel, ik won de finale! Nog een leuk 
weetje: de mensen die in het pro-
gramma mijn klanten waren, heb-
ben ook in het echt hun huis bij mij 
gekocht!”

Gratis vat
Op donderdag 18 oktober, de dag van 
de finale, nodigde Yasmin haar klanten, 
vrienden en sympathisanten uit in De 
Kroeg in Zemst. Samen zagen zij op 
groot scherm hoe Yasmin de trofee in 
de wacht sleepte. En ze kregen er een 
gratis vat bier bovenop!

Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries

"Ik wilde liever 
mijn eigen ding doen"

De klanten uit het 
programma, hebben 
hun huis ook echt bij 

Yasmin gekocht.
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

TEXTIEL       KLEDING       LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN
3+1 GRATIS
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www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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Zot van motorcross
WEERDE – Een vriendenkliek uit Weerde trekt al jaar en dag in een mobilhome Europa rond om de 

Motorcross der Naties “live” mee te maken. Dit jaar staken Rob Debacker, Paul De Smet, Chris Van 

Haesendonck en Hubert De Canck zelfs de oceaan over. Zij trokken begin oktober naar Buchanan in 

de Amerikaanse staat Michigan.

De Rob, de Polle, 
“den Ti” en “pro-
fessor” Chris zijn 
geen piepjonge 
snaken meer. 
Maar als het 
over motorcross 
gaat, blinken 
hun ogen als 
waren ze plots 
weer 18 jaar. 
“Drie decennia 
geleden wer-
den we gebeten 
door de cross-
microbe”, vertelt 
Rob Debacker. 
“En die heeft 
ons niet meer losgelaten. Als de Cross 
der Naties eraan komt, begint het elk 
jaar opnieuw te kriebelen. Maanden op 
voorhand wordt onze vakantierekening 
gespijsd, zodat onze Master Card niet 
kan haperen. We huren een mobilhome 

en stippelen een vakantieparcours 
doorheen Europa uit, met de Cross der 
Naties als eindbestemming.”
Die Motorcross der Naties is een wed-
strijd tussen landenteams en wordt 
zowat beschouwd als het wereldkam-

pioenschap. “Die race heeft iets speci-
aals”, legt Rob uit. “Het is de afsluiter van 
het crossseizoen en wordt beschouwd 
als de meest prestigieuze wedstrijd van 
het jaar. De formule is anders, en ver-
gelijkbaar met het wielrennen. Ook daar 
wordt één keer per jaar een WK gere-
den in landenteams. Twintig landen 
sturen dan hun drie beste piloten naar 
de cross, en dat zorgt elk jaar opnieuw 
voor spektakel.”

Heel wat gekende figuren uit Weerde 
maakten in de loop der jaren de 
vakantietrip naar de Cross der Naties 
mee. “Het gezelschap is inderdaad 
heel variabel”, lacht Rob. “Het eer-
ste jaar, in 1990, trokken wij naar 
Vimmerby in Zweden. Marc Mertens 
was er toen bij, weet ik nog. In de jaren 

Paul, Hubert, Chris en 
Rob werden gespot 

in het gezelschap van 
motorcrosslegende 

Joël Smets.

De vier mannen in 
het gezelschap van 
talent Jago Geerts.
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daarna ook maten als Karel en Dirk 
Matthijs, Rie Mostinckx, Luc Goovaerts, 
Piet Van Grunderbeek, Patrick Verelst, 
enfin, te veel om op te noemen. En elk 
jaar opnieuw is dat een fantastische 
combinatie van motorcross en enkele 
weken vakantie.”

De Weerdse motorcrossvrienden zagen 
legendarische piloten aan het werk. Grote 
namen als Joël Smets, Stefan Everts, 
Marniq Bervoets en Steve Ramon maak-
ten allemaal deel uit van de Red Knights, 
zoals het Belgische team genoemd wordt. 
“Dat waren de gloriedagen”, weet Rob nog 

goed. “Toen behoorde België elk jaar tot de 
topfavorieten. De jongste jaren gaat het wat 
minder, maar met het jonge talent Jago 
Geerts is er misschien weer wat hoop. Wij 
blijven in elk geval van de partij. Afspraak 
volgend jaar in Assen in Nederland!”

Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Rob Debacker

“Wij hebben de Zenne altijd in ons hart 
gedragen. Al van mijn jeugd en gebo-
ren in Hombeek was deze rivier als een 
levensader in ons leven. Niet dat toen 
die stroom aanlokkelijk was, door het 
vuile water en de bijhorende reukhinder 
meer een voorbode van goed weer en 
zodoend dus ook weerbarometer.
De Zennefeesten een aantal jaren gele-
den waren de aanleiding om samen 
met Herman Lootens een fietstocht te 
organiseren vanaf de bron van de Zenne 
tot het Zennegat. Het was toen een 
avontuurlijke zoektocht naar waar de 
eigenlijke bron was en een heerlijk eve-
nement doorheen een glooiend land-

schap de kronkelende rivier volgend. 
Uniek mooi was toen de doortocht door 
de ‘Valeé des oiseau’. De verstopte rivier 
volgen door Brussel was een uitdaging.

Een artikel in de Zemstenaar van vorig 
jaar deed ons daarom ook dromen van 
andere avonturen. Raf Van Hulle deed 
kajaktochten en gebruikte het getijde 
om heen en terug naar de samenvloei-
ing met de Dijle en de Leuvense vaart te 
varen. Ik was er als de kippen bij om Raf 
te contacteren en de nodige afspraken 
te maken, maar vooral lang te wachten. 
De eerste datum dat kon was 25 augus-
tus 2018. Mijn geduld werd beloond, een 
unieke ervaring rijker, maar ook het uit-
zien naar een vervolg. Want een omge-
vallen boom belette de doorvaart onder 
de Weerdemolen. Dat moet zeker nog 
eens gebeuren!”

