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Ellen
xxx

Vraag van de maand

Wat is jouw favoriete plekje in Zemst?

Nu de lente is begonnen, wil ik naar buiten. In 

Hofstade ken ik bijna elk hoekje en kantje maar 

de rest van Zemst herbergt ongetwijfeld nog heel 

wat onbekende plekjes. 

Daarom vroeg ik 

aan mijn collega’s 

wat hun favoriete 

plekje in Zemst 

is. Het Sport 

V l a a n d e r e n 

Domein is 

mijn absolute 

favoriet. Dat kon je 

vorige maand al lezen. Maar 

ik ga even graag fietsen in de vele 

kleine straatjes die onze gemeente telt, een boek 

uitkiezen in de bib of een rondje joggen in het broek.”

=> In de rest van dit magazine kom je hier en 

daar de complimentjes van onze redactiele-

den tegen. Heb je me zelf nog iets 

te vertellen? Stuur een mailtje naar  

info@dezemstenaar.com of post het 

op onze Facebookpagina!

Een nieuwe maand en weer heel wat nieuwe 
verhalen. Maaike ging op bezoek bij een jonge 
piloot. Een jongen met een passie die tot de 
verbeelding spreekt... Annemie stak haar licht op 
bij de Chirojongens en -meisjes in Hofstade die 
dit jaar heel wat te vieren hebben. Wat fijn om 
te zien dat onze jeugd zich vrijwillig inzet om 
van zondag een extra speciale dag te maken. 
Hetzelfde verhaal bij het dierenasiel in Eppegem 
waar Ilse eens ging kijken.

Ook Jan en Gonda zijn twee vrijwilligers. Veerle 
schreef een artikel over hun activiteiten voor 
twee ontwikkelingsprojecten in Zambia en Nepal. 
En de Zemstenaar zou niet kunnen bestaan 
zonder vrijwilligers. Zin om net als wij elke 
maand in je pen te kruipen? Stuur een mailtje 
naar info@dezemstenaar.com om jezelf voor te 
stellen en misschien nodigen we je uit voor onze 
volgende redactievergadering! Onze laatste 
bijeenkomst vond plaats in de nieuwste B&B 
in onze gemeente, Aquarand. Je leest er alles 
over in dit nummer, of wat had je nu gedacht?!

Veel leesplezier,



4



5

Redactie: Jean Andries, Karin Andries, Jean-Marie Brassine, Annick Colman, Bart Coopman,  
Juliaan Deleebeeck, Maaike De Donder, Patrick Deswarte, Katia De Vreese, Annemie Goddefroy,  
Karin Grysouille, Ruben Jacquemin, Alex Lauwens, Veerle Mollekens, Marijke Pots, Laura Schoevaers,  
Ilse Van de Velde, Ellen Van de Wijgaert, Kristel Vanden Wyngaerd, Paul Verdoodt

Hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever: Ellen Van de Wijgaert.  
Eindredactie: Annemie Goddefroy, Alex Lauwens, Paul Verdoodt. Lay-out: Marijke Pots.  
Illustrator: Rudy Moens (RUMO). Advertentiewerving: Jean Andries (adverteren@dezemstenaar.com).  
Administratie: Hilde Delabie. Webmaster: Chris Vandekerckhove. Druk: ABC Drukkerij.

Vrijwilliger 
op vakantie

p9

p5 Intro
p13 ‘t Zit in de familie
p24 Onder de mensen
p29 Scheef bekeken
p34 Zemsts dialect
p35 Ça va?
p45 Cultuur in De Melkerij
p46 De Leeshond

Op de cover:
Pasen luidt de lente in. Tijd 

voor een picknick! (p7)

Lore 
op de 

trampoline
p10

75 jaar 
Chiro  

Hofstade
 p17

Bachanten 
voor het 
voetlicht

 p18

Roei-
wedstrijd op 

de Zenne
 p20

Bier-
feesten, 

versie 33.0
 p23

Laurens, 
piloot in wording 

p14

Onze voetbalclubs 
onder de loep 
p30

Aquarand, 
waar rust troef is 
p40

april 2016

'de Zemstenaar' is een uitgave van vzw de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 1981 Hofstade - info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com

Als Laarse jongen had ik mijn hart verpand aan het Bos van Aa. Ik kon er onged-
wongen spelen en kattenkwaad uithalen. En ook verloren lopen, tot mijn ouders mij 
moesten komen zoeken. Ook nu nog stiltegebied, oase van rust.
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NIEUW : 
VERHUUR VAN 

LUXE MOBILHOME
Bij inleveren van 

deze bon
-10% op de officiële 

huurprijs
bij het huren van 

mobilhome
Info 0494/738521
Enkel geldig in april 2016

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

LENTEPROMOTIES 
tot 21 juni
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Veerle, waarom een picknick in het wit?
“Dat is een soort flash mob met stijl. Na 
jaren in het buitenland wou Parijzenaar 
François Pasquier in 1988 zijn vrienden 
terugzien. Ze spraken af in het Bois de 
Boulogne omdat de tuin van François 
te klein was. Ieder zou zijn eigen eten 
en een vriend meebrengen en ze zou-
den zich in het wit kleden om elkaar 
te herkennen. Vandaag is le Dîner en 
Blanc een heus bedrijf dat stijlvolle 
pop-up openluchtdiners organiseert op 
65 plaatsen wereldwijd. 
We knopen dus aan bij een respec-
tabele traditie, al is de plaats van het 
gebeuren hier vooraf gecommuniceerd, 
en niet zoals bij de andere dîners een 
goed bewaard geheim dat pas op het 
laatste moment wordt vrijgegeven. 
De locatie is wel cruciaal: ze moet 
publiek en iconisch zijn, en dat laat-
ste is het Rubenskasteel zeker… 
Gewoonlijk enkel toegankelijk voor 
privé-evenementen, krijg je nu de kans 
om de schilderachtige tuin te ontdek-
ken. We proberen al vier jaar om de 
vele Zemstse kastelen voor een breder 
publiek te ontsluiten. Gezien de mees-
ten in privébezit zijn, is het plaatsen van 
een informatiebord al een grote stap. 
Stilaan zijn meer en meer kasteeleige-
naars voor het idee gewonnen, en was 
de tijd rijp om dit patrimonium geza-

menlijk in de kijker te zetten.
Hier komt de VVV-Toerisme voor de 
pinnen. Zij ontwikkelden al verschil-
lende wandelingen en fietsroutes en 
waren de uitgelezen partners om de 
kastelen op een aantrekkelijke manier 
te verbinden.”

Ivo, vertel eens wat meer over de 
3K-fietsroute die dezelfde zaterdag 
wordt ingefietst?
“Het is een parcours dat uit vijf lussen 
bestaat, elk tussen de 14 en 22 kilo-
meter lang, die allemaal vertrekken en 
aankomen aan de kerk van Weerde. 
Daar zal een overzichtsbord staan 
met een kaart en de hele route wordt 
bewegwijzerd. We hebben een bro-
chure samengesteld met 41 beziens-

waardigheden langsheen de lussen. 
Die informatie wordt aangevuld met 
de erfgoedborden die bij verschillende 
monumenten – voornamelijk kastelen 
- geplaatst worden. Bart Bohets van het 
gemeentearchief heeft ons daar gewel-
dig mee geholpen. Voor een luttele vijf 
euro koop je op het gemeentehuis, in 
het Sportimonium of online via de web-
sites van gemeente Zemst (Toerisme) of 
VVV toerisme Zemst het mapje van de 
3K-route. Daarin zitten de 32-pagina’s 
tellende brochure en vijf individuele 
plannetjes.
Mijn persoonlijke tip: nu er nog geen 
bladeren aan de bomen hangen, is er 
het meeste te zien. Wacht dus niet te 
lang om deze fietsroute te verkennen!”

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

ELEWIJT/WEERDE - Op zondag 24 

april – Erfgoeddag – is ons eigen 

Elewijt het toneel van een Pick-

nick in ’t Wit. Wat is dat en waar-

om? We staken ons licht op bij 

Veerle Geerinckx, schepen van 

erfgoed, en Ivo Drieghe, voorzitter 

van de VVV-Toerisme Zemst.

Wil je mee picknicken op zondag 24 april 2016, van 12 tot 14 uur (randani-
matie tot 17.00), bestel dan je knapzak vóór 15 april via Ticketgang of via het 
gemeenteloket Vrije Tijd! 
Niet-Zemstenaren betalen 10 euro (5 euro voor kinderen), Zemstenaren beta-
len 8 euro (3 euro voor kinderen)
Locatie:  tuin van het Rubenskasteel, Steendreef 77, Elewijt. Kom met de fiets 
en fiets nadien de lus Elewijt. 
Dresscode: in ’t wit, geen vereiste maar wel een vriendelijke uitnodiging!
Meer info: www.zemst.be - Toerisme – Activiteiten

Picknick in ’t wit en Zemstse 3 K-route

Het Rubenskasteel in 
Elewijt, een prachtlocatie 

voor een zondagse 
lentepicknick.
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Voor Jan Beterams en Gonda Rainson 
begon het allemaal in 2013 toen zij 
besloten om een lange reis te maken.  
Zes maanden trokken ze rond en tijdens 
hun vakantie deden ze vrijwilligerswerk. 

Jan: “Het werd een onvergetelijke bele-
venis. We kwamen terecht in een pro-
ject in Zambia dat uit de grond werd 
gestampt door Elke Kroëger-Rathcliffe, 
een Duitse dame die al twintig jaar in 
het dorp Tikondane woont. Haar doel is 
de kleine dorpsgemeenschap zelfred-
zaam te maken. Wij werven voor hen 
zoveel mogelijk geld. Onze financiële 
steun wordt besteed volgens de reële 
noden van het ogenblik. Nu is het pro-
ject nog grotendeels afhankelijk van 
donaties, maar daar wil de dorpsge-
meenschap verandering in brengen. Er 
werd een lodge (herberg) gebouwd en 
steeds meer avontuurlijke toeristen vin-
den hun weg naar Tikondane. Toerisme 
kan zorgen voor een duurzame bron van 
inkomsten. Investeringen in de lodge 
zijn voor de kleine gemeenschap dan 
ook van groot belang. Er wordt construc-
tief gewerkt en het valt ons op dat ze er 
niet met rasse, doch wel met belangrijke 
schreden op vooruit gaan.”

Gonda: “In Nepal is het een heel ander 
verhaal. Wij hebben in een tehuis 
voor straatkinderen gewerkt en de 
armoede is er schrijnend. Als vrijwil-
liger moet je veel betalen om in het 
tehuis te mogen werken. Dat is voor 
hen de grootste bron van inkomsten. 
Wij hebben echter moeten vaststellen 
dat er in Nepal veel corruptie is en dat 
het geld niet altijd goed terecht komt. 
Daarom hebben wij ter plekke een 
partner gezocht. Die zorgt ervoor dat 
de financiële middelen die wij bijeen 
krijgen goed besteed worden.” 

Hoe eenzijdig is derde wereld-eten?
Jan: “De projecten hebben onze steun 
broodnodig. In Tikondane is er in de 
droge periode maar één maaltijd per dag 
beschikbaar. De rest van het jaar zijn dat 
twee maaltijden per dag. Wij kunnen ons 
dat niet voorstellen, maar de mensen 
eten er uitsluitend nshima (maismeel 
vermengd met water). Heel uitzonderlijk 
is er ook een kleine portie groenten. Vlees 
en zelfs brood is een te grote luxe voor 
mensen met een maandinkomen van 8 
euro. In Nepal is er een constant gebrek 
aan middelen om voeding, scholing en 
huisvesting te garanderen.”

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jan Beterams

Vrijwilligerswerk tijdens je vakantie 
HOFSTADE – Vrijwilligerswerk kent vele gezichten. Jan en Gonda uit Hofstade zetten zich met hart 

en ziel in voor twee ontwikkelingsprojecten, Tikodane in Zambia en het Centre for Street Children in 

Nepal. Ze steunen de lokale bevolking in hun strijd tegen armoede en corruptie.

Om middelen te creëren voor beide projecten organiseren Jan en Gonda op 
zondag 8 mei een barbecue in zaal d’ Oude School in Weerde. 
Prijs per volwassene is 25 euro en 15 euro voor kinderen (aperitief of welkomst-
drankje, barbecue en dessert).
Inschrijven kan tot 30 april door overschrijving op rekeningnummer BE40 7310 
4178 6763 met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen en referte: 
BBQ Zambia en Nepal. 
Ook vrije giften zijn welkom. Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 
0495-504097.

Jan en Gonda danken iedere 
sympathisant voor de belangrijke 
steun! Alle giften zijn broodnodig. 

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal
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“Streksprong, hurksprong, open hoek, 
gesloten hoek, halve draai, hele draai, 
salto, bolleke en een half…”, en nog 
veel meer ratelt Lore haar lijstje af 
met sprongen die ze allemaal kent 
van naam en ze binnenkort ook 
allemaal perfect hoopt te kunnen 
uitvoeren. In maart wordt ze negen 
en is daarmee het jongste lid van 
de selectie trampolinespringers van 
turnkring Excelsior uit Eppegem. 
Eerst wat bedeesd, maar na enkele 
minuten is de schroom verdwenen en 
praat ze voluit over haar prestaties en 
wat er nog op het programma staat 
de volgende weken. Met een fiere 
mama en trainster Dorien aan haar 
zijde. “Het oudste selectielid is vijfen-
twintig, maar Lore wordt er op handen 
gedragen”, stelt Dorien. 

Drukke dagen
Zes uur per week wordt er getraind. 
“Gelukkig is de sporthal maar om 
de hoek”, verklaart mama Iris. Dit 
zal echter veranderen, aangezien 
de selectiegroepen turnen en tram-
polinespringen vanaf volgend jaar 
terecht kunnen in 
de nieuwe sport-
hal die in Hofstade 
gebouwd zal wor-
den. “En daar 

komt een valkuil”, glundert Lore. De 
voordelen van een nieuwe infra-
structuur tegenover de verplaat-
sing. Wie denkt dat dit de enige 
sport is die dit kleine meisje 
beoefent, is eraan voor de 
moeite. Buiten trampoline-
springen, waar ze trouwens 
pas vorig jaar mee startte, 
doet ze naast turnen 
ook nog aan jazz-
dans en klassiek 
ballet. Eigenlijk 
doet zij dub-
bele mini-
t r a m p o l i n e 
op I-niveau. D i t 
is een instapniveau voor 
negen- en tienjarigen, 
een soort van pre-com-
petitie in de trampoline-
sport. Wedstrijden voor 
trampolinespringen kun-
nen pas vanaf elf jaar en 
op deze manier kunnen 
talentjes al eerder aan de 
slag om een jaar of twee 

later hopelijk een hoger niveau te 
halen. 
Met nog twee voorrondes voor de 
boeg, ziet alles er al goed uit om 
voldoende punten te halen voor het 

Vlaams kampioenschap. 

Haarlak
Toch beseft Lore dat ze steeds haar 

best moet blijven doen en 
wil ze ook altijd verbeteren. 

Zenuwachtig voor de wed-
strijd?  “Neen, alleen om 
het haar strak te houden. 
Telkens ik sprong, vloog 
er een haarspeldje door 

de lucht”, grinnikt Lore. 
Mama Iris heeft al lang besloten 
dit euvel op te lossen met een 
grote bus haarlak. Zodat Lore 
zich enkel op haar sprongen 
moet concentreren. “En op de 
afsprong”, vervolledigt Lore. Zij 
krijgt het laatste woord!

Tekst en foto: Katia De Vreese

Lore springt pannen van het dak
EPPEGEM – Lore Fortan mag zich een opkomend talent noemen in het trampolinespringen met een 

eerste plaats in de voorrondes van het Vlaams kampioenschap.
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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

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.beWWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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ZEMST – Sommige families hebben een passie echt in het bloed zit-

ten. Zoals de familie van Hilde Teck (51) uit Zemst. Zowel zij als haar 

broer, zus en schoonzus staan in de zorg. De mooiste band heeft 

ze echter met haar dochter Siel Van der Borght (23), die zelfs samen 

met haar in het woonzorgcentrum Releghem werkt. Hilde werkt er als 

verpleegkundige, Siel als zorgkundige. 

Zo moeder, zo dochter

Zo moeder, zo dochter
Woonzorgcentrum Releghem is een 
speciale plek voor Siel en haar mama 
Hilde, zeker nu ze er samen werken. 
Siel: “Ik loop er al 
rond sinds ik klein 
ben. Het is begon-
nen toen ik heel 
jong was en het 
WZC jaarlijks dolle 
dagen hield. Dan 
kwamen kinderen 
van het personeel 
enkele nachten 
slapen in het rust-
huis en de men-
sen helpen. Dat 
vond ik echt heel 
leuk.” Tijdens die 
vakanties groeide 
Siels liefde voor de 
zorg, net zoals bij 
haar mama. 
Toch ging Siel niet 
meteen voor een 
toekomst in de 
zorg, ze studeerde 
eerst publiciteit 
op de middelbare 
school. Ze spen-
deerde wel nog vele uren in het WZC 
als jobstudente. Vanaf haar zestiende 
deed ze er logistiek werk. Intussen 
was ze zo gewend geraakt aan het 
WZC dat ze hogere studies verpleging 

ging volgen, met de bedoeling in het 
WZC Releghem te beginnen. Nu werkt 
ze er als zorgkundige. Siel: “Met mijn 
jaren als jobstudent erbij, sta ik hier 

toch al acht jaar, ik werk hier al zo’n 
vier jaar. Ik ben hier nu zo lang, dat 
ik me ook hecht aan de mensen. 
Sommige mensen die hier al lang 
wonen, zijn echt als een grootouder 

voor mij. Ze kennen me al jaren, ze 
weten zo veel over mij…” 

Liefde voor het vak
Wat Hilde en Siel verbindt, is dat ze 
hun job allebei ook heel graag doen. 
Hilde: “Ik zou met alle plezier opnieuw 
kiezen voor een job in de zorg, voor de 
mensen, voor het werk, voor deze plek.” 
Siel: “Vooral ook om dat werk hier te 
mogen doen, dat maakt het helemaal 
af!.” Hilde: “Uiteraard had ik in het begin 
mijn twijfels of dat wel goed zou gaan, 
als moeder en dochter dezelfde job 
doen en dan nog op dezelfde plek. 
Maar eigenlijk is dat geen probleem. Het 
gebeurt niet vaak, maar als we samen 
moeten werken, gaat dat heel goed. We 
kijken er naar uit als we samen een 
shift mogen doen en kunnen bijpraten. 
Dan komen we samen met de fiets of 
ga ik haar ophalen met de auto.” Siel: 
“Ik werk ook graag met jou!” En of ze 
thuis niet gek worden van het gebabbel 
over het WZC? Hilde: “Neen, thuis probe-
ren we niet over het werk te praten. Dat 
laten we allemaal hier achter!” 

Tekst en foto: Laura Schoevaers

Wanneer ik in de warme zomer op ons 
mooie Chiroterrein zit, rondom mij het 
vers gemaaid gras ruik en al die lachende 
kinderen hoor, is dat echt mijn favoriete 
plek op aarde. Zemst-Laar kan mij echt 
zo ontroeren! 

"Als we samen moeten werken, 
gaat dat heel goed!"

V.l.n.r.: bewoner 
François Bautmans, 

Hilde en Siel.
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Lego-vliegtuig 
Laurens is een jongeman van 17 jaar 
en zit in het vijfde middelbaar. Hij stu-
deert Office & Communication aan 
Virgo + in Vilvoorde. Zijn interesse voor 
vliegen is er al van jongsaf. Toen hij vijf 
jaar was, kreeg hij van zijn peter een 
Lego-vliegtuig kado. “Het tofste aan 
dat vliegtuig was dat ik er passagiers 
mee kon vervoeren. Toen wist ik al dat 
ik piloot wilde worden.” 

EuroPilot Center 
Natuurlijk was Laurens met zijn vijf 
lentes nog te jong om met een oplei-
ding te starten. Later bracht hij een 
bezoek aan het EuroPilot Center in 
Deurne. In 2013 startte hij er met zijn 
opleiding. EuroPilot Center is intussen 
sterk gegroeid en uitgebreid. Ze hebben 
ondertussen zelfs een zusterbedrijf in 
de Verenigde Staten. 

De PPL-fase
De pilootopleiding is verdeeld in verschil-
lende fasen. Laurens bevindt zich nu in 
de eerste fase, of beter de PPL-fase (Privat 
Pilot License). Deze fase bestaat uit een 
theoretisch en praktisch gedeelte. Hij 
leert er de basis van het vliegen en mag 
ook passagiers meenemen. Verder leert 
Laurens ook wat hij moet doen in een 
worst case scenario. 

Fascinerend 
“Het leukste aan de opleiding is 
natuurlijk het vliegen.” Volgens Laurens 
gaan er verschillende berekeningen 
aan het vliegen vooraf om te bekijken 
of de vlucht zal plaatsvinden en of ze 
veilig zal verlopen. Laurens vindt het 
fascinerend dat hij ook elke keer iets 
bijleert. Hierbij verwijst hij naar Jason 
Sheppert: “A good pilot is always lear-
ning.” Het enige nadeel dat Laurens 

opnoemt, is het slechte weer hier in 
België. “Dat zorgt ervoor dat er niet kan 
gevlogen worden.” 

Twee vliegen in één klap 
Een opleiding als piloot biedt veel voor-
delen, weet Laurens: “Langs de ene kant 
leer je heel veel bij over een vliegtuig of 
het vliegen zelf. Langs de andere kant 
vlieg je als lijnpiloot over verschillende 
landschappen en landen en kom je met 
verschillende culturen in aanraking. Een 
echte aanrader dus.” 

My pilot suit 
Laurens krijgt veel positieve reacties uit 
zijn omgeving. Het gebeurt wel eens dat 
hij na een vlucht in zijn pilot suit naar de 
winkel gaat en hij wordt aangesproken. 
“Ik vind het geweldig als mensen inte-
resse tonen in wat ik doe.”

Tekst en foto: Maaike Dedonder

ZEMST - Later word ik een prinses! Ik een brandweerman! Ook Laurens wilde later iets worden. Hij 

wilde piloot worden. En deze droom ziet hij maar al te graag in vervulling gaan.

Laurens, piloot in wording
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

Kwalitatief en verzorgd rouwdrukwerk in eigen beheer met een snelle levering.
Persoonlijke en verzorgde dienstverlening.

 Bezoek vrijblijvend onze website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

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

“Waardig afscheid nemen”
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De week van 14 maart was het ‘leef-
week’ bij Chiro Hofstade. Dan woont de 
leiding een weekje in de lokalen. Op 
woensdagavond betekende dat: samen 
wraps eten en daarna gezellig buiten 
zitten rond een vuurtje. Voilà, we zit-
ten meteen in de sfeer… want dit is 
wat jeugdbeweging is: samen dingen 
doen, met de nadruk op samen (en ook 
een beetje op doen 
natuurlijk). Een uit-
gelezen moment om 
eens binnen te vallen 
aan de Ossebeemden 
om wat meer te horen 
over de nakende festi-
viteiten…

Chiroproof
Hoe vier je zo’n ver-
jaardag? “Door zoveel 
mogelijk mensen 
bij elkaar te bren-
gen rond een aan-
tal gekende Chiro-
ingrediënten”, vertelt 
Wietse (leider van de 
sloebers). “We begin-
nen met een groot 
dorpsspel in groep-
jes van vijf, waarbij 
menig oud-leid(st)er  
herinneringen zal 
kunnen ophalen aan die typische 
Chirospelletjes van weleer (die de tand 
des tijds hebben doorstaan).” 
“Groot en klein kunnen meedoen”, ver-
telt Robbe (leider van de speelclub) nog. 

“Alle leeftijden zijn welkom.”
“Het spel voert je door heel Hofstade, 
en je komt langs een aantal plekken 
die je als Chirolid zeker zal herkennen”, 
vult volwassen begeleider Tim aan. 
“Heel Hofstade mag deelnemen, maar 
we richten ons vooral op mensen die 
een Chirotijd in Hofstade gekend heb-
ben en voor wie dit een aangename 

manier is om teruggeworpen te worden 
in de tijd… Wat we willen bereiken is het 
reünie-gevoel. Wie komt, kan met zijn/
haar vrienden van vroeger nog eens 
een Chironamiddag beleven. Want we 

mogen vooral niet vergeten dat het 
niet alleen een feest is voor de huidige 
ploeg, maar voor alle generaties vóór 
ons. Dankzij hen is Chiro Hofstade van-
daag wat het is: een leuke bende met 
enthousiaste leiding en een groeiend 
aantal leden.”

Terug in de tijd
“We hebben heel wat speurwerk ver-
richt om zoveel mogelijk oud-leiding 
en medewerkers terug te vinden. Via 
allerlei kanalen (ja, ook facebook, maar 
vooral via-via) zijn we al aan ongeveer 
400 mensen gekomen, die we alle-
maal gecontacteerd hebben. Zo hoor-
den we natuurlijk allerlei verhalen, uit 
de tijd dat Chiro Hofstade nog samen-
kwam in de zustersschool, wat nu De 
Kriekelaar is. Of zelfs oorlogsverhalen, 
want de Chiro (in het algemeen) werd 
opgericht in 1934”, vertelt Wietse. 

Spelen, eten en zingen  
Wat er verder nog op het menu staat? 
Een Bingospel en een lekkere barbe-
cue. Eindigen doen ze Chirogewijs met 
een kampvuur.  Maar geen vuur zonder 
zang. Daarin wordt ruimschoots voor-
zien met een aantal geweldige optre-
dens: Dead Beat Society (met twee 
bandleden uit Chiro Hofstade), Silicon 
Carne en dorpsgenoot Ronny Mosuse 
zullen de muzikale sfeer erin brengen…  
Moeten we meer zeggen?
Inschrijven voor spel en barbecue doe 
je via 75jaarchirohofstade@gmail.com    

Tekst: Annemie Goddefroy             

75 jaar Chiro Hofstade!
HOFSTADE – Wat doe je als je 75 wordt? Vieren natuurlijk! Op 30 april is het dan ook feest bij Chiro 

Hofstade. Maar dit feest wil vooral een dankbare terugblik zijn. Als ze als groep staan waar ze vandaag 

staan, dan is dat te danken aan de vele voorgaande generaties. Tijd noch moeite werden gespaard 

om zoveel mogelijk (heel) oud-leiding en medewerkers erbij te betrekken!   
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“Beeldklanken” zegt de affiche van het 
concert. Dat roept meteen meeslepende 
muziek op bij scènes op het witte doek 
of op het podium. Die muziek zal altijd 
populair blijven, ook zingen in groep, 
maar zingen in een koor, onder deskun-
dige leiding dus, en door jongeren?
We spraken erover met Celine Van Looveren, 
dirigente van de jonge Bachkoorzangers, De 
bachanten genaamd. Vorige maand had-
den ze koordag op de grote gezellige zol-
der van Marina, zingend lid van het EBK. Een 
hele zondag oefenden ze intens de stukken 
in van het aperitiefconcert, afgewisseld met 
spelletjes, belegde broodjes en heerlijke 
zelfgemaakte desserten. Marina ontving de 
kinderen met open armen. 
“De bachanten vormen het enige jeugdkoor 
in Zemst. Het zijn voornamelijk meisjes, al 
weten de drie jongens goed hun mannetje 
te staan. Er is geen muzikale voorkennis 
vereist, alleen gewoon graag zingen. Maar 
wel vlot kunnen lezen. De jongste is acht, 
de oudste zestien. En dat lukt wonderwel. 
Waar vind je nu nog een groep jongeren 
met zo een groot leeftijdsverschil die 
samen werken aan een project als een 
concert? Dat kan alleen met zingen, met 
de stem als instrument”, zegt Celine. 
“Ja, onze oudste wordt al eens inge-
schakeld om de bende bijeen te hou-
den, zo tussen de liederen door. De 
ouderen ontfermen zich graag over de 
kleineren en die laatsten kijken maar al 
te graag naar die groten op. Zo hoort het, 
elke leeftijd zijn eigenheid. Waardering 
voor iedereen, welke leeftijd ook.” 
En de liederen. Kunnen ze die 
ook zelf kiezen?

“Natuurlijk”, bevestigt 
Celine. “Ze komen wel 
vaker met iets af, maar 
dat is niet altijd te rea-
liseren in koor, meer-
stemmig dus. Wat te 
doen is, aanvaarden 
we graag. We zin-
gen ook anderstalige 
nummers, meestal in 
het Engels. Ze zijn met 
die taal meer vertrouwd vandaag de dag, 
maar dat stelt ook geen probleem voor 
eender welk lied in een vreemde taal. Dat 
maakt juist de kracht uit van het zingen: 
melodie en woorden hangen samen. 
Voor het geheugen van kinderen dan ook 
moeiteloos op te nemen en lang vast te 
houden, of het nu moderne of oudere 
muziek betreft. We zingen alles.“
Ze treden graag op, ofwel apart, ofwel 
vullen ze mee een programma, zoals 
onlangs de grootse Carmina Burana met 
het EBK. Ook met het in opmars zijnde 
saxofoonkwartet Quatre Quart brachten 
ze een fel gesmaakt concert. “We zet-
ten nu even de lijn verder van ons eerste 
succesvolle aperitiefconcert Can You Hear 
Me? in 2014. Binnenkort dus terug samen 
met het EBK wat meer populaire muziek, 
maar in het najaar of de winter plannen 
we zeker nog een concert..” 
Celine weet de jonge zangers op hun wen-
ken te bedienen en ze vooral in een hechte 
groep te houden. De band met het EBK 
behelst niet alleen wat logistieke onder-
steuning. Muziek is het bindmiddel: koor-
zang bezielt ook jongeren, de mogelijkheid 
daartoe hoeft niet schools te zijn. Daarom 

vult de oprichting van De bachanten ener-
zijds een leemte aan in onze contreien, wat 
anderzijds later ook de doorstroming naar 
het EBK zal vergemakkelijken.
Als je graag zingt en al vlot kan lezen 
(geen noten!)?. Alle stemmen zijn wel-
kom! Ze oefenen elke woensdagavond 
van 19.15u tot 20.15u in de nieuwe 
school De Regenboog op het Molenveld 
in Elewijt. debachanten@gmail.com; 
cvanlooveren@hotmail.com. 

Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd; foto: EBK

Bachanten voor het voetlicht
ELEWIJT – Het Elewijts Bachkoor (EBK) heeft sinds eind 2013 een jeugdkoor, De bachanten, dat deze 

maand mee concerteert met de volwassenen. Het wordt een aperitiefconcert in het GC De Melkerij. 

Met bekende musical- en filmmuziek zal dat veel sentiment bij jong en oud opwekken. 

Aperitiefconcert “Beeldklanken” door 
het Elewijts Bachkoor en het jeugd-
koor De bachanten op zondag 24 april 
om 11u in De Melkerij. Kaarten aan de 
inkom aan 8 euro (inclusief drankje) 
of bij Mit Cabus op 015-615196.

De enthousiaste bachanten 
tijdens de koordag, met achteraan 
links met rode sjaal hun dirigente 

Celine Van Looveren.
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Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

De jeugdclubs haalden de mosterd 
voor hun idee in Groot-Brittannië. Daar 
wordt al sinds 1829 een roeiwedstrijd 
gehouden tussen de universiteiten van 
Oxford en Cambridge. Elk jaar zorgt dit 
evenement voor een sportief spektakel 
op de Theems, met elke keer opnieuw 
een massa toeschouwers op de oevers.
“Waarom zou dit in Zemst niet kunnen?”, 
vroegen de jongeren van Tramalant en 
De Jeppe zich af. Zij zagen meteen een 
aantal schitterende opportuniteiten: “Om 
te beginnen zijn beide jeugdhuizen gele-
gen op de oevers van de Zenne, op amper 
2,5 km van elkaar verwijderd. Daarnaast 
hebben wij het geluk dat de Zenne zich 
vlakbij De Jeppe opsplitst in een oude, 
kronkelige rivier enerzijds en een mooi, 
bijna rechtdoor lopend afvoerkanaal 
anderzijds. Op de oever van die “nieuwe” 
Zenne ligt bovendien een breed fietspad. 
Alles samen een perfect decor voor een 
roeiwedstrijd! Zie je het al gebeuren? Twee 
roeiteams naast elkaar in een nek-aan-
nekrace op het water, met honderden 
supporters die 
hun ploeg luid-
ruchtig aanmoe-
digen vanop de 
oever. Fantastisch 
toch!”
Met hun initia-
tief willen beide 
jeugdhuizen de 
Zenne op een 
positieve manier 
in de kijker plaat-

sen: “Vroeger was de Zenne een open 
riool en was zoiets ondenkbaar. Maar de 
Zenne is veranderd in een aangenaam 
kabbelende rivier, waar veel te weinig 
aandacht aan besteed wordt. Wij willen 
daar verandering in brengen!”
Wanneer het evenement plaats vindt, is 
nog niet bekend. Factoren als de weers-
omstandigheden en de waterstand van de 
Zenne spelen hierbij een bepalende rol.
'de Zemstenaar' vindt dit een schitterend 
initiatief en wil graag meehelpen aan 
het succes ervan. Daarom koppelen wij 
aan de roeirace een gokwedstrijd. Welk 
roeiteam wint de Zennerace? Tramalant 
of De Jeppe? Mail uw antwoord naar 
info@dezemstenaar.com of geef het 
in een gesloten enveloppe af in de bib 
in Zemst. Opgelet! Om discussies ach-
teraf te vermijden kan er alleen worden 
gegokt op de dag van het verschijnen van 
dit nummer. Ter info: de Zemstenaar ver-
schijnt officieel op de eerste vrijdag van 
de maand. Haast u dus een beetje!

Tekst: Paul Verdoodt

Roeiwedstrijd op de Zenne!
ZEMST/EPPEGEM – Jeugdclubs Tramalant uit Zemst en De Jeppe 

uit Eppegem slaan de handen in elkaar voor een fantastisch eve-

nement: een heuse roeiwedstrijd op de Zenne! Uw glossy maand-

blad wil dit prachtige initiatief graag ondersteunen en organiseert 

een weddingschap. Wie wint de race? De Jeppe of Tramalant? 

Waag een gokje op info@dezemstenaar.com!

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64

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

Victor Servranckxstraat 5
1982 Elewijt

015/61 17 38

Café - Feestzaal - Traiteur

IN DEN PRINS

Proef onze verzorgde snacks met verse dagsoep, verschillende 
soorten croques, scampi’s en onze spaghetti bolognaise, op 
zondagnamiddag verse pannekoeken.
Voor meer inlichtingen en/of reservaties geef ons gerust een belletje.

Nieuwe activiteiten voor 2016 met verschillende 
dansnamiddagen, zondagbrunches, salsalessen, enz....

Open ma tot za 11u30 tot (min.) 23u30 – zo van 10u30 tot 22u30. 
Sluitingsdag woensdag.

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

 

ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

E-mail: denijsj@telenet.be
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Vergezeld van twee 
Bierfeesters, Brecht 
Put en Jan-Pieter 
D’hoore, ontmoeten 
we een blije winnares.
Fan van Clouseau, 
Chris?
“Niet bepaald een 
superfan, maar ik hoor 
en zie ze graag (knip-
oogje). Fantastisch 
trouwens dat de 
Bierfeesten zo’n grote 
naam op de affiche 
hebben kunnen krij-
gen. Een dikke pluim 
voor al die gasten van 
de Chiro van Weerde.”

Keitof boekske
Chris (54), mama van 
Sarah (23) en Thomas 
(21), woont al ruim twintig jaar in Zemst. 
Na Hofstade en Eppegem heeft ze nu 
met haar partner Fred een vaste stek 
gevonden in Elewijt. “Het is best leuk 
wonen en leven in Zemst. Alles vlakbij 
en toch nog veel groen, aardige men-
sen, allerlei activiteiten. En met Odin 
is het volop genieten bij de Elewijtse 
hondenschool K.A.C.E.Z. En, by the way, 
proficiat ook met 'de Zemstenaar' hé! 
Keitof boekse, waarin ik elke maand 
weer onverwachte dingen ontdek.”
33 Bieren dit jaar, als dat maar goed 
afloopt?
“En zeggen dat ik geen druppel alcohol 
drink! Straf hé! Maar ik ga wel naar de 

Bierfeesten, voor de ambiance en de 
geweldige line up. Nu dus te beginnen 
met Clouseau. En op zaterdag wil ik 
zeker Regi en School is Cool meepik-
ken”.
Dat Chris de zaken nuchter bekijkt, 
daar twijfelen we niet aan. Maar of de 
naar schatting 7500 andere bezoekers 
dat ook zullen doen, is een ander paar 
mouwen.
Brecht: “Met Clouseau erbij zitten we 
nu aan drie dagen. Een hele karwei 
voor al onze medewerkers. Op vrij-
dag en zaterdag zakken de jong-
ste jaren telkens zo’n 2000 à 2500 
mensen af naar het Ketelveld. Voeg 

daar de – reeds op 
volle toeren draai-
ende – voorverkoop 
bij, dan zijn er dat 
op donderdag zeker 
2500 extra. Zowat de 
maximumcapaciteit, 
vooral inzake secu-
rity. Gelukkig heb-
ben we een nog wat 
grotere tent kunnen 
vastkrijgen.”

Belle Hélène
Jan-Pieter: “Dit jaar 
gaan we voor het eerst 
zondigen. Naast bier 
zal er ook uitzonder-
lijk cava geschonken 
worden. Maar alleen 
op donderdag, omdat 
het Clouseau is.”

Brecht: “Van bier gesproken. Dé 
smaakmaker dit jaar is een goud-
blondje met zachte afdronk en mid-
dellange bitterheid. Eentje van eigen 
bodem, van brouwerij De Hoorn in 
Denderbelle. Alcoholgehalte: 7%. 
Naam: Arthur’s Legacy Belle Hélène. 
Een mondvol, ook en vooral qua 
smaak.” Het water komt me al in de 
mond, jongens. Dat het maar rap 
Bierfeesten zijn!
Op www.weerdsebierfeesten.be, 
Facebook en Twitter vind je alle info..
info@weerdsebierfeesten.be, tel. 0473/ 
45.33.93. 

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Bierfeesten, versie 33.0
ELEWIJT – Zin om te bewegen. Dàt was de titel van de Clouseau-single die we zochten in de prijs-

vraag van onze decembereditie. Dat wist ook Chris Herickx, winnares van het combiticket ter waarde 

van 40 euro, goed voor drie dagen plezier op de 33ste Weerdse Bierfeesten. Zin om te bewegen zal ze 

hebben, zeker op donderdag 5 mei als Koen en Kris Wauters de Weerdse wei zullen inpalmen.

Jan-Pieter D’hoore en Brecht 
Put flankeren met plezier Chris 
Herickx. Ook zij geniet zichtbaar.
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Het steakfestijn van VK Weerde was een groot succes. FC Eppe-gem was andermaal talrijk aanwezig en dat werd gewaardeerd door bestuursleden en werkers van de club, die graag poseerden voor een leuke foto. De steak, de ontvangst en de sfeer waren voor iedereen top!

Wekelijks organiseert Voetbalschool Eppegem-Zemst om beurt een bijeenkomst voor de allerklein-
sten (vier tot zes jaar). Dit is een open training voor kinderen die willen recreatiespelen en voetballen. 
Ieder kind krijgt de kans om zich in te schrijven. Op de foto de dappere spelertjes met hun trainers, 
omringd door ouders en sympathisanten.

De Weerdse Shortcuts kennen we sinds 1996 als vaste waarde op Woitrock met 

Pinksteren. Sinds vorig jaar “nodigen ze ook uit” voor een intiemer concert in het 

voetbalchalet van Weerde.  Zo ook op 19 maart j.l. Paella, stoofvlees met friet en af 

en toe een drankje... Enkele honderden aanwezigen genoten van een stevige set. 

Volgende afspraak met Sinksen! 

Marc Van Wayenbergh vierde zijn 50ste verjaar-
dag tijdens de voetbalmatch FC Eppegem-FC 
Diest. In Schotse kledij moedigden Wim Van 
Wayenbergh, Droes, Johan Bosmans, Gina Tem-
mermans en Mark Van Wayenbergh de ploeg 
aan, en met succes. FC Diest kreeg een moker-
slag en meteen deed FC Eppegem een grote 
stap naar de titel.
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De kinderen van de eerste kleuterklas van Turnkring Excelsior Eppegem laten hun 

energie vrij in de Waterleest in Eppegem. De meisjes leren de vaardigheden en 

groeien elke week. “Op naar de top”, zeggen begeleiders Chalotte Mergaerts, Shana 

Van Moer, Saskia Peeters en Bram Van Steenbergen in koor.

Op het jaarlijks turnfeest van Turnkring Thorho 

Hofstade toonden meer dan 250 gymnasten 

hun kunnen. Als centrale thema werd “Mada-

gascar” gekozen. Het was een mix van dans 

en acrobatie. Op de foto de kleinsten, die er 

een heus kinderfeest van maken. 

Volleybalclub HZ’93 gaat er flink op vooruit, vooral inzake jeugdwer-
king. Enkele jaren geleden had de club maar één jeugdploeg, nu 
tellen ze er al zes. Voor de jongeren vanaf zes jaar organiseert HZ’93 
de Bewegingsschool op zaterdag van 10u tot 11u30 in de sporthal in 
Zemst. Info: frank.dhondt@hz93.com Op de foto de U17-meisjes.
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De sportievelingen van badminton Elewijt doen 
er iets aan om jong te blijven. Elke zaterdagvoor-
middag en donderdagavond zijn ze actief in de 
Waterleest in Eppegem. 

Voor de grote quiz van Neos Zemst kwamen 11 ploegen (43 deelnemers) opdagen. Vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen werden zo goed mogelijk beantwoord. Uitein-delijk zegevierde de ploeg “De Vervolgers”. Zij mogen gratis deelnemen aan de barbecue van Neos Zemst, eind juli.

Gunji Cornelis, zoon van Bakkerij Gunter, werd negen jaar en dat werd gevierd met zijn vriendjes op skeelerpiste Waterleest in Eppegem. Na een training werd Gunji let-terlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Aan pannenkoeken, taart en drankjes was er geen gebrek. 

Willy Becq leerde de Zemstenaars Schladming kennen. Nadat de bierhandelaar met enkele 

Zemstenaars bijna 40 jaar geleden terecht kwam in de Oostenrijkse Schladming, waren er meer 

dan 50 Zemstenaars op vakantie tijdens het krokusverlof. Op de foto een groot deel hiervan ver-

trekkensklaar om met de slee te gaan “rodelen”, na eerst een glaasje te hebben genuttigd in de 

Hochwurzenalm, bij de Zemstenaars ook gekend als “het konijnenkot”.



27

Fo
to

’s
: J

ea
n 

An
dr

ie
s

De “Dag van de Zorg” in Villa Clementina was een groot suc-ces. Doorlopend was er geleid bezoek mogelijk met voorstel-ling van de dagelijkse werking. Alles was aanwezig: bar met drankjes en allerlei snoepjes, ritjes met paard “Basiel” en kar, een springkasteel en een kinderboerderij. De voorstelling met de poppenkast werd door de jongeren talrijk bijgewoond.

Belgie U17 oefende vijf dagen op de terreinen van FC Eppegem. Ze gingen graag op 

de foto met hun trainers en begeleiders voor het archief van de club.  Onder deze 

kandidaat Rode Duivels zitten er enkele met een bekende (voetbal)vader: Mile Svilar 

(Anderlecht) en Xian Emmers (Internazionale).

Begin maart nam de Welzijn- en Gezondheidsraad 

Zemst deel aan het jaarlijks terugkerend evene-

ment SWIMSO t.v.v. MS patiënten. Annick, Leen, Veerle, 

Gerarda, Tina en Jan zwommen samen 2.650 meter, 

goed voor een cheque van 250 euro.

Zaalvoetbalclub Black Stars Eppegem en de Muco Vereniging organi-

seerden hun vierde eetfestijn ten voor het goede doel Op 12 maart werd 

in Het Assebroek de kleine Matteo extra in de bloemetjes gezet door de 

talrijke aanwezigen. 
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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

bvba

Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
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Didier was vijftien. Twee jaar jonger dan zijn zus Christiane. Strenge 
opvoeding, ijzeren discipline. Vader, altijd met de fiets naar de 
fabriek, in wisselende ploegen, zes-twee, twee-tien. Daarbij nog 

beesten houden en het land bewerken. Moeder: wassen en plassen, 
de koeien melken. Nooit eens op vakantie. Nooit eens weg. ’s Zaterdags 
in bad, ’s zondags naar de mis. Moeder en dochter naar de vroegmis, 
vader en zoon naar de hoogmis. Daarna mocht Didier samen met zijn 
zus naar de bib. Ondertussen maakte moeder verse soep, gaarde het 
gebraad. Ging vader een kaartje leggen in het dorpscafé. Met enkele 
pintjes erbij. Een vast ritueel.

Een zonnige zondag in mei. Didier was nagenoeg alleen in de bib. Zijn (onder)
lichaam in volle ontwikkeling, gluurde hij naar de boeken voor volwassenen. 
Stootte bij de letter B op Boon, Louis Paul. Mieke Maaike’s obscene jeugd. 
Nam het uit het rek, las er stiekem wat in en moffelde het onder zijn trui. Aan 
de kassa betaalde zijn zus keurig voor vier jeugdboeken.

Na het middagmaal genoten zijn ouders voldaan van een stevige, wel-
verdiende middagdut. Naar de Chiro mocht hij niet. Dus trok hij zich terug 
op zijn kamer, die hij wegens plaatsgebrek moest delen met zijn zus. 
Waar ook haar rijpere vriendin Francine af en toe langskwam en ver-
telde over het kotleven in Leuven. Didier las snel. Met oortjes die alsmaar 
roder werden. Eén hand onder het deken. Loensend naar de giechelende 
meisjes. Tot Francines nieuwsgierigheid gewekt werd. Op een moment 
dat Christiane even uit de kamer was, dook zij bij Didier in bed. Even 
later kwam Christiane terug. Zij schrok, maar Francine, half naakt reeds, 
sleurde haar erbij. Zij aarzelde, maar kon niet weerstaan. Een wereld ging 
open. Hijgend ontdekten zij elkaars leuke, levende lijven. Mieke Maaike 
werd in één ruk uitgelezen. Het zondagse genot werd een vast ritueel. 
Een hete zomer lang. Tot… Francine niet meer kwam. 

Maanden later duwde zij een kinderwagen door de stoffige straat. 
Glurend naar het raam van de kamer waar het allemaal begonnen was. 
De kille kamer waar Didier nu eenzaam boeken las. Christiane bleef op 
kot in Leuven. 

AL

bekeken
Scheef
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Onze voetbalclubs onder de loep
ZEMST - Het einde van de competitie 2015-2016 nadert. Wij stuurden Jean op pad voor een stand van 

zaken bij onze ploegen en doelschutters.

Voorstelling KFC Eppegem bij het begin van het seizoen met kern, bestuur en sponsors.

Yannick Ickmans, Nico Van 
den Bempt en Ilja Laurent

KFC Eppegem (Eerste plaats 
met 60 punten) _ Met nog vijf wedstrij-
den voor het einde van de competitie 
kan het voor KFC Eppegem nog moeilijk 
verkeerd gaan. Promoveren naar de ver-
nieuwde vierde klasse (volgend seizoen 
derde klasse) is een feit. De titel wenkt 
en dat zou een bekroning zijn voor het 
werk van het bestuur, de sportieve staf 
en de kern. De accommodatie, met drie 
velden en de bouwplannen voor een 
tweede tribune zijn er. Jan Asbroeck, 28 
jaar bestuurslid, waarvan ondertussen 
acht jaar als voorzitter, heeft vertrouwen. 
“We zijn klaar voor vierde klasse”, zegt 
de voorzitter. “Op de sponsors kan 
de club rekenen. Garage Verstraeten 
is al 42 jaar hoofdsponsor. Acht  jaar 
geleden trokken Wim Verstraeten en 
Tania Vallinga de lijn door en beloof-
den dat te blijven doen, en ze heb-
ben met hun zoon Neal een opvolger. 
Samen met hoofdsponsors Marna, 
Uniac, Vulco, Iserbyt & Partners, een 
achttal nevensponsors en ruim 100 
medewerkers, waaronder tal van klei-
nere sponsors en spontane mede-
werkers, ziet de toekomst er mooi uit. 

De club investeerde de voorbije jaren 
in een ruime spelerskern en de uit-
bouw van de infrastructuur. We willen 
de spelersgroep met toptrainer Greg 
Vanderidt bij elkaar houden en ver-
sterken met gerichte transfers. Ook op 
gebied van veiligheid zitten we goed en 
wat de accommodatie betreft, hebben 
we de voorbije jaren geïnvesteerd in de 
aanleg van een derde voetbalveld. Er 
werd een feestzaal gebouwd aan het 
clubhuis. En we bekijken nu de moge-
lijkheid om een extra tribune te bouwen 
tussen het hoofdterrein en het B-veld. 
Die tribune wordt mogelijk deze zomer 
al verwezenlijkt, indien niet, komt deze 
er zeker nadien. We gaan zorgen dat 
onze accommodatie vierde nationale 
( derde nationale amateurs vanaf vol-
gend seizoen ) waardig is. Onze doel-
stelling is dan ook een volwaardige en 
stabiele derde klasser te worden!”
Mirko Gajanovic nam al 19 doelpunten 
voor zijn rekening. Glenn Breugelmans 
en Pieter De Wit (elk 8), Maxim 
Breugelmans (5), Pieter Crabeels en Nils 
Breuer (elk 4), Claude Vanderheyde (3), 
Achambeuau (3) en Kurt Baetens (2).

FC Zemst (Achtste plaats met 38 
punten) zette na nieuwjaar een mooie 
reeks neer van negen wedstrijden zon-
der nederlaag. Twee nederlagen op rij 
volgden met een plaats in de midden-
moot als resultaat. Het siert de club dat 
er veel gewerkt wordt met de jeugd en 
men zal daar in de toekomst de vruch-
ten zal van plukken.

Yannick Ickmans is topscorer met 19 
doelpunten. Ilja Laurent (10) en Nico Van 
den Bempt (9).

KCVV Elewijt (Tiende plaats met 
28 punten) speelt een rustig seizoen 
met een plaats in de middenmoot.  Er 
wordt voluit gewerkt aan het nieuwe 
seizoen. Met een hard werkende voor-
zitter als Rudy Bautmans en trainer en 
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Mark Van Steenwinkel

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

Alle natuursteen-, vloer- 
en tegelwerken
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Krstan Gajanovic en 
Fernand Micaj

Tristan Cuyvers
V.l.n.r.: Benny De Backer, kapitein Barry 

D’Hoineen Gregory Cox . 

De damesploeg van FC Zemst

Jorn Reszszynski, omringd door Glenn 
Hertmans en Kjelle Vervoort

voetbalkenner Gunter Vercammen met 
een cursusdiploma, kijkt de club met 
vertrouwen uit naar volgend seizoen. Met 
spits Makengele (Hever) en Mensah (GR 
Katelijne) deed de club al goede transfers.

Jorn Reszszynski is het goudhaantje 
met 15 doelpunten. Glenn Hertmans 
(12), Robin Cauwenberghs en Kjelle 
Vervoort (elk 5), Wouter De Clercq 
(4), Vandenwijngaert (3) en Gunter 
Vercammen (2)

VK Weerde (17e plaats met 16 
punten) kreeg geen loon naar werken. 
Scoren is het groot probleem. De ploeg 
vecht tegen de degradatie, maar met 
de ingesteldheid en hard werken van de 
sportieve staf en de spelerskern is in de 
laatste rechte lijn nog alles mogelijk. 
Met 4 op 6 tegen Hever en Vossem is de 
ploeg op de goede weg.

Gregory Cox (6), Hevia Carretero (5), 
Benny De Backer (2).

FC Eppegem B (Vierde plaats 
met 45 punten) speelt een seizoen 
met wisselende uitslagen. Een ere-
plaats zat er lang in, een derde plaats 

zou mooi zijn voor een ploeg die nooit 
met dezelfde spelers speelde.
Krstan Gajanovic (9), Fernand Micaj (8), 
Dario Peeters (6), Gregory Coppens (4), 
Lenny Noe (4), Ziggi Bruyndonckx (2).

Verbr. Hofstade (13e plaats met 
16 punten) lonkt naar betere tijden. 
De handen worden in elkaar gesla-
gen om er volgend seizoen, met een 
goede sportieve staf, breder bestuur, 
een homogene kern en meer spontane 
medewerkers 
opnieuw een 
mooie club 
van te maken.
Tristan Cuyvers 
(11), Chakir 
Darkaoui (6), 
Tom Janssens 
en Arnout De 
Muynck (elk 3), 

Mike Morry, Pieter Van Dessel en Kevin 
Bouckhuyt (elk 2).

KCVV Elewijt B (16e 17 p.) is een 
vriendenploeg die elke week probeert er 
het beste van te maken. Een te kleine 
kern is het groot probleem.

SK Laar vecht tegen de degradatie 
in de eerste afdeling KVV Antwerpen. 
“Het is kantje-boordje. In cruciale wed-
strijden hebben we te weinig punten 
behaald. Veel jonge spelers werden 
ingeschakeld en zijn een waarborg voor 
de toekomst. De reserven spelen in 
de middenmoot, de veteranen worden 
wellicht kampioen en de jeugdwer-
king doet het goed”, zegt voorzitter Jan 
Emmeregs.

Dames Zemst scoorde in de 
heenronde al een totaal van 62 doel-
punten. Cato Peeters en Elien De Jaeger 
namen elk 23 treffers voor hun reke-
ning. Emma Huyghe is de assist-
koningin en heeft een groot aandeel in 
het succes van de homogene dames-
ploeg. Ook in de terugronde trokken de 
meisjes de positieve lijn door.

      Tekst en foto’s: Jean Andries
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•  Doordachte vormgeving in  
detailronding 

•  Eigen matrijzen voor  
MONO-BLOC vormgeving 

•  Verbindingen door volbad  
lassing (geen schroeven) 

•  Gepatenteerde gelaste scharnier-
systemen in aluminium met 
roestvrije (INOX) scharnieren 

•  Alle RAL kleuren of zelf- 
reinigend krasvrije structuurlak-
ken 

Exclusief in kwaliteit

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst 
tel. 015 41 41 42  - fax 015 41 41 44

www.alupoort.be - info@alupoort.be

•  30 jaar garantie op filiforme  
corrosie 

•  15 jaar qualicoat garantie op het 
lakwerk 

201108ZemstenaarAdverts.indd   1 23/08/11   01:04
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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

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN 
CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

Hofstadeveld 35 - 1981 zemst - Hofstade
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
dirk.verbestel.bvba@telenet.be

bvba
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Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

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

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

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

GSM 0475/869 163

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

William Tesseur, beter bekend als Jom, is 90. Hij is niet meer 
zo goed te been, maar zit nog vol verhalen. Over het ouder-
lijk huis in Houtem waar zijn jongste broer Louis nog woont. 
Over WO II die begon toen hij 15 was. Over zijn legerdienst bij 
de bezettingsmacht in Duitsland. Maar vooral over fietsen. 
Zijn grote liefde. Naast zijn overleden vrouw Jeanneke van 
de Flup en zijn huidige vriendin Florreke, natuurlijk.

Als Jom over de vele fietstochten met zijn vrienden praat, 
glinsteren zijn ogen. “Een echte coureur was ik niet. Daarvoor 
reed ik iets te traag, maar om naar de Ardennen te fietsen en 

terug, daar draaide ik mijn hand niet 
voor om.”

Gevraagd naar zijn mooi-
ste fietstocht antwoordt 
hij zonder aarzelen: “Die 
naar Lourdes. Ik was toen 

68 en met een groep van 
30 gepensioneerden zijn we 

in negen dagen naar Lourdes 
gereden. 160 km per dag. Van hotel 

naar hotel. We hebben toen zelfs een oorkonde van de bis-
schop van Lourdes gekregen. En weet je, de dag nadat we 
in Lourdes aangekomen zijn ben ik nog de Col du Tourmalet 
opgereden. Man, met die reis heb ik achteraf nogal gestoeft”, 
grinnikt hij.

Ondertussen woont 
Jom al een jaartje 
in woonzorgcen-
trum Releghem, 
maar eenzaam 
voelt hij zich 
niet. “Mijn bobijn-
tje mag dan mis-
schien aflopen, 
maar ik geniet van 
de bezoekjes van 
Florreke, Louis, 
mijn kinderen en 
kleinkinderen. Als 
ik die zie, dan voel 
ik mij goed.” 

Ça va?

Onder het motto ‘Het leven is al grijs genoeg’, kijkt onze reporter Zemstenaars recht in de ogen met één 

vraag op de lippen: “Dag mevrouw. Dag meneer. Ç a va?” Deze maand: Jom, de fervente fietser.  

Tekst en foto: Annick Colman

Jom, de verteller.
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Wie kent niet het olijke driespan Frankie 
Loosveld, Guido Pallemans en Michel 
Drets van Cynalco Medics? Wie herinnert 
zich niet de succesvolle en bekroonde 
humoristische tv-reeks van Woestijnvis 
uit 2005? In aflevering 11 is de bewuste 
scène te zien, opgenomen in het Bloso 
Domein van Hofstade, waarbij Michel 
Drets, één van de hoofdpersonages, op 
een paal in het water staat.
Bij de Vlaamse administratie gingen er 
stemmen op om de waarde van die paal 
in het Vlaamse showbizzlandschap in 
de verf te zetten, als verwijzing naar de 
impact van televisie op het dagelijkse 
leven van de Vlaming. Daarom zou de 
paal opgenomen worden in een fiets- 
en wandelparcours in het domein van 
Hofstade en ook in de lijst van bouw-
kundig erfgoed van onze gemeente. 
Er is immers onlangs op gemeentelijk 

niveau beslist om in 
samenwerking met 
VVV Toerisme bordjes 
aan te brengen aan 
waardevolle panden 
en ander waarde-
vol erfgoed in Zemst, voorzien van de 
nodige tekst en uitleg. Zo ook die paal.
Maar Waterselect NV besliste daar 
anders over. Die aannemer kreeg de 
opdracht om dringende werken uit te 
voeren aan de vijvers in het domein. 
U raadt het al: bij waterbouwkundigen 
steken palen aan de rand van het water 
hun ogen uit. Ze staan voor hen dik in de 
weg om de noodzakelijke werken aan 
de oevers te kunnen uitvoeren. Koele 
zakenlui hebben nu eenmaal geen oog 
voor nostalgisch geladen obstakels.
Maar het is nog niet te laat: de Zemstenaar 
startte een petitie voor het behoud van 

die ene paal, omdat het de paal is van 
Michel Drets die het domein mee zijn 
aantrekking verleent. Aan de oever waar 
de camera stond, vind je het nodige om 
onze actie te steunen. Ga dus nog eens 
op uitstap in het prachtige domein, beste 
lezer, doe een kleine moeite en teken 
mee de petitie. Niet alleen de vis van de 
woestijn en de hond van de Zemstenaar 
zullen u eeuwig dankbaar zijn, ook menig 
wandelaar en fietser die er op zijn route 
een interessante halteplaats bij wint. 
Daarenboven ook de gemeente Zemst 
die een publiekstreffer rijker zal zijn.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jean Andries

Red de paal van Michel Drets
HOFSTADE – Sport Vlaanderen wil van enkele ver-

ouderde elementen uit zijn lange bestaan af. Zoals 

hun eigen naam Bloso bijvoorbeeld. Maar ook antie-

ke opbergkasten, rekken, netten, ballen, linten, dob-

belstenen, pijltjes en…. zelfs een paal. Niet zomaar 

een balk, neen een heel bijzonder exemplaar: het 

gaat om de beruchte paal van Michel Drets uit het 

tv-programma Het Eiland.

Moet een waardevolle paal 
wijken voor oeverwerken? 
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FC
Frederic Cluckers

Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99

www.fcschrijnwerk.be
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In de watten leggen 
Ann speelde al lang met het idee om 
als zelfstandige iets te ondernemen. 
Ze vond nog maar weinig voldoening 
in haar vorige job. Ann wil mensen ver-
wennen en in de watten leggen. Toen 
ze op het idee kwam om een B&B te 
openen, stapte Guido direct mee in 
haar droom. “Ann moet iets doen dat ze 
graag doet!”

Helse zoektocht... 
De zoektocht naar de ideale woning 
duurde langer dan verwacht. Na vijf jaar 
had Ann de hoop bijna opgegeven, tot 
Guido een geschikt gebouw in het oog 
kreeg. Guido reed met zijn fietsclub 
geregeld langs de Leuvense Vaart, 
waar hij hun toekomstige B&B zag lig-

gen achter hoge bomen. Hij nam Ann 
er mee naartoe. Ze was eerst nogal 
argwanend: “Zoiets groot, met een seri-
eus prijskaartje”, maar ze besloten er 
samen voor te gaan.  

... fantastisch resultaat
De kinderen van Ann en Guido waren 
dolenthousiast: “Echt iets voor ons 
mama!” Bij de familie duurde het 
iets langer voor ze mee waren in 
hun verhaal. Zij zagen natuurlijk de 
grote werken die ermee gepaard 
zouden gaan. Maar nu komen ook 
zij hier met hun vrienden op bezoek. 
Op zo’n momenten voelen Ann en 
Guido dat ook hun familie trots is op 
wat ze in anderhalf jaar verwezen-
lijkt hebben. 

Keuzes maken 
Ann en Guido voegen er eerlijk aan toe dat 
het proces van begin tot einde heel wat 
met zich meebracht. Ze tekenden alles 
zelf uit. Met stiften, papier en een meetlat 
bekeken ze hoe ze alles wilden indelen 
en waar wat moest komen. Na verloop 
van tijd bleek ook dat alles, afgezien van 
de buitenmuren, vernieuwd moest wor-
den. Er kwamen verschillende firma’s 
met voorstellen, waaruit ze een keuze 
moesten maken. Om nog maar te zwij-
gen over de vele vergunningen. Gelukkig 
is ondertussen alles achter de rug en zijn 
ze klaar om hun gasten te verwelkomen. 

Lekkere ontvangst 
Aquarand is er in de eerste plaats als 
B&B. Bij aankomst ontvangen de gasten 

HOFSTADE - De winter blaast zijn laatste adem uit en de lentezon doet langzaam haar intrede. Geen 

beter moment voor B&B Aquarand om de deuren te openen. Een adembenemende locatie met een 

charmante gastvrouw en gastheer én onze avond kon alvast niet meer stuk. 

Aquarand: waar rust troef is
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een hapje en een drankje, ‘s ochtends 
verzorgt Ann het ontbijt en op vraag van 
de gast is ook een huisbereide avond-
maaltijd mogelijk. Verder kan de polyva-
lente zaal afgehuurd worden als ruimte 
voor een vergadering of een familiefeest. 
Hierbij biedt Aquarand de mogelijkheid 
om samen te werken met een traiteur. 

Kers op de taart
De grootste troeven van de B&B, vol-
gens Ann en Guido, zijn de omgeving,  
de rust en de vlotte bereikbaarheid. 
Aquarand ligt op het jaagpad aan 
de vaart Mechelen-Leuven, volledig  
in het groen en vlakbij verschil-
lende fietsknooppunten. Tegelijk ook 
niet ver van de steden Mechelen, 
Leuven, Brussel en Antwerpen. 
Ook Planckendael en het Sport 
Vlaanderen Domein Hofstade liggen 

op stap-/fietsafstand van de B&B. Het 
complex beschikt over vier zeer ruime 
en comfortabele kamers, waarvan 
één luxekamer, elk met eigen sani-
tair, wifi, tv en alle modern comfort. 
Ann en Guido hopen tegen volgende 

zomer ook over een eigen wellness te 
beschikken. De plannen liggen alvast 
klaar om aan de slag te gaan. 
Tekst: Maaike De Donder, foto's: Jean Andries

Meer info en reservatie
www.aquarand.be
Facebookpagina: Aquarand 
Reserveren is mogelijk via de website, 
per telefoon/mail/bericht via facebook 

"Elke gast moet zich 
hier thuis voelen!"

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen
 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53

walterdekok@telenet.be

Buitenschrijnwerk

Mijn favoriete plekje in Zemst is de 
Nayakker. Toen ik klein was, fietste ik er 
dikwijls langs met mijn zus en ouders als we 
bij de oma en opa op bezoek gingen. Als 
we geluk hadden, reden we op de terugweg 
dan langs den Boere (kleine linde).

Ontbijten met klasse en in alle rust.

Yana, Guido, zoon + 
hond (?) en Ann zien het 

helemaal zitten.
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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We vertonen de broeierige who done 
it-movie La Isla Minima op dinsdag 
12 april, een echte 
cinemafilm met in 
één van de hoofdrol-
len de moeraslanden 
van het kleine eilandje 
waar deze thriller zich 
afspeelt. Een tweede 
vertoning, op dinsdag 
26 april, is het overdon-
derende Land Of Mine.  We hebben nog 
geen zekerheid over de screeningperiode, 
dus volg zeker “de filmerij” op Facebook. 
Een druk muziekprogramma volgt 
op 14, 15 en 16 april. We starten met 

de geweldige en beruchte bluegrass/
punkband The Give’Em Hellboys uit 

Edmonton met als 
support de Oostendse 
all things twang band 
Saddle for Sale. Vrijdag 
15 april is het reg-
gae night in Zemst. 
Rootman J & The Zion 
Youth Crew stellen hun 
nieuwe cd voor. Top 

roots reggae bezetting!  Als aftershow 
speelt het Brussels collectief Atomic 
Spliff. Zij werden onlangs in Frankrijk 
verkozen als reggae révélation de 
l'année en speelden op alle grote fes-

tivals in Europa. Een unieke kans om 
ze in zaal bezig te zien met live band 
in plaats van de gewone sound sys-
tem bezetting. Afsluiten doen we met 
PROSIT, een samenwerking tussen de 
Melkerij en Kristien De Proost. We selec-
teerden voor u Les Petites Et Vulgaires 
Plaisirs van het Antwerps toneelgezel-
schap Compagnie Lodewijck/Louis. Niet 
vaak te zien geweest in Vlaanderen, 
maar een echte aanrader! We sluiten 
de maand af met twee intussen uit-
verkochte optredens van Stef Bos en 
Begijn LeBleu.
Meer info: www.gcdemelkerij.be

Tekst: Jean-Marie Brassine

De Melkerij....lentehappenings
ZEMST - Ha, april, die vogeltjes, eitjes die barsten maar ook een topmaand in het cultuurseizoen. Voor we aan 

het festivallen gaan, nemen we de tijd voor enkele goeie zaaloptredens. Tot nader order nog steeds de beste 

locatie om muziek te beleven in zijn puurste vorm. Maar eerst film, twee keer deze maand. 
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Etentje bij leeshond 
levert 25 euro op 
Even gaan eten 
in de Silo’s en 
na afloop onze 
leeshond in de 
vitrine zien zitten 
op bladzijde 54 in 
ons vorig nummer. 
Dàt ons meteen, 
maar wel voor de 
eerste keer, laten 
weten en dan 25 
euro winnen. Dat 
overkwam Marina 
Janssens uit 
Hofstade. Weer zo 
een toevalstreffer zoals onze wedstrijd 
nog wel meer oplevert. Iedereen mag 
meedoen, maar mogen wij er toch wel 
op aandringen ook een telefoonnum-
mer te vermelden zodat wij de winnaar 
zo vlug mogelijk kunnen contacteren! 
Het is nooit prettig om aan de eerst uit-
gelote winnaar te moeten voorbij gaan 

wegens het uitblijven van een reactie 
op onze mail. Met een telefoonnum-
mer erbij zal de kans toch veel kleiner 
zijn dat we een andere winnaar moeten 
kiezen.
Onze hond is momenteel op vakantie. 
Deze maand hebben we een ander dier 
bereid gevonden zich te verstoppen.,Aan 

jullie om uit te vissen , welk dier en hoe-
veel keer. 
Laat ons de bladzijde(n) weten waar 
de foto’s staan waarop je het dier terug 
vindt via mail of via een redactielid, de 
bib. of het Hof van Laar vóór 15 april. Wij 
houden weer 25 euro klaar. 

(KVW)

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

• Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
• Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
• Dakgootbekleding in PVC
• Gootreparaties
• Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
• Gevelbekleding in diverse materialen

Dakwerken DE DONDER
Daalstraat 159

1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - www.dakwerkendedonder.be

De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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De nieuwe collectie zonnebrillen  
is reeds binnen.

Geniet van de lenteactie :  
'zonneglazen op sterkte, 
dit voor zowel enkelzicht als multifocaal'.

Wij adviseren u graag verder in de winkel.

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


