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facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com

• Zjef riep ‘jutweg’ en ’t pjèit schoot in oeës: Jozef 
riep ‘jutweg’ (naar rechts!) en het paard stormde 
het huis in; 
• Merilewis zat mé ’t gieël kadril aan de ziëe: 
Marie-Louise verbleef met de hele groep/familie 
aan zee; 
• De klein manne spelde geire kaikke achter ‘t 
gat: de kinderen speelden graag verstoppertje;
• Lewie was in zaen joenge jare nog keis- 
kespisser geweest in de vriemis: Lode was als 
kind nog misdienaar geweest in de vroegmis;
• ‘t Spel was giëlegans na de knoppe/na de 
kloeëtte: het ding/toestel was helemaal stuk/
naar de vaantjes.

AL

Dialextjes va groët Zems...

 
De beste papa!

de Zemstenaar koos in juni de “beste papa” 

van Zemst. Niki Steylemans, partner van Sara  

Jaspers en papa van Jul, kersvers inwoner van 

Hofstade, viel de eer te beurt. 

Uit handen van de redactie kreeg hij een lekker 

flesje Bordeaux cadeau. Proficiat en laat het u 

smaken Niki!

De cover verraadt het al: dit 
nummer staat vol “natuur”. 
Da’s niet erg, want het is 
zomer en er is nu eenmaal 
veel natuur in Zemst.

Wat kan ik me ergeren 
als ik een sigarettenpeuk 
of een leeg waterflesje in 
de berm zie liggen. Arme 
Moeder Natuur, denk ik 

dan. Gelukkig zijn er naast de idioten die vuil op 
de grond gooien ook mensen die het oprapen.

Kennen jullie World Cleanup Day al? Op één dag 
ruimen miljoenen mensen over de hele wereld 
samen zwerfvuil. Dit jaar maken we samen op 
zaterdag 21 september de aarde proper! Ook in 
Zemst!!

Samen met Sara organiseerde ik vorig jaar de 
World Cleanup Day in onze gemeente. En dat wij 
toegewijde mede-Zemstenaren hebben, is zeker. 
Want als enige Belgische gemeente deed in Zemst 
meer dan 5% van de inwoners mee, 7,5% om precies 
te zijn: 1.500 opruimers! Dit jaar versterkt Kristel 
ons team en mikken we op 2.000 helpende han-
den. Zet het alvast in je agenda en registreer je via  
worldcleanupdayzemst@gmail.com. Geloof me, 
het is superfijn om samen Zemst mooier te 
maken. Je merkt het verschil, je leert nieuwe 
mensen kennen én je mag je ‘s avonds een held 
noemen! 

Maar je mag jezelf van mij ook al een held noe-
men voor elke kleine stap die je neemt naar min-
der afval. Zoals bijvoorbeeld geen plastiek zakje 
nemen voor je fruit in de supermarkt of kraan-
tjeswater drinken uit een herbruikbare fles. Want 
hoe minder afval we creëren, hoe minder er in de 
natuur belandt.
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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

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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En ook: Gezin zeilt twee jaar de wereld rond (p7), 
Topduo verkoopt topwagens (p30).
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Gezin zeilt twee jaar de wereld rond
ELEWIJT – Het gezin Dehbal gooit deze dagen het roer om. Letterlijk! Huisje, tuintje en autootje heb-

ben ze van de hand gedaan en ingeruild voor een grote catamaran waarmee ze twee jaar lang rond  

de wereld willen zeilen. Van hun vrienden en schoolkameraadjes hebben ze al afscheid genomen. 

De mid-veertigers Sofiéne en Isabelle en hun kinderen Nael (10), Ilian (7) en Lynn (4) zullen de ko-

mende twee jaar hoofdzakelijk op zeeën en oceanen verblijven.

Sofiéne,  je zei me ‘het is nu het 
moment’, waarom?
“Zeilen is een passie voor mij en  
Isabelle. Op de boot kan je je hoofd leeg-
maken en veel achter je laten. Sicilië- 
Martinique was een van onze grote-
re tochten. Lynn was toen amper 6 
maanden oud. De wereld rondvaren en 
voluit de natuur beleven was een stil-
le droom die we nu gaan waarmaken. 
Onze kinderen gaan een brede kijk op 
de wereld en de natuur krijgen en veel 
schoolse kennis speels en praktisch 
ervaren. Dat onderwijs moeten we hen 
ook zelf bijbrengen. Eenmaal onze pu-
berende  kinderen aan het middelbaar 
toe zijn hebben ze meer nood aan 
continuïteit. Daarom is het nu hét mo-
ment.”

Hoe pak je zo iets aan bij je werk-
gever?
“Voor mij was dat helemaal geen pro-
bleem”, zegt Isabelle. “Ik heb een be-
gripvolle baas, die mij ook na dit avon-
tuur nog terug in het bedrijf wil. Mijn 
man runt een eigen zaak en zet dat 
bedrijf  voor twee jaar op slaapmodus. 
We kennen inderdaad de luxe dat we 
dat kunnen. We willen later niet terug-
blikken op een leven vol niet gereali-
seerde dromen.”

Jullie willen op zee voor een groot 
deel ook zelfvoorzienend zijn?
“Onze leefwereld zal op het water we-
kenlang beperkt zijn tot hooguit een 
honderd vierkante meter maar toch 
nog vrij comfortabel. Voor onze wereld-
reis kochten we een catamaran van 15 
bij 7 meter met daarop vier kajuiten en 

technische uitrusting. 
We willen zoveel mo-
gelijk zelfvoorzienend 
zijn met zonnepane-
len en windenergie. 
We hebben ook een 
ontziltingsapparaat 
voor zeewater aan 
boord en visgerief. Er 
zal dus veel vis op het 
menu staan.”

Voor buiten-
staanders lijkt het een gewaagd 
avontuur, voor jullie een reis met 
berekende risico’s?
“Uiteraard is in alles aan de veiligheid 
gedacht. Tot de standaarduitrusting 
van onszelf en de kinderen behoort 
een reddingsvest en bij ruwer weer 
zullen de kinderen ook ‘aangelijnd’ 
zijn.  We hebben een satelliettelefoon 
aan boord want wifi is er alleen in de 
havens. Tijdens de oversteek van de At-
lantische Oceaan zullen we drie weken 
zonder onderbreking op zee leven.  Dat 
is een hele uitdaging maar we zijn er 
gerust in.”

Jaques Brel, ook een fervent zei-
ler, gaan jullie ook even groeten?
“Dat is het plan ja. In grote lijnen gaat 
de reis vanuit Lorient (Frankrijk) via 
Spanje naar Madeira en de Kaapver-
dische Eilanden. Daar steken we de 
oceaan (1600 km) over om, via het Pa-
namakanaal, naar Paaseiland te varen 
en via Frans-Polynesië naar de Markie-
zen waar we het graf gaan groeten van 
Jacques Brel, die ook een fervent zeiler 
was. Brel schreef er zijn laatste num-
mers, waaronder een lofzang  aan 

de Askoy, zijn zeilboot. De route gaat 
verder naar Australië via Tahiti, Tonga 
en Nieuw-Caledonië. Daarna komen 
Darwin, Mauritius en Zuid-Afrika aan 
de beurt. Het gaat verder via Namibië 
en Ascension naar de Caraïben en de 
Bermuda’s. Via de Azoren zeilen we te-
rug naar onze startplaats in Frankrijk.”

Er loeren ook gevaren op zee 
zoals piraten, storm en cyclonen. 
Hoe probeer je die ‘ontmoetingen’  
te ontwijken?
“We hebben veilige parcours uitgezet 
waarop er normaal geen piraten ac-
tief zijn. De seizoenen van stormen 
en cyclonen hebben we ook in kaart 
gebracht. We kunnen op elk moment 
routes hertekenen of afblazen. ”

De komende weken verblijft het gezin 
bij familie in Lorient (Frankrijk) om de 
technische installatie van de boot te 
verfijnen en uit te testen. Pas in au-
gustus wordt het menens met een 
eerste etappe naar de Golf van Biskaje.  
Sofiéne wil over hun, ongetwijfeld gro-
te, avontuur ook een boek schrijven.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Het gezin Dehbal kiest het ruime sop en 
leeft twee jaar op de wereldzeeën.
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Primeurs van Zemst for Life
ZEMST – Zelfde concept, maar een andere locatie, een andere datum en enkele nieuwe teamleden. 