Tekst en foto's: Luc Van Ingelgom

De Zenne in ons hart
ZEMST/WEERDE – De KWB van Weerde organiseerde, geïnspireerd op een artikel in de Zemstenaar, 

een afvaart van de Zenne met kajaks in augustus. Het was een fantastische ervaring, waar Luc Van 

Ingelgom ons graag wat meer over vertelt.
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Verbrande
Brug

Sint-Hubertusviering 

op 18 november 

vanaf 10 uur. 

Iedereen welkom!

Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem

tel 02/251 12 12

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

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

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

Na afspraak
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Op de affiche van de Filmerij
Au revoir là-haut 
6 november
Enkele dagen voor wapen-
stilstand redt een briljant 
tekenaar een bescheiden 
boekhouder van een ver-
schrikkelijke dood, waarbij 
hij zelf ernstige schade aan 
zijn gezicht oploopt. De twee 
zijn zo getraumatiseerd door wat ze de 
laatste oorlogsweek meemaakten dat 
ze besluiten om wraak te nemen op 
hun land. Grote cinema over de Groote 
Oorlog, exact 100 jaar geleden.

The death of Stalin 
20 november

Wanneer Stalin einde-
lijk zijn laatste adem uit-
blaast, gaan de baboesjka’s 
aan het dansen. Er breekt 
een bitse machtsstrijd uit 
tussen de verschillende 
Sovjetkopstukken, geen van 

allen toonbeelden van rechtschapen-
heid of competentie. Galgen - of mis-
schien beter, goelag – humor van de 
bovenste plank. Soms te gek voor woor-
den en toch echt gebeurd. Een amusante 
geschiedenisles met Monty Pythonallure 
die in Rusland gecensureerd werd. 

Everybody knows
4 december
In een Spaans dorpje komen van 
heinde en verre familieleden aan om 
de bruiloft van de jongste dochter te 
vieren. Wanneer een incident het feest 
verstoort, staat de schijnbare harmonie 
van de kleine gemeenschap op sprin-
gen. Oude wonden gaan weer open en 
rekeningen uit het verleden worden ver-
effend. Psychologische thriller “starring” 
Penelope Cruz en Javier Bardem. De 
Iraanse regisseur Farhadi won met zijn 
twee vorige films de oscar voor beste 
buitenlandse film.

Tekst: Herman Jacquemin en Jean-Marie Brassine 

info@printwinkel.com
Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

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

 

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959
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“Wat mijn kleinzoon weten moet”
HOFSTADE - David Kluger woont in het huis van zijn opa. Dat betekent voor hem nog net iets meer dan voor 

andere kleinzonen. Toen zijn opa in 2014 overleed, vond de familie er een bundeltje documenten met het 

opschrift “Voor David,  wat mijn kleinzoon weten moet.” Intussen zijn we een paar jaar en een boek verder.  

Géorg (later Georges) Kluger is veer-
tien wanneer zijn vader hem in maart 
1939 in Wenen op de Rode Kruistrein 
naar Antwerpen zet, met de belofte 
dat hij en zijn moeder hem snel zullen 
nareizen. Zij zullen echter nooit aan-
komen. Dat verhaal kenden 
kleinzoon David en de rest 
van de familie. Dat hij Jood 
was, wisten ze ook, maar 
dat bleef een vrij abstract 
gegeven, want religie, daar 
had Georges Kluger lak aan. 
Religie maakt een onder-
scheid tussen mensen, vond 
hij. Toen Georges in 2014 
overleed en de familie zijn 
huis leegmaakte, ontdekten 
ze een koffer met docu-
menten waarin een briefje 
stak “Voor David, wat mijn 
kleinzoon weten moet”. Ze 
vonden er dagboekjes met 
een gedetailleerde beschrij-
ving vanaf dag één van zijn 
vertrek uit Wenen, de jaren in 
een Belgische kostschool en de latere 
zoektocht naar zijn ouders. “Nog meer 
dan door de gebeurtenissen, waren we 
geraakt door wat je de rode draad door 
zijn verhaal zou kunnen noemen: hij 
had het heel moeilijk met het feit dat 
hij iemand anders moest zijn dan wie 
hij écht was” vertelt David. “Nooit mocht 
hij zijn echte naam of geboortedatum 
noemen.  Aangekomen in België kreeg 
hij het paspoort van een jongen met 
dezelfde initialen, die een stuk jonger 
was dan hij, maar dankzij zijn kleine 
gestalte kon hij voor hem doorgaan. 

Toen hij in de puberteit kwam, nam hij 
tegen beter weten in wel eens iemand 
in vertrouwen. Hoewel hij tegen elke 
vorm van religie was, was de eerste 
persoon aan wie hij zijn ware identiteit 
onthulde, een priester.”

Een reis door de tijd
“Voor mij was het lezen van al die dag-
boeken een reis door de geschiedenis. 
Je komt ongelooflijk veel dingen te 
weten en je krijgt een beeld van je opa 
dat je tot dan niet had. Mijn opa heeft 
heel hard op zijn tanden moeten bij-
ten, heeft heel moeilijke en eenzame 
momenten gekend. Maar wat hij nog 
het meest gemist heeft, is een jeugd. 
Hij is nooit onbezorgd jong kunnen zijn 
en dat is iets wat wij ons maar moeilijk 
kunnen voorstellen.”

