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Vorige maand kon u op deze bladzijde kennismaken met 

kleine Babette, dochtertje van onze hoofdredactrice Ellen en 

kersverse inwoonster nummer 23.210! En de pret kan niet op: 

deze maand zorgt Marijke van de lay-out voor nog een nieuwe 

spruit in Zemst. Eén ding staat vast: de meisjes komen terecht 

in een sprankelende gemeente met een bruisend, borrelend 

buurtleven.

Er zijn wijken in Zemst waar de bewoners een halftijdse job 

hebben aan het organiseren van barbecues, festiviteiten 

en allerlei vrolijke toestanden. Kijk maar naar de 

Tiendeschuurstraat in Eppegem, waar ze al toe zijn 

aan de vijftiende editie van hun jaarlijkse buurtfeest. 

U leest er zo meteen alles over.

Wordt er dan in Zemst nooit ruzie gemaakt, vraagt u zich 

af? Bon, er valt al eens een scheef woord, maar dat wordt 

dan wel rechtgezet tussen pot en pint. En stel nu dat het 

écht de spuigaten begint uit te lopen. Dat uw buurman het 

plezant vindt om uw vuilnisbakken in brand te steken, uw vers 

gewassen lakens met modder te bekladden of 360 volt op 

uw afsluiting te zetten? Een gratis tip van uw lijfblad: vlieg niet 

meteen naar de doe-het-zelf-zaak voor een vers geslepen 

bijl om die in zijn hersenen te klieven. Blijf kalm, beste lezer, 

zet u neer, blader even verder in dit nummer en neem in alle 

rust contact op met Andrée en Paul van Burenbemiddeling 

Zemst. Binnen de kortste keren zit u met diezelfde buurman 

op het terras bij een glas koele Pouilly-Fuissé over koetjes 

en kalfjes te keuvelen. Of over mammoeten. Of over nog 

veel meer, gelezen in het parelend nieuwe nummer van de 

Zemstenaar. Geniet ervan!

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

Paul
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Vrouwelijk technologietalent
ZEMST - Jente Claes, Kato Reynaert en Eline Angillis wonnen de prijs voor het “Gat in de Markt” van de 

Solar Olympics 2017 met hun Sofalert, een dodehoekverklikker voor fietsers.

Jade Van den Brande, Charlotte Nevens, Nikki Verreth en Lana Van Beneden bouwden Dumbo, een oli-

fant met allerlei nuttige hulpmiddeltjes voor bij het kamperen en wonnen er maar liefst twéé prijzen 

in de Solar Olympics mee: die voor Duurzaamheid en de tweede prijs voor Budget!

Beide teams lopen school bij 
de Ursulinen in Mechelen in de 
“STEM”-richting. Dat staat voor 
Science, Technology, Engineering en 
Mathematics en de opleiding wil jon-
geren aanmoedigen om zich in weten-
schap en techniek te verdiepen.
De deelname aan de Solar Olympics 
is al vijf jaar een middagactiviteit voor 
tweedejaars onder leiding van leer-
kracht STEM Wouter Van Autgaerden. 
Zeven groepjes scholieren bogen zich 
dit schooljaar over de uitdaging om een 
gadget op zonne-energie te ontwerpen. 
Het begon allemaal met het uitwerken 
van een idee…
Charlotte: “We wilden eerst een gras-
maaier maken in een de vorm van 
een olifantje, maar onze leraar gaf 
ons daarmee niet veel kans. Toen we 
samen gingen kamperen en worstel-
den met de luchtmatrassen en graag 
muziek in onze tent wilden, wisten we 
het! Dumbo zorgt voor een pomp, houdt 
een blikje koel in zijn buik, uit zijn oren 
klinkt de muziek van op onze gsm en 
omdat die dan snel plat is, voorzagen 
we een oplaadpunt.”
“Er zit ook licht en een ventilator in, “ vult 
Lana aan.
“Ja, het ene idee bracht het andere 
mee”, knikken Jade en Nikki.
“Tegen begin december moesten we ons 
idee uittypen en een plan uittekenen”, 
vertelt Kato Reynaert van Team Sofalert. 
“Dat stuurden we dan op naar de KU 
Leuven, waar twintig gadgets werden 

geselecteerd voor de tweede ronde.”
“Dan mochten we ons idee écht bou-
wen”, zegt Jente Claes. “We kregen 
honderd euro om de onderdelen te 
kopen en een zonnepaneeltje met 
batterij.”
“Op 10 mei moesten we ons prototype 
dan gaan voorstellen op de campus 
van Groep T in Leuven”, vervolgt Eline 
Angillis. “We hadden per team een 
standje en de jury kwam langs.”

Spannend
Team Dumbo herinnert zich nog goed 
hoe spannend dat was: “Voor we ver-

trokken hebben we in de hele school 
supporters geronseld. Zelfs de con-
ciërge kwam mee. Veel leerkrachten 
kwamen ons succes wensen. De direc-
teur van de eerste graad van Ursulinen 
Mechelen, mevrouw Verdoodt, stelde 
nog allerlei moeilijke vragen om ons 
voor te bereiden op de jury!”
Kato verduidelijkt: “We hebben een 
maquette en een modelvrachtwagentje 
gebruikt om het principe van de dode 
hoek uit te leggen. De jurybeslissing 
was unaniem en ze waren vooral onder 
de indruk van het idee van de laser-
stralen die zowel de fietser zelf als de 

Team Dumbo (vlnr): Charlotte 
Nevens (Zemst-Laar), Lana Van 
Beneden (Weerde), Jade Van 
Den Brande (Zemst) en vooraan 
Nikki Verreth (Mechelen) tonen de 
verschillende hulpmiddelen die ze 
in Dumbo bijeenbrachten
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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

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

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

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE
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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

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

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium 
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -- 
Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

info@printwinkel.com

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE

MAANDAG RUSTDAG

automobilist of vrachtwagenbestuurder 
verwittigen!”
Jente legt uit: “Het toestel detecteert 
wanneer je linkerkant minder dan één 

meter van een voertuig af is. Dan gaat 
als alarm een laserstraal aan weers-
zijden van je fiets naar voor schijnen. 
Tegelijkertijd schijnen twee stralen in 

de cabine van de auto of vrachtwagen 
om ook de bestuurder te waarschuwen.”

Niet alleen waren de twee teams de 
jongste deelnemers, ze waren ook de 
enige meisjesploegen die deelnamen 
aan de Solar Olympics en zitten alle-
maal in dezelfde klas! 
Of ze nog advies hebben voor toekom-
stige zonne-olympiërs?
“Niet opgeven!”, suggereert Lana Van 
Beneden van Team Dumbo. “In som-
mige teams hebben deelnemers afge-
haakt in de loop van het jaar. Wijzelf 
hebben ook wel gevloekt op ons tijds-
intensief papier-mâché ontwerp. We 
hebben zelfs in de paasvakantie door-
gewerkt.”
“Maar het heeft wél resultaat gehad!”, 
glunderen de anderen!

We wensen de dames een rijkgevulde, 
succesvolle technologieloopbaan en roe-
pen investeerders op om hun gadgets te 
produceren en op de markt te brengen!

Tekst: Ilse Van de Velde, foto's: Ilse Van de 

Velde en Jean Andries

Team Sofalert (vlnr): Eline Angillis (Weerde), Jente Claes 
(Zemst-Laar) en Kato Reynaert (Hofstade)
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#laarislife
ZEMST-LAAR – Sinds enkele maanden zie je op sociale media de trending hashtag #laarislife bij 

foto’s, filmpjes en teksten. Nu is de spreuk ook te bewonderen op truien, die massaal gedragen wor-

den in Zemst-Laar. Wat is het verhaal achter die hashtag? En hoe slaagden twee niet-Larenaren erin 

om de hechte dorpskern van Laar zo te enthousiasmeren voor een trui? 

Het begon allemaal in de kleedkamers 
na het voetbal. De spelers van SK Laar 
namen na winst foto’s van hun ploeg 
en plaatsten ze op sociale media met 
de hashtag #laarislife. De hashtag 
werd opgepikt door andere Larenaren 
die de spreuk gebruikten bij verschil-
lende foto’s en gebeurtenissen om aan 
te geven dat ze trots zijn op hun dorp. 
Het werd zo stilaan een trend om met 
de leuze aan te duiden dat je blij bent 
deel uit te maken van de kleine Laarse 
gemeenschap. 

Als grap binnen het voetbal kwamen 
Lars Thirion en Kevin van Calck op het 
idee om de hashtag op truien te laten 
drukken via Lakkebikes, de winkel 
van Lars. Ze droegen de truien voor 
de eerste keer in de hut op de kerst-
markt van 
Laar. Andere 
L a r e n a r e n 
spraken hen 
meteen aan. 
“Oh, zo leuk!” 
en “Kan je die truien kopen?” Kevin 
begon al snel bestellingen neer te 
kribbelen en ging die avond met een 
bierkaartje vol namen en maten naar 
huis. Van het één kwam het ander en 
intussen hebben ze al honderd truien 
verkocht. 

Kevin: “Het is eigenlijk een uit de hand 
gelopen grap. We hadden nooit ver-
wacht dat de truien zo’n succes zouden 

hebben. Maar door ze te dragen, maken 
we er reclame voor en verkopen ze zich-

zelf.” Volgens 
Lars hebben 
de truien hun 
succes te 
danken aan 
het feit dat 

Laar zo’n hecht dorp is. Zoals ze het zelf 
zeggen: “Laar is geen dorp, het is een 
levensstijl.” 

Of de jongens nog ambitie hebben? 
Lars: “We denken erover na om een 
zomercollectie te maken, zodat we 
ook in de zomer kunnen tonen dat 
we trots zijn op Laar. Maar het moet 
wel klein en ludiek blijven, we hebben 
zeker geen grote plannen. Voorlopig 

verdienen we er ook niets aan.” Ze 
doen het omdat ze geëngageerd zijn 
voor hun dorp. Kevin: “Het is een mooie 
extra dat we Laar op die manier weer 
wat meer in de verf hebben kunnen 
zetten in Groot Zemst.” Daar kunnen ze 
alvast zeker van zijn, Laar is dan ook 
trots op hen! 

Tekst en foto: Laura Schoevaers

“Laar is geen dorp, 
het is een levensstijl”

Lars en Kevin bij 
Vanessa, de bazin 
van het dorpscafé. 
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Bistro la Bionda zoekt flexijobbers en studenten 
om ons team te versterken!

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
Specialiteit:

antiaging behandeling gelaat

Nieuw:
• Nannic de perfecte strijd tegen

veroudering
• Huyaluronic behandeling Klapp e.a.     

• Microdermabrasie succes bij
beroemdheden en in de media
• Skinstimulator versterkend

programma voor de gelaatsspieren
• Natuurlijke behandeling Dr. Renaud

bloemen en planten
• Ontharen met was en body sugar

• Hand-en voetverzorging
• Lichaamsverzorging

• Medex kleipakking en massage
• Klapp benenpakking met

mechanische lymfedrainage
• Nannic slim & firm – actief

verwijderen van vet en cellulitis
• Permanente make-up ogen en

wenkbrauwen
• Zonnebank

Producten: Klapp Dr.Renaud Nannic
Gehwohl make-up  Eva Garden
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be
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KWB Weerde 70 jaar
WEERDE - Dat het in “Weit” leeft, is algemeen geweten. De kleinste deelgemeente van Zemst heeft 

een actief verenigingsleven en de plaatselijke KWB is daarin een belangrijke motor. Huidig voorzitter 

Bart Tanghe en vorig voorzitter Ronald Hoogsteyn vertellen ons het geheim van hun succes…

Zijn er nog overlevenden uit de 
beginperiode?
“Ja!” Ronald zwaait met een ledenlijst: 
“Georges Van Asbroeck was op 1 febru-
ari 1947 één van de medeoprichters en 
is nog altijd lid, al zeventig jaar dus!”

Wat is de sleutel van jullie succes?
“Het hebben van een eigen zaal is wel 
iets dat mogelijkheden schept om 
gemakkelijker - en goedkoper - acti-
viteiten te kunnen organiseren, alleen 
of met anderen. Dat we de accommo-
datie ook verhuren aan derden draagt 
bij tot de bekendheid van onze werking. 
Momenteel hebben we zo’n driehon-
derdzeventig leden en zijn we één van 
de grootste KWB’s van Vlaams-Brabant.
Eén van de eerste leden, Constant 
Tambuyser, gaf een deel van zijn tuin af 
en het toenmalig bestuur begon eigen-
handig te bouwen met ongeveer alles 
wat ze konden bemachtigen. Het verhaal 
gaat dat het dak steunt op treinrails! In 
1953 al was de inhuldiging, dus ze lieten 
er geen gras over groeien. We blijven ook 
voortdurend investeren: de laatste jaren 
hebben we het dak vernieuwd en de 
keuken uitgebreid en gemoderniseerd. 
Prompt verschenen drie mannenkook-
clubs op de eerstvolgende info-avond!”

Welke activiteiten bieden jullie zoal 
aan?
“De tweede pijler van ons succes is de 
diversiteit van ons aanbod: we hebben 
dit jaar een veertigtal verschillende acti-
viteiten gaande van pingpong, moun-
tainbiken en darts over kaartavonden, 

EHBO, rij-opleiding tot gin-tasting . 
Helemaal in het begin was er zelfs een 
toneelkring! We werken hiervoor samen 
met veel andere verenigingen die hun 
expertise kunnen tonen in onze zaal. 
Daarnaast geven we onze leden alle 
kansen om hun eigen passie te delen, 
wat ze met veel meer verve doen dan 
veel lesgevers van KWB-nationaal. 
Ronald geeft bijvoorbeeld een cursus 
risico-analyse waarop andere KWB’s uit 
de wijde omtrek inschrijven.”

Welke activiteiten vinden jullie zelf 
het meest memorabel?
Bart: “De Zomerfeesten en de Hel van 
Weit zijn onze publiekstrekkers. Het 
verhaal van de Mountainbiketocht illus-
treert perfect hoe wij werken: samen-
werken, eigen talenten ontplooien en 
organisch groeien!”
“Het was in 2001 de eerste activiteit 
die ik als jongere organiseerde om 

meer jongeren bij KWB te betrekken, 
vult Ronald Hoogsteyn aan. “De lokale 
club De Verbruggelingen werkte met 
ons samen. De meest succesvolle edi-
tie bracht 1765 mountainbikers naar 
Weerde! Maar we hebben ook een uit-
gave gehad toen het zo vreselijk geijzeld 
had dat zelfs het gras spiegelglad was. 
Toch kwamen toen nog driehonderd 
sportievelingen af! Intussen hebben we 
ook een Start to MTB-cursus georgani-
seerd en daar zijn drie vrouwenploegen 
uit voortgekomen!”

Tekst en foto: Ilse Van de Velde

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

Bart Tanghe, Jan 
Marquebreuq en 
Ronald Hoogsteyn 
presenteren de 
Cuvee KWB die 
speciaal voor 
het 70-jarig 
bestaan werd 
gebrouwen.
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Twee gezinnen onder één dak
WEERDE - Katelijne Juchtmans (26), Sarah Neukermans (26), Roeland Juchtmans (27, broer van Kate-

lijne) en Joke Heylen (27) en zoontje Hagar (6 maand) hebben vorig jaar besloten om als twee koppels 

een kleinschalig samenwoonproject op te starten in de Achterbroeken in Weerde. Ze kochten er een 

oude boerderij annex aanbouwwoning en binnenkort willen ze dat samen gaan ombouwen.

Roeland, hoe is 
dat gekomen? 
“Het begon als 
een gek idee. Wij 
komen met ons 
vier heel goed 
overeen en doen 
al heel wat samen. 
Op een bepaalde 
dag opperden we 
de gedachte om 
twee huizen naast 
elkaar te kopen, 
een tuin te delen 
en onze kinde-
ren later de kans 
te bieden op extra 
speelkameraadjes. 
Op de duur von-
den we het idee zo 
zot nog niet. Hoe 
meer we erover 
nadachten, hoe talrijker de voorde-
len waren die we konden bedenken 
van het samen kopen en wonen. Het 
duurde dan ook niet lang vooraleer we 
ontdekten dat we niet de enigen waren 
met een dergelijk idee, dat heel veel 
weg heeft van wat men tegenwoordig 
‘cohousing’ noemt. We kwamen terecht 
bij vzw Samenwonen Mechelen, die het 
concept van ‘samenhuizen’ in onze 
regio tot bij het brede publiek tracht 
te brengen. We wonnen meer info in 
maar uiteindelijk schrikte een te groot-
schalig initiatief van 20 woonunits in 
de Mechelse stedelijke omgeving ons 
wat af.  Zelf kozen we voor een landelijk 

en kleinschaliger alternatief, waardoor 
we uiteindelijk in Zemst belandden. 
Hier woont al familie van ons. We heb-
ben wel twee jaar gezocht om hier iets 
betaalbaars en geschikts te vinden.”

Verbouwingen op til
Joke gaat verder met het verhaal: 
“We kochten vorig jaar met vier een 
oude boerderij in de Achterbroeken. 
De bank gaf ons vieren een lening. 
Op termijn is het gebouw voldoende 
groot om twee gezinnen te herbergen. 
‘Intragenerationeel zorgwonen’ heet 
dat met een moeilijk woord. Maar daar-
naast kan het geheel ook  voldoende 

flexibel worden 
ingericht om in 
de verre toekomst 
ook zorg te dragen 
voor onze ouders. 
Concreet wil dat al 
zeggen dat we zo 
gaan verbouwen – 
de architect is al 
aan het tekenen 
geslagen - dat elk 
gezin voldoende 
p r i vé ve r t r ekken 
heeft, maar dat er 
ook verschillende 
ruimtes gedeeld 
worden. Voor elk 
gezin verbouwen 
we een deel van 
het pand tot een 
eigen wooneen-
heid met woonka-

mer, keuken, badkamer (met toilet) en 
voldoende slaapkamers; elke woon-
eenheid zal dan grenzen aan een 
ontmoetingsruimte tussen de twee, 
ons ‘kloppend hart’, waar de kinderen 
samen kunnen spelen, waar we hob-
by’s kunnen uitoefenen, samen eten, 
waar je gasten kan ontvangen. Er komt 
ook een gezamenlijk washok, een hon-
denhok voor Tasha, een berging en een 
gedeelde tuin. Ook een gedeeld bureau, 
logeerkamer en veranda kunnen daar-
bij horen. Er is voor al die renovaties nog 
wel wat werk aan de winkel, maar onze 
familie en vrienden zullen wel een 
handje toesteken. Als je met vier bent 

Roeland, Joke, Hagar,  Sarah 
en Katelijne zien samenhuizen 

helemaal zitten als 
toekomstige woonvorm.
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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

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

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

 

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

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

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

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

GSM 0475/869 163
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heb je trouwens ook een groter netwerk 
op dat vlak, hé”, lacht ze.

Waarom doen vier jonge lieden 
zoiets?
Sarah en Katelijne antwoorden in 
koor: “Het klikt gewoon tussen ons 
vier. Samenhuizen biedt niet enkel 
het sociale voordeel van leuk en meer 
gezelschap. Het creëert ook een soci-
aal netwerk waarin we elkaar kunnen 
ondersteunen bij kinderopvang (in de 
nabije toekomst), huishoudelijke taken, 
ouderenzorg (in de verre toekomst), 
enzovoort. En het geeft ook wat financi-

ele ademruimte doordat je de investe-
ringskost en gezamenlijke kosten kunt 
delen. Onze ecologische voetafdruk is 
trouwens ook kleiner. Dat speelt even-
eens mee.”

Risico’s? 
De vier jongeren zijn er zich van bewust 
dat er ook risico’s en valkuilen aan het 
samenhuizen verbonden zijn. Zo kan 
het wonen met twee gezinnen onder 
één dak in bepaalde gevallen nadelige 
gevolgen hebben op vlak van belastin-
gen, premies en sociale uitkeringen. 
Belangrijker nog is het vermijden van 

relationele conflicten. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat er bij aanvang duide-
lijke afspraken gemaakt worden en dat 
er steeds open gecommuniceerd kan 
worden. Joke: “Om dit te bevorderen 
komen we, naast dagelijkse spontane 
ontmoetingen, maandelijks één keer 
formeel samen om de gang van zaken 
te bespreken.”

Zemstenaren die hier iets in zien en 
meer info willen over het samenhuis-
concept in het algemeen: je kan surfen 
naar www.samenhuizen.be.

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Op zoek naar talent
ZEMST – De wedstrijd "Talent in Zemst" geeft al voor de vierde keer aan 

Zemstse artiesten de kans om op te treden in lokale cafés en jeugdhui-

zen. De winnaar kroont zich meteen tot openingsact van Pleinpop 2018.

“Talent in Zemst” is een organisatie van Bart Graus en Bart 
Nobels, in samenwerking met vzw Vrienden van de Muziek. 

Beide Barten geven tekst en uitleg: “Sinds vorig jaar is er, 
naast de vier (jeugd)café-avonden in september, ook een 
finale bij gekomen. De vier groepen die de meeste publieks-
stemmen halen krijgen in november in GC de Melkerij een 
podium om het publiek voor zich te winnen. Dat de formule 
in Zemst aanslaat bewijzen de cijfers: vorig jaar woonden 
21 van de 49 artiesten uit de 13 deelnemende bands in de 
fusiegemeente Zemst. In de vier (jeugd)cafés brachten meer 
dan 500 aanwezigen hun stem uit en op de finale waren 400 
aanwezigen!”

Ook dit jaar gaan ze opnieuw op zoek naar artiesten uit 
Zemst: “Alle genres zijn welkom. De enige voorwaarde blijft 
dat minstens één bandlid in de fusiegemeente Zemst 
moet wonen. Stuur vóór 1 juli een mail naar talent-in-
zemst@hotmail.com en we zoeken een plaatsje in één van 
de vier deelnemende cafés op 15, 16, 22 of 23 september. 
We voorzien mooie publieksprijzen voor de deelnemers en 

een gratis drankje voor de 
bezoekers.”

De finale is gepland op 
zaterdag 4 november in GC 
De Melkerij, met als inzet: 
Pleinpop 2018 openen! 

Tekst: Paul Verdoodt
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Senioren sporten samen
HOFSTADE – Bewegen is gezond en zeker voor senioren. Woonzorghuis  Ambroos geeft alvast het goede 

voorbeeld en nodigt alle Zemstse senioren uit om samen te komen fietsen op hun hometrainers.

Voor het vierde jaar op rij organiseert 
het team van kinesisten en het ani-
matieteam van WZH Ambroos ‘de 
week van de sport’. “Het ganse jaar 
door zijn er sportieve activiteiten voor 
onze bewoners”,  vertelt kinesist Koen 
Verlinden. “Aangepast 
bewegen staat immers 
altijd centraal. Tijdens 
de sportieve week wor-
den daarbovenop extra 
activiteiten op het getouw 
gezet, zoals waterspel-
letjes, een petanque-
toernooi, fietsen met een 
heuse rolstoelfiets, extra 
sessies groepsgym op 
muziek, en zelfs volks-
spelen die ter beschik-
king worden gesteld door 
het Sportimonium.”
“De bewoners kijken nu 
al uit naar de komende 
activiteiten”, valt Lies Van 
Mol, verantwoordelijke van 
het dagcentrum, haar collega bij. “Ons 
huis is samengesteld uit verschillende 
woningen waaronder het dagcentrum, 
serviceflats, het woonzorgcentrum, 
enz.  Tijdens de sportweek nemen 
onze bewoners het tegen elkaar op en 
strijden om de trofee van sportiefste 
woning. Voor elke bewegingsactiviteit 
krijgt de deelnemer een gekleurd bal-
letje. Op vrijdagvoormiddag is er nog ‘de 
Ronde van Ambroos’. Ons portaal staat 
dan vol met fietsen en de spanning 
tussen de teams stijgt ten top want 
dit is het ultieme moment om op de 
valreep nog extra balletjes te vergaren. 
Het team dat op het einde van de week 

de meeste balletjes verzameld heeft, 
wordt tot winnaar uitgeroepen.”
“Op sporten en fun staat geen leeftijd”, 
gaat Koen verder. “De gezonde compe-
titiegeest van onze bewoners maakt 
het extra plezant en elk team wil win-

nen. Het is echt een fijne week. De bin-
ding tussen de verschillende woningen 
wordt intenser.” 

Samen bewegen!
“Samen bewegen is leuker dan alleen 
en daarom willen wij dit jaar ook de 
senioren van Groot Zemst mee betrek-
ken”, gaat Lies verder.  Geïnteresseerden 
kunnen in de week van 26 juni (van 
maandag tot en met donderdag) in de 
namiddag hun fitheid bewijzen door te 
komen fietsen op onze hometrainers.”  
De externe deelnemer krijgt voor elke 
sportieve inspanning een drankbon-
netje voor het slotevenement van don-

derdag.
Op donderdagavond rond 18 u wordt er 
ook een avondactiviteit voor het perso-
neel georganiseerd. Bewoners, familie, 
en dit jaar dan ook de Zemstse seni-
oren, worden uitgenodigd om te sup-

porteren. Op dit evenement worden de 
bij elkaar gefietste kilometers van de 
externe deelnemers officieel bekend 
gemaakt.”

Tekst: Veerle Mollekens, 

Geprikkeld om deel te nemen?
Aarzel dan niet en kom mee fietsen.
Wanneer? Van maandag 26 juni 
t.e.m. donderdag 29 juni elke mid-
dag van 14u – 17u.
Feestelijk slotevenement: donder-
dagavond vanaf 18u.
Waar? Ambroos – Woonzorghuis, 
Muizenstraat 66, Hofstade
Tel. : 015/47.58.02

Bewoners van de 
assistentiewoningen in 
actie bij de Fit-o-meter.
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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

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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bvba

Heidestraat 97
1982 Weerde

Tel. 015 61 19 55
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Zo kom je de examens door!
ZEMST - Het is weer zover. Je-

zelf opsluiten in je kamer en de 

snackkast zowat dagelijks plun-

deren, verschillende fluostiften 

opgebruiken en vele slapeloze 

nachten meemaken. En dat al-

lemaal terwijl het buiten einde-

lijk net mooier weer wordt! 

Studeren is absoluut niet makkelijk, maar 
kan wel makkelijker gemaakt worden. 
Iedereen moet een eigen studiemethode 
vinden. Dit kan je studietijd een stuk korter 
en productiever maken. Wij geven alvast 
acht tips die kunnen helpen. Veel succes!

Creëer een goede omgeving
Studeren vergt uiterste concentratie en 
dat is enkel mogelijk in een omgeving 
zonder afleiding. Zoek een plek waar je 
jezelf comfortabel voelt en zo weinig 
mogelijk prikkels hebt. Als je moeite hebt 
om een rustige plek te vinden in huis 
kun je altijd gaan studeren in de bib. Hier 
word je omringd door andere studenten 
en kun je niet anders dan studeren. 
Een extra tip: zet je gsm of internet uit, 
zo heb je al een paar prikkels minder.

Slaap en eet goed
’s Nachts verwerkt je brein informatie. Het 
is dus enorm belangrijk om 7 tot 8 uur 
te slapen in de examenperiode, anders 
heb je kans dat de ingestudeerde leer-
stof niet verwerkt en opgeslagen wordt. 
Een nachtje doorstuderen de dag voor 
het examen is dus een heel slecht idee! 
Je bent ook niet helder als je een slaap-
tekort hebt en zult meer fouten maken 
dan wanneer je fris en uitgeslapen bent.
Ook is het natuurlijk belangrijk om goed 
te eten. Genoeg vitaminen en mineralen 
zorgen voor optimale prestaties en kool-
hydraten geven de energie die nodig is 

voor het studeren. Het is dus helemaal 
niet erg om eens extra te zondigen, 
zolang je er maar voor zorgt dat je ook 
alle goede voedingsstoffen binnenkrijgt.

Samenvatten en delen
Een erg bekende maar onderschatte 
tip: vat samen! En belangrijker nog, 
spreek met een medestudent af om 
je samenvattingen uit te wisselen als 
jullie klaar zijn. Je studiegenoot heeft 
misschien dingen genoteerd die jij 
over het hoofd gezien hebt of ze op een 
andere manier uitgelegd kreeg die veel 
makkelijk voor jou is om te leren.

Neem pauze!
Uit een onderzoek aan de universiteit 
van Illinois blijkt dat je productiviteit na 
50 minuten afneemt tijdens het stude-
ren. Neem dus minstens elke 50 minu-
ten een pauze van 10 minuten, zo blijf 
je aandachtig.

Laat je ondervragen
Een andere gouwe ouwe (maar opnieuw 
met een reden): laat je opvragen! Als 
iemand je opvraagt kun je onmiddellijk 
ondervinden of je begrijpend geleerd 
hebt en of je werkelijk alles kent. Vraag 
degene die jou opvraagt of hij of zij 
ook een willekeurige volgorde gebruikt 
zodat je er zeker van bent dat je niet 
afhankelijk bent van een bepaalde 
structuur.

Herhaal de lastige gevallen
Als je de voorgaande tip gebruikt hebt 
en samenvattingen maakt, is het een 
goed idee om de dingen waar je moeite 
mee hebt aan te duiden. Wanneer je 
dan volledig klaar bent met leren voor 
die dag kun je ’s avonds in bed of net 
voor je examen begint nog snel een 
keer de moeilijkste stukken herlezen.

Zet muziek op
Deze tip werkt misschien niet voor ieder-
een, maar is zeker het proberen waard. 
Er is enig bewijs dat repetitieve muziek 
je concentratie kan verhogen en hier-
door het studeren kan vergemakkelijken. 
De muziek moet echter wel geschikt zijn 
en aan bepaalde eisen voldoen, maar 
dit genre is erg makkelijk te vinden als 
je ‘study music concentration’ intypt op 
YouTube.

Beloon jezelf
En dan nu de allerlaatste en waar-
schijnlijk ook de belangrijkste tip: beloon 
jezelf! Dit kan op lange maar ook op 
korte termijn. Je kunt jezelf bijvoorbeeld 
elke pauze belonen met een stuk cho-
colade, een gezichtsmaskertje of op het 
einde van het trimester per geslaagd vak 
een daguitstapje plannen. Misschien dat 
iemand in de familie je wel op een belo-
nende wijze wil motiveren! Het is in ieder 
geval een tip die erg goed werkt.

Tekst:Jolien van Helvoort 



22

De Semse gaat digitaal
ZEMST - De Semse vzw is een vereniging die de plaatselijke heemkunde in de ruimste zin bestudeert, 

gegevens en voorwerpen verzamelt en deze toegankelijk maakt voor het publiek. De heemkring is 

actief sinds 1985 en heeft inmiddels een rijke collectie opgebouwd in haar lokalen in de Schoolstraat 

17 in Zemst. De Semse wil deze collectie nu makkelijker toegankelijk maken en koos hierbij resoluut 

voor een volledige digitalisering van het archief.

Webbeheerder Gilbert Desmet en Paul 
Van de Velde, verantwoordelijk voor de 
digitalisering van het archief, geven tekst 
en uitleg aan de Zemstenaar: “Het gaat 
hier om een belangrijk project dat wel-
licht meerdere maanden, zelfs jaren in 
beslag zal nemen, temeer omdat al het 
werk door vrijwilligers wordt uitgevoerd en 
alle andere traditionele activiteiten van de 
Semse ook nog moeten plaatsvinden.”

Rijke informatiebron
“Twee informatiedragers vervullen een 
hoofdrol bij de digitalisering en het ‘in 
de Zemstse huiskamer’ brengen van 
deze gegevens: enerzijds de toepas-
sing ‘Erfgoedplus - Erfgoedregister’ en 
anderzijds de website van de Semse 
(www.desemse.be).
Alle boeken, voorwerpen en foto’s die 
nu deel uitmaken van de collectie van 
de Semse worden digitaal opgeslagen 
in de toepassing ‘Erfgoedregister’. Elk 
voorwerp of elke foto krijgt een uniek 
volgnummer en wordt - in de mate van 
het mogelijke - fysisch beschreven en 
inhoudelijk gedocumenteerd. Eenmaal 
geregistreerd, kan met een eenvoudige 
muisklik worden beslist of deze infor-
matie wordt gedeeld op de website van 
‘Erfgoedplus’ (www.erfgoedplus.be). Voor 
het opslaan van deze vele data beschikt 
de Semse sinds kort over een Network-
attached storage, vaak afgekort tot het 
acroniem NAS, een opslagmedium 
dat op het internet aangesloten is en 
gebruikmaakt van het TCP/IP-protocol 

voor dataoverdracht.
De voortgang van het project kan online 
worden gevolgd op de website van de 
Semse ‘www.desemse.be’. Je vindt daar 
- onder de rubriek ‘Archief - Materiaal’ - 
een lijst van alle geregistreerde boeken, 
voorwerpen en foto’s. Die boeken en 
tijdschriften kunnen elke maandag- en 
dinsdagavond worden geconsulteerd in 
de lokalen van de Semse. 
Deze website is een rijke informatiebron: 
je vindt er naast de activiteitenkalen-

der ook een aantal verhalen over feiten 
en mensen uit het Zemstse verleden, 
genealogische wetenswaardigheden, 
foto’s, video’s en de rubriek archeologie. 
Deze laatste bevat een overzicht van 
de archeologische vondsten die binnen 
Zemst werden gedaan en ook links naar 
oude archeologische kaarten. Wij den-
ken aan een eigen Facebookpagina, 
zodat we je nog vlugger kunnen infor-
meren over al deze aspecten.”
Tekst: Paul Verdoodt, archieffoto De Semse

Meewerken?
Gilbert Desmet en Roger Van de Velde doen een oproep naar geïnteresseerde 
medewerkers: Wil je aan dit project meewerken, kom dan eens kennismaken 
op een maandag- of dinsdagavond in de staminee van de Semse. Weet dat je 
vele van deze registratietaken op je computer thuis kan uitvoeren, op het tijdstip 
dat jou het best schikt. Bezit je oude foto’s die relevant zijn voor het heemkun-
dige verleden van Zemst en zijn deelgemeenten, dan nodigen wij je graag uit 
op een dinsdagavond om die te laten inscannen. Je krijgt die foto’s onmiddellijk 
mee terug en wij nemen ze op in ons digitale archief.”

Het vierde leerjaar 1962-63 van meester 
Raimond Van Meerbeek in Weerde
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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”

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

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



24

Specialhorse Sunday in manege in Verbrande Brug was een onvergetelijke gebeurtenis. Na 

tal van activiteiten mocht een groepsfoto uiteraard niet ontbreken. 

Guy De Strijcker, 35 jaar in het bestuur van KFC Eppegem en 17 jaar afgevaardigde van de eerste ploeg, geeft de fakkel door aan Joke Sabo. Na afloop van de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Houtvenne werd de clubman door de spelers letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet met een fruitkorf. 

Tim Matyn (42), vele jaren goudhaantje bij 

KCVV Elewijt en vervolgens doelpuntenfa-

brikant bij Sterrebeek, Nossegem, Humbeek 

en Walem (een totaal van 249 doelpun-

ten), beleeft nog eens een glorietijd bij 

SC Machelen. De T2 stond in de kern bij 

kampioen Melsbroek en met de steun van 

de voetbalkenner verzekerde Machelen met 

een puntendeling het behoud in tweede 

provinciale. Kjelle Vervoort (links, ex-Verbr. 

Hofstade) had een groot aandeel met een 

doelpunt en een assist. De club aarzelde 

niet zijn contract te verlengen.

FC Zemst won zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Na 
de match hadden trainer Bart Van Winckel en zijn spelers 
een leuke verrassing in petto voor de trouwe medewerkers 
en steunpilaren van de club. V.l.n.r. Annick Sonck, Bart Van 
Winckel, Martin Taelman, topscorer Nico Vandenbempt, 
Yvonne De Borger, Ward Bal, Fouat Bikhan en manager 
Jurgen Deman.
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Het traditioneel toernooi van KFC Eppegem 

was andermaal een overweldigend succes 

met ruim 2000 toeschouwers. De U13 won-

nen met 3-0 de finale tegen Walem.

De U12 hadden de steun van burgemeester 

Bart Coopman. Na een boeiende finale tegen 

Stockel eindigde de wedstrijd uiteindelijk 

met een scoreloos gelijkspel. Met straf-

schoppen waren ze de besten. Na afloop 

mochten de spelers van hun sponsor de 

beker in ontvangst nemen.
De Schaal Cois Verstraeten was het hoog-

tepunt van het gebeuren. Ook de U9 en U10 

speelden zich in de kijker en dat werd be-

loond met eervolle plaatsen. Van hoofdspon-

sors Elvire en Jean Verstraeten mochten ze 

een beker en medaille in ontvangst nemen.
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De Weerdse Bierfeesten lokten liefst 6.500 feestvierders. Vrijdag was er 

de jaarlijkse biernacht. Het hoogtepunt was zaterdagavond, met heel wat 

artiesten op twee podia. Tijdens het volleybaltoernooi op zaterdagnamiddag, onder een stralende zon, toonden 

de sportievelingen zich van hun beste zijde. Na een prachtprestatie van de Coole Ketten van jeugdhuis Trama-

lant was het genieten van een stevige pint.

De Weerdse Oud-leidsters “De Wolsters” vormden een homogeen team, het samenspel was indrukwekkend. De 

ploeg van de broers Devos, versterkt met ex-volleybalkampioenen, kan er van meespreken. Ook in het eind-

klassement waren ze bij de besten en dat werd gevierd op een terras met een biertje.

De restaurantdag van “Basket Weit” in de parochiezaal was een groot succes. Italiaans versus Mexicaans stond op het programma. Talrijke eetlustigen kwamen opdagen en aan werkers geen gebrek. Op de foto de basketploeg, bestuursleden en sympathisanten.

Het Lenteconcert van Koninklijke Harmonie Sint Martinus 

Weerde was een groot succes. “Weerde herleeft”, zegt 

voorzitter Alex Houthuys. “Een bomvolle zaal ook, dankzij de 

combinatie met kaas- en wijnavond. Het gastoptreden van 

het jeugdkoor De Bachanten uit Elewijt was een daverend 

succes en maakte deel uit van de massale opkomst. Het 

eerste lenteconcert met onze nieuwe dirigent Jean Vonck 

was eveneens een schot in de roos en samen met een 

gemotiveerd team is het prettig samenwerken.”
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WTC Zonnesteen had op woensdag 10 mei iets te vieren. Albert 

Verspeet werd 100 jaar en werd letterlijk en figuurlijk in de bloe-

metjes gezet. Albert werd geboren op 10 mei 1917 in Mespelare 

en werkte 44 jaar bij de Post in Brussel. “Veel wijn en champag-

ne drinken en rustig leven” is mijn medicijn”, zegt de honderd-

jarige. Op de foto: Albert Verspeet, omringd door zijn echtgenote 

Godelieve Scholiers, familieleden, burgemeester Bart Coopman 

en schepen Kathleen Goovaerts.

Voor het streekgerechtenfestijn in de paro-
chiezaal van Zemst, met gerechten bereid met 
Zemstse producten, was het aanschuiven voor 
een tafel. De talrijke helpers in en rond de keu-
ken hadden een groot aandeel in het succes 
en wilden graag op de foto.

Door de grote onderhoudskost van perkjes heeft de gemeente 

gekozen voor een samenwerkingsverband met de burgers. De 

gemeente koopt aan, de burger doet het werk. Elk gezin kreeg 

twee bloembakken en twaalf plantjes, die ze verplicht op de ven-

sterbanken in de voortuin moeten plaatsen. Zowat 900 gezinnen 

namen deel aan de actie.

Turnkring Excelsior Eppegem had voor de eer-ste maal deelnemers in het Belgisch Kampi-oenschap trampoline. Wat hebben ze genoten! Vanaf nu staan ze in de geschiedenisboeken van Excelsior. Knap gedaan Kicky, Ine en trainsters!
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Twee boterhammen met pruimenconfituur. Ruim vier jaar lang, vijf 
dagen per week, met uitzondering van de vakanties, heb ik het Jozefien 
weten eten. Een vast dagelijks ritueel. Om klokslag twaalf uur verliet 

ze haar werkplek. Ging ze naar de keuken en opende ze haar zorgvuldig 
in zilverpapier gewikkelde boterhammekes met de pruimenconfituur van 
haar mama. Onverstoorbaar. Daarbij twee kopjes koffie zonder melk. Want 
daar konden haar darmen niet tegen. Af en toe een speculaasje aan toe of 
een sneetje peperkoek. Om exact half één schreed Jozefien weer naar haar 
werkplek. Waar ze onverdroten doorwerkte tot vijf vóór vijf. Haar computer 
afsloot, naar de WC toog en haar handen waste. Stipt om 17 uur stapte ze 
naar buiten richting station. Voor haar trein naar Jette. Naar haar mama. 
Dat moet zowat het enige geweest zijn wat wij, collega’s, van haar wisten. 
Een zorgvuldig en kuis afgedekt privéleven. Zoals de gebreide gilékes die 
ze altijd droeg. Met daaronder immer fletse chemisiers met hoog dichtge-
knoopte kraagjes. En de lange zwarte rokken. En de platte schoenen. Haar 
bruine haren steevast in een zedig dotje gedraaid. Op haar neus altijd het 
goedkope ziekenkasbrilletje. In haar gehaakte handtas zat ook altijd een 
boek. Voor op de trein. Maar naar de titel hadden we het raden, wegens 
gekaft met inpakpapier van wellicht het kerstgeschenk van haar mama het 
jaar voordien. Haar werk was altijd correct en stipt uitgevoerd. Elk klanten-
dossier tot in het kleinste detail keurig bijgewerkt. Het kwam dan ook niet 
in ons op om haar te pesten. Al was het hilarisch gieren geblazen telkens 
we haar imiteerden in “De Cirk”, de Brusselse bruine kroeg waar we op vrij-
dag al eens pleegden door te zakken. In de Duvel doken. Uiteraard zonder 
Jozefien. Haar pruimenconfituur daarentegen hoge toppen scherend…
Maar op een dag sloeg ze ons met verstomming. Vertelde ze zomaar 
honderduit over de leuke vakantiedag die ze had beleefd. Samen met 
haar mama was ze met de trein van Jette via Brussel-Noord tot Mechelen 
gespoord. En daar hadden ze de boot naar Planckendael genomen. Een 
overheerlijke, onvergetelijke dag moet het geweest zijn. Een avontuur-
lijke mijlpaal in haar niet zo bruisende bestaan. Waarvoor ze mij zowaar 
bedankte! Want blijkbaar had ze mij eens horen vertellen dat dit leuk 
was om met kinderen te doen. Ik, die de zon in haar leven had doen 
schijnen! Twintig jaar later ben ik ben er nog altijd niet goed van. Zeker 
als ik denk aan smeuïge pruimenconfituur...
 Alex Lauwens
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Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens
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E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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Kaat Kampioen!
EPPEGEM – Jong en sportief. Op zoek naar een uitlaatklep 

om al dat enthousiasme en die energie kwijt te raken. Want 

op de schoolbanken is het te lang stilzitten. Ook al fietst ze 

dagelijks een retourtje Mechelen. Gelukkig ontdekte ze VAC, 

de Koninklijke Vilvoorde Atletiekclub. Waar ze al snel een kei 

bleek te zijn in lopen. En dat recent bekroond zag met een  

kampioenstitel op de 1500 meter: Kaat Bakelants!

We treffen Kaat aan in het warme 
gezinsnest van papa Walter en mama 
Ann. Stijn, haar twee jaar oudere broer 
heeft het niet zo begrepen op lopen. 
Doe hem maar basket. 

Middellange afstanden
Kaat, nog maar 16 en al zo kunnen 
lopen!
Kaat (geboren op 5 september 2000 
en de coole zichzelf): “Gewoon naar 
school fietsen (Kaat zit er in het vijfde 
jaar Latijn-Wiskunde van het Sint-

Romboutscollege, AL) en af en 
toe een uurtje turnen, dat was 
niet genoeg voor mij. Een aan-
tal vriendinnen deden aan atle-
tiek. Samen zijn we dan begin-
nen lopen bij de VAC.” 

En dan, op 23 april, werd 
je zowaar kampioen van 
Vlaams-Brabant op de 1500 
meter in 4’53”.
“Ik ben nu tweedejaars scholier en vind 
1500 meter best OK. Ik hou trouwens van 

langere afstanden. Geen sprintjes 
voor mij, maar uithouding. In de toe-
komst graag 3000 meter of meer. In 
de zomer kies ik uiteraard voor het 
pistewerk. Af en toe pik ik natuurlijk 
ook eens een stratenloop mee. In 
de winter zijn het uiteraard crossen. 
Maar welke discipline ik ook loop, ik 
doe altijd mijn uiterste best.”

Ik mag aannemen dat je met 
plezier traint?
“Ik probeer vier keer per week te trai-
nen. Maar dat lukt niet altijd. Af en 
toe loop ik samen met mijn papa, 
die ook is beginnen lopen. Enkele 
jaren geleden is ook mijn mama 
van wal gestoken met Start to Run. 
Zij loopt nu ook geregeld samen 
met een groepje vriendinnen. Ik 

heb hier blijkbaar de loopmicrobe in 
huis gebracht!”

Veel tijd voor andere hobby’s zal er 
dan wel niet meer zijn?
“Neen, alleen nog de Chiro. Al kan ik er 
jammer genoeg niet altijd naartoe gaan, 
omdat de wedstrijden vaak op zondag 
plaatsvinden. Maar niet getreurd. Want met 
mijn loopvrienden beleef ik ook best leuke 
tijden. Wij vormen echt een hechte groep!”

Louise Carton
Als jonge atlete zal je wel opkijken 
naar vedetten in jouw discipline? 
Naar wie zoal?
“De dame voor wie ik ontzettend veel 
bewondering koester is ongetwijfeld 
de Oostendse Louise Carton. Zij loopt 
vooral crossen en voorts ook vooral 
middellange afstanden. Ze heeft trou-
wens al drie Belgische en één Europese 
titel behaald. En ze heeft al deelgeno-

Ook op de 
3000 meter 

gaat Kaat 
met rasse 
schreden 

vooruit. Zo 
verbeterde zij 
kort geleden 

nog haar 
beste tijd met 
maar liefst 17 

seconden!

Kaat voelt zich thuis 
op het hoogste 
schavotje.
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men aan de Olympische Spelen.”
De ogen van Kaat beginnen te fonkelen. 
Ik stel een grote gretigheid vast om ooit 
ook eens op een Belgisch, Europees of 
Olympisch podium te staan.
“We zullen wel zien. Momenteel koester ik 
(nog) geen topsportambitie. Maar zeg nooit 
‘nooit’. Er zijn ook nog mijn studies. Ook op 
dat vlak weet ik nog niet welke keuze ik vol-

gend jaar rond deze tijd zal maken.”

Leermeesters
In het weekend van 6 mei heeft Kaat er 
in de Beker van Vlaanderen bovendien 
mee voor gezorgd dat de kadetten en 
scholieren van VAC de promotie naar 
Eerste Landelijke wisten te bemachti-
gen! Waarvoor gefeliciteerd.

Wanneer ik afscheid neem van Kaat, heeft 
ze nog een verzoekje voor mij: “Zou je ook 
in je artikel kunnen vermelden dat ik al 
heel veel geleerd heb van twee gewel-
dige mensen: Erik Schroven en Patrick De 
Breck. Beiden zijn fantastische trainers en 
begeleiders! Echt schitterende leermees-
ters!” Wat bij deze gebeurd is.
Tekst: Alex Lauwens, foto's: Walter Bakelants

Yentl Verstraeten is niet meer
EPPEGEM – Het werd een trieste 9 mei 2017 voor de familie Verstraeten, 

KFC Eppegem en haar ontelbare vrienden. Yentl’ke Verstraeten (26) 

verloor haar moedige strijd tegen een langdurige ziekte. Haar passie, 

haar onvoorwaardelijke inzet voor de roodgroene club, de B-ploeg, 

GBS De Waterleest, GBS De Pimpernel, Villa Clementina en WZC Heilig 

Hart Grimbergen zal heel hard gemist worden. de Zemstenaar betuigt 

zijn oprecht medeleven aan de hele familie Verstraeten.

Afscheid van een prachtmeid, het 
schatteke van iedereen
“Yentl’ke, je was een prachtmeid, een 
schatteke. Altijd zochten en vonden we 
elkaar wanneer er een foto moest wor-

den gemaakt voor de Zemstenaar, telkens 
weer…. Weinig nummers van ons maga-
zine zijn verschenen of je pronkte bij je 
geliefkoosde ploeg of op een groepsfoto. 
Hoe leuk was het napraten over de wed-
strijden van KFC Eppegem, over de ploeg 
van uw metertje Claudia Vallinga en non-
kel Rudy Bautmans, KCVV Elewijt, over de 
ploegen van Groot-Zemst en KV Mechelen. 
Wat hebben ze gedaan? En wie heeft er 
gescoord? Het waren de wekelijkse vragen. 
En wie gaat er nu voor de verslagjes zor-
gen van de B-ploeg voor de Zemstenaar? 

De “reporter-portrettentrekker” zoals ‘Pepe’ 
Coiske Verstraeten me met veel humor 
en goedlachs noemde, zal je heel hard 
missen. Je unieke schaterlach, je liedjes 
bij feestjes en je zonnige humeur blijven 
voor altijd geprent in het geheugen van 
al je vrienden. Je was met het kleinste 
gebaar gelukkig en gaf ons zoveel warmte. 
Vaarwel beste vriendin… En, belangrijk, 
Yentl’ke, doe de groetjes aan opa ‘Pepe’, je 
leeftijdsgenote Lana Lauwers, en de vele 
KFC Eppegem-vrienden hierboven.”

Tekst en foto: Jean Andries

Eerbetoon voor Yentl Verstraeten. Honderden rode ballonnen naar 
de hemel en een staande ovatie op het veld van KFC Eppegem.



34

Tiendeschuurstraat Zuid-West viert feest
EPPEGEM - Op 1 juli organiseert het deel van de Tiendeschuurstraat gelegen tussen de Eetveldstraat 

en de Baron de Royedreef zijn 15de barbecue. En net daarom mag het een beetje meer zijn.

Oorsprong
We schrijven anno 1979. De NV 
Immobiliën Vennootschap van 
België en de NV Royale Belge kopen 
samen de gronden gelegen tus-
sen de Grimbergsesteenweg en de 
Kreupelstraat van Mevrouw Monique 
de Buisseret, met de bedoeling ze in 
percelen als bouwgrond te verkopen. 
De verkaveling Molenveld is geboren. 
De gemeente voorziet in de nodige 
straten waarvan er één de naam 
“Tiendeschuurstraat” krijgt.

Nieuwe bewoners
Op 14 april 1983 betreden de allereer-
ste bewoners van de straat, Louisa en 
Guido, hun nieuw gebouwd huis. Pas 
drie jaar later komen Tiny en Patrick 
hun vervoegen als overburen. Vanaf 

1988 gaat het sneller. Jonge kop-
pels uit Vilvoorde, Steenokkerzeel, 
Strombeek, Evere en Eppegem zelf 
ontdekken het prachtige plekje gele-
gen naast het bos van Baron de Roye 
en bouwen er hun nestje. De nieuwe 
bewoners leren elkaar stilaan kennen 

en veelal via de 
kinderen worden 
nieuwe sociale 
contacten gelegd.

Wijkbarbecue
Eén man, wijlen 
John Derese, wil 
de banden nog 
nauwer smeden 
en gaat als een 
goede leurder 
van deur tot deur 
aanbellen met de vraag wie er mee 
wil doen aan de organisatie van 
een wijkbarbecue. Het heeft nogal 
wat voeten in de aarde, maar in juli 
2003 is het zover en de eerste editie 
wordt georganiseerd in de tuin van 
Jenny en Mark. Op het einde van een 

geslaagd feest 
wordt er nog vlug 
beslist om een 
wi jkburgemees-
ter aan te stellen 
en de logische 
keuze valt op de 
allereerste bewo-
ner Guido Moens. 
Samen met John 
zorgt hij in de vol-
gende jaren voor 
een uitstekende 

organisatie, alhoewel ze soms ver-
gaten het goede weer te bestellen. 
De editie 2004 was daardoor dan 
ook een memorabele modderparty. 
Voordeel was dat er toen beslist 
werd om gezamenlijk een tent aan 
te kopen.

Noodlot
De volgende jaarlijkse barbecue-
edities verliepen rimpelloos, steeds 
georganiseerd in de tuin van een 
andere buur. Echter in 2011 sloeg 
het noodlot plots toe. Eerst Roland 
en kort daarna Koen kwamen om het 
leven. Een harde klap voor de straat. 
Alsof dit nog niet genoeg was verloor 
de buurtgemeenschap in 2013 ook 
haar wijkburgemeester Guido en de 
stichter van de barbecue, John, ver-
loor in 2016 zijn strijd tegen een sle-
pende ziekte.

Vandaag
Zelfs ondanks deze enorme tegensla-
gen werd het jaarlijks eetfestijn steeds 
opnieuw georganiseerd. Soms met een 
traan, maar veelal met een lach was 
iedereen telkens weer aanwezig.
1 juli 2017, de 15de editie van de 
BBQ staat met stip genoteerd bij alle 
gezinnen inclusief de uitgezwermde 
kinderen.  Laat het feest maar begin-
nen!
Tekst: Patrick Deswarte, foto’s: Carine Verlooy   

Laat het feest maar 
beginnen.

Aan tafel met de 
wijkburgemeester.
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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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Eerste curlingstenen 
geschoven

ELEWIJT - Bestuursleden van Curling Club Zemst hebben de eer-

ste stenen geschoven op het ijs van de eerste en enige echte 

curlingbaan in België.  

IJsmeester Mark Neeleman kwam 
speciaal uit Zoetermeer (NL) om het ijs 
te keuren en was daarover heel posi-
tief. “De club moet nog leren omgaan 
met de omgevingselementen om 
optimaal curlingijs te leggen en onze 
Nederlandse ervaring is daarbij zeer 
welkom”, zegt hij. 
Intussen hield de club ook een open-
deurdag waarop iedereen die dat wou 
kon kennis maken met deze sport. 
Dat deden ook het schepencollege 
en meerdere mandatarissen. Curling 
verruimt het gevarieerde sportaanbod 
in onze gemeente en kent een boost. 
Ruim 300 mensen willen curling ont-
dekken tijdens een initiatie. 
De bouw van de curlinghal leek op 
het plan een gemakkelijke en snel te 
klaren klus. Enkele onvoorziene ele-

menten waren echter oorzaak dat het 
toch een half jaar aansleepte, waar-
door de streefdatum om te openen 
telkens moest verschoven worden. 
Het bestuur kreeg te kampen met 
meerkosten voor het verzwaren van 
de funderingen en een zoektocht 
naar bijkomende financiering, maar 
ook die hindernissen werden vlotjes 
genomen. De officiële opening is nu 
voor het najaar gepland.
In de zomermaanden wordt de hal 
‘drooggelegd’. “Ondanks de hoge isola-
tiewaarde van het gebouw is ijs leggen 
in de zomer een (te) dure aangelegen-
heid, door het grote verschil tussen 
binnen- en buitentemperatuur”, zegt 
Pieter Meijlaers. Er is dan ook geen 
competitie en dus sluiten we.”

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

De top van Curling Club Zemst 
schoof de eerste stenen.
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Zieke mammoet in behandeling
ZEMST – Wij bezitten in onze gemeente een uniek stukje natuurgebied, het Bos van Aa, dat al even 

uitzonderlijke restanten uit de laatste ijstijd herbergde. Dat is de periode van de mammoeten, circa 

70.000 jaar geleden. En de interessante stukken van die uitgestorven dieren kan je zelf zien én be-

tasten in het al even unieke museum van heemkring De Semse. Maar de mammoet is ziek en moet 

genezen worden.

Marc Spolspoel is de genees-
heer-specialist van dienst. Als 
deskundige paleontologie (de 
wetenschap van de fossielen 
of sporen van organismen) en 
vrijwillige medewerker in het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen in Brussel, 
is hij de bezieler en stuwende 
kracht achter dit museum in De 
Semse. “Alle dingen die hier te 
zien zijn mag je aanraken, dat is 
het unieke ervan. Dat wou ik zo 
omdat blinden en slechtzienden 
al te vaak en ten onrechte veel 
moeten missen van tentoonge-
stelde stukken. En door ze te zien 
en te betasten heb je geen uitleg 
meer nodig. Het wijst zichzelf uit.”

Marc toont een geraamte van een rat en 
wat er van overblijft in een verder verloop, 
voorgesteld in vier stappen. “Kijk, hier zie 
je wat fossilisatie is: hoe de rat vergaat, in 
het zand verdwijnt en terug als een fos-
siel wordt opgegraven. Daar hoeven dus 
geen woorden aan verspild te worden.” 
Je ziet inderdaad geen plakkaatjes met 
uitleg bij het fraai tentoongestelde.  Maar 
wat een collectie beenderen hier, met als 
blikvanger de indrukwekkende mam-
moetkop! “Zo niet het grootste, dan toch 
één van de grootste exemplaren ooit 
gezien”, dixit de Nederlander Dick Mol, dé 
specialist met wereldfaam van mam-
moeten, die met zijn enthousiasme 
geen blijf wist toen hij hier arriveerde. 

Sluipmoordenaar
Deze gigant van een schedel blijkt 
afkomstig van een mammoetstier en 
werd in het Bos van Aa opgedolven. 
Wij bevinden ons in de zogenaamde 
Vlaamse Vallei rond Demer, Rupel en 
Schelde, waarvan de streek rond Zemst 
een van de laagst gelegen gebieden 
was (zie kadertje). Dit laagvlak was dus 
een natuurlijke vergaarbak van orga-
nisch en sedimentair materiaal, dat 
naar hier afvloeide gedurende vele eeu-
wen. Hoewel de schedel beschadigd is, 
is hij bijzonder goed bewaard. Maar er 
loert groot gevaar: hij wordt bedreigd 
door een sluipmoordenaar: pyriet. Dat is 
een goudkleurig mineraal, ‘gekkengoud’ 
in de volksmond, dat als een tumor in de 

botten groeit en ze kan doen springen 
of verpulveren na verloop van tijd. “Als 
we niks doen blijft van dit prachtexem-
plaar binnen tien jaar niks meer over”, 
zegt Marc. “Daarom krijgt hij binnenkort 
een grondige behandeling, zoals ook 
de mammoet van Dendermonde heeft 
ondergaan, die er onlangs mee in het 
nieuws kwam. Die heb ik al van de dood 
gered. Nu de onze nog.” 

Monoethanolaminthioglykolat
Marc legt uit dat het een heel deskundig 
manueel werk is, dat begint met het ver-
wijderen van het pyriet. Daarna volgt het 
stabiliseren van de gefossiliseerde res-
ten met een alcoholoplossing met een 
naam als een mammoet – hier komt 

Marc Spolspoel  bij de zieke mammoetstier.
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die - Monoethanolaminthioglykolat. Dat 
moet dan weggespoeld worden met 
pure alcohol, waarna er nog een laagje 
Mowilith aan te pas komt, dat een film 
legt rond de fossielen en die afsluit 
van de lucht. Na nog wat retoucheer-
werk en wat bijkleuren kan het bot weer 
tentoongesteld worden. “Deze technie-
ken kunnen het aftakelingsproces wel 
afremmen, maar nooit volledig tegen-

houden,” verduidelijkt Marc. Na een paar 
jaren moet de behandeling herhaald 
worden, willen we alles bewaren voor, 
wie weet, de eeuwigheid.

Kom onze mammoet en ander fraais 
uit de laatste ijstijd bewonderen en 
betasten en leer alles over fossielen in 
het museum Bos van Aa in De Semse. 
Een must voor scholen, want een uni-

cum! Expert Marc Spolspoel staat u 
graag te woord.  
Vooraf afspreken met De Semse. 
Museum “Bos van Aa”, speciaal voor 
blinden en slechtzienden
Schoolstraat 13/1   1980 Zemst
Email: desemse@gmail.com
Tel. Marc Spolspoel 015/253.24.47 

Tekst en foto’s: Kristel Vanden Wyngaerd 

met dank aan Marc Spolspoel.

Al snel kwamen ze terecht bij Liesbeth 
De Wolf en Ellen Verest, twee knappe 
krakken in het vak.  Zij zorgden voor het 
originele verhaal met vrolijke liedjes.  
Kers op de taart was een gloednieuw 
schoollied. Ellen en Liesbeth namen 
ook de regie op zich en werden hierin 
bijgestaan door het schoolteam.
Na uren, dagen, weken en maanden 
van oefenen, knutselen, naaien … was 
Fantastoria een feit.
Het verhaal begint in de klas van het 
zesde leerjaar tijdens een zware test.  
Vijf kinderen worden meegesleurd in 
een wervelend avontuur vol fantasie en 
muziek. Onderweg komen ze heksen, 

kabouters, trollen, elfjes, vampieren, 
geitjes, vuurvliegjes, draken, prinsen en 

prinsessen tegen.
Van instapklas tot zesde 
leerjaar, iedereen kreeg de 
kans om zijn of haar talent 
te laten zien.
Fantastoria was een schot 

in de roos.  Er waren zes opvoeringen, 
en de reacties van de toeschouwers 
waren overweldigend.
Dit was niet mogelijk geweest zonder 
een massa helpende handen!

Tekst: Carolien De Cuyper, 

foto's: Peter Haemels en iMagine Photography 

Fantastorisch!
ELEWIJT – Acht jaar na het succes van Het land van Kwien vonden enkele enthousiastelingen van het 

schoolteam dat het tijd was voor een nieuwe musical.  Niet zomaar een musical, maar eentje speci-

aal geschreven voor De Regenboog.

Axelle: “Een ervaring om nooit te vergeten”

Liesbeth: “Fantastoria is echt tot 
leven gekomen”

Technieker Peter nam 
een week vakantie om 
Fantastoria in goede 
banen te leiden.
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Jean & Freddy: 100 jaar Hofstaads voetbal
HOFSTADE - Tijdens de traditionele ein-
deseizoensbarbecue van Verbroedering 
Hofstade werden Freddy Vervoort en Jean 
De Weser in de bloemetjes gezet voor hun 
50 jaar actief lidmaatschap. Jean en Freddy 
begonnen als jonge snaken te voetballen 
en hebben na hun actieve voetbalcarrière 
zowat alle functies die er binnen de club 
zijn op zich genomen. Gedurende vele 
jaren zijn ze ook drijvende krachten bin-
nen het bestuur geweest. Freddy als voor-
zitter, Jean als secretaris. Vandaag zorgen 
ze nog mee voor het onderhoud van de 
velden, de begeleiding van de reserven en 
vooral als klankbord voor de jongere gene-
ratie, die heel blij is dat ze beroep kan doen 
op de rijke ervaring van beide voorbeeldige 
clubleden met roodgeel bloed.

Tekst en foto: Jean Andries

Eppie Chicks!
EPPEGEM - Sinds vorige zomer heeft KFC Eppegem een fantastische damesploeg: de Eppie Chicks.  

De jongste speelster is 16 jaar, de oudste 54.

Enkelen van hen speelden vroeger in 
Hofstade.  Zij zijn intussen vergezeld 
door een aantal mama’s van jongens 
van de Eppegemse jeugd, aangevuld 
met nog wat enthousiaste jonge mei-
den en vriendinnen.
De ene heeft al meer ervaring dan de 
andere, maar plezier blijft het belang-
rijkste.
De Eppie Chicks trainen één keer 
per week en spelen voorlopig enkel 
vriendschappelijke wedstrijden. Hun 
trainers, Danny Steenackers en 
Roberto Gonzalez, hebben hun han-
den vol met deze vrolijke bende.  De 
derde helft vinden ze minstens even 
belangrijk als de eerste twee, maar 

toch heerst er een echte winnaars-
mentaliteit.
Ben jij een sportieve vrouw die deze 
pittige damesploeg wil verster-

ken volgend seizoen?  Neem dan 
zeker contact op met trainer Danny  
(Danny.steenackers@gmail.com).
Tekst: Carolien De Cuyper, foto: Jean Andries

De Eppegemse dames kijken steeds glimlachend uit naar de derde speelhelft. 
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Eppie Chicks!
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Ruzie met je buur? 
Burenbemiddeling kan helpen

HOFSTADE – Ruzies zijn nooit leuk. Maar ruzie met je buur kan je leven tot een hel maken. Weet je 

niet hoe het op te lossen? Burenbemiddeling Zemst helpt je uit de impasse. Kersverse bemiddelaars 

Andrée Verbeemen en Paul Van Schausselen lichten een tipje van de sluier op.

Het leven zoals het is 
Andrée en Paul zijn allebei ‘jonggepen-
sioneerd’ en hebben geen zin om in het 
befaamde zwarte gat te vallen. Daarom 
schreven ze zich in voor de opleiding 
burenbemiddeling.
“In april zijn we officieel ‘afgestudeerd’. 
Ik moet toegeven dat ik echt stond 
te popelen om eraan te beginnen. 
Ondertussen heb ik een paar bemid-
delingen lopen en ik ben absoluut 
niet teleurgesteld”, vertelt Andrée. Paul 
beaamt. “Dit is echt ‘het leven zoals 
het is’. Je komt met heel veel mensen 
in contact. Soms sta je ervan versteld 
waarover conflicten gaan. En dat maakt 
het zo boeiend. Het is ongelooflijk wat 
een effect een babbel kan hebben. Je 
verhaal eens kunnen doen kan al veel 
druk van de ketel halen.”

Praten, daar draait het om
En zo komen we tot de kern van de 
zaak. Waarover gaat burenbemidde-
ling? Over het ontmijnen van conflicten 
of ruzies door 
er met elkaar 
erover te pra-
ten. Door het 
geheel ook 
eens te bekij-
ken door de 
ogen van de 
buur en samen aan een oplossing te 
werken. Zodat het niet tot een rechts-
zaak komt. Tijdens hun zesdaagse 
opleiding leren de bemiddelaars in spe 

een aantal technieken die dit kunnen 
bewerkstelligen.

Team van vrijwilligers
Andrée en Paul zijn niet de enige 
bemiddelaars. In totaal zijn er zes 

v r i j w i l l i g e r s 
die zich met 
hart en ziel 
inzetten om 
de buren naar 
een oplossing 
te begeleiden. 
De bemidde-

laars werken altijd in teams van twee. 
Wie wat doet en hoe ze een conflict 
aanpakken overleggen ze samen. 
Sommige conflicten zijn in een paar 

weken opgelost, anderen vragen 
maanden bemiddeling vooraleer er 
een akkoord uit de bus komt. En bij 
sommigen wordt er gewoon geen 
akkoord bereikt. Dat zijn dan dikwijls 
zaken die toch nog naar de rechtbank 
gaan.

Onbekend, niet onbemind
Er is nog niet veel reclame gemaakt 
rond burenbemiddeling in Zemst, toch 
stromen de aanvragen binnen. Van 
januari tot half mei van dit jaar kwamen 
er 16 aanmeldingen binnen, dat zijn er 
gemiddeld 3 per maand. 13 daarvan 
zijn in bemiddeling. Benieuwd hoeveel 
van die zaken opgelost worden…

Tekst en foto: Annick Colman

“Je verhaal eens kunnen 
doen kan al veel druk 

van de ketel halen”

Andrée en Paul, kersverse 
burenbemiddelaars.
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Leeshondwinnares 
uit Hofstade
Martine Wellens uit Hofstade won 
met haar inzending 25 euro. Zij doet 
vaak mee en was dan ook heel opge-
togen met haar prijs.  Zij beantwoordt 
aan het profiel van de doorsnee win-
naar: een gepensioneerde dame die 
graag de Zemstenaar 
leest en onze lees-
hond niet alleen zoekt 
en vindt, maar die ook 
deelneemt aan de 
wedstrijd. Zo zijn haar 
vele deelnames in 
centen omgezet. Er 
waren twee leeshon-
den vorige maand, 
te vinden op foto’s 
op de pagina’s 31 en 
45. Even nog verdui-
delijken voor nieuwe 
lezers: onze leeshond 
zet zich graag bij op 
foto’s bij een artikel. 

De foto’s van de rubriek ‘Onder de 
Mensen’ tellen niet mee, ook niet de 
cartoons. 
Als u ook wil winnen, stuur dan 
gewoon uw antwoord met de 
pagina(‘s) waarop de leeshond op 

een foto te zien is naar ons mailadres. Een 
geschreven versie kan altijd afgegeven worden 
op het gemeentehuis, in de bib(filialen) of bij 
Vanessa in Laar.
Wil ook steeds een telefoonnummer vermel-
den zodat we u snel kunnen bereiken voor een 
foto in onze volgende editie.
Inzenden ten laatste op 15 juni.

KVDW

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

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

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138
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Bescherm je ogen tegen de schadelijke zonnestralen!

Actie: 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