Dat zijn de veranderingen voor Zemst for Life 2019 in een notendop. 

Enthousiast blijven 
Na succesvolle en warme edities van 
Zemst for Life in 2017 en 2018, keert 
Zemst for Life dit jaar weer terug. Het 
doel? Zemst verenigen om zo veel mo-
gelijk geld in te zamelen voor enkele 
goede doelen, gekozen door de Zem-
stenaars, en tegelijk Zemst samen-
brengen op een warm evenement in 
de kerstperiode. De drie goede doelen 
werden overigens al gestemd door de 
Zemstenaars. Iedereen die een actie 
doet voor Zemst for Life zal dat dit jaar 
doen voor vzw FantASStisch, Dierenop-
vangcentrum Zemst en Bednet. Zemst 
for Life zal ook in 2019 plaatsvinden, 
maar het enthousiaste team besloot 
de formule hier en daar te vernieuwen. 

Spannende primeurs 
Zemst for Life start dit jaar weer 
met enkele nieuwe leden: Sarah  
Neumann, Stan Magnus, Els Dauwe,  
Joeri Verlinden en Jessie Van Den  
Eynden stappen in het grote en zware 
avontuur samen met de reeds geken-
de gezichten Tom Develter, Wout Calluy, 
Karolien Calluy, Sonny Deman, Thomas  
Ceulemans, Dautzen Jaspers, Miguel 
Polido Pilo en Laura Schoevaers.

Na twee edities in het centrum in 
Zemst, wil het team eens iets nieuws 
proberen. Daarom zal het evenement 

van Zemst for Life dit jaar plaatsvinden 
in het domein van Sport Vlaanderen 
in Hofstade. Die locatieverandering 
brengt veel nieuwe mogelijkheden 
voor het evenement mee; het team 
kijkt dus uit naar de samenwerking 
met het domein. 

De nieuwe locatie biedt veel 
mogelijkheden voor het 

evenement. 

Bovendien verschuift ook de datum 
van het evenement dit jaar. Terwijl ZFL 
de voorbije jaren plaatsvond in het 
weekend voor Kerstmis, verschuift het 
nu naar het weekend tussen Kerstmis 
en Nieuwjaar: 26, 27 en 28 december 
dus. 

Heb jij er ook al zin in? 
Het team van Zemst for Life alvast wel! 
Daarom zijn ze nu al op zoek naar hel-
pende handen, decomateriaal, activi-
teiten die op het evenement kunnen 
plaatsvinden, enzovoort. Als je daar-
mee wil of kan helpen, kan je hen be-
reiken via het mailadres info@zemst-
forlife.be. Neem ook zeker een kijkje op 
www.zemstforlife.be, want de website 
is weer helemaal vernieuwd. Wat voor-
al geweldig zou zijn, is dat superveel 
Zemstenaars weer een actie op poten 
zouden zetten voor de drie goede doe-
len. Laten we daar samen voor gaan! 

Tekst: Laura Schoevaers, foto: Kato Reynaert 

Het team van Zemst for Life kijkt uit naar de volgende editie op een nieuwe locatie.

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235

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

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.
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Zemst4Kids: Ferme bloemen
Ben je op zoek naar leuke en kindvriendelijke uitstapjes in Zemst? Lees dan verder. Want in onze 

nieuwe rubriek ‘Zemst4Kids’ vraagt de Zemstenaar een kind naar zijn/haar favoriete plaats of ac-

tiviteit in Zemst. Deze maand vertelt Mon over zijn favoriete bezigheid: bloemen plukken in de  

bloemenplukweide van Ferm.

Bloemenplukweide
Mon (uit Hofstade, 4 jaar): 
“Ik pluk graag bloemen voor mama: 
uit de tuin of langs de zijkant van de 
weg, maar het leukste is het op de 
bloemenplukweide. Daar zijn heel veel 
bloemen die ik allemaal mag pluk-
ken!”

Liesbeth (mama van Mon): 
“Er gaat geen dag voorbij zonder dat 
Mon thuiskomt met bloemen. Uit de 
tuin, uit de berm en soms – als we 
het niet zien - zelfs uit een bloembak 
(lacht). Daarom leek het ons leuk om 

de bloemenplukweide een bezoekje te 
brengen. En dat was meteen een hit 
bij Mon en zijn zusje Ida (1,5 jaar). Een 
ideale zomeractiviteit, niet duur, rust-
gevend en je houdt er bovendien een 
leuke ruiker bloemen aan over.”

Hoe werkt het?
Van zonsopgang tot zonsondergang 
mag je op eigen houtje gaan plukken 
op de verschillende bloemenplukwei-
des. Op het veld vind je een informa-
tiebord met uitleg, materiaal en de 
kassa. 

Je betaalt voor de bloemen die je 
plukt. Reken 0,6 euro per stengel. Voor-
zie cash en wat klein geld, zo kan je 
gemakkelijk passen. Breng eventueel 
een mesje/kniptang mee en emmer 
om de bloemen te transporteren.

Adres: Vennestraat tegenover nr. 7, 
1980 Zemst (Je kan de tunnelserres 
niet missen). 

Meer info op www.fermbio.be 

Tekst en foto’s: Katrien Souffriau

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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ZEMST/COMPOSTELA - Na 68 dagen was het zover. Patrick Roelands en zijn  zoon Raf stapten San-

tiago de Compostela binnen. Vrouw Chantal, schoondochter Marian en stiefdochter Ellen wachtten 

hen op aan de kathedraal. Het einddoel van een maandenlange onderneming. We blikken terug op 

een reis vol beproeving, onzekerheden, ontmoetingen, emoties en verwondering. 

Pelgrim Patrick blikt terug

Aankomst in Compostela
Het mooiste moment van de hele on-
derneming was de ontlading bij de 
aankomst. Het gevoel dat de belofte 
om de pelgrimstocht te ondernemen 
was ingelost en de hereniging met de 
familie maakte er een onbeschrijfelijk 
moment van. Wat immens en onmo-
gelijk leek, was volbracht en er restte 
enkel nog uiterste dankbaarheid. “De 
aankomst kan ik bestempelen als een 
van de meest doorleefde momenten 
van emotionele ervaringen uit mijn le-
ven”, zegt Patrick. 
Na de hereniging met de familie werd 
er een bezoekje gebracht aan de ka-
thedraal om de Camino spiritueel af te 
sluiten. In de kathedraal nam Patrick 
ook de tijd om de intenties van pati-
enten te volbrengen. Brieven die waren 
meegegeven werden aan het graf van 
de Heilige Jacobus gelegd en er wer-
den kaarsjes gebrand voor alle namen 
die Patrick in zijn iPhone had opgesla-
gen. 

Een beladen tocht
Ondanks dat de Camino vol mooie mo-
menten zit, blijft het een zware onder-
neming. Dieptepunten waren er meer 

dan eens. Wie de blog heeft gevolgd,  
heeft zeker gemerkt dat de weersom-
standigheden vaak niet ideaal waren, 
waardoor de fysieke beproeving toch 
wel uitgesprokener was. De eventuele 
pelgrims in spe geeft Patrick de vol-
gende tip mee: “Ik zou adviseren de 
tocht te spreiden over een langere pe-
riode en dagtochten van rond de 20 tot 
25 kilometer te plannen.”

Mentaal waren vooral het gemis van 
huiselijkheid, de onzekerheid over het 
slagen en de uitzichtloosheid van de 
tocht de zwaarste beproeving. Contac-
ten met medepelgrims en aanmoedi-
gingen van het thuisfront en via de blog 
gaven zeer veel steun. “Ik had mij geen 
echte verwachtingen gesteld, mijn 
enige intentie was Santiago bereiken 
binnen de vooropgestelde termijn. Ik 
had wel niet verwacht dat de vluchti-
ge contacten onderweg zo’n diepgang 
zouden hebben. Positief zeer zeker.“

Een leerrijke ervaring
Patrick vertelt uitgebreid wat hij van de 
Camino heeft geleerd. 

“Dat ik mij tijdelijk heb kunnen ont-
trekken aan een wereld die draait rond 
materialisme en hebzucht, prestatie-
drang, geldgewin, aanzien en bezit. 
Dat ik mij tijdelijk heb kunnen begeven 
in een wereld waar iedereen gelijkge-
steld, zonder aandacht voor herkomst, 
aanzien of bezit, eenzelfde weg be-
wandelt met belangstelling voor el-
kaar, interesse in wie de ander is en 
zelfs bezorgdheid. Ik hoop dat ik dit 
kan vasthouden en niet herval in mijn 
routinematig gedirigeerd leven waar 

die mooie, simpele dingen verdrongen 
worden door materialisme.”

“Ik denk niet dat de Camino mij als 
mens veranderd heeft. Het heeft wel 
veranderd hoe ik tegenover het leven 
sta en de waarde beter leren kennen 
en vooral appreciëren van kleine din-
gen, van kleine attenties, van een een-
voudige knuffel van of voor iemand, 
van intimiteit, van huiselijkheid die ik 
zo lang heb moeten missen, van on-
voorwaardelijk engagement zonder de 
intentie iets in de plaats te krijgen.”

“Tenslotte heeft de Camino mij be-
vestigd in mijn vertrouwen en geloof; 
zonder deze had ik zeer sterk aan het 
welslagen van deze missie getwijfeld. 
Het is soms moeilijk, hard en pijnlijk 
geweest maar op die momenten liep 
Hij naast mij en op de momenten dat 
het niet meer ging heeft Hij mij gedra-
gen, zo heb ik het beleefd en ik ben 
zeer dankbaar mij hieraan te kunnen 
vastklampen.” 

Lees het volledige avontuur van Patrick 
via www.patroelands.blogspot.com.

Tekst: Ansje Brassine, 
foto’s: Patrick RoelandsPatrick op ellebogen en knieën na zijn 

aankomst in Compostela.

Er worden kaarsjes gebrand 
voor vele patiënten.
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Verwelkom de natuur in je tuin

Boost voor biodiversiteit
Maar geen nood, vele van deze wilde 
bloemen kan je een plek geven in je 
eigen tuin. Ze zijn vaak even kleurrijk 
als cultuurvariëteiten.  Doordat ze hier 
van nature voorkomen, zijn ze meestal 
zelfs minder gevoelig voor ziektes en 
nuttig voor heel wat dieren. Een na-
tuurvriendelijke tuin is een boost voor 
de biodiversiteit. Je kan er op ontdek-
king gaan naar sprinkhanen, egels, 
roodborstjes, pimpelmeesjes, zweef-
vliegen, hommels, bijen, wantsen, ... 
Kortom, een natuurvriendelijke tuin is 
dubbel genieten.

Aan de slag 
Iedereen die een tuin heeft, hoe klein 
ook, kan iets doen voor de natuur.  In 
grote tuinen kan je natuurlijk meer 
soorten zien, maar vele kleintjes sa-
men maken ook een groot geheel. 
Wilde dieren en planten trekken zich 
namelijk niets aan van eigendoms-
grenzen. Met volgende 5 tips zal je tuin 
natuurvriendelijker worden:

• Gebruik nooit bestrijdingsmiddelen, 
ook niet tegen mos, onkruid of insec-
ten.
• Als het kan, maak plaats voor een 

grote struik of boom. 
• Geef naast gecultiveerde planten ook 
wilde inheemse planten een kans.
• Laat, waar het kan, het gras wat lan-
ger groeien.
• Ontdek en geniet van de biodiversiteit 
in je tuin, deze krijg je gratis.

Water brengt leven
Een tuinvijver, klein of groot, brengt 
extra leven: libellen, waterjuffers, sala-
manders, padden, waterkevers en nog 
veel meer. Heb je ooit al eens merels 
en mussen een bad zien nemen in 
je tuin?  Een natuurvriendelijke vijver 
vraagt weinig onderhoud. Wanneer je 
voldoende ondergedoken waterplan-
ten hebt, blijft het water vanzelf hel-
der. Een pomp of filters zijn niet nodig. 

Voorwaarde is wel dat er geen vissen 
in je vijver zitten. Vissen en visvoeder 
verstoren het evenwicht en maken een 
pomp en filters noodzakelijk. Boven-
dien kunnen heel wat wilde waterdie-
ren spijtig genoeg moeilijk samenle-
ven met vissen. 

Meer weten
Op 20 september start Natuurpunt 
Zemst de cursus ‘breng de natuur in je 
tuin’ die uit drie lesavonden en één ex-
cursie bestaat. Meer info kan je vinden 
op natuurpuntzemst.be/activiteiten. 

Wil je de dieren in je tuin ontdek-
ken, dan is de rijk geïllustreerde  
‘tuindierengids’ een aanrader. 

Tekst en foto: Wim Massant, Natuurpunt

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

Een natuurvriendelijke tuin vol leven.

ZEMST - Blauw van knoopkruid en korenbloem, wit van margriet en avondkoekoeksbloem en roze 

van koninginnenkruid en wilde marjolein. De natuur biedt een rijk kleurenpalet aan wilde bloe-

men. Vele daarvan vind je terug in soortenrijke graslanden. Spijtig genoeg zijn deze laatste een 

zeldzaamheid, ook in de omgeving van Zemst. De wegbermen zijn daarom vaak nog hun laatste 

toevluchtsoord.
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Zemst heeft een landelijk karakter, en dat zorgt er ook voor dat er 

veel dieren te zien zijn in de gemeente. In deze reeks tonen we 

graag welke "bijzondere" dieren in Zemst werden gespot!

Ook iets gespot?
Stuur je foto, een korte uitleg, je naam en de plaats waar je het dier 
spotte naar info@dezemstenaar.com met als onderwerp 'gespot'.

Coördinatie: Marijke Pots

"De rups van een koninginnepage 
op de venkel."

Martine De Godt, Eppegem

"In onze tuin zijn een vink en een 
groene papegaai vaste gasten om iets 
te komen drinken of te eten."

Marilou Wayenberg (13), Elewijt

"Gisterenavond kwam deze schoonheid 
me vergezellen in onze moestuinbak : Een 

ligusterpijlstaart!"
Maarten Van den Broeck
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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
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Het Laatste Verbond
ZEMST – In Brasserie Oud Sempst sprak ik met Zemstenaar Kurt Impens en zijn kompaan Erik Rae-

ven. Dit duo is erin geslaagd om samen een boek te schrijven en uit te geven, ‘Het Laatste Verbond’. 

Ik wilde weten hoe ze dat voor elkaar kregen.

Vertel eens, hoe doe je dat, een 
boek schrijven met twee?
Kurt: “In ons geval was dat niet zo 
moeilijk omdat wij elkaar al lang ken-
nen en elkaar zeer goed aanvullen. 
Erik is de woordkunstenaar en ik ben 
de verteller en de researcher. Samen 
hebben we er in totaal negen jaar aan 
gewerkt, niet doorlopend natuurlijk, 
want we hebben daarnaast ook nog 
ons werk.”

Hoe zijn jullie op het idee geko-
men voor dit boek?
Kurt: “Het begon allemaal door de 
boeken van Dan Brown. Op een be-
paald moment was ik met vakantie 
in Cyprus en ik had de Da Vinci Code 
in één ruk uitgelezen. Die verhalen in-
trigeerden mij zo erg dat ik research 
begon te doen op de computer in mijn 
hotel. Sinds dat jaar, 2005, heb ik mij 
grondig verdiept in al de mysteries 
die er bestaan rond de Heilige Graal, 
de Tempeliers en het Franse dorpje  
Rennes-Le-Chateau.”

En wanneer ben jij dan op het 
toneel verschenen, Erik?
Erik: “Ik ben Kurt, een ex-collega van 
mij, in die periode tegen het lijf ge-
lopen en hij vertelde mij dat hij een 
verhaal in zijn hoofd had maar dat hij 
het zelf niet kon uitschrijven. Ik was 
onmiddellijk geïnteresseerd want van 
beroep ben ik niet toevallig copywriter 
en auteur. Door het enthousiasme van 
Kurt was mijn nieuwsgierigheid gewekt 
en ben ik me eveneens in die geschie-
denis gaan verdiepen. En de trein was 
vertrokken.”

Hoe gingen jullie concreet te 
werk?
Erik: “Het was echt een mooi staaltje 
teamwork, al zeg ik het zelf. Een boek 
schrijven is helemaal niet evident, er is 
zoveel waar je moet aan denken. Ge-
regeld belde Kurt mij met nog een an-
dere invalshoek of met nieuwe infor-
matie en daar discussieerden we dan 
over. De verhaallijnen moesten over de 
hele lijn blijven kloppen en bovendien 
moest heel wat research gedaan wor-
den.” 

Hoe moeten we ons die research 
juist inbeelden?
Kurt: “We hebben talloze archieven ge-
raadpleegd en bibliotheken bezocht 
in steden zoals Parijs, Narbonne en  
Carcassonne.  De moeilijkheid was om 
het kaf van het koren te scheiden. Er is 
al zoveel over dat onderwerp geschre-
ven en jammer genoeg is niet alles op 
waarheid gebaseerd.  Het kwam erop 
aan om de puzzel op de juiste ma-
nier in elkaar te leggen. Het boek van 
de koster van een belangrijk figuur, 
genaamd Saunière, heeft daarin een 
belangrijke rol gespeeld.”

Bevat het Laatste Verbond zowel 
fictie als non-fictie?
Erik: “Ongeveer de helft is fictie en de 
andere helft is gebaseerd op waarge-
beurde feiten. Bepaalde zaken die we 
beschrijven in het boek zoals het la-
byrint, de onderaardse gangen en de 
crypte bestaan dus echt. Sinds de ja-
ren 70 zijn in Rennes-Le-Chateau ove-
rigens opzoekingen aan de gang, dat 
gebeurt niet zomaar hoor.”

Hoe waren de reacties op het 
boek?
Kurt: “Twee uitgevers waren direct laai-
end enthousiast en we hadden dus 
geen enkele moeite om het boek op 
de markt te brengen. Van onze lezers 
hebben we eveneens zeer goede kri-
tieken gekregen, zowel in België als in 
Nederland. Ik herinner me vooral twee 
sprekende reacties over het einde van 
het boek. Eén lezeres noemde ons 
rotkarakters omwille van hoe het boek 
eindigde en een ander meisje wilde 
absoluut met ons een gesprek aan-
gaan om het einde te kunnen verwer-
ken en het een plaats te geven.”

Komt er een vervolg?
Erik: “Ondanks de 500 pagina’s van het 
eerste boek zijn wij nog totaal niet uit-
verteld. Er komt dus zeker een tweede 
boek, waarschijnlijk binnen twee jaar. 
We kunnen nu al aan onze lezers 
meegeven dat we hen zullen meene-
men naar andere locaties, en dat het 
boek terug bol zal staan van duistere, 
mysterieuze gebeurtenissen.”

We kijken ernaar uit! Het Laatste  
Verbond is uitgegeven bij uitgeverij 
Houtekiet

Tekst: Alain Dierckx, foto: Jean Andries

Kurt en Erik fier op hun werk.
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Zemstse Tuinroute
Alle ingrediënten waren aanwezig langs de Zemstse Tuinroute op 29 en 30 juni. Schitterend zomer-

weer, kindvriendelijke mooie tuinen, leuke sympathieke deelnemers en talrijke bezoekers. Het was 

verwennen met een stumpery garden, een biotuin, een verftuin, een groententuin, een speeltuin, 

een kabouterbos, een snoezeltuin… kortom voor elk wat wils. Op de cover zie je Mia Coulommier, al 

jaren het gezicht van en de drijvende kracht achter dit initiatief.

Joris Desaeger en 
Angele Verbeeck. 
Windmolenstraat 7, 

Eppegem.

Yves Raes. 
Cardijnstraat 13, 

Eppegem.

Nicole Pasteels-
Vandeweyer.

Kleempoelstraat 32,
Zemst.
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Karin De Becker.
Damstraat 159,

Weerde.

Frank Claeys.
Ferdinand Vercnockestraat 1,Weerde.

Familie Mathijs-Bertens.
Hofstraat 38,

Elewijt.
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Mark Tilkens.
Bossenhoek 22,

Weerde.

Stroobant - 
Van Boeckel.

Boudewijnlaan 16,
Elewijt.
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Mia Coulommier.
Vogelzang 27,

Weerde.

Villa Clementina.
Brusselsesteenweg,

Zemst.

De speeltuin in de Ferdinand Vercnockestraat Weerde 
vervolledigde de Zemstse Tuinroute.
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Jobcoachen met Katrien
WEERDE – Je voelt je niet goed in je job? Of je zit met je werk wat in het slop? Aarzel niet en kies voor 

professionele hulp en begeleiding. Bij iemand die het zelf heeft ervaren en de opgedane kennis tot 

haar kunde heeft gemaakt. En wil delen met iedereen die er nood aan heeft. Wij hebben het over 

Katrien Debeuckelaere, het gezicht van Kato0 Coaching & Co. 

Een kwarteeuw was de bankwereld 
het werkterrein van Katrien. Tot ze in 
de zomer van 2017 zelf besliste tot 
een radicale carrièreswitch. Hoge 
werkdruk, stress, onzekerheid, zware 
investeringen (Katrien was zelfstandig 
bankagent), bezorgdheid om het per-
soneel… het werd haar allemaal wat 
veel. Ze ging op zoek naar hulp, die ze 
vond bij een coach.

Zware opleiding
Was dat het keerpunt in je carri-
ère?
Katrien: “Zeker weten. Ik naderde de 50 
en was echt toe aan een nieuwe uitda-
ging. Ook wilde ik mijn gezondheid niet 
op het spel zetten. Bovendien werk ik 
supergraag met mensen. En laat dàt 
het nu precies zijn wat ik tijdens mijn 
coaching echt ten volle kan doen.

Vanaf dat moment wilde je het 
zelf gaan doen?
“Klopt. Ik heb gedurende anderhalf jaar 
een vrij intensieve opleiding gevolgd. 
Dan volgde het moment waarop ik er 
zelf zou voor gaan. In oktober 2018 ben 
ik met mijn eigen zaak gestart.”

Maskers vallen af
Je kantoor is thuis en toch ook 
weer niet? 
“Inderdaad. Ik help mijn particulie-
re klanten met hun toekomst, vanuit 
mijn ouderlijk huis, in de Toekomst-
straat waar nu mijn mama geniet van 
de rust en van haar tuin. Ook zij is blij 
met wat ik doe en ziet graag mensen 
over de vloer komen. Team coaching, 
het andere luik van mijn werk, gebeurt 
op locatie, bij de klant zelf, in zijn on-
derneming.”

Je activiteit omvat dus twee 
luiken: loopbaancoaching en 
teamcoaching. Graag een woordje 
uitleg.
“Wanneer je je zorgen maakt om je 
loopbaan, kan je als particulier een 
beroep doen op mijn diensten. Je 
kunt daarvoor gebruik maken van 
loopbaancheques, naar rato van 10 
euro per uur. Maar het kan ook zonder 
cheques. Teamcoaching daarentegen 
is een service die ik verleen aan be-
drijven. Ik werk dan met groepen van 
mensen waarbij ik een dynamiek pro-
beer tot stand te brengen.”

Katrien streeft ernaar overeenkomsten 
te vinden tussen de waarden van de 
betrokken persoon en zijn/haar job. 
M.a.w. of iemand geen masker opzet in 
de werkomgeving en daardoor zichzelf 
niet is en in een conflictsituatie terecht 
komt. “Je zou ervan versteld staan 
hoeveel mensen hier leren inzien dat 
ze een werkmasker dragen. En dat 
kost hen bakken energie”, vertrouwt 
Katrien me toe. “Een aansluitende taak 
daarbij is het zoeken naar talenten. 
Anders gezegd: iemand zelfinzicht 
leren verwerven en zo tot conclusies 
komen over: wie ben ik echt, wat kan 
ik (goed), wat doe ik graag, welke job 
past bij mij?”

Geen flufferig gedoe
KatoO Coaching & Co bestaat nu een 
tiental maanden. “Het was een eerste 
intense periode van coaching en klan-
tenwerving”, aldus Katrien.

Hoe ga je tewerk om nieuwe klan-
ten te vinden?

“Door mijn 25 jaar werkervaring in 
de banksector heb ik een uitgebreid 
professioneel en sociaal netwerk uit-
gebouwd. Uiteraard ken ik ook ande-
re coaches en worden opdrachten in 
bedrijven soms gedeeld met collega’s. 
Voorts is er de mondelinge reclame en 
natuurlijk de eigen prospectie. Huisart-
sen in de ruime omgeving vormen een 
andere bron. Zij zijn de vinger aan de 
pols en weten snel wanneer psychi-
sche klachten werk gerelateerd zijn. In 
dat geval kunnen zij vrijblijvend door-
verwijzen naar professionele hulp in 
de vorm van coaching”.

Katrien besluit: “Coaching is geen fluf-
ferig gedoe. Ik doe nu wat ik graag doe. 
Het geeft me energie, als ik zie wat het 
met mensen kan doen. Ik word er zelf 
blij van als ik andere mensen blij heb 
gemaakt.”

Wie hulp zoekt, kijkt best al eens op 
www.kato-o.be of neemt contact met 
Katrien op 0479/96.72.71. 

Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Katrien beschouwt het als haar missie om 
met KatoO Coaching & Co mensen weer 

goesting te doen krijgen in hun job.
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‘Feest op het Kriekelaarplein’ in Hofstade. “In 2009, na aanleg van een pleintje aan De Tilbourgstraat en de 

Zusterstraat besloot de buurt een feestje te organiseren. Voortaan zou het pleintje onofficieel de naam ‘Het 

Kriekelaarplein’ krijgen. Ondertussen schreven zich 80 personen in voor de zesde editie”, zegt Bert Devogeleer.
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Voor de afsluiting van het judoseizoen deed Jigo-Tai met 45 leden hun jaarlijkse zwemuitstap naar 

Nederland. Niets dan gelukkige gezichten bij de terugkomst aan de judohal in Elewijt.

Opa Cois Bautmans (87) stond op zaterdag 13 juli voor een verrassing 

van formaat. Zoon Rudy Bautmans en de familie kwamen opa met de 

paardentram halen in Woonzorgcentrum Releghem om een ritje naar 

Elewijt te maken, gevolgd met een gezellig samenzijn. Het was een 

onvergetelijke dag voor de sympathieke man, die glunderde van geluk.
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K.A.C.E.Z. Elewijt organiseerde 
haar clubkampioenschap. Het 
was opnieuw Lien Boone die de 
titel behaalde. Met Noa boekte ze 
de voorbije jaren al heel wat suc-
cessen. In groep 4 was Martine 
Schockaert met Orca de laurea-
te. In groep 3 kaapte Gustaaf  
Hoebeke met Rambo de titel weg. 
In groep 2 won Sylvie Borghmans 
met Faya. De jongste groep 1 
hield een gezamenlijke trai-
ning. Daar werd Lilo als winnaar 
aangeduid.

’t Haverenhof vzw organiseerde zijn jaarlijkse ledendag onder het thema ‘Paardrijden-Play Unified’. 
Samen hebben de ruiters, met en zonder beperking, kunnen genieten van een gezellige dag. Fami-
lies, vrienden en supporters hebben de mooie prestaties kunnen bewonderen en kijken uit naar de volgende editie.

Schoolfeest Tuimeling Zemst in 

het teken van ‘Weg van Wielen’ 

was een groot succes.
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Voor Sint-Sebastiaans Gilde Weerde 

(gesticht in 1783 en oudste ver-

eniging van Groot-Zemst met 110 

leden) was het op 7 juli jaarlijkse 

Koningschieting. Voor de start was 

het verzamelen voor een groeps-

foto: Gildebroeders en Gildezusters 

(foto boven). 

Sportlaureaat 2019 Hubert  

Bakelants werd koning, Gerda Van 

Hoorenbeeck prinses (foto links).

Vier oud-spelers 
op een rij tijdens 

de persconfe-
rentie van 

VK Weerde.

Samen 250 jaar: 
Warreke Moens, 
Louis Keppens, 
Walter Lepever 
en Willy Maes, 

sterkhouders in 
de jaren ’60.
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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

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

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
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Scheef
bekeken
Rinus’ leven las als Die Leiden des jungen Werthers (De kwellingen van de jonge Werther), een 
klassieker uit 1774 van de hand van Johann Wolfgang von Goethe. Het verhaal (in briefvorm) van 
een onmogelijke liefde met tragische afloop. Hoewel Rinus al vaker met duistere gedachten 
langs de oevers van het kanaal en de bermen van de spoorweg had gelopen, bleef zijn geest 
helder genoeg om er niet aan toe te geven. Hij herinnerde zich dan zijn pubertijd en het magi-
sche jaar 1969 met de maanlanding, de eerste tourzege van Eddy Merckx, Woodstock… alsook 
de ontluiking van zijn gevoelens voor Gerda. Speciaal om haar te zien ging hij wekelijks naar 
de mis. Veel andere gelegenheden waren er toen niet. Tenzij een kermis, een Chirobal of een 
KLJ-td. In de kerk zat zij aan de linkerkant (uiteraard!) ter hoogte van de preekstoel. Hij rechts, 
twee rijen meer naar achter en een beetje verscholen achter een pilaar. Zodat hij haar goed kon 
begluren. In gedachten schreef hij dan zijn eigen evangelie. Schuchter als hij was, had hij het 
nooit gedurfd om wat meer vooraan te gaan zitten, in haar gezichtsveld. Hij zou het nu wel an-
ders aanpakken! Toen Gerda met de Chiro op bivak was, terwijl hij niet eens bij de Chiro mocht 
aansluiten van zijn superstrenge ouders, las hij op zijn kamer ‘verboden’ boeken die hij in een 
koffer op zolder gevonden had. Literatuur die op de toenmalige ‘index van verboden boeken’ 
stond. Wellicht van zijn vader. Vooral romans van Markies de Sade, de Franse edelman, filosoof 
en notoire libertijn die niet alleen de idealen van de Franse revolutie steunde, maar ook streed 
voor een ander soort vrijheden… Pure porno avant-la-lettre. Vooral Juliette ou les Prospérités du 
vice (Juliette of De voorspoed van de ondeugd) bracht hem in hogere sferen. Helaas bleef het 
bij extatische dromen want Gerda had haar liefdespijlen anders gericht. Toen zij in de lange, 
hete zomer van 1976 treurde om alweer een stukgesprongen relatie (de zoveelste) en ook niet 
met haar ouders mee op vakantie ging, kreeg Rinus weer hoop. Wel twee maand lang tot drie 
keer per dag fietste hij zwetend en hijgend langs haar ouderlijke villa, waarin zij zich verschan-
ste. In de hoop haar toevallig te ontmoeten. Aanbellen durfde hij niet… Waren er toen maar  
smartphones en sociale media geweest!

Jaren gingen voorbij. En ook Rinus zijn kansen. Gerda trouwde, verliet het dorp. Rinus stortte 
zich op zijn job. Tot Gerda enige tijd geleden weer opdook en na het overlijden van haar ouders 
als alleenstaande vrouw met haar drie volwassen kinderen opnieuw introk in het huis van haar 
jeugd. Claire, haar oudste dochter, was net een copy paste van Gerda, zoveel jaar geleden. Toen 
Rinus beiden zag bij de bakker, glimlachte Gerda goedgezind. Hij glimlachte zelfverzekerd terug 
en fietste fluitend huiswaarts. Zijn boterhammen smaakten als nooit te voren. Zelfs droog. 

Alex Lauwens
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Topduo verkoopt topwagens
ZEMST-LAAR - Thierry Vannerom is geboren in Vilvoorde, opgegroeid in Melsbroek en woont sinds 

enkele jaren in Zemst-Laar. In elk geval heeft hij wel een heel speciaal beroep: de verkoop van de 

exclusiefste en dus ook duurste wagens ter wereld. Niet minder exclusief is de directeur waarvoor 

hij dagelijks aan de slag gaat: Tom Boonen. Redenen genoeg voor een kennismakingsgesprek met 

deze enthousiaste Petrolhead!

Thierry, jij hebt je ziel verkocht aan 
snelle wagens, klopt dat? Hoe is 
dat gekomen?
“Al van kinds af ben ik aangetrokken 
door alles wat een motor heeft en 
bovenal snelheid maakt. Auto’s, qua-
ds, boten, karts, moto’s, jetski’s, noem 
maar op. Hoe ouder ik werd, hoe groter 
de interesse. Ik werd een echte “Petrol-
head” (nvdr. Dat is een hippere bena-
ming voor een autofreak).”

In Zemst had je vroeger een zaak 
die nu naar Melsbroek verhuisde?
“In maart 2014 startte ik in de oude 
gebouwen van Nissan Garage Roekens 
“Classic-Room” op, aan de Waverse-
baan in Elewijt, gespecialiseerd in de 
aan- en verkoop van old- en young-
timers. Ik had een 20-tal wagens in 
stock, van klein tot groot en in alle 
budgetten. Maar in 2016 kwamen de 
werken eraan op de Tervuursesteen-
weg, die minstens een jaar gingen 
duren. Ik zag het toen niet zitten om 
bang af te wachten en ging op zoek 
naar een nieuw pand. Dat was niet zo 
evident. Eind 2017 vond ik iets geschikt 
op de Haachtsesteenweg in Melsbroek. 
We hebben zes maand in en rond het 
gebouw gewerkt, alles opgefrist en 
begin 2018 ben ik gestart met Clas-
sic-Room versie 2.0.”

Een tijd geleden heb je 
“Iconiccars” mee opgestart, de 
nieuwe zaak van Tom Boonen. 
Vertel! 
“De twee vennoten van Tom Boonen bij 
Iconiccars, Joeri en Steven, ken ik al 
een hele tijd. Joeri en Steven zitten al 

meer dan 20 jaar in de 
automobielbusiness en 
gedurende die tijd heb-
ben we verschillende 
keren samengewerkt. In 
2017 zat ik met Joeri en 
Steven aan tafel en ze 
vertelden mij over een 
nieuw concept dat ze 
wilen opstarten:  “iets” 
met speciale auto’s, 
oud en nieuw, maar 
het moest het neusje 
van de zalm worden. 
Alleen het beste was 
goed genoeg. Hiervoor 
zochten ze iemand 
met kennis van zaken, 
maar vooral iemand 
die zijn passie kon delen met anderen. 
Dit was op mijn lijf geschreven. Week 
na week werkten we het project ver-
der uit. Joeri en Tom kennen mekaar 
vanop het circuit, Tom Boonen wou al 
lang iets doen in de automobielsector, 
maar had tot dan niet de juiste partner 
gevonden. Daar werd snel verandering 
in gebracht. “Iconiccars” was geboren!”

Welk gamma wagens verkoop je 
daar? Wat is jouw rol?
“We verkopen de meest iconische en 
mythische wagens met een prijskaart-
je van een paar honderduizenden tot 
enkele miljoenen euro’s. Wagens met 
bijvoorbeeld een gedocumenteerd pal-
mares, of gelimiteerde en genummer-
de versies. Hoe zeldzamer, hoe beter! Ik 
hou mij dagelijks bezig met het kopen 
en verkopen van deze wagens. Dit gaat 
van het opzoeken en inspecteren van 

wagens tot het effectief afleveren aan 
de klant. Wagens adverteren, trans-
porten wereldwijd op poten zetten en 
opvolgen, de showroom en de wagens 
netjes houden, privé-evenementen 
organiseren in onze showroom, up-
to-date blijven qua nieuwe modellen, 
leveranciers bezoeken enz.  Kortom, 
mijn dagen zijn te kort.”

Van zo’n peperdure wagens koop 
en verkoop je er niet elke dag 
een?
“Het zou mooi zijn, maar helaas is dit 
niet het geval. Het duurt weken, soms 
maanden vooraleer je zelf één van 
zulke wagens kan of mag kopen. Dan 
moet er een volledige documentatie 
met bijhorende fotoshoot van de wa-
gen gemaakt worden en pas dan kan 
er op zoek gegaan worden naar de 
juiste klant. Onze klanten gaan ook 
niet over één nacht ijs bij de aankoop. 

Thierry, fier geflankeerd door Tom Boonen 
te midden van hun exclusieve wagens.
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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

 

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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Reko blijft knallen
EPPEGEM - Het klinkt haast afgezaagd maar het is er niet minder bewonderenswaardig om. De 

sportievelingen van de Reko Roller Club Zemst slaagden er weer in om dit seizoen dankzij glans- 

prestaties op binnen- en buitenlandse wedstrijden, drie leden af te vaardigen naar de Wereld- en 

Europese kampioenschappen. Een blik vooruit en achteruit samen met deze toppers is zeker op 

zijn plaats.

Nymphe Keuleers (22), die binnenkort 
in Weerde komt wonen, is de eer-
ste genomineerde in de rij. Zij mocht 
bij de senioren dames aan het WK in  
Barcelona deelnemen en verdedigt 
binnenkort de Zemstse kleuren op het 
EK. Haar commentaar: “Het WK was 
niet echt een succes. Ik werd 14de op 
de 500 meter.”

Anke Vos (27) uit Eppegem is de ou-
derdomsdeken van het groepje. Zij 
pakte op het WK – ook bij de senio-
ren dames - een mooie 13de plaats 
in Barcelona op de “one lap” (een soort 
sprintnummer). 

“Een en ander had te maken met een 
gebrekkige hobbelige piste met ijze-
ren, iets wat wij niet gewoon zijn. Op 
het Europees kampioenschap gaan we 

beter doen”, zeggen beiden.

Hoe dan ook, als Zemstse Renners 
hebben ze zeker al hun mannetje ge-
staan om bij de beste 15 van de wereld 
te horen.

Jens Janssens uit Boortmeerbeek is 
dit jaar de benjamin van het genomi-
neerde drietal. Met zijn 16 jaar mag 
hij binnenkort eveneens naar het EK. 
Hij komt uit bij de jeugd heren tot 17 
jaar. Als kersvers Belgisch kampioen 
op de 500 meter maakt hij kans om 
een Europese medaille weg te kapen. 
Nuchter blijft hij wel: “Of ik een medail-
le kan halen? Dat is moeilijk te zeggen 
want mijn carrière is nog pril.  We zien 
wel. Het belangrijkste op mijn leeftijd 
is dat ik zoveel mogelijk ervaring kan 
opdoen.”

Het Europees Kampioenschap heeft 
plaats van 25 augustus tot 1 septem-
ber in Pamplona in Spanje.

Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries

Het is een belevenis en dat moet het 
blijven. Iedere klant is anders, heeft 
andere budgetten en ander voorkeu-
ren.  Het is mijn taak om deze men-
sen te begeleiden en hun droom wer-
kelijkheid te zien worden. We spreken 
over een internationaal koperspubliek. 
België is maar een klein deel van onze 
business. Wij verkopen wereldwijd, van 
de Verenigde Arabische Emiraten tot 
Zwitserland en van Japan tot de VS.”  

Zo’n wagens zijn eerder een 
belegging of hoe moeten we dat 
zien?
“Er zijn twee soorten klanten. Je hebt 

de beleggers, mensen die wagens ko-
pen en speculeren op de meerwaarde. 
Anderzijds zijn er nog veel gepassi-
oneerde mensen, zoals ik, die met 
volle teugen van hun wagen(s) willen 
genieten en er geregeld mee rijden. 
We hebben ook nog de verzamelaars, 
mensen die van één bepaald merk/
type of soort wagen, een hele collectie 
opbouwen. Een divers publiek.”

Rijd je dan zelf ook met zo’n 
wagens?
“In de meeste gevallen wordt er met 
onze wagens niet gereden (op de 
openbare weg). Uitzonderingen hier-

op zijn de evenementen waaraan we 
deelnemen, zoals bijvoorbeeld de Zou-
te GP in Knokke. De meeste wagens 
zijn ook nieuw en elke gereden kilo-
meter geeft een minderwaarde aan 
de wagen. Met deze wagens rijden zou 
dus dom zijn. Maar ik moet wel toege-
ven dat als er een wagen is die reeds 
kilometers op de teller heeft staan en 
het weer het toelaat, ik wel af en toe 
eens een kort testritje maak. Je kan 
aan een klein kind in een snoepwinkel 
ook niet zeggen dat hij enkel mag kij-
ken hé (lacht!).”

Tekst: Bart Coopman, foto: Iconiccars

Wij duimen voor Nymphe, Anke en Jens.
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Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

Brusselsesteenweg 445, 1980 Eppegem
eatandgo_zemst@hotmail.com

0492 53 95 23
www.eatandgo-zemst.be

Maandag t.e.m. vrijdag 9u - 14u
Leveringen vanaf 15 euro. Bestelling vóór 10u doorgeven
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Tour de Crème 
ZEMST – In volle tourgekte daagde de Zemstenaar zichzelf uit om bij elk ijssalon in Zemst een ijsje 

te gaan proeven: onze eigen Tour de Crème. Een verstandig reporter zegt geen neen tegen die op-

dracht. Tijd om te watertanden bij deze heerlijke adresjes! 