Van dagboek naar boek
“Toen we alles gelezen hadden, was 
ons gezamenlijk gevoel dat we hiermee 
absoluut iets moesten doen. Mijn tante 
Karine contacteerde schrijver Ivo Pauwels 
en samen hebben we nog heel wat zoek-

werk verricht. We namen con-
tact met een aantal mensen 
die mijn opa in zijn dagboeken 
vermeldde.  Uiteindelijk is het 
een boek geworden van een 
dikke 500 pagina’s. Het is niet 
enkel het verhaal van mijn opa, 
maar ook dat van zijn ouders 
die naar Palestina wilden 
vluchten en terecht kwamen 
in een Engels werkkamp op 
Mauritius. En tevens het ver-
haal van mensen met een 
groot hart. Eugène Cougnet, de 
schooldirecteur van het inter-
naat, heeft meer levens gered 
dan de beroemde Schindler. 
Of het mij veranderd heeft? Je 
wordt een stuk bewuster, je legt 
linken met wat er zich vandaag 

afspeelt. Mijn opa zou zijn gedacht wel eens 
gezegd hebben! Maar stemmen zou hij niet 
gedaan hebben. Daar was hij categoriek 
in: het heeft hem veel jaren en veel geld 
gekost om een halve Belgische nationaliteit 
te krijgen, die trouwens geen burgerrechten 
opleverde. En toen hij dan eindelijk mocht 
stemmen, wou hij het niet meer.”

Tekst en foto: Annemie Goddefroy

Het boek “Wat mijn kleinzoon weten 
moet” van Ivo Pauwels en Karine 
Huts is uitgegeven bij Lannoo, isbn 
978940144806 en kost 24,99 euro.   

David, thuis in het huis 
van zijn opa.
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BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK

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

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

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

Tervuursesteenweg 292 • 1981 Hofstade 
015 20 74 85

Coi�ure Lariviere

H
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Nu ook voor rijhuizen!

NAJAARSPROMOTIES

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

ook ‘s avonds na 18 uur
zaterdagnamiddag gesloten

Stationslaan 27 - 1980 Zemst
015 62 00 65

Schoonheidssalon

SHINZO
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Voor Union Malinese Zemst, een vriendenploeg met ex-spelers van FC Zemst, FC Eppe-gem en omstreken is hun motto “Een beweging, een soort levensstijl”. Sander Ghyselen is de sterkhouder in doel, groenten en fruithandel AGF Speciaalzaak is de hoofdsponsor. Bij elke thuiswedstrijd overhandigt kapitein Jonas Vandevoorde een ananas aan de tegen-strever.

Voor de chiro van Hofstade viel het traditionele mos-selweekend samen met verkiezingsdag en dat leverde extra klanten op. ”Al 25 jaar is dat onze belangrijkste activiteit om het budget voor de jaarwerking in evenwicht te houden”, zegt volwassenbegeleider Tim Goossens. ”We serveren 600 kg mosselen maar ook vol-au-vent en kaaskroketten. De afdeling zit in volle groei en telt 150 leden. (JD)

Kleinveebond Willen Is Kunnen organiseerde voor de 50ste keer 
een kleinveetentoonstelling. De leden stelden hun mooiste 
exemplaren tentoon in het Horteco in Vilvoorde. 40 exposanten 
brachten daarvoor hun kippen, konijnen, cavia’s, duiven, kalkoenen 
en watervogels samen. Na keuring door een vakjury mocht ook 
het publiek de dieren gaan bekijken. (JD)
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FC Eppegem B won na de stuntzege tegen leider Kraainem ook tegen medeleider FC Melsbroek B. “De winnaarsmentaliteit is 
onze sterkte, iedereen werkt voor elkaar en ook de groepssfeer is een belangrijke troef”, zegt topschutter Wouter Keulemans. 
Na de 5-1 zege, bijgewoond door ruim 120 toeschouwers, wilde de kern en sportieve staf graag op de foto.

“De eerste avondmarkt in Zemst was een groot succes met talrijke bezoekers en een groot aantal standen. Hopelijk is dit de start naar een tweede kermis”, zegt Denis Van Boxem.

De feestelijke opening van het grondwitloofseizoen 
was een schot in de roos. Voor Jos Cools, aan zijn 
derde generatie bezig en met zoon kortelings aan 
een vierde generatie toe, is de toekomst verzekerd. 
Op de foto Jos aan het werk met het intafelen voor 
smakelijk grondwitloof.
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De jaarlijkse sponsordag bij FC Zemst was andermaal een groot succes. Tal van wel-doeners lieten zich van hun beste zijde zien en maakten er, samen met bestuursle-den en talrijke sympathisanten, een gezellige avond van. 

Het tweede pannenkoekenfeest van Sparta Elewijt was met talrijke belangstel-

lenden een groot succes. Een 20-tal bereidwillige medewerkers zetten hun 

beste beentje voor en wilden graag met bestuursleden op de foto.

De kinderen die deelnamen aan de sponsortocht van de Vrije basis-
school ‘De Zonnewijzer’ in Weerde kregen ook een zoekopdracht mee. 
Ze moesten verklede juffen zoeken en het schoeisel dat de juffen 
droegen aanstrepen op een kaart. Als beloning mochten ze daarna 
een nuttig prijsje kiezen, een fietsbel, kompas of sporttasje. Met de op-
brengsten van de sponsortocht krijgt de speelplaats meer groen. (JD)
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De veteranen van Verbr. Hofstade (boven) en FC 
Zemst (rechts) maakten er een leuke derby van. 
De bezoekers waren de beste ploeg en wonnen 
verdiend. FC Zemst deed zich opmerken met 
zijn sportiviteit en maakte er een leuke wedstrijd 
van. In het clubhuis waren beide ploegen aan 
elkaar gewaagd.

Vlaamse kermis in woonzorghuis Ambroos in Hofstade met draaiorgel “Heen en Weer”. Met een 

stempelkaart konden alle inwoners deelnemen en kregen ze een portie smoutebollen.
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Mintaka yoga in De Speelbol, Sweynbeerstraat in Elewijt. Elke woensdagavond op 19u30 geeft Nancy 

Vanhaesendonck, lifecoach en yogadocent, zachte yoga en meditatie. Nancy begeleidt mensen die nood 

hebben aan ontspanning met positieve denkpatronen en relaxatietechnieken. Info: nancy@mintaka.be of 

0476/358.238.

Tijdens de week van de anderstalige klant was er op dinsdag 9 oktober bij kapsalon Parels in Hofstade een fotomoment. Met dit project wil de gemeente aan de cursisten de kans geven om bij handelaars hun Nederlands oefenen en de lokale handelaars te leren kennen.

Op zaterdag 29 september opende Kurt Temmerman een nieuwe interieurzaak Adentro, Brusselsesteenweg 342 in Eppegem. Top in gordijnen & zonnewering, parket & laminaat, sfeerhaarden en schilderwerken. De talrijke cliënten en sympa-thisanten hadden niets dan lof over de prachtige zaak. 
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Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
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In the year 2525, if man is still alive
If woman can survive, they may find…
… zongen Zager & Evans in 1969. Zo’n 20 jaar jaar eerder had George 

Orwell zijn dystopische toekomstroman 1984 geschreven. Big Brother, 
toekomstmuziek, ondertussen ingehaald door de tijd. Visionair en vreemd 
tegelijk. Want óók in 1984 was aan het geniale brein van de Canadese 
schrijfster Margaret Atwood de bestseller The Handmaid’s Tale ontspro-
ten. Met in de hoofdrollen vrouwen als dienstmaagden, als  babymachi-
nes. De magistrale verfilming ervan tot een tv-serie toont ons hoe akelig 
relevant, onheilspellend dichtbij en angstaanjagend de huidige (republi-
keinse) greep op het leven wel is. Milieuvervuiling heeft de meeste vrouwen 
onvruchtbaar gemaakt. Alleen de sterksten overleven en worden sekssla-
vinnen van hun meesters om te worden tot babymachines. Om hun kind 
af te staan aan de echtgenote van hun meester: handmaids.
Dienstmaagden. Een woord dat ik alleen ken uit de tijd dat ik nog ter 
kerke ging. “Nu zei Maria: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede 
naar uw woord. En de engel ging van haar heen.” Woorden die ik als 
kind ontelbare keren gehoord heb, maar nooit snapte. Wist ik bij mijn 
eerste, laat staan plechtige communie veel wat een dienstmaagd was! 
Daarover repten paters of pastoors met geen woord. 
Maar goed, 500 jaar later… onze planeet heeft de mens een lesje geleerd. 
Fossiel stoken en klassiek autorijden bestaan niet meer. Oostende, Brugge, 
Gent, Antwerpen… verschwunden. Zemst aan zee. Als jachthaven van 
Mechelen. De kinderen zwemmen naar school via de Zenne. Een zwem-
bad? Niet meer nodig. Probleem opgelost. In Brussel rijden enkel nog fiet-
sen. Alle vrachtvervoer vaart over het water. De luchthaven van Zaventem 
is een natuurgebied geworden. In het hoger gelegen Walenland rijden nog 
wat auto’s aangedreven door zonnepanelen. Allemaal identieke, even groot 
en even krachtig. Die alleen starten als er vier mensen in zitten en auto-
matisch de aangegeven snelheid aannemen. Geen overtredingen meer. En 
altijd uit zichzelf voorrang verlenen aan fietsers en voetgangers. Geen onge-
vallen meer. Verkeerslichten? Bestaan niet meer. Gedaan met de boetes. 
Parkeren? Onder de grond. In grote stapelgarages. En wie er eentje nodig 
heeft, neemt de eerste van de stapel. Want niemand bezit er nog een. Ze 
zijn allemaal van iedereen. En snelwegen zijn er alleen nog voor fietsers. Er 
is ook geen lawaai meer! Onze planeet is gered. Weg agressie, iedereen  blij 
en gezond. Vrede en liefde regeren. Zalig toch?   Alex Lauwens

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

 

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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Internationale microbe
Kaat Van Horen reisde al de wereld 
rond voor haar studies. Na haar lera-
renopleiding werkte ze in Oostenrijk, 
Indonesië en Cambodja. Het interna-
tionale onderwijs trok op die manier 
haar aandacht en ze volgde een 
banaba Internationale Samenwerking 
Noord-Zuid met een stage in Sri Lanka, 
gevolgd door een internationale master 
Educational Studies. Voor die master 
trok ze het afgelopen schooljaar weer 
naar Cambodja, waar ze een thesis 
schreef over gendergerelateerd geweld 
bij schoolkinderen en jongeren. 

Gendergelijkheid
Kaat: “Ik werkte samen met de VVOB, 
een organisatie die onderwijs in ontwik-
kelingslanden 
onders teunt . 
Die organisatie 
stond op het 
punt een pro-
ject te starten 
rond gender-
gelijkheid op 
scholen in Cambodja. Zowel het pro-
ject als het land spraken me aan, dus 
stapte ik mee in hun verhaal. Mijn thesis 
vormt het startpunt van het project TIGER 
(Teaching for Improved Gender Equality 
and Responsiveness), een project dat 
leerkrachten en lerarenopleiders in 
Cambodja wil trainen in gendergelijk-
heid. Mijn thesis is een beschrijving van 

hoe de situatie nu is, aan 
het begin van het project. 
Het is de bedoeling om 
dezelfde studie te herha-
len op het einde van het 
project. Hopelijk kan de 
organisatie zo verbetering 
vaststellen.” 

Cambodja 
Om haar onderzoek te 
kunnen voeren, trok Kaat 
in oktober samen met 
haar vriend voor negen 
maanden naar Cambodja. 
Ze woonden er in de drukke hoofdstad 
Phnom Penh. Haar vriend nam een tij-
delijke job aan in een internationale 
school, terwijl Kaat aan haar thesis 

werkte. Om het 
gendergerela-
teerd geweld 
bij kinderen 
en jongeren 
op scholen in 
kaart te bren-
gen, nam Kaat 

interviews en enquêtes af bij leerlingen 
en leerkrachten. Die data verzamelde 
ze samen met een vertaler in de pro-
vincie Battambang, acht uren rijden 
vanuit Phnom Penh. Gelukkig was er 
tussendoor ook tijd voor ontspanning 
en konden Kaat en haar vriend stukjes 
van Laos, Vietnam en Maleisië bezoe-
ken. 

Gendergerelateerd pesten
Het werk van Kaat bracht genderge-
relateerd geweld bij Cambodjaanse 
schoolkinderen in kaart. Kaat: “Het 
onderzoek focuste op drie vormen 
van gendergerelateerd geweld: 
gendergerelateerd pesten, fysieke 
straffen en seksueel geweld. Ik kon 
vaststellen dat gendergerelateerd 
pesten meer voorkomt bij meis-
jes dan bij jongens, meisjes wor-
den dus meer gepest door jongens 
dan omgekeerd. Bovendien worden 
meisjes ook sneller gepest omdat 
ze jongensachtig gedrag stellen, dan 
jongens die meisjesachtig gedrag 
stellen. In Cambodja zijn de gen-
derrollen nog erg strikt verdeeld: 
meisjes moeten braaf, zacht en rus-
tig zijn, jongens moeten voetballen 
en interesse tonen in wiskunde en 

Een jaar in Cambodja
ZEMST/CAMBODJA - In oktober vorig jaar trok Kaat Van 

Horen naar Cambodja voor een avontuur van negen  

maanden. Ze werkte er aan haar thesis over gender- 

gerelateerd geweld bij schooljongeren. Tussendoor 

reisde ze de streek rond. 

"Meisjes moeten braaf 
en rustig zijn,

 jongens hard en speels"
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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



36

wetenschappen. Dat zie je ook in de 
schoolboeken, dokters worden altijd 
voorgesteld als mannen, terwijl vrou-
wen het huishouden doen op school-
boekprentjes. Wanneer meisjes die 
genderrollen doorbreken, worden ze 
daar vaker om gepest dan wanneer 
jongens dat doen. Ik stelde ook vast 
dat armere en jonge kinderen meer 
gendergerelateerd pesten ervaren 
dan rijkere en oudere kinderen.” 

Fysieke straffen
“Uit mijn onderzoek blijkt verder dui-
delijk dat jongens vaker en harder 
(fysiek) gestraft worden dan meisjes. 
Leerkrachten vinden over het alge-
meen dat jongens zich vaker mis-
dragen, dat komt omdat jongens 
zich volgens de Cambodjaanse gen-
dernormen speelser kunnen gedra-
gen, maar ook harder moeten zijn 
en beter tegen fysieke straffen kun-
nen. Wanneer een leerkracht een 
kind fysiek straft, is dat vaak met 
een bamboestok. Na een training 
van Unicef beseffen veel leraren nu 
wel dat dat geen goede manier van 
straffen is. Sommige leraren houden 
echter nog steeds vast aan de straf 
met de bamboestok, anderen hebben 
de training niet zo goed begrepen en 
slaan de kinderen nu met een krant 
of laten de kinderen zichzelf slaan, in 
de illusie dat dat beter is.” 

Seksueel geweld op  
school
“Het derde focuspunt in mijn onder-
zoek was seksueel geweld. Uit de 
interviews en enquêtes bleek dat 
kinderen wel seksueel geweld 
meemaken, maar dat niet altijd 
zo ervaren. Een bekende vorm van 
pesterijen is bijvoorbeeld om een 
pornografische foto te verstoppen 
in elkaars schoolboeken, zodat het 
kind gedwongen is ernaar te kijken 
wanneer het een bepaalde pagina 
omslaat. Het aantal verkrachtingen 
op school is laag, maar ouders zijn 
wel bang voor verkrachting op weg 
naar school. Scholen komen aan die 
angst tegemoet door de lessen voor 
zonsondergang te laten eindigen, 
zodat meisjes die nog een lange 
weg moeten afleggen, voor het don-
ker thuis zijn.” 

Wat nu? 
Het onderzoek van Kaat dient als 
referentiepunt voor het project TIGER. 
Het project loopt drie jaar, daarna zal 
de VVOB de enquêtes en interviews 
die Kaat opstelde, opnieuw gebruiken 
om vast te stellen of ze vooruitgang 
geboekt hebben met hun project. De 
Cambodjaanse overheid heeft zelfs 
beloofd om het project nationaal te 
implementeren als de VVOB posi-
tieve resultaten kan aantonen. Het 
belangrijke werk van Kaat is daar-
voor cruciaal. Wat Kaat nu gaat doen, 
weet ze nog niet. Ze zou graag ver-
der werken in de onderwijssector in 
ontwikkelingslanden. Hopelijk brengt 
de toekomst nog veel interessante 
projecten. 
Tekst: Laura Schoevaers, foto: Kaat Van Horen 

Kaat in gesprek met een 
leerkracht en een leerling.
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...



38



39

Vertel eens Marijke, van waar het idee?
“Toen ik zelf zwanger was, moest ik naar 
een trouwfeest en het was niet makke-
lijk om een geschikte outfit te vinden. Ik 
wou niet zomaar een paar honderd euro 
uitgeven aan een kleed dat ik één keer 
ging dragen en dat daarna op zolder 
zou liggen verkommeren. Ik vond niet 
wat ik wou in de winkels waar ik ging 
kijken. Nadien deed ik online een bestel-
ling en van de 20 dingen die ik thuis in 
mijn brievenbus kreeg, heb ik er 20 terug 
gestuurd. Dus ik vond dat er nood was 
aan een winkel waar je als zwangere of 
borstvoedende vrouw genoeg keuze had 
qua feestkledij en waar je het ook kon 
huren. Het idee spookte al twee jaar in 
mijn hoofd, en enkele 
maanden geleden kreeg 
het helemaal vorm. 
Onderzoek leerde me 
dat er nog geen enkele 
winkel zich hierin écht specialiseert en 
voilà Mild was geboren!”

Waarom Zemst?
“Ik woon in Eppegem, en Zemst is ideaal 
gelegen tussen Mechelen en Vilvoorde. 
De winkel ligt op 3 minuten van de E19. 
Ik wou geen pand in een drukke winkel-
straat omdat ik denk dat zwangere vrou-
wen het veel makkelijker vinden om tot 
vlak voor de deur te kunnen rijden.”

En de naam?
“Mild staat voor Mother I’d Like to Dress, 
maar ik wou graag een Nederlandstalige 
naam. Bovendien past het woordje mild 

ook perfect voor waar ik met 
mijn winkel voor wil staan: 
mild voor je portemonnee, 
want huren is een pak goed-
koper dan kopen, én vooral 
ook mild voor het milieu! Je 
kledij huren is veel duurzamer 
dan een één-keer-gedragen 
kleedje in je kast te laten ver-
ouderen.”

Kan je enkel feestkledij huren in je 
winkel?
“Ik heb heel veel feestkledij die zowel te 
huur als te koop is, omdat ik niet vind 
dat ik mensen kan verplichten om een 
kleed te huren. Ik snap dat je bijvoor-

beeld je trouwkleed wil bijhouden om te 
bewonderen. Naast de feestcollectie heb 
ik ook nog meer alledaagse zwanger-
schaps- en borstvoedingskledij te koop. 
Ook aan accessoires is gedacht. Ik heb 
twee leuke duurzame Belgische mer-
ken gevonden: Mme Bovary en LoboGato. 
Alles gaat door de handen van de ont-
werpster en ze produceren alleen maar 
op vraag. Er is voor ieder wat wils, in elke 
maat en voor elk budget. Het is meer een 
conceptstore dan een gewone winkel. Je 
kan in Mild niet alleen passen en shop-
pen, maar je kan bv. je man of vriendin 
meebrengen, die kunnen iets drinken en 
in een comfortabele fauteuil wachten. Er 

is uiteraard ook alcoholvrije wijn en cava 
voor de zwangeren (lacht). En ook je kids 
zijn welkom want er is een speelhoek.”

Hoe werkt het?
“Je kan komen passen en ofwel neem 
je je kledij meteen mee, ofwel kom je 
het halen wanneer je het nodig hebt en 
breng je het een paar dagen later terug. 
Je hoeft het niet te wassen, en ook als 
je een vlek maakt ofzo, hoef je daar niet 
op te beginnen schrobben.”
Tekst: Ellen Van de Wijgaert, foto: Marijke Pots

Mama's kleedje
ZEMST/EPPEGEM – Onze lay-outster Marijke is een bezige bij. 

Naast het mooi maken van de Zemstenaar, kleedt ze sinds 

kort zwangere en borstvoedende vrouwen! Midden oktober 

opende Mild, een winkel met een unieke formule!

Mild praktisch
Mild vind je in de Stationslaan 36 in 
Zemst (tegenover de vroegere apo-
theek). De winkel is open op vrijdag 
(van 12u30 tot 18u), zaterdag en 
maandag (van 14u30 tot 18u30). 
Kan je niet naar de winkel komen 
tijdens de openingsuren of heb je 
last minute een feestjurk nodig? 
Contacteer Marijke via 02/899.94.04  
en ze vindt samen met jou een 
momentje om te komen shoppen! 
Meer weten? www.wildvanmild.be, 
facebook/instagram: wildvanmild

Marijke opent met Mild een uniek 
concept in België!

"Mild voor je portemonnee, 
mild voor het milieu"
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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'.

Coördinatie: Marijke Pots

Deze luipaardmot zat de voorbije zomer op 
onze trampoline!

Jolanke De Graeve, Zemst-Laar

Deze prachtige rups van de 
meriansborstel zat gewoon op 
het stenen pad in onze tuin in 
Eppegem. 
Toen we haar op een blad schoven 
om haar op een veilige plek te 
leggen, rolde de rups van deze 
nachtvlinder zich helemaal op...

Lut Feys, Eppegem
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GSM 0468-12 32 68
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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

info@b-paint.org
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Zemst for Life keert in december terug. 
Tien jonge Zemstenaars bundelden vorig 
jaar hun krachten om Zemst for Life 
te organiseren, een gratis evenement 
aan de Melkerij. Ze wilden de Zemstse 
acties voor Music for Life bundelen en 
één groot bedrag afgeven aan Music 
for Life. De Zemstenaars zetten 
hun gemeente zeker op de kaart 
met Zemst for Life. Ze zamelden 
samen meer dan 100 000 euro 
in voor het goede doel, goed voor 
één honderdste van het totaalbe-
drag van MFL. Na het succes van 
vorig jaar, steken de organisato-
ren hun schouders dit jaar weer onder 
het project, in de hoop onze inwoners 
nog eens zo warm samen te brengen. 

Radio 
Zemst for Life zal plaatsvinden op de 
parking van de Melkerij op 20, 21 en 22 
december. U leest het goed, drie dagen! 
De drie radiopresentatoren van Zemst 
for Life zullen 60 uur lang dag en nacht 
radio maken voor het goede doel. Ze 

draaien verzoeknummers, ontvangen 
de mensen die een actie organiseren 
en slaan een babbeltje met de goede 

doelen. Intussen kan je op het feest-
terrein aan de Melkerij terecht om te 
dansen op de radioplaatjes, voor een 
afterworkevent, voor animatie voor jong 
en oud, voor workshops, voor een brunch 
en voor een hapje en drankje. Er komen 
ook enkele grote namen optreden. Hou 

binnenkort de social media 
kanalen van Zemst for Life in 
de gaten! Alle opbrengst gaat 
uiteraard naar de drie goede 
doelen: Windkracht Zemst, 
Transplantoux en Missing You. 

Acties 
Vorig jaar organiseerden talloze 
Zemstenaars acties voor de drie goede 
doelen van Zemst for Life. Dit jaar roe-

ZFL keert terug! 
Zemst for Life kende vorig jaar een spetterende start. Zemst zamelde in totaal meer dan 100 000 euro 

in voor drie goede doelen voor en tijdens een marathonradioshow aan de Melkerij. Het gezellige en 

hartverwarmende evenement keert dit jaar terug in onze warme gemeente en het organiserende 

team hoopt dat de Zemstenaar hen nogmaals met open armen zal ontvangen. 

Het team van ZFL is 
er weer klaar voor!

"Zemst for Life brouwt een 
bier voor hun goede doelen: 

Zenneke Tripel! "
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pen de organisatoren weer 
op om acties op te zet-
ten. Cakejes verkopen, een 
fuif organiseren, sokken 
breien, … je kan het zo gek 
niet bedenken! Elk centje 
dat je kan verdienen voor 
de goede doelen telt. Wil 
jij een actie op het getouw 
zetten? Vergeet je actie niet 
te registreren via de web-
site www.zemstforlife.be. De 
mensen van Zemst for Life 
doen hun uiterste best om 
je te begeleiden bij je actie 
met raad, daad en reclame. 
Hopelijk verenigt Zemst zich 
weer even massaal als 
vorig jaar! 

Handschoenen 
Vorig jaar verkocht ZFL zelf mutsen ten 
voordele van de goede doelen. Dit jaar 
kan je bijpassende handschoenen kopen 
in verkooppunten in elke deelgemeente. 
Voor vijf euro schaf je je een prachtig paar 
Zemst for Life handschoenen aan, om je 
handen én je hart te verwarmen. Draag 
je liever geen handschoenen en kan je 
ze ook niet cadeau doen? Zemst for Life 

komt met nog een primeur dit jaar: ze 
brouwden een bier in samenwerking met 
brouwerij Den Triest. Het bier heet Zenneke 
Tripel en zal in verschillende verkooppun-
ten te verkrijgen zijn. Een heerlijk lokaal 
bier drinken én het goede doel steunen: 
de Zemstenaar kan het niet beter treffen! 

Komaan Zemst! 
Zemst for Life is dus terug, en hoe! 
Steunen kan op verschillende manie-
ren: organiseer zelf een actie, bezoek 
één van de acties, koop een paar hand-

schoenen, proef de Zenneke Tripel, en 
kom vooral naar het evenement op 20, 
21 en 22 december. Hou zeker de face-
bookpagina en de website www.zemst-
forlife.be in het oog voor komende 
acties, voor meer info over de goede 
doelen, voor het programma van het 
evenement of voor informatie rond 
giften en vrijwilligerswerk. Zemst. Laat 
zien dat wij nog steeds de warmste 
gemeente zijn! 

Tekst: Laura Schoevaers, 

foto: Stijn Swinnen Photography 

60 uur radio maken: 
presentatoren Elise, 

Wout en Dautzen 
zien het helemaal 

zitten!
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ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/62 14 00

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

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

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
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Eerste cd voor Flushed Harmony
HOFSTADE – De groep ‘Flushed Harmony’ heeft een dubbele Hofstaadse connectie. Olivier Destuyver  

speelt er gitaar en mandoline en hun kersverse cd – die ze binnenkort voorstellen - werd opgeno-

men in de studio van onze dorpsgenoot Rudolf Hecke.

‘On our way’ is de titel van 
de eerste cd van Flushed 
Harmony. Voor de groepsleden 
Tommy (zang, gitaar), Olivier 
(gitaar, mandoline), Véronique 
(dwarsfluit), Thierry (bas) en 
Soren (drum) vertellen deze 
drie woorden meer dan je kan 
zeggen. Ze drukken hun eigen 
groeiproces als groep uit.  
Tommy en Véronique begon-
nen jaren geleden samen 
muziek te spelen, gewoon voor 
het plezier. In het verlengde 
van de muziekschool zou je 
kunnen zeggen. Toen ze dan 
langzaam maar zeker een band wer-
den, was er één ding heel duidelijk, zo 
vertelt Tommy. “We spelen geen covers.” 
Geen gemakkelijke, maar wel een heel 
bewuste keuze.  “Dat heeft ons wel wat 
optredens gekost “,  zijn ze het allemaal 
eens. Want ongekend is onbemind. Maar 
die keuze heeft hen de kans gegeven 
hun eigen geluid te vinden. 

Eigen geluid
En dat is? Folkrock? “Ja en neen” is het 
unanieme antwoord. “Als je een dwars-
fluit of een mandoline aan je nummers 
toevoegt, krijg je algauw het label ‘folk’. Zo 
wordt jouw muziek in een bepaald hoekje 
gestopt. Dat is nu net wat we willen ver-
mijden. We hebben allemaal onze eigen 
muzikale achtergrond en interesses. Zo 
kan je Thierry een metal fan noemen. Hij 
zal dan ook andere dingen toevoegen dan 
Véronique of Tommy bijvoorbeeld. Meestal 
begint het zo: Olivier schrijft een nummer, 

met alle muzieklijnen en hij laat het afge-
werkte nummer afspelen. ‘Is dat iets voor 
ons?’ is de eerste vraag, want hoe verschil-
lend onze nummers ook klinken, ze heb-
ben wel allemaal een ‘Flushed Harmony 
sound’, waar we ons aan houden.  Komt 
de insteek van Tommy, dan wordt er ver-
trokken van gitaar en zang en aanslui-
tend voegt ieder bandlid er zijn persoonlijk 
‘sausje’ aan toe. De ene keer klinken we 
wat meer poppy, jazzy of bluesy, de andere 
keer meer folky, rocky, punky. Soms rustig, 
soms up tempo. Al die facetten wilden we 
laten horen op onze cd.”

Op een schijfje
Flushed Harmony treedt vooral op in 
cafés en op festivalletjes. Dat willen ze 
zeker verder blijven doen. “Maar kunnen 
optreden is vandaag niet zo gemak-
kelijk. Het muzikale landschap is ver-
anderd”, vertellen ze. “Als je een orga-
nisator alle kanten van jouw muziek 

wil laten horen, is een cd natuurlijk 
heel handig.” En verder is het ook een 
goeie manier om hun muziek bekend 
te maken bij een groter publiek. 
Hun cd werd opgenomen door Rudolf 
Hecke, in zijn studio in Hofstade. Voor de 
groep was het een fijne ervaring. “Rudolf 
heeft ons op technische punten verbeterd, 
maar heeft ons zeker in onze eigenheid 
gelaten. De dingen die hij voorstelde pas-
sen helemaal bij ons. Flushed Harmony op 
een schijfje, precies zoals we het wilden. Zo 
zijn we weer wat verder on our way…”        
 Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Amber Vindevogel

Op zaterdag 8 december stelt 
Flushed Harmony zijn eerste cd ‘On 
our way’ voor tijdens een optreden 
in JC Den Eglantier, Zillebekelaan 
6A, Berchem.  (gratis inkom) , 20u30 
(deuren 19u30)
Info: www.flushedharmony.com
Interesse:  olivier.destuyver@skynet.be

Olivier (midden) 
omringd door 
de rest van de 
Flushed Harmony 
bandleden.
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

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

GSM 0475/869 163
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Meer dan 150 gasten woonden de studie-
namiddag bij rond Inclusie. Spreker Sonja 
Willems illustreerde de samenwerking 
en minister Vandeurzen benadrukte het 
belang van de voorbeeldfunctie en een 
centrum voor inclusieve kinderopvang 
zoals Villa Clementina. Na de pakkende 
getuigenissen van het panelgesprek was 
het tijd om te feesten. 

Het hoogtepunt van de dag was het enthou-
siasme en de gedrevenheid van alle aan-
wezigen, wat mocht blijken uit het spon-
taan en luidkeels meezingen van de hele 
zaal toen Ronny Mosuse de eerste tonen 
aangaf van “Iedereen is van de wereld en 
de wereld is van iedereen”.

Op zaterdag was het dan uiteindelijk aan de 
kinderen om feest te vieren met Reginald 
en de Bosbeesten. 

Katia, Katleen, Mieke, familiele-
den en sympathisanten waren 
bijzonder gelukkig over het meer 
dan geslaagd feest.

Tekst en foto’s Jean Andries

5 kaarsjes voor Villa Clementina
Vijf jaar pionierswerk als inclusief Kinderdagverblijf, dat mocht gevierd worden. Katia Verhaeren, Katleen 

Ballon en Mieke De Strooper toonden met een aandoenlijk filmpje hoe het dagelijks leven verloopt bij 

Villa Clementina. De toon was gezet met een vrolijke baseline “Allemaal Anders” van Ronny Mosuse.
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Hond gezien
De leeshond houdt van grapjes. In het 
oktobernummer verstopte de leeshond 
zich eerst op pagina 17 in het raam. Die 
oplossing vonden veel lezers. Hij had 
zich echter ook verstopt in de foto van 
de winnares van de leeshondwedstrijd. 
Een leeshond in de leeshond dus! Dat 
was duidelijk een moeilijke opgave, 
want slechts acht deelnemers vonden 
die tweede leeshond. 
Eén van die 
lezers was 
Joannes van 
Nassauw uit 
Eppegem. Hij 
had de hond 
al een aantal 
keren gezien, 
maar nam 
nog nooit echt 
deel aan de 
wedstrijd tot 
vorige maand. 
Hij won al 
meteen van 
de eerste keer! 
Joannes woont al 29 jaar gelukkig in 
Eppegem met zijn echtgenote Marina. 
Samen hebben ze een zoon, Tim, waar 
ze heel trots op zijn. Joannes en Marina 
zijn beiden doof, en Tim staat altijd 
klaar om hen te helpen bij telefoons, 

vertalingen, enzovoort. Hij houdt 
van Zemst, omdat het er rus-
tig is en omdat de inwoners zo 
vriendelijk zijn. Hij is een trotse 
Zemstenaar. 
In zijn vrije tijd bowlt Joannes. Dat 
doet hij al veertien jaar. Hij speelt 
kampioenschappen, interclubs 
en bekerwerdstrijden voor zowel 
doven als horenden. Eén- of 

tweemaal per 
week traint hij, 
soms vergezelt 
zijn vrouw hem. 
Voor die trai-
ningen moet 
Joannes helemaal 
naar Molenbeek, nadat 
nabijere bowling cen-
ters werden afgebro-
ken. Verder is Joannes 
een grote voetbalfan. Hij 
heeft zijn hart verloren 
bij KV Mechelen en FC 
Eppegem, maar kijkt 
ook graag naar voetbal 

op tv. 
Joannes had niet verwacht dat hij bij 
zijn eerste deelname al zou winnen, en 
is erg blij met zijn Z-cheques. Wij wen-
sen hem veel plezier met zijn prijs. 
Wil jij ook mee zoeken? 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 wil winnen, stuur dan je ant-
woord met de pagina(‘s) waarop onze 
leeshond deze maand te zien is, naar 
ons mailadres (leeshond@dezemste-
naar.com) of geef een geschreven ant-
woord af op het gemeentehuis, in een 
bibfiliaal of in het Hof van Laar. Vermeld 
ook steeds je naam en je telefoonnum-
mer zodat we je snel kunnen bereiken 
voor een foto in onze volgende editie. 
Inzenden vóór 16 november. 

 Tekst en foto: LS

Onze specialiteiten zijn:
• gevelisolatie en afwerking met geplastificeerde crepi 

(meer dan 300 kleuren)
• stukadoorwerken
• opritten en terrassen
• chapewerken
• gyproc wand & vals plafond

Vraag gratis uw offerte aan

info@cvm-renovatie.be - 0477 26 29 77 - 0495 38 22 16 - www.cvm-renovaties.be
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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



Uitgebreide keuze aan monturen

Ogentest

Aanpassen van contactlenzen

Montage & herstelling in eigen atelier

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