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facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

• Danen boer kost goe mee een berrewet raa: 
die landbouwer kon goed een kar (op drie 
wielen, getrokken door een paard) besturen; 

• En ma beuzze geve: en maar snel rijden/
hard werken; 

• Blaas mijne zak op, joeng!: verrek man, het 
kan mij niet schelen!; 

• Het gaat uw broekske vare: het zal nu niet 
meer zo makkelijk gaan; 

• Den beurreput stond boezjevol: de waterput 
stond vol tot aan de rand. 

                                                                                            
AL

Vruuger zaa de mense va Zems...

Quizzen voor het 
goede doel
DVC Nieuwenhuizen van WZH Ambroos organiseert in 

Hofstade een ‘algemene kennis quiz’ op vrijdag 22 

februari. De quiz is ten voordele van het Buddy-proj-

ect Jongdementie. Wil jij meedoen met een ploegje 

van maximum 5 personen? Schrijf je in via dagver-

zorging.ambroos@emmaus.be vóór 15 februari. Het 

inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro per ploeg. 

Zeg maar JAAAA tegen 
de Zemstenaar!

“Zo, Marijke, dan moet 
jij nu de intro schrij-
ven!”, zegt team AAA 
tijdens de eindredac-
tievergadering in  
De Kroeg. 

Misschien vraagt de term 
‘team AAA’ om wat uitleg? In deze nieuwe 

jaargang zijn er wat verschuivingen binnen de 
Zemstenaar. We proberen een nieuwe opstelling 
uit en evalueren die binnen enkele maanden. 
Het eindredactieteam nam afscheid (snif) van 
Ellen en Paul, en verwelkomde Alain. Nu wor-
den alle teksten dus zorgvuldig onderworpen 
aan een nazicht van de drie musketiers, euhm, 
eindredacteurs Annemie, Alex, Alain, en ik. Alsof 
dat nog niet genoeg verschuiving is, durfde Ansje 
het aan om de lay-out na 13 jaar van mij over 
te nemen. Geloof me, daar is moed voor nodig, 
want een editie van de Zemstenaar afwerken is 
toch gauw enkele dagen werk. Nu ik het neer-
schrijf, bedenk ik me dat het dus eigenlijk team 
AAAA is. Maar dan vergeet ik nog iemand! Want 
Jean zit ook aan tafel om te controleren of alle 
foto’s en advertenties juist geplaatst zijn. Dat 
betekent eigenlijk dat we over team JAAAA 
kunnen spreken, klinkt ook niet slecht! Zelf ben 
ik hoofdredacteur ad interim. Als de komende 
edities niet vol blunders staan, word ik misschien 
gepromoveerd tot hoofdredacteur tout court. 
We zien wel! Sowieso vond ik het al heel leuk om 
deze februari-editie samen met topteam JAAAA 
en de redactie tot in jullie bussen te krijgen.

Maar goed, terug naar de vergadering in  
De Kroeg. Het zweet breekt me uit... Wat schrijf 
je in een intro? Het hield me zelfs wakker! 

“Begin maar gewoon te schrijven, het komt wel”, 
zegt Annemie. En gelijk had ze! 
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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
Onze specialiteiten zijn:
• gevelisolatie en afwerking met geplastificeerde crepi 

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

Vraag gratis uw offerte aan

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

ALLE KARWEIWERKEN
GROOT/KLEIN

35 JAAR ERVARING

TEL. 0497 776 781
FRANSKARWEI.BE

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
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Mauriceke wil boer worden
EPPEGEM - Op de Grimbergesteenweg woont Maurice Apers, net 7 jaar geworden, samen met zijn 
ouders. Het is de droom van Mauriceke om binnen afzienbare tijd landbouwer te kunnen worden in 
Eppegem, liefst ergens in de buurt van de Eikbosweg. Een echte boer in spe vat de koe bij de horens 
en laat er geen gras over groeien. In december trok hij zelfs naar het bureau van de burgemeester 
om zijn toekomstplannen te laten goedkeuren.

Maurice had zijn plannen op vier grote 
bladen uitgetekend: in de buurt van de 
boerderij van zijn opa (“vake”) aan de 
Eikbosweg zou hij, binnen een dikke tien 
jaar of meer, zelf ook een landbouwbe-
drijf willen opstarten. 

Cappersveld
De burgemeester legde de vraag voor 
aan het schepencollege en het antwoord 
van het gemeentebestuur viel snel bin-
nen. Een fragment uit de brief kunnen 
we onze lezers niet ontzeggen: “De plek 
waar jij graag jouw boerderij wil bouwen, 
noemen wij het “Cappersveld”. Een heel 
mooi gebied, dat heb je goed gezien! 
Op dit moment heeft het schepencol-
lege nog niet beslist wat we met het 
Cappersveld gaan doen. Ofwel gaan we 
in dit gebied alleen akkers, weilanden, 
velden en boerderijen toelaten (en dan 
wordt het een plek voor de landbouw). 
Ofwel gaan we een deel van het gebied 
bestemmen voor de boeren en een deel 
voor het bouwen van nieuwe huizen (en 
dan wordt het een plek voor de landbouw 
én voor het wonen). In elk geval denken 
we, net als jij, dat het een goed idee zou 
zijn om een groot deel van het gebied te 
bewaren als grond voor de boeren. Wij 
vinden trouwens dat boeren een heel erg 
belangrijk beroep hebben want zij zorgen 
voor voedsel voor de inwoners van Zemst. 
Ze moeten dus zeker een plekje behou-
den in onze gemeente. Om al deze re-
denen denken we dat er heel veel kans 
is dat jij later een boerderij kan bouwen 
in het Cappersveld. Later, als je wat gro-
ter bent, moet je zeker eens terugkomen 
om je plannen verder te bespreken. We 
wensen je alvast heel veel succes toe 
om je droom waar te maken!”.

Boer ‘vake’
Mauriceke was in de 
wolken met het ant-
woord. Al van jongs 
af aan en bijna van 
in de kinderwieg 
kreeg hij van “vake” 
Stef Apers het boe-
ren met de paplepel 
mee. Het begon al 
toen hij als peuter 
aan het raam boer 
vake dagelijks met 
de tractor naar het 
veld zag trekken. 
Toen al was hij niet van het raam weg 
te slaan. De jongste jaren helpt hij vake 
haast dagelijks. Mama Amy: “Hij is meer 
bij vake dan thuis, onze Maurice. Daar 
schiet hij zijn laarzen en zijn overall aan 
en dan helpt hij de lammetjes eten ge-
ven, helpt zelfs de schapen bevallen, 
voedert de konijntjes, rijdt met de tractor 
(op het veld natuurlijk), en zoveel meer. 
En thuis heeft hij al een hele collectie 
speelgoedtractoren. Hij gaat ervoor!”

“Vake is natuurlijk zijn 
grote voorbeeld”

Ondanks zijn jeugdige leeftijd van zeven, 
is Maurice ook al op prospectie geweest 
voor zijn studies in de humaniora. Sa-
men met pa en ma ging hij de tuin-
bouwschool Horteco bezoeken, en ook 
daar had hij meteen de harten gestolen.

Maurice ziet het dus echt zitten. “Vake” 
is natuurlijk zijn grote voorbeeld maar 
ook boer Wuyts uit Weerde en boer 

Binst uit Eppegem ziet hij als grote roer- 
gangers. Vake is ook plattelandsgids 
maar als er scholen op bezoek komen 
op de boerderij in de Kreupelstraat, dan 
begeleidt – jawel – Maurice zelf de rond-
gang met een toelichting vanuit de prak-
tijk. En zelfs als er onderhandeld moet 
worden met de veekoopman durft Mau-
rice de dieren al zelf aanprijzen! 
Wie zei daar dat de boeren geen opvol-
ging meer vinden? Aan Maurice Apers 
zal het zeker niet gelegen hebben. We 
wensen hem héél veel succes met zijn 
toekomstplannen. 

En één goede raad wilden Mauriceke en 
vake in koor nog meegeven aan de le-
zers van de Zemstenaar: “Niet alle Zem-
stenaren kennen de boerenstiel nog en 
daarom zouden we graag even onder 
de aandacht brengen dat het voederen 
aan onze schapen van vers of oud brood 
of beschimmeld brood héél ongezond 
is. Dat verstoort de spijsvertering en de 
schapen kunnen er van stikken.” 

Tekst: Bart Coopman, foto’s: Jean Andries

Maurice fier bij een deel 
van zijn collectie tractoren.
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The (senior) Voice… van Martine
HOFSTADE – Zeven december, VTM, The Voice Senior, Blind Audition: ‘Les yeux de ma mère’ van 

Arno… kippenvelmoment. Twee weken later, the Knock Outs: ‘Mon mec à moi’ van Patricia Kaas, 

opnieuw dat gevoel. Ik vraag me af: wie brengt dit? Het antwoord: Martine Goossens uit Hofstade. 

Enkele dagen later bel ik aan. Een uitbundige babbel volgt.

Op (muzikaal) talent staat geen leeftijd. 
In The Voice Senior laten 60-plussers 
zien wat ze waard zijn op het podium. 
Coaching krijgen ze daarbij van de groot-
ste toppers in hun vak: Walter Grootaers, 
Dana Winner, Natalia en Helmut Lotti, de 
coach van Martine.

Lijflied
“Gij zingt met uw ziel”, zei een glunde-
rende Helmut toen Martine het beste van 
zichzelf gegeven had in haar geweldige 
eigen versie van Arno’s hit ‘Les yeux de 
ma mère’.

Een Vlaamse dame, die een 
Franstalig nummer brengt, van 
een man als Arno dan nog. Toch 
wel gedurfd? 
Martine (afkomstig uit Vilvoorde): “Ik ben 
Nederlandstalig, maar ik heb enke-
le Franstalige familieleden. Ook ben ik 
altijd in een meertalige werkomgeving 
actief geweest. En ja, dat nummer van 
Arno is zowat mijn lijflied. Ik zing het bij 
optredens van SoulMates, het akoestisch 
trio met Jan en Ray, twee gitaristen… en 
ook als ik alleen ben, vooral in de auto.”

Heb jij dan zang- of podiumerva-
ring?
“Zingen zit in mijn genen. Het is allemaal 
begonnen in schoolkoortjes. Zalig vond ik 
dat, maar ik heb nooit academie gevolgd 
of zo. Sinds mijn twintigste heb ik deel 
uitgemaakt van diverse bands en we 
traden regelmatig op. Gedurende enkele 
jaren was dat zelfs wekelijks. Ik heb de 
kans gehad om van muziek mijn beroep 
te maken maar heb hier bewust niet voor 
gekozen omdat ik muziek vrij wil beleven 
en mezelf niet wou verkopen. Er is zelfs 
een periode geweest van tien jaar dat ik 

met muziek gestopt was. De goesting is 
echter blijven sluimeren en toen ik hier 
in Hofstade ben komen wonen, heb ik de 
draad terug opgenomen”.

Twee minuten beeld
En dan sta je zowaar in de spot-
lights en treed je op voor heel 
Vlaanderen, op tv nog wel!
“Zelf had ik me nooit ingeschreven. Dat 
heb ik te danken aan vrienden (lacht)? 
Toen is de bal vlug aan het rollen ge-
raakt. Ik kon niet meer terug en ben er 
dan ook voluit voor gegaan. Het is me wel 
een zomer en een vakantie vol stress 
geweest, oefenen met demotapes die ik 
opgestuurd kreeg, oefenen en nog eens 
oefenen. Gelukkig werden de repetities 
twee weken opgeschort door de plotse 
ziekte van Walter Grootaers, zodat ik wat 
extra tijd kreeg.”

En dan D-day. Stress? 
Okselvijvers?
“Het is allemaal wel indrukwekkend. De 
Blind Audition viel best mee, maar de 
Knock Outs waren slopend. Een volledige 
dag oefenen op een nummer dat ik nog 
nooit gezongen had, vier takes op het po-

dium mèt orkest én camera, tussendoor 
interviews geven, kleden, schminken… 
Wat overblijft is twee minuten beeld, 
meer niet. Maar het loonde de moeite!”

Muziek is een feest
Volgt dan nu het zwarte gat?
“In geen geval. Ik heb fantastische con-
tacten gelegd met heel veel leuke men-
sen en heb zin in meer, maar ik weet 
nu nog niet hoe of in welke vorm. Maar 
één ding is zeker: ik ben gebeten door 
het virus, meest nog door het blues-virus, 
want dat is mijn ding, een muziek waarin 
ik mijn gevoel kan leggen. Een optreden 
in De Monk in Brussel waar Arno kind aan 
huis is, maar ook in Vilvoorde waar mijn 
roots liggen. Met een bluesband, op de 
jaarmarkt bij De Kuiper, op een bluesjam 
in de Kruitfabriek. Of op een personeels- 
of familiefeest. Je weet mij wel te vinden. 
Want muziek zit gewoon in mijn lijf, het is 
een feest, het brengt mensen samen! “

Tekst: Alex Lauwens, foto: VTM
 

Wie Martine wil boeken voor een bedrijfs- 
of familiefeestje, kan contact nemen via 

goossens_martine@skynet.be
gsm: 0479/573 700.

Martine, zelfzeker en vol overgave in haar 
geprefereerde succesvolle ‘zilveren’ outfit.
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Laatste zwemmers in beeld
HOFSTADE - Dries Van den Brande uit de Vinnestraat in Elewijt is één van de honderden zwemmers 

die de sluiting van het zwembad van Hofstade met lede ogen aanzag. Voor Dries betekende dit het 

afscheid van een jarenlange zwemtraditie om wekelijks wat baantjes te trekken, zo’n drietal keer 

per week. Dat was niet gemakkelijk. Maar Dries is beroepshalve fotograaf en de artistieke insteek 

van zijn afscheid was dan ook niet ver te zoeken. In december maakte hij een indrukwekkende 

portrettenreeks van de afscheidnemende zwemmers.

Dries Van den Brande genoot een ar-
tistieke opleiding fotografie en is ook 
beroepshalve fotograaf. Het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan en dat was niet 
anders in het zwembad van Hofstade. 

Een reeks portretten
Dries vertelt het zelf: “Net als alle zwem-
mers was het ook voor mij slikken toen 
het nieuws rondging dat het zwembad 
ging sluiten. Eind december was het dan 
zover. Als fotograaf was ik vast van plan 
om nog wat foto’s te maken van het ge-
bouw dat er misschien binnenkort niet 
meer is, of er helemaal anders zal uit-
zien. Maar toen ik er rondliep bedacht ik 
al vlug dat foto’s van een zwembad niet 
zo pakkend zijn zonder de zwemmers 

zelf ook in beeld te brengen. Het idee 
van een reeks portretten was geboren. Ik 
kreeg toestemming van Sport Vlaande-
ren en de zeer sympathieke en bereid-
willige medewerking van de redders en 
het personeel. Tijdens de laatste week 
van december heb ik maar liefst 1700 
opnamen gemaakt van in totaal een 
250-tal verschillende zwemmers, alle-
maal met hun persoonlijke toestem-
ming. Voor mijzelf was dit zeker een ide-
ale gelegenheid om naast commerciële 
opdrachten voor bedrijven, musea en de 
industrie nog eens een mooi - of artistiek 
als je wil - document te maken van iets 
wat ondertussen al erfgoed is: een beel-
dend verslag van de laatste zwemmers 
van Hofstade. Het was al even geleden 
dat ik nog een opdracht kreeg voor een 
fotoreeks met een iets artistiekere in-
slag. Dus het afscheid van het zwembad 
was nieuw voer voor artistieke inspiratie. 
De aard van het beestje zeker?”

Het klinkt niet evident dat ieder-
een zich zomaar wil laten fotogra-
feren in een zwembad?
“Ja, daar was ik dan ook niet helemaal 
gerust in. Daarom zette ik mezelf ook al 
in zwembroek op de affiche waarmee 
ik het project aankondigde. Ondanks 
mijn vrees dat mensen wat gegeneerd 
zouden zijn, viel dat uiteindelijk wel echt 
goed mee. Haast iedereen wou meewer-
ken, zelfs met plezier! En met bepaalde 
gevoeligheden hou je als fotograaf wel 
rekening natuurlijk. Uiteindelijk vind je 
voor iedereen wel een goede pose. Het 
was en is trouwens ook leuk en boeiend 
om op die manier de mensen die ik ja-
ren in het zwembad had gezien nu ook 
beter te leren kennen. Op 29 december, 
de dag van de sluiting, op het allerlaatste 
moment maakte ik nog een groepsfoto 
waarvoor een groot aantal mensen spe-
ciaal was teruggekeerd naar hun zwem-
bad.”

Fotograaf Dries aan het werk.
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Tentoonstelling gepland
De foto’s zijn gemaakt en worden nu 
naar iedere individuele zwemmer ge-
maild en het is natuurlijk de bedoeling 
dat de foto’s niet gewoon in de schuif 
belanden. Dries heeft plannen voor een 
tentoonstelling en is nog op zoek naar 
een geschikte locatie en een leuk lan-
ceringsmoment. Martine Goossens van 
“The Voice Senior” wil dat openingseve-

nement met wat zang en klank opluis-
teren. Als fervente zwemster bewaarde 
ze zelfs een flesje zwembadwater om 
later hopelijk in een nieuw zwembad te 
kunnen gieten. Misschien kan de ten-
toonstelling plaatsvinden in de lege kuip 
van het gesloten zwembad of eventueel, 
in de zomer dan, in het monument van 
het openluchtzwembad op het domein 
Sport Vlaanderen. Lezers met leuke 

ideeën mogen altijd een voorstel doen…. 
En wie weet duikt op die tentoonstelling 
zelfs de verdwenen zwembadbel (om de 
zwemmers uit het water te roepen) weer 
op? 

Wordt vervolgd ….
Tekst: Bart Coopman

Foto’s: Dries Van den Brande

info@printwinkel.com

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

GSM 0475/869 163

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

ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Waar een wil is, is een wijn
ZEMST – Zalig zomerse terrasavonden. Met een fruitig fris wit wijntje. Daar kunt u niet neen tegen zeg-

gen! Maar het zelf maken? Dan smaakt het nog des te beter. Wij gingen even proeven bij Johan Matthijs, 

een voormalige Oostvlaming. Een verhaal van eigen kweek, binnenkort op Zemstse bodem! Santé!

Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sau-
vignon… alles wat mij enigszins bekend 
in de oren klinkt, passeert de revue. Zijn 
‘stokken’ staan nu nog in Boortmeerbeek, 
maar niet voor lang meer. Het heeft wat 
voeten in de aarde gehad (ook letterlijk), 
maar nu heeft hij uitzicht op een geschik-
te grond in onze gemeente. 

Klassiekers kweken
Omdat Johan er genoeg van had om 
steeds voor zijn hobby richting Boort-
meerbeek te moeten, had hij via de site 
Zemst Leeft! een oproep geplaatst. Met 
succes, want meerdere voorstellen kwa-
men binnen. Uiteindelijk werd een stuk 
grond van 50 meter bij 30 meter tussen 
de Hoogstraat en de Haneweg geschikt 
bevonden. Niet ver van zijn woning en 
meteen goed voor 300 à 400 wijnstokken, 
dus flink wat meer dan de 100 stuks die 
hij nu in Boortmeerbeek heeft staan. 

Welke rassen gedijen het best 
in onze contreien?
Johan: “Gelet op ons koele klimaat, 
kiezen we best voor rassen die wit-
te wijn en schuimwijn voortbrengen. 
Inzake witte soorten gaat mijn voor-
keur uit naar Chardonnay – de 
witte klassieker – en Pinot Noir, 
vooral dan in zijn Grauburgun-
der-versie. Voor opbrengst uit 
rode wijn, mik ik op de Caber-
net Sauvignon Cortis, een zeer 
resistente rode variante! Want 
regenresistentie is wel een be-
langrijk element in deze streek 
van zand/leemgrond waarbij 
nat weer een grotere kans op 
ziekte geeft.” 

Zemstse 
schuimwijn
Johan komt niet be-
paald uit een hobby-
tuindermilieu, maar 
heeft sinds zijn cursus 
wijnbouw bij Syntra de 
druiventeelt, annex 
wijnmaken, tot zijn do-
mein gemaakt. In 2018 
leverde 90 kg druiven 
zo’n 45 liter witte Char-
donnay wijn op. 

Wat zijn de ver-
wachtingen op het 
toekomstige terrein 
Johan?
Johan: “Het is nu even 
afwachten op de bo-
demanalyse van mijn 
nieuwe terrein. Op ba-
sis daarvan kan ik de 
bemesting afstem-

men. Liefst met ge-
bruik van zo weinig 
mogelijk pesticiden. Want mijn doel is 
om ooit een zuivere Zemstse schuim-
wijn te produceren.” 

Kwaliteit boven 

kwantiteit
Johan droomt ervan om over 
een drietal jaar uit zijn 300 stok-
ken ongeveer 300 liter wijn te 
produceren. Hoewel kwaliteit 
altijd zal primeren op kwantiteit, 
beklemtoont hij. Een deel zal 
afkomstig zijn van de stokken 
die uit Boortmeerbeek zullen 
overgeplant worden; de rest zal 
voortkomen uit de opbrengst van 
nieuw aangeplante stokken. 

Maar omdat wijnbouw geen doordeweek-
se aangelegenheid is, zou Johan graag 
ideeën en ervaringen uitwisselen met 
andere wijnbouwers in onze gemeente. 
Wie de geneugten van wijnteelt wil delen 
met Johan, neemt daartoe contact op 
JOHAN_1_2@yahoo.com. 

Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Jean Andries

Johan is ervan 
overtuigd dat zijn 

'Hoog Sempst' een 
topper zal zijn.

Rechtzetting Atelier Martine
De website van het juwelenatelier 
van Martine Ceulers in Weerde is

www.ateliermartine.be
Je leest meer over haar atelier in 

de Zemstenaar van januari.
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Een bont gezelschap
ZEMST-LAAR - Steven Gillabel en Sophie De Graef willen het Tinker-ras (een bont middelgroot paard) 

wat meer onder de aandacht brengen.

Ik heb afspraak in de Black Jack Saloon 
aan de Vekeputtenweg waar ook de Blue 
Sky Dancers hun stek hebben. Hier ver-
zamelen alvast een groep mensen die 
zich met allerhande dieren bezig hou-
den. Zo ook Steven en Sophie met hun 
Tinkers.

Gipsy horse
Een Tinker is een niet zo bekend koud-
bloedpaard van middelmatige grootte. 
Het is afkomstig uit het Verenigd Konink-
rijk en Ierland en is hoofdzakelijk bont: wit 
met bruin of wit met zwart. Het wordt ook 
wel een gipsy horse of zigeunerpaard 
genoemd, vanwaar het paardenras zijn 

oorsprong haalt. Rondreizende zigeu-
ners hadden destijds een zeer betrouw-
baar, niet al te groot paard - afkomstig 
uit verschillende paardenrassen - nodig 
om hun woonwagens zonder bok of veel 
tuig voort te trekken. 

Stamboekpaard
Zo’n paard viel bij Steven en Sophie in 
de smaak en de zoektocht kon begin-
nen. Zeker omdat de Tinker bij equithe-
rapie (mensen inzicht geven in zichzelf 
en anderen met behulp van een paard) 
door zijn sterk en rustig karakter op een 
waardevolle manier kan ingezet worden. 
Uiteindelijk begonnen Steven en Sophie 

uit te kijken om zelf een dekhengst aan 
te kopen, met als doel de kweek mak-
kelijker te doen verlopen. Bij de keuring 
haalde Billy van ’t Laerenhof zijn ster en 
de selectie kon beginnen. Komt daarbij 
dat enkel via natuurlijke dekking wordt 
gewerkt. Er bestaat een Belgisch stam-
boek, maar het Nederlandse is bekender.

Piekfijn paard
Het prachtige paard, dat gemiddeld 
1m45 als schofthoogte meet, heeft ech-
ter veel verzorging nodig. Door het rui-
me behang (beharing op de benen), de 
weelderige manen en frou neemt het 
onderhoud tijd in beslag. Zeker als er 
wordt deelgenomen aan prijskampen of 
een keuring kan de voorbereiding enke-
le uren duren. Tinkers laten zich zonder 
meer gemakkelijk wassen en behande-
len zodat ze piekfijn voor de dag kunnen 
komen. 

De Black Jack Saloon herbergt dus heel 
wat volk: van dansers tot dierenliefheb-
bers en ’s zomers een tentenkamp. In 
die omgeving dus ook een groeiende 
populatie Tinkers.

Tekst en foto: Katia De Vreese

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

Billy van 't Laerenhof, fris gewassen en gekamd.
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Primeur voor Excelsior
EPPEGEM – Turnkring Excelsior organiseerde in januari voor de eerste keer de Trofee Vlaams-Bra-

bant. Dat is een vriendschappelijke wedstrijd waarin drie disciplines aan bod komen: ritmische 

gymnastiek, dubbele minitrampoline en acrogym. De eigen gymnasten rijfden ook enkele medail-

les binnen!

De Trofee Vlaams-Brabant kon rekenen 
op deelnames van clubs uit Werchter, 
Diest, Haacht en Tienen. 

In de voormiddag kwamen de beoefe-
naars van ritmische gymnastiek in actie. Er 
waren geen deelnemers van Excelsior Ep-
pegem zelf in deze discipline, aangezien 
die niet beoefend wordt binnen de club.

Dynamiek en samenhang
In de namiddag kwamen de trampoli-
negymnasten in actie. Op de dubbele 
minitrampoline lieten de deelnemers op 

B- en C-niveau hun reeksen zien aan het 
enthousiaste publiek. Aansluitend schit-

terden de gymnas-
ten van acrogym. 
Duo’s en trio’s op 
A-, B-, I- en recrea-
tief niveau brachten 
mooie combinaties 
van turnen, dans 
en acrobatie op 
muziek. Dynamiek 
en samenhang 
binnen de groepjes 
maakten dit tot een 
pareltje om als toe-
schouwer naar te 
kijken. 

Proficiat aan de gymnasten van Excel-
sior Eppegem, want ze haalden verschil-
lende medailles binnen in deze laatste 
twee disciplines. 

Nieuwe gymhal
Sinds begin dit jaar turnen de compe-
titieploegen van Excelsior Eppegem in 
de nieuwe gymhal in Hofstade. Ook de 
gymnasten van Thorho Hofstade maken 
gebruik van deze infrastructuur. Gedaan 
met opbouwen en afbreken van alle 
toestellen, dus tijd gewonnen om extra 
te turnen zodat er mooie resultaten be-
haald kunnen worden op de wedstrijden.

Tekst en foto’s: Carolien De Cuyper

De competitiegroep trampoline klaar voor 
een eerste training in de nieuwe gymhal.

Prijsuitreiking acroniveau I: goud voor Sita Ceulers, 
Lisanne Coppens en Ella-June Polido Pilo.

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532  Fax: 015/617959

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal
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pasfoto’s - zwangerschapsfoto - 
newborn - portretfoto - familiefoto - 
reportages - huisdieren 
bedrijven-headshots/groepen/events

FOTOLOOKS
fotografrie with a SMILE

Valentijnshoot?

Reserveer nu 
uw shoot

tot 14/02/19
50 min.-5 foto’s

voor 99 € 

www.fotolooks.be
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De Filmerij: 
was het nu 70, 80… of 2019?
De seventies op 19 februari: 
Blackkklansman

Een zwarte politieagent infiltreert in de 
meest racistische organisatie ter wereld: 
de Ku Klux Klan. 
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal 
serveert Spike Lee een sfeervolle se-
ventieskomedie met vele subtiele ver-
wijzingen naar het Trump-Amerika van 
vandaag. Het devies: als de situatie om 
te huilen is, kan je er maar beter mee 
lachen! Komt dat zien!
Genomineerd voor de Oscar ‘beste film’.

De eighties op 5 maart: 
Niet schieten
In de jaren 80 waren het niet de woor-
den Al Qaeda of IS die een rilling door je 
ruggengraat joegen, maar de CCC of de 
Bende Van Nijvel. Die bende overvalt op 
9 november 1985 de Delhaize van Aalst. 
De 9-jarige David Van de Steen ziet hoe 
zijn ouders en zusje brutaal worden 
neergeschoten. Zijn grootouders (indruk-
wekkende rollen van Jan Decleir en Vi-
viane De Muynck) vangen hun kleinzoon 
op maar moeten ook het verlies van drie 
andere familieleden verwerken en pro-
beren uit te zoeken wie de daders zijn.

2019 op 5 februari: 
Capharnaum

Terwijl Europa ruziet over de opvang van 
een boot vol vluchtelingen, ving Libanon 
tot nu toe al meer dan een miljoen voor 
het oorlogsgeweld gevluchte Syriërs op.
Onder hen Zain, een kind dat van zijn 
straatarme, papierloze ouders in Bei-
roet wegloopt wanneer die een van zijn 
zussen verkopen. Wat volgt is een hart-
verscheurend verhaal van een aan zijn 
lot overgelaten kind. Een sociaal bewo-
gen film die in Cannes van het publiek 
een staande ovatie kreeg van 15 minu-
ten. Genomineerd voor de Oscar ‘beste 
buitenlandse film’.

Tickets en info op www.gcdemelkerij.be
Tekst: Herman Jacquemin

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
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Naar jaarlijkse traditie was er een 
kerstfeest in WZC Releghem, verzorgd 
door het eigen keukenpersoneel. 
Voorgerecht, kalkoen met kroketten, 
taart en koffie stonden op het menu. 
De bewoners en het personeel genoten 
van de feestelijke sfeer.

Fo
to

’s
: J

ea
n 

An
dr

ie
s



23

Tijdens de 
kinderna-

middag  van 
Zemst for 

life konden 
de jongeren 
zich uitleven 
tijdens een 

lasershooting.

De voorstelling van 
de damesploeg 
van Zemst en de 
ploeg van bekende 
Vlamingen. Gunt-
her Neefs zong de 
avond op gang. 

Carl Huybrechts gaf 
professionele voet-
balcommentaar. 

De damesploeg 
van FC Zemst liet 
zich van haar bes-
te zijde zien. Maar 
de ploeg met 
bekende Vlamin-
gen waaronder 
The Lighthouse, 
Sammy Mahdi, 
Tim Wauters, 
Jeremy Van 
Doorne en Tristan 
Versteven waren 
nèt iets beter .
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KWB Zemst-centrum organiseerde een winterwandeling. Een veertig-

tal sportievelingen staan op deze foto klaar voor een tocht van 9 km 

langs landelijke Zemstse wegen. Na afloop was het genieten van een 

glaasje in het patronaat.  

De eerste kerstcup van KFC Eppegem in sporthal De Waterleest was meteen een groot succes. De U12 van SK Laar won drie wedstrijden en was de beste in de reeks. Na 
afloop werden ze beloond met een beker. 
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De veteranen van SK Laar organiseren tra-ditioneel een nieuwjaarsfeestje. Andermaal was er een dresscode van toepassing en dit jaar was het “black & gold”. 45 enthou-siaste deelnemers konden genieten van een aperitief met hapjes en koud en warm buffet. En zoals het in Laar de gewoonte is, werd er gefuifd tot in de kleine uurtjes. Eenmaal op het veld wordt het enthousi-asme getemperd, goede uitslagen blijven dit seizoen wat achterwege. Maar voor onze mannen is meedoen belangrijker dan winnen”, weet voorzitter Jan Emmeregs.
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De lunch van de “Leige 
Portemonee” van KCVV 
Elewijt was opnieuw een 
groot succes. Ruim tachtig inschrijvingen maakten er een gezellige smulpartij 
van. Het traditioneel bezoek van de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus, die drieko-
ningen kwamen zingen, 
maakte het feest volledig.

Wandelclub De Zennetrotters Eppegem bestaat 40 
jaar. “Bij de start waren we met 40, ondertussen zijn 
we met 160 leden”, zei Joanna De Coninck. “Jaarlijks 

organiseren we verschillende evenementen: onze 
eigen wandeldagen, eind september een weekendtrip 

naar een buurland, een leuke daguitstap, enzovoort. 
Iedereen is welkom, zowel stevige stappers als recrea-
tieve wandelaars, dames en heren maar ook kinderen. 

Hierbij een oproep: het zou fijn zijn mochten we ons 
bestuur wat kunnen uitbreiden met een paar nieuwe 
mensen en nieuwe ideeën.” Op de foto met z’n allen op stap langs de Opaalkust in Frankrijk. Info: Zennetrotters@hotmail.com

Naar jaarlijkse gewoonte zette de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus (Elewijt) het 

jaar in met een spetterend aperitiefconcert voor een bomvolle zaal. Dit jaar was er 

zelfs een speciaal optreden van Giselle Vervoort die (totaal onverwacht?) bewees 

dat ze naast presenteren ook een aardig mondje kan zingen.
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Brusselsesteenweg 471
1980 Eppegem-Zemst

02/251 22 33
info@hechi.be

Dinsdag - zaterdag 11:30 - 14:30
Dinsdag - donderdag 17:30 - 22:30

Vrijdag 17:30 - 23:00
Zaterdag 17:00 - 23:00

Zon- en feestdagen 11:30 - 23:00
Maandag gesloten

bvba

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

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

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

Alle gyprocwerken
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...

Openingsuren
Maandag, dinsdag en  

zaterdagmiddag gesloten
Woensdag, donderdag en vrijdag: 
keuken open van 12 u tot 14 u en 

van 18u tot 21u
Zaterdag open van 18u tot 21u
Zondag open van 12u tot 21u

Brusselsesteenweg 3a
1980 Zemst

015.80.03.01
www.gcdemelkerij.be
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Berlin Tempelhof. In mijn vorig leven, toen ik nog een actieve bijdrage le-
verde aan de sociale zekerheid, placht ik hier af en toe een (noodzakelijke) 
tussenstop in te lassen naar een verdere bestemming in een pas muur-
loos geworden land. Een iconische luchthaven, in tijden waar woorden als 
uitstoot nog moesten uitgevonden worden. Van mijn toenmalige (Duitse) 
werkgever, mocht ik kiezen voor de efficiëntste verbinding van Brussel naar 
Friedrichshafen. Met als eindbestemming Lindau, aan de Bodensee. Op het 
drielandenpunt van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Lindau, das happy 
end von Deutschland zoals het in toeristische brochures toen beschreven 
stond. Best een vreemde slogan... Maar grapjes heb ik daar nooit over durven 
te maken. De vliegroute van 1600 km was niet echt de kortste verbinding, 
het was zelfs het dubbele in afstand vergeleken met de route via Frankfurt. 
Het was ook dubbel genieten. Met een Avro RJ 100 bracht Sabena mij stijlvol 
naar Berlijn Tempelhof. Een stadsluchthaven met rijke historie. Ten tijde van 
de Koude Oorlog de enige verbinding tussen West-Berlijn en West-Duitsland. 
800 stressloze kilometers in een uurtje. Even lang als van Zemst naar Zaven-
tem in huidige spitsuurtijden. 20 jaar vooruitgang!

Berlin Tempelhof. Ik, met een megagrote Nokia-gsm in mijn borstzakje. Ho-
pend dat hij eens ging rinkelen. Niet dus. De dame die mij persoonlijk kwam 
verzoeken haar te volgen… maakte het echter meer dan goed. Negen man-
nen in maatpak trippelden achter haar aan als eendjes achter hun moeder. 
Het tarmac over, de trapjes op van de Cessna die plaats bood aan negen 
plus één, en twee piloten. Rechtop lopen was alleen gegund aan wie niet 
groter was dan 1,75 m. Dus ook niet aan Dorothea Wolff – ik herinner mij 
nu nog haar naambadge (!) – die ons vrij snel in hogere sferen bracht, met 
een glaasje bubbels, gevolgd door dampend hete koffie uit een blinkende 
thermos en een sneetje Torte mit Sahne. De elegantie waarmee zij, licht-
jes voorover gebogen, door het smalle gangpad laveerde, draaide en keer-
de, en iedereen vlekkeloos bediende, getuigde van grote behendigheid. De 
vlucht verliep rimpelloos boven een wolkeloos Duitsland. Veel te snel, maar 
in opperbeste stemming arriveerden we in Friedrichshafen, thuishaven van 
de Zeppelin. Ik herinner mij deze vlucht als een heuse Stairway to heaven, 
met een knipoog naar Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones en John 
Bonham zaliger.

P.S. Mijn spellingchecker corrigeerde Tempelhof steevast naar tepelhof. Met 
heel Berlijn, maar niet met ‘de mijn’!

Alex Lauwens

 

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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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

 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem
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Groeten uit Beiroet
HOFSTADE/BEIROET – Toen Julie Geerts op een dag met haar vrienden op weg was naar een fes-

tiviteit in Bozar, vroegen een paar Libanese jongens of zij hen een leuke Brusselse uitgaansplek 

konden aanraden. Een maand of acht later landde Julie met haar koffers in Beiroet, waar ze nu een 

master economie volgt. Met kerst was ze hier.

Een stralende Julie opent de voordeur en 
heet ons welkom. Blij dat ze even in Hof-
stade is, in het ouderlijke nest, en familie 
en vrienden terugziet. Maar even blij en 
enthousiast over haar ‘nieuwe plek’. Een 
plek waarover ze heel graag het beeld wil 
bijstellen. Beiroet, is dat niet die kapot-
geschoten stad in het Midden-Oosten 
die jarenlang kreunde onder een bur-
geroorlog? Is dat daar geen voortdurend 
kruitvat? Of nog: kan je daar wel pasta 
vinden? Nu ze er vier maanden woont en 
studeert, vertelt Julie ons graag hoe het 
er écht is.

“Neen, Europa is zeker 
niet het centrum van 

de wereld!”
Een bruisende stad
Onbevangen als ze is vloog ze er een 
eerste keer naartoe in februari vorig jaar 
(als iemand je uitnodigt om op bezoek 
te komen, dan ga je toch?). “Ik was me-
teen verkocht door de sfeer in de stad. 
Heel bruisend. Vol jonge mensen, start-
up bedrijfjes. Beiroet is het economisch 
centrum van Libanon. Alles gebeurt dààr 
en dat voel je. Veel auto’s, dat wel. Dat 
heb ik intussen geleerd: de auto is hier 
hét statussymbool! Ongelooflijk hoe-
veel mensen geld lenen om er een te 
kunnen kopen. En weet je waar ze nog 
leningen voor afsluiten? Voor plastische 
chirurgie. Nieuwe lippen is zoiets als 
een nieuwe handtas bij ons. Toch heeft 
de gemiddelde Libanees het zeker niet 
gemakkelijk. Maar er heerst een soort 
vrolijke gelatenheid. Wat me opvalt is 

dat er een heel ander soort ‘vangnet’ is 
dan bij ons. Wij rekenen op onze staat en 
minder op elkaar. In Libanon is er meer 
familiale en andere solidariteit. Pensioen 
bestaat niet. Kinderen blijven lang bij hun 
ouders wonen, ook als ze al werken. En 
later zorgen zij dan weer voor hun ou-
ders.”

“Of ik met andere ogen naar Europa kijk? 
Zeker wel. Dat vind ik trouwens fantas-
tisch aan mijn verblijf. Jezelf en je om-
geving anders bekijken. In onze lessen 
economie wordt de focus gelegd op Azië 
en Amerika. Europa wordt wel eens ver-
meld, maar dat is het dan ook. Ze noe-
men ons de ‘tax regio’. Neen, wij zijn ze-
ker niet het centrum van de wereld!”  

Eeuwenoude mix
“De sfeer aan de universiteit is heel open. 
Er zijn dan ook studenten uit alle hoeken 
van de wereld. Die worden verwelkomd 
door hun Libanese ‘mentor’ die hen weg-
wijs maakt. De unief ligt in de wijk Hamra, 
het westen van de stad. In het oosten vind 
je de christelijke wijk (45% christenen in 

Beiroet), waar je nog de Franse invloed 
kan voelen. Daar vind je de bars waar je 
alcohol kan krijgen en de terrasjes, ter-
wijl in andere delen de chicka (waterpijp) 
het straatbeeld vormt. Die eeuwenoude 
mix van culturen maakt de stad ook heel 
aantrekkelijk, vind ik.”   

Kom eens af!
“Wat ik nog graag wil zeggen, is: kom 
eens naar hier, kom eens kijken wat het 
Midden-Oosten écht is. Hoeveel mooie 
dingen je hier kan zien. Kom wat bijleren 
over de rijke geschiedenis van de regio. 
Er zijn tal van gratis musea in Beiroet, 
veel kunstgalerijen ook. En je kan prach-
tige uitstappen maken. Doen!”
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Julie Geerts

Julie (midden), samen met de Franse Isabelle (l) en de Italiaanse 
Marta (r) aan het kasteel van Saida, ten zuiden van Beiroet.

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
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Hoe vier jij de ideale Valentijn?
Een romantische date of op de bank met je kat? Hoe je Valentijn het beste viert, is voor 
iedereen anders. Doe de test en ontdek onze tips op maat!

1. Als je voor je geliefde een bos 
rozen zou kopen, welke kleur zou je 
dan kiezen? 
A.    Rood
B.    Geel
C.    Wit 

2. Welke film zou je elk jaar op-
nieuw kunnen bekijken? 
A.    The Hangover 
B.    Mission Impossible 
C.    The Notebook

3. Valentijnsdag breng je het liefst 
door met … 
A.    Vrienden 
B.    Mijn huisdier 
C.    Mijn geliefde 

4. Waar wil je echt niet naartoe met 
valentijn? 
A.    Een wegrestaurant
B.    Mijn schoonouders
C.    Elke plek kan romantisch zijn! 

5. Wat is jouw ideale outfit voor 
Valentijnsdag? 
A.    Nette avondkleding 
B.    Mijn pyjama, lekker comfy 
C.    Wat ik droeg tijdens de eerste date
 
6. Welke van onderstaande Valen-
tijnscadeaus zou jij schenken aan 
je geliefde? 
A.    Sieraden 
B.    Niets, ik ben het vergeten. Hopelijk 
vind ik nog een doos chocolaatjes in de 
vorm van een hartje in het winkeltje bij 
het tankstation 
C.    Een zelfgeschreven kaartje

7. In een koffiebar bestel jij steevast  
A.    Een espresso
B.    Een cappuccino 
C.    Een latte 

8. Hoe ziet jouw ideale vakantie 
eruit? 
A.    Een zonnige all-in vakantie
B.    Backpacken in de natuur 
C.    Een zon-zee-strand-vakantie 

9. Wat vind jij de aantrekkelijkste 
eigenschap van jouw geliefde? 
A.    Een aanstekelijke lach 
B.    Een strak, knap uiterlijk
C.    Intelligentie en geletterdheid 

10. Wat is je favoriete dier? 
A.    Een kat 
B.    Een hond 
C.    Een eenhoorn 

11. Wat is, volgens jou, het beste 
Valentijnsnummer? 
A.    Bruno Mars - Just the way you are 
B.    Kings of Leon - Use somebody 
C.    James Blunt - You’re beautiful 

12. Deze quote over de liefde is echt 
op jouw lijf geschreven: 
A.    “Om echt te kunnen genieten van 
vreugde, moet je iemand hebben om 
het mee te delen” - Mark Twain
B.    “Liefde is het antwoord, maar terwijl 
je op het antwoord wacht, stelt seks je 
een paar leuke vragen” - Woody Allen
C.    “Toen ik je voor het eerst zag, werd ik 
verliefd op je. En je glimlachte, omdat je 
het wist” - William Shakespeare 

Tekst: Laura Schoevaers

MEESTAL A

Jij bent iemand die Valentijn bourgon-
disch viert. Je staat eerder onverschil-
lig tegenover Valentijnsdag, maar slaat 
geen gelegenheid af om eens goed te 
gaan eten met je geliefde. Ware levens-
genieters komen in Zemst op Valentijns-
dag steevast aan hun trekken in de vele 
gezellige Zemstse restaurants, maar 
je kan ook overwegen om - bij wijze 
van date - met je geliefde deel te ne-
men aan bijvoorbeeld een proeverij van 

streekproducten. 

MEESTAL B

Jij bent eerder een sportieve non-be-
liever. Je vindt Valentijn misschien com-
merciële quatsch en zou die avond liever 
nuttig doorbrengen, op een fitnesstoestel 
of op het werk. Het is een goed idee om 
die avond een wandeling of fietstocht 
langs de mooie Zemstse routes te plan-
nen met je geliefde. Misschien vind je in 
je rugzak zelfs nog een plaatsje voor een 
picknickdeken en wat kaarsen! Wist je 
trouwens dat samen sporten de aantrek-

kingskracht tussen partners vergroot? 

MEESTAL C

Jij bent eerder een romantische ziel 
en Valentijn is een belangrijke feestdag 
voor jou. Rozenblaadjes, kaarsjes, ver-
rassingen, dieptreurige liefdesverhalen 
en romantische films zijn helemaal aan 
jou besteed. Een verblijf in één van de 
sprookjesachtige kasteeltjes in Zemst 
of een romantische B&B, gecombineerd 
met een idyllische boswandeling en een 
heerlijk kleffe film, dat is het scenario 

van jouw ideale Valentijnsdag. 
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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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Kampioen keu en krijt in Hofstade
HOFSTADE – Viktor Welvis speelt al zestig jaar biljart. Hij leerde de sport van zijn grootvader. In 2003 

werd hij Belgisch kampioen Bandstoten. Hoe hij dat voor elkaar kreeg is een kleurrijk verhaal…

Ruim een jaar woont de vierenzeventig-
jarige Brusseleir in Hofstade. Gevlucht 
voor de oprukkende luchthaven en in-
dustrie in Melsbroek, vonden hij en zijn 
vrouw Paula een rustige thuis in de buurt 
van hun dochter. Maar rusten is niet 
meteen wat Viktor het beste afgaat. Wat 
hem bezighoudt, is al van aan de voor-
deur duidelijk: een gele biljartbal prijkt 
waar de meeste voordeuren een deur-
knop hebben. 
Viktor begon met biljartwedstrijden bij de 
Belgische Bond op zijn veertiende, in het 
Expojaar 1958. Hij leerde biljarten op café 
met zijn grootvader in Scheut (Ander-
lecht). Eerst op een aftandse tafel in de 
hoek van het café, maar algauw viel op 
dat hij ‘de gave’ had en werd hij ontdekt. 

De groten en de kleinen
“Ik heb nooit lessen gevolgd”, benadrukt 
Viktor. “Ik keek de kunst af van de gro-

te spelers. Er komt veel 
strategie bij kijken en 
dat leerde ik van hen. 
Mijn vader stond op de 
Vogelenmarkt en terwijl 
hij het kraam openhield, 
ging ik naar de biljarters 
kijken. Verder moet je 
zeker twee tot drie keer 
per week oefenen om 
het spel in de vingers 
te krijgen. Dat is een 
nadeel voor de club in 
het parochiecentrum 
van Hofstade, want die 
is maar één keer per 
week open. Er is nog 
wel belangstelling voor 
biljarten bij de jeugd, 
al zijn er grote regio-
nale verschillen. In het 
Vlaams-Brabants ver-

bond zijn er misschien vijf of zes jonge 
spelers, in Antwerpen, dé stad van het 
biljart, wel twintig. Ik heb een cursus van 
twee weekends gegeven aan een hele 
groep tien- tot twaalfjarigen in Rume-
lange (Luxemburg) een tijdje geleden. Ik 
ken alle groten en zij kennen mij. Ray-
mond Ceulemans gaf altijd eerst een 
kus aan mijn vrouw”, knipoogt hij. “Veel 
van de grote spelers zijn tegenwoordig 
Chinezen en Koreanen. Snooker heeft 
veel kapot gemaakt: dat is gemakkelij-
ker omdat de tafel groter is, en de ballen 
kleiner.”

Baby in de schuif
Toch had het geen haar gescheeld, of de 
kleine Viktor was helemaal niet aan bil-
jarten toegekomen. Hij werd geboren uit 
een Franse moeder en een Belgische va-
der in het oorlogsjaar 1944. De twee wa-
ren opgepakt en afgevoerd om voor de 

Duitsers te gaan werken in Berlijn. Daar 
ontmoetten ze elkaar, maar ze mochten 
niet trouwen van de ouders van zijn va-
der. De kleine Viktor kwam ter wereld in 
een schuilkelder, waar zijn moeder ging 
vluchten voor het bomalarm. Amper een 
paar weken oud, werd hij in een bundeltje 
meegegeven op de trein naar België met 
een briefje op zijn buik waarop het adres 
van zijn grootouders aan de Ninoofse-
steenweg in Scheut stond. Op een dag 
kwamen de Duitsers daar binnenvallen 
op zoek naar de kleine. Zijn grootmoeder 
had de tegenwoordigheid van geest om 
de slapende baby in de schuif van de 
stoof te steken, en de Duitsers moesten 
onverrichterzake afdruipen.

Stijve knoesels
Later werd de jonge Viktor op de steen-
weg aangereden door een auto. Na drie 
maand ziekenhuis hield hij er stijve 
knoesels aan over, maar dat heeft hem 
niet belet om tot zijn veertigste te voet-
ballen.

Viktor leeft en ademt nog steeds biljart, 
zowel bij zijn Kampenhoutse club als in 
het parochiecentrum in Hofstade, waar je 
hem elke vrijdag kan aan het werk zien. 
Hij deelt zijn kennis en ervaring graag 
met anderen en hoopt nog lang te kun-
nen genieten van keu en krijt!

Tekst en foto: Ilse Van de Velde 

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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



35

65%
verkocht

WERKEN
GESTART

ASSISTENTIEWONINGEN TE BOORTMEERBEEK

PRIJZEN vanaf €179.000

WWW.BRODY.BE/BOORTSE 03 663 88 07

KWALITEITSVOL WONEN IN HET CENTRUM

appartement met
terras of tuin

ondersteuning
woonassistentie

rustige en groene 
omgeving

kwalitatieve
afwerking

boortse-ad-zemstenaar-01-02-2019.indd   1 17/01/19   11:54
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Schitteren in musical 40-45
ZEMST - Wie nog niet van de spektakel-musical 40-45 heeft gehoord, zit gegarandeerd op een 

andere planeet. Deze uitzonderlijke productie van Studio 100 vindt plaats in het Pop-Up Theater in 

Puurs en is al verlengd tot december 2019. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Jonas Van Geel en 

Jelle Cleymans. Maar de echte topacteurs komen uit het Zemstse. 

Geflankeerd door hun enthousiaste ma-
ma’s antwoordden de jonge figuranten 
super enthousiast op mijn vragen. Maak 
kennis met onze 3 kind figuranten:  
Mathiz Mathyn (12 jaar), Lars Poelmans  
(9 jaar) en Tess Van Roy (11 jaar).

Welke rol spelen jullie?
Tess: “Er zijn 15 scènes in totaal. En wij 
spelen mee in 12 ervan.” 
Mathiz: “We spelen verschillende perso-
nages; zo zijn we o.a. Antwerpse kinde-
ren, Joodse kinderen die gedeporteerd 
worden, enz.”
Lars: “We hebben verschillende kos-
tuums. We moeten ons dus snel om-
kleden in de coulissen. En ook ons haar 
is geknipt in de tijdsgeest. Vooral dat van 
mij.”

Soms hebben jullie tot wel drie 
optredens per dag. Hoe ziet zo’n 
dag er dan uit voor jullie?
Mathiz: “Vooral vroeg opstaan en heel 
laat thuiskomen!”

Lars: “We hebben niet veel tijd tussen de 
voorstellingen. We eten ook nog onder-
tussen…”
Tess: “… en we moeten ook zelf ons ma-
teriaal klaarleggen, onze zender preset-
ten en onze oortjes controleren.”

Met alle repetities en de shows 
hebben jullie dan precies 
wel veel lessen gemist op 
school. Vonden jullie dat 
niet erg?
Allen: “Neeeeee… (hilariteit)!
Tess: “Maar we hebben wel al-
les moeten inhalen…”

Hoe valt de cast mee? 
Hebben jullie contact met 
de acteurs?
Mathiz: “De acteurs halen dik-
wijls grapjes met ons uit. Voor-
al Lucas Van den Eynde. Die is 
heel grappig!”
Lars: “Ze stellen ons eigenlijk 
altijd op ons gemak. We wor-
den echt in de watten gelegd. 
We krijgen vaak lekker eten, 
zoals frietjes!”

Tess: “En we gaan ook met z’n allen op 
uitstap!”

Wie is jullie favoriete acteur/
actrice?
Lars: “Clara Cleymans!”
Tess: “Natalie Meskens!”
Mathiz: “Michiel De Meyer!”

Jullie zijn al echte podiumbeesten 
met een hoop ervaring, maar jullie 
zijn het duidelijk eens dat deze 
musical heel speciaal is. Waarom 
moeten onze lezers zeker naar de 
musical gaan kijken?
Mathiz: “Omdat er echt gebeurde dingen 
in voorkomen. Heel indrukwekkend.”
Tess: “Voor de goeie muziek en de topac-
teurs.”
Lars: “En voor de rijdende podia, en de 
trein, en de boot, en …”

Tickets voor deze spektakel-musical 
40-45 zijn nog steeds te verkrijgen op 
www.40-45.live

Tekst: Kim Willems, foto’s: Studio 100Mathiz en actrice Line  
Ellegiers zijn er klaar voor!

Tess (midden) en Lars (uiterst rechts) nemen een pauze in de loge.
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Traag brood geeft een heel andere smaakervaring dan 
je gewend bent.
 
Wij geven ons deeg in vijf rustmomenten alle tijd om 
tot volle smaakontwikkeling te komen.
Die rustmomenten en de traagheid zijn bepalend voor 
de kwaliteit, de verteerbaarheid en natuurlijk de  
ongeëvenaarde smaak.

Probeer onze toppers als het Pompoenpitje, de Koala, 
Puur Spelt of zelfs ons (buiten)gewoon wit of grof. 
Het traagste brood smaakt op zichzelf. Wat boter, 
olijfolie of grof zout maken er al een feest van. 

Een selectie van onze 15 smaaksensaties is dagelijks 
vers voor u beschikbaar in onze broodshop aan de 
Hoogstraat 3 te Zemst.

Jullie brood bakken wij elke dag ambachtelijk vers in onze 
bakkerij Broodnodig/Van Eeckhout,  
Tervuursesteenweg 233 in 1981 Hofstade.
www.broodnodig.be

het
traagste

brood

ERVAAR DE RIJKE SMAAK  
VAN HET TRAAGSTE BROOD
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Binnenkijken bij een Zemstenaar

Interieurstyliste 
Katrien Souffriau is interieurstyliste en 
oprichtster van Huisjethuisje interieurad-
vies. Ze woont in Hofstade samen met 
haar man en twee kinderen. 

“Al van kinds af heb ik een passie voor 
binnenhuisinrichting. Er kan geen woon-
catalogus in de bus vallen of ik pluis 
hem uit. Ieder interieurprogramma op 
tv heb ik wel gezien. En wanneer ik over 
de straat wandel, kan ik niet anders dan 
binnenkijken in de huizen. Met deze 
nieuwe rubriek van de Zemstenaar kan 

ik iedere maand binnenkijken bij ie-
mand die in Zemst woont of werkt. Echt 
een kolfje naar mijn hand!”

Gluren bij de buren
Elke maand bezoekt interieurstyliste 
Katrien een huis in Zemst. Zo doen onze 
lezers niet alleen interieurinspiratie op, 
maar kunnen ze ook een beetje bin-
nengluren bij de buren.

Oproep
Geef je huis op als binnenkijker en ont-
vang gratis interieurtips van een echte 
interieurstyliste

• Woon jij in de gemeente?
• Wil je met je huis in de Zemste-

naar staan? 
• Stuur je adres, telefoonnum-

mer en een foto van je interieur 
door naar interieurstyliste Katrien  
Souffriau (info@dezemstenaar.
com).

Wie weet komt Katrien bij jou thuis 
langs voor een gesprek en fotoshoot. 
Tijdens haar bezoek geeft ze ook tips 
om je ruimte nog mooier te maken.

Kijk jij ook graag binnen in huizen? Nieuwsgierig naar hoe andere mensen wo-

nen? Of op zoek naar interieurinspiratie? Dan hebben we goed nieuws! We hebben 

voortaan een nieuwe rubriek: Binnenkijken bij een Zemstenaar. Ieder nummer kij-

ken we binnen bij iemand die in onze gemeente woont of werkt.

 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

walterdekok@telenet.be
Buitenschrijnwerk

Verdeler Solero parasols - www.parasols.nl
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KFC Eppegem blijft ambitieus
EPPEGEM - Tijdens een geslaagde nieuwjaarsreceptie wilde Hugo De Leeuw even terugblikken op 

het voorbije jaar.

“De laatste jaren kende de club niets an-
ders dan successen en daarin was 2018 
niet anders”, zei een tevreden voorzitter. 
“Het sportief succes van onze A-ploeg 
was onverwacht maar zeker niet onge-
wenst. De promotie is er gekomen door 
de inzet, de ingesteldheid van de spelers, 
bestuursleden en medewerkers.”

“Onze B-ploeg heeft een stap vooruit ge-
zet en staat bovenaan in een reeks waar 
alles nog mogelijk is. Ook de dames-
ploeg doet het goed. Zij hebben halfweg 
de competitie al meer punten dan op 
het einde van het seizoen. De jeugdwer-
king heeft de stap hoger naar interpro-
vinciaal voetbal ook goed verteerd. De 

verdere uitbouw is nog steeds gaande 
en de resultaten zijn bemoedigend. We 
zijn uitgegroeid tot de grootste sportclub 
van Zemst. Meer dan 800 leden, waarvan 
er 625 actief voetballen. De anderen zijn 
noeste medewerkers en vrijwilligers.”

“Onze infrastructuur is niet mee ge-
groeid. Er is een nijpend tekort aan 
kleedkamers, velden en degelijke ver-
lichting. Trainen met vier ploegen op één 
veld is dagelijkse kost. Het sociaal karak-
ter en het familiaal gevoel verdwijnt ech-
ter niet. Dit familiaal karakter maakt deel 
uit van de identiteit van de club en mag 
niet verloren gaan.”

“Sportief bevestigen, uit de gevarenzone 
wegblijven en de club uitbouwen tot een 
stabiele tweede-amateurklasser is onze 
wens voor 2019. Op iets langere termijn 
hebben we de uitbouw van de infrastruc-
tuur, tweede klasse waardig. We kijken 
vol verwachting naar een signaal vanuit 
de nieuwe bestuursmeerderheid om de 
draad op te nemen.”

‘Een speciaal dankwoord voor onze me-
dewerkers, supporters, bestuurders, al-
len vrijwilligers met het hart op de goede 
plaats. Zij mogen fier zijn en zeggen dat 
het succes van de club ook van hen is.”                                                                                                             

Tekst en foto’s: Jean Andries

 

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ONDERHOUD & 
PLAATSEN VAN 
CV, 
SANITAIR- & 
GASINSTALLATIES

015/61 71 22 - 0475/83 40 36
info@verbestel.be

Voorzitter Hugo De Leeuw

De nieuwjaarsreceptie werd talrijk bijgewoond door spelers, supporters en sympathisanten.
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Voorzitter Hugo De Leeuw

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

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

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

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

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE
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Nieuwe gezichten in de 
gemeenteraad
Zemst - Op 3 januari legden de verkozenen van de nieuwe gemeenteraad de eed af. Daarbij merk-

ten we een aantal nieuwe gezichten op. We stellen ze aan u voor.

Na de bekendmaking van de verkie-
zingsuitslag kwam een meerderheid tot 
stand tussen vier partijen: N-VA, VLAM, 
S.pa en Groen.

Eén van de nieuwe gezichten is Joeri 
Van Den Brande (44) uit Eppegem. Als 
lijsttrekker voor Groen blijkt hij een echt 
politiek groentje te zijn. “Beroepshalve 

ben ik directeur studentenvoorzieningen 
aan de Erasmushogeschool Brussel. Die 
ervaring kan van pas komen in het ge-
meentelijk beleid. Ik ben getrouwd met 
Freia en vader van Jano, Tycho, Hidde en 
Jikke. Politiek was een passieve bezig-
heid en een engagement dat nu werke-
lijkheid wordt.” Als vijfde schepen wordt hij 
verantwoordelijk voor milieu, landbouw, 
energie, internationale solidariteit, on-
derwijs en digitalisering.

Nieuw in deze legislatuur is dat de bur-
gemeester niet de voorzitter van de ge-
meenteraad zal zijn. Dit kan sinds het 
decreet over het lokaal bestuur. Die eer 
komt ook een nieuwkomer toe.

Serge Verhaeghe (50), verkozen voor 
N-VA, woont in Eppegem, is getrouwd met 

Dorien en kijkt met veel genoegen naar 
zijn toekomstig functie. “Ik zal proberen 
om als voorzitter de gemeenteraad op 
een objectieve manier te leiden”,  weet 
Serge te vertellen. Zijn engagement als 
BIN-coördinator en bijdrage in de sport-
club van zijn kinderen (Brent en Siemen 
voetballen bij KFC Eppegem) deden hem 
de stap zetten om te proberen iets te 
verwezenlijken voor de burgers via de 
politiek. 

Uiteraard vinden we onder de nieuw ver-
kozenen ook een aantal vrouwen.

Peggy Muyldermans (48) van CD&V 
en mama van de betreurde Merel en van 
Jens De Prins heeft pas laat in de cam-

pagne beslist om mee te doen. “Ik heb er 
heel lang over nagedacht. Na het ongeval 
van Merel hoop ik iets te kunnen reali-
seren rond verkeersveiligheid. Ik weet dat 

Merel dit zeker zou goedkeuren.” In haar 
man Chris, die haar eigenlijk aanspoor-
de om dit te doen en voor de volle 100 
% achter haar staat, vindt Peggy serieuze 
steun en bijstand. “Als directie-assisten-
te bij een zelfstandige supermarktuit-
bater moesten een paar aanpassingen 
gebeuren aan de werkuren, maar niets 
dat niet kan opgelost worden.”

Anneleen Kempeneers, ook van 

CD&V, woont met haar man Bart (den 
Bouts) en hun kinderen Fons en Pol in 
Elewijt. “Ik heb mij geëngageerd bij de 
gemeenteraadsverkiezingen als steun 
aan voormalig burgemeester Bart Coop-
man en zijn partij omdat hun standpun-
ten mij het meeste liggen. Ik werk in het 
bankwezen en ben er verantwoordelijk 
voor ondernemers en zelfstandigen 
en ook in de Zemstse politiek zal mijn 
aandacht hier naar toe gaan. Als hoofd-
leidster Chiro vond ik mijn engagement 
in alles wat met en voor mensen is. Ook 
onderwijs wil ik volgen.”

Peggy en Anneleen maken deel uit van 
de oppositie. Voor de meerderheid zetelt 
een nieuw vrouwelijk gezicht.
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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
Onze specialiteiten zijn:
• gevelisolatie en afwerking met geplastificeerde crepi 

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

Vraag gratis uw offerte aan

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

ALLE KARWEIWERKEN
GROOT/KLEIN

35 JAAR ERVARING

TEL. 0497 776 781
FRANSKARWEI.BE
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Dat Veerle Wyffels (62) uit Zemst er 
voor het eerst zit voor haar partij Groen, 
dekt echter de lading niet. “Ik doe aan 
politiek sinds mijn tiende: eerst met mijn 
grootvader mee pamfletten bussen en 
nadien ook nog, maar steeds achter de 
schermen.” Als medewerkster van Bart 
Staes in het Europees Parlement kent 
ze het politieke reilen en zeilen, maar op 
gemeentelijk vlak ligt het toch anders. “Ik 
woon nu 32 jaar in Zemst met mijn man 
René. Onze dochter Kaat is het huis uit en 
nu heb ik veel zin om hier iets te doen. Ik 
had het niet verwacht, maar ben er heel 
blij mee.”

Ook op de oppositiebanken vinden we 
voor open VLD een nieuweling, doch een 
oude rot in het vak.

Luk Van Biesen (59) uit Zemst heeft al 
32 jaar als gemeenteraadslid in Kraai-
nem op zijn teller staan, maar in Zemst 
is hij een nog onbeschreven blad. Al zal 
daar ongetwijfeld snel verandering in 
komen. “Als papa en stiefpapa van tien 
kinderen hebben mijn vrouw Daisy en de 
kleinkinderen ons huis, het oud kloos-

ter van Zemst, graag gezellig gevuld. Ik 
beschouw het als een eer de gemeen-
te mee te mogen besturen, zelfs vanuit 
de oppositie. Een uitdaging, naast mijn 
mandaat als federaal parlementslid, 
waarop ik me bijzonder zal concentre-
ren.”
De meeste schepenmandaten lopen in 
principe tot het einde van de legislatuur. 
Eén nieuweling in de gemeenteraad zal 
er zijn zitje wisselen voor een schepen-
zetel na de helft van de termijn, zijnde 1 
januari 2022. 

Dominique Van Haesendonck (46) 
uit Elewijt heeft voor N-VA de (welover-
wogen) stap gezet naar de gemeente-
politiek.  “2018 was een bewogen jaar: de 
verkoop van onze zaak, het huwelijk met 
Wendy, de mama van onze kinderen 
Ellen en Sam en de deelname aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.” Niet dat 
Dominique sindsdien op zijn lauweren 
rust. Hij sloeg samen met broer Rudy 
een andere weg in. De twee voeren wer-
ken en kunst uit in natuursteen (arduin 
en Franse steen). “Ik mag als toekom-
stige schepen al inlopen zodat ik voor-
bereid kan beginnen aan bevoegdheden 
zoals cultuur, buurtwerken, bibliotheek, 
archief, kinderopvang en senioren.”

Ten slotte vinden we onder de nieuwko-
mers in de gemeenteraad twee jonge-
lingen.

Sem Juliens (36) woont in Zemst 
met zijn echtgenote Hilde en hun kin-
deren Lotte en Lina. Naast zijn werk als 

thuisverpleegkundige, is hij een fervent 
supporter naar KV Mechelen. Een echte 
nieuwkomer is Sem niet helemaal.  “Vo-
rige legislatuur mocht ik zetelen in de 
OCMW-raad, wat mooi aansloot bij mijn 
job.” Verder schiet Sem zijn pijlen af in de 
Sint-Sebastiaansgilde met boogschie-
ten.

Het decreet over lokaal bestuur  bepaalt 
dat de Raad voor maatschappelijk wel-
zijn (OCMW) uit dezelfde leden bestaat 
als de gemeenteraad. Alle gemeen-
teraadsleden zijn vanaf nu dus ook 
OCMW-raadslid. 

En Cédrique Moens uit Eppegem 
is het jongste nieuwe gezicht. Met zijn 
20 lentes is hij echt de benjamin. Deze 
sportieveling (hockey en wielrennen) wil 
zich de komende jaren graag inzetten 
voor alles wat met jeugd te maken heeft.
De jongsten wacht de taak om indien 
nodig een handje toe te steken tijdens 
de gemeenteraad: onder meer het op-
halen en tellen van de stembriefjes 
indien er een stemming op de agenda 
staat. Daarom konden Sem en Cédrique 
bij de installatievergadering hun talen-
ten al eens demonstreren.

Tekst: Katia De Vreese
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Twee winnaars
Door een foutje in een vorig nummer, 
mochten we deze maand twee winnaars 
loten: Yolanda Busschots en Rita Verstrep-
en. We maakten kennis met twee vrolijke 
vrouwen, die allebei erg van katten houd-
en. 

Yolanda Busschots woont al 40 jaar 
samen met haar man Alain en hun kat 
in Zemst-Laar. Ze zocht al vaak naar de 
leeshonden en was aangenaam verrast 
toen ze won. Yolanda houdt van wandelen, 
fietsen, shoppen en op reis gaan. Vooral 
Schotland heeft haar hart gestolen, daar 
zou ze graag nog eens naar terugkeren.
 

In Elewijt ontmoeten we Rita Ver-
strepen: een energieke, vrolijke 
vrouw met een grote liefde voor 
haar katten. Ze heeft er zelf zeven 
geadopteerd, maar verzorgt ook 
nog zes straatkatten uit de buurt. 
Rita geniet van haar vier kleinzonen, 
of haar oogappels, zoals ze zelf 
zegt. Ze is ook erg geïnteresseerd 
in alles wat met IT en computers 
te maken heeft. 

De leeshonden bevonden zich 
vorige maand op bladzijde 11, 
werkend bij de bioboer en op 
bladzijde 38, in de pilatesles. 

Wil jij ook mee zoeken? Onze 
leeshond verstopt zich elke 
maand op foto’s in de Zemstenaar. 
De foto’s van de rubriek ‘Onder de 
Mensen’ tellen niet mee, ook de 
cartoons niet. 

Stuur je antwoord met de pagina(‘s) waar-
op onze leeshond deze maand te zien is, 
naar ons mailadres (leeshond@dezem-
stenaar.com) of geef een geschreven ant-
woord af op het gemeentehuis, in een 

bibfiliaal of in het Hof van Laar. Vermeld 
je naam en  telefoonnummer zodat we 
je snel kunnen bereiken voor een foto. 
Inzenden vóór 13 februari. 

LS 
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Brusselsesteenweg 445, 1980 Eppegem
eatandgo_zemst@hotmail.com

0492 53 95 23
www.eatandgo-zemst.be

Maandag t.e.m. vrijdag 9u - 14u

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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Brusselsesteenweg 108
tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be