74 jaar traditie
In De Kleine Linde in Zemst - voor 
veel Zemstenaars nog altijd ‘Bij den  
Boere’ - kan je terecht voor ambach-
telijk gemaakt ijs. De familie maakt er 
al 74 jaar romig ijs. Je stapt er binnen 
voor twee bolletjes op een hoorntje, 
maar je kan er evengoed terecht op 
het grote terras voor een frisse cou-
pe of een lekkere wafel. Ook diabetici 
en mensen met lactose-intolerantie 
kunnen hun hart ophalen bij het ruime 
assortiment. 

Gezellige tussenstop 
Voor velen is ’t Eekhoorntje in Hofstade 
een vaste tussenstop op fietstochten. 
Als je zin hebt in een hoorntje, kan je 
aan de zijkant van het pand terecht. Wil 
je liever even uitrusten, dan kan dat op 

het knusse terras. Je kan er genieten 
van een ijscoupe, een fris drankje of 
een warme snack, maar ’t Eekhoorntje 
verkoopt ook overheerlijke huisbereide 
ijsastridjes. Bovendien kom je hun au-
thentieke ijskarretje al eens tegen op 
evenementen.  

Traditionele crèmekar 
Het ijs van Mieke Bos wordt thuis in 
Zemst gemaakt met melk en eitjes van 
bij de boer. Hun gele ijswagen maakt in 
de zomermaanden een ronde door-
heen Zemst, dus als je eens wil proe-
ven, hoef je het crèmekarreke alleen 
maar tegen te houden. Verder hebben 
ze ook een retro ijswagen waarmee ze 
als foodtruck op evenementen staan. 

Hip en gezellig 
Bij de Crèmebar in Eppegem aan het 
station stap je binnen voor een heer-
lijk huisgemaakt ijsje in het gezellige 
tuintje. Vlakbij het station, de fietssnel-
weg en een ruime parking, kan je er 
genieten van het vaste assortiment of 
de specialere smaakjes, zoals groene 
appel-, caramel- of koekjesijs. Er is 
ook suikervrij ijs voor diabetici. 

Bovendien kan je de gestippelde  
Crèmekar al eens tegenkomen op 
evenementen en feestjes.  

Tekst en foto’s: Laura Schoevaers
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Binnenkijken bij een Zemstenaar

De bewoners
WIE? Wenke (32, binnenhuisarchi-
tecte & verbouwcoach bij WNKATUUR), 
Jelle (34, bouwkundig tekenaar bij  
WNKATUUR,  Lumen (3), River (2).
WAT? Nieuwbouwhuis sinds 2012. 
WAAR? Spiltstraat, Zemst-Bos.

Bijzonder 
Zelf ontworpen én zelf gezet
De bewoners van de Spiltstraat zul-
len dit huis zeker kennen. Want Wen-
ke en Jelle bouwden gedurende 4 
jaar elk weekend zelf aan hun huis.  
Wenke: “Ik was pas van de schoolban-
ken toen we deze grond kochten. Ik 
sloeg meteen aan het tekenen en niet 
veel later stonden we elk weekend aan 
ons droomhuis te bouwen.” 

Bouwperikelen
Storm blies pas geplaatst dak eraf
Met Jelles ervaring als ruwbouwaan-
nemer en Wenkes achtergrond als 
binnenhuisarchitecte, had het koppel 
een sterke basis om deze uitdaging 
aan te gaan. Toch verliep deze bouw 
niet zonder slag of stoot.

Jelle: “Toen een storm de pas gezet-
te dakconstructie eraf blies, leefde de 
hele buurt mee. We hadden namelijk 
3 maanden gebouwd aan de dakcon-
structie en toen was het in een uur tijd 
weg. De brandweer, familie en vrienden 
kwamen met man en macht helpen. 
Dankzij een financiële bijdrage van de 
familie, konden we een bouwploeg in-

schakelen en stond de dakconstructie 
er gelukkig snel opnieuw. Toen waren 
we wel even toe aan vakantie om van 
de emoties te bekomen.”

Woonstijl
Strak modern, spelen met kleur 
en vlakken
Het huis heeft een strakke basis: wit-
te muren en plinten, donkergrijze XL- 
tegels en antracietkleurige deur- en 
raamkaders.

Wenke: “Beneden hield ik het kleu-
renpalet bewust heel sober: veel wit 
afgewisseld met antraciet of zwart. 
Het speelgoed van de kinderen zorgt 
al voor voldoende kleur (lacht)! Boven 
speelden we wél met kleur. Zo lieten 
we in onze slaapkamer het blauw van 
de muren doorlopen op het plafond. Zo 
ontstaat als het ware een cocon. Ook 
in de kinderkamers creëerden we met 
verf zo een ‘slaapnestje’.”

ZEMST-BOS - Nieuwsgierig naar hoe andere mensen wonen? Dan hebben we 

goed nieuws! Ieder nummer kijkt interieurstyliste Katrien binnen bij iemand die 

in gemeente Zemst woont. Deze maand kijken we binnen in dit nieuwbouwhuis in 

Zemst-Bos.

Vooraan liggen de garage en 
het bureau van WNKATUUR.

De inkomhal is strak maar ook wel speels 
dankzij de kleurige kapstokjes en de quote. 

De living en speelhoek vormen één 
geheel. De tipi-tent (Delhaize) en 
Wobbel-balansborden (Design Originals 
in Vilvoorde) zorgen voor heel wat 

speelplezier.

Wenke bergt het speelgoed op in deze 
kleurrijke bakken van Ikea. Volgens de 

Konmari-methode sorteerde ze alles per 
soort en labelde ze elke bak. 
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Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

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

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

Alle gyprocwerken
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Geef je huis op als binnenkijker 

Ben jij trots op je huis en wil jij in de 
Zemstenaar staan? Of ken jij iemand 
met een leuk interieur die in Zemst 
woont? Stuur het adres/contactgege-
vens (en eventueel een fotootje) door 
naar  info@dezemstenaar.com.

En wie weet komt Katrien langs en 
geeft ze ineens enkele tips om je in-
terieur nog mooier te maken!

Voor meer foto’s surf je naar  
www.huisjethuisje.be

Tekst en foto’s: Katrien Souffriau

Deze zitbanken zorgen niet alleen voor 
veel opbergruimte, maar ook voor extra 
ligruimte voor de hond en 2 katten. De 
afwasbare zitkussens werden gemaakt 

door Het Knipje, een naaiatelier in Zemst.

De keuken is in afwerkingsfase. Recent werden het matzwarte werkblad (laminaat) 
en de MDF-kastenwand geplaatst door een lokale schrijnwerker 

(Jacco Design). In deze kastenwand zit de deur naar de berging verstopt.

Het terras kreeg een vloer in witte polybeton. 
Op het terras bouwde Jelle een grote loungebank uit paletten. 

De tuin heeft een prachtig zicht op De 
Nayakker-weilanden. De schommel, 

trampoline en zelfgemaakte modderkeuken 
zorgen voor heel wat buitenplezier bij de 

kinderen.

De badkamer werd bewust zwart 
gehouden. Dat creëert een hele intieme 

sfeer.

Het bad werd aan het raam geplaatst. 
Zo heb je vanuit het bad een mooi zicht 
op het weiland achter de tuin. Zet je de 

ramen open, dan lijkt het wel of je buiten 
in bad ligt!

Meer foto’s van dit huis & tips van 
Wenke? Kijk op www.huisjethuisje.be.
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In de eetkamer staat een ruime tafel. Heel handig wanneer ze etentjes organiseren.

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

 

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING

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

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

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
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Onze voetbalclubs op de 
transfermarkt
ZEMST – De voetbalcarrousel voor het seizoen 2019-2020 kwam ook nu weer vroeg op gang. Enkele 

spelers vonden bij onze clubs een nieuwe uitdaging. de Zemstenaar stelt ze aan u voor. Aan enke-

len van hen stelden we dezelfde vragen.

Derde amateurs 
KFC EPPEGEM

Stef Van de Velde (T1)
1. 15 jaar ervaring in het nationaal voet-
bal. Actief bij Opwijk T1, T1 Berchem (3e 
klasse), T1 Diegem Sp en Ternat (3e 
klasse), T2 Dender (2e nationale) en 
vorig seizoen T1 SK Lebbeke.
2. Een nieuwe uitdaging.
3. Ervaring om van de ploeg een vol-
waardig nationale ploeg te maken en 
te zorgen voor een vlotte doorstroming 
van eigen jeugdspelers.

Kenny Christiaens (Temse)
1. Wolvertem (1e prov.), SK Londerzeel 
(4e prov.), Wolvertem (1e prov., 2e en 
4e klasse), SK Londerzeel (3e klasse), 
Bornem (tweede amateurs) en Temse 
(2 jaar tweede amateurs).
2. Met Temse hadden we een heel sterk 
seizoen en eindigden we uiteindelijk 
derde, wat normaal recht geeft op de 
eindronde. In december kregen we te 
horen dat de budgetten zeer beperkt 
gingen zijn en dat we een andere club 
mochten zoeken. Enkele weken later 
kwam ik in contact met KFC Eppegem, 
de club waar ik vorig seizoen al een 
goed gesprek had via Greg Vanderidt. 
Na enkele gesprekken kwamen we tot 
een overeenkomst.

3. Ervaring, positiespel, uithouding, 
voetbal over de grond en coaching.

Ben De Boeck (spits SK Kampen-
hout) 
1. 11 jaar KV Mechelen, 2 jaar SK Lon-
derzeel en 1 jaar SK Kampenhout.
2. Enthousiaste club en ambitieus.
3. Doelgericht, goede linker en snel.

Stein Lemmens (linksback SK 
Kampenhout)
1. Begonnen bij OHL tot 15 jaar, een jaar 
White Star, 4 jaar Woluwe-Zaventem 
en 2 jaar SK Kampenhout.
2. KFC Eppegem is een leuke uitdaging 
en een test van mijn mogelijkheden.
3. Loopvermogen en duelkracht.

Glenn Leemans (SK Kampenhout)
1. 14 jaar RSC Anderlecht, daarna 2 
jaar Waasland-Beveren waaronder 1 
jaar Deinze, vervolgens Londerzeel en 
Kampenhout.
2. Ik wilde een stap hogerop en ik voel 
me er klaar voor. Bij SK Kampenhout 
heb ik veel ervaring opgedaan. KFC Ep-
pegem is een familieclub wat me ook 
aanspreekt. Een ander mooi gegeven: 

Kenneth Leemans is mijn broer, met 
hem samen spelen zal leuk zijn.
3. Linksback die zijn momenten kiest 
en aanvallend zijn steentje bijdraagt. Ik 
probeer altijd op het veld te staan met 
een over-mijn-lijk-mentaliteit. Door 
mijn opleiding heb ik ook mijn tech-
nische bagage meegekregen. Allround 
maar mijn voorkeur gaat toch naar 
linksachter.

Niels Van Himst 
1. Vanaf U6 tot U18 jeugd van Ander-
lecht.
2. In Anderlecht was er geen moge-
lijkheid om door te stromen en ik was 
op zoek naar een club waar ik ervaring 
kon opdoen bij de grote jongens.
3. Een goede basistechniek, kopbal-
sterke verdediger en een goede lange 
en korte pas.

Kensau Masangu (City Pirates)
1. Jeugdopleiding KV Mechelen, Club 
Brugge en OHL.
2. Visitekaartje afgegeven tijdens bar-
ragematch.
3. 21-jarige sterke verdediger.

Nieuwkomers van KFC Eppegem v.l.n.r. 
Stein Lemmens, Tarik Dahman, Kensau Masangu, Glenn Leemans, Ben De Boeck, 

Jannes Van Remoortel, Sacha Fontaine, Makiese Henoch en trainer Stef Van de Velde.

1. Overzicht carrière?
2. Waarom een 
 nieuwe club?
3. Sterke punten?
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Tweede provinciale A
KCVV ELEWIJT

Yarno De Meyer
1. Jeugd KV Bonheiden, KV Mechelen, 
Rupel Boom en 5 jaar Rijmenam.
2. Na een goede opleiding een eerste 
grote stap vooruit. Ik wil veel bijleren, 
samenspelen met betere spelers en 
mij in de ploeg knokken. Ik heb meer 
in mijn mars dan 4e provinciale, dat 
wil ik tonen.
3. Techniek, overzicht, balvast en goede 
passing.

Dieter Van Rillaer
1. Vanaf 7 tot 13 jaar bij KV Mechelen, 
5 jaar jeugd Diegem Sp., vervolgens 2 
jaar A-kern KFC Eppegem en FC Borght.
2. Ik zocht een club voor een lange tijd 
en waar ik me kan ontwikkelen. Met VV 
Elewijt heb ik een ambitieuze ploeg 
gevonden waar ook een familiale sfeer 
heerst. Van Eppegem naar Elewijt is 
geen verre verplaatsing.

3. Sterk loopvermogen en een harde 
werker. Daarbij probeer ik als verdedi-
ger altijd een voetballende oplossing 
te zoeken. Ik ben een teamspeler en 
speel in functie van de ploeg.

Nieuwkomers: Dieter Van Rillaer, Yentel 
Teugels, Soren Roels, Robin Cauwen-
bergs, Niels Marcelis, Robbe Imbrechts, 
Jaan Heyvaert en Joeri Bonsels.

1. Overzicht carrière?
2. Waarom een 
 nieuwe club?
3. Sterke punten?

Nieuwkomers van KCVV Elewijt: staande v.l.n.r. Teugels, De Meyer, Van Rillaar, 
Cauwenberghs, Sarr en De Smedt. Zittend: Marcelis, Van Loock, Heyvaert en Bonsels. 

Nog met verlof: Imbrechts, Roels en De Dondeyne.

Derde provinciale C
FC ZEMST
Nieuwkomers: Bert De Doncker (vrije 
speler), Gilles De Kesel en Miguel Quin-
tana (allebei Machelen), El Yahiaoui 
Housssaine (Steenokkerzeel), Melvin 
Geets (KFC Eppegem), Piotr Karkowski 
(Rapid Leest), Jarne Marien (FC Mels-
broek) en Emre Ozturk (Infinity Vilvoor-
de). 

Miguel Quintana
1. Jeugd Penarroya en KV Mechelen. 
Eerste ploeg: Sint-Niklaas (2 j.), Ber-
chem Sp (4 j. kampioen 4e klasse), TK 
Meldert (1 j.), Ganshoren (1 j.), Kampen-
hout (2 j. kampioen 2e prov.), Machelen 
(1 j. en degradatie 2e prov.).
2. Vier jaar geleden meegetraind met 
FC Zemst en met open armen ontvan-
gen geweest. Toen zei ik tegen mijn 
vrouw en dacht in mezelf “hier kom 
ik ooit voetballen”. Dat mijn collega op 
het werk en jeugdvriend Vandenbempt 
ook al jaren in Zemst speelt verge-
makkelijkte mijn keuze.

3. Moeilijk om iets positiefs over jezelf 
te zeggen hé (lacht). Ik kreeg een op-
leiding als aanvallende rechtsachter, 
ik denk dat mijn ervaring en vechtlust 
wel positieve punten zijn.

Gilles De Kesel
1. Jeugd Berchem Sp., RC Boortmeer-
beek (2 j. 2e prov.), Bonheiden (2e prov. 
1 j.) en SC Machelen (2e prov. 4 j.).
2. FC Zemst is een gezellige en toffe 

club met ambitie en elk jaar doen ze 
mee bovenaan. De terreinen liggen 
dicht bij huis en na enkele gesprekken 
niets anders gehoord dan positieve 
commentaren.
3. Vinnig, snel op de eerste meters, 
goede linkervoet, hard in duels en 
voorbeeldige mentaliteit.

Coach Bart Van Winckel: "We hebben een grotere kern, wie veel komt trainen heeft 
een streepje voor". Nieuwkomers v.l.n.r. Bart Van Winckel, Melvin Geets, Miguel 

Quintana, Jarne Mariën en Gilles De Kesel.
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KFC EPPEGEM B
Nieuwkomers: Flavier Bucke (Kraai-
nem), Hamza El Moussaoui (Wezel Sp.), 
Andi Mudikongo (FC Meise B), Glenn 
Vanderveken (SK Nossegem) en Jelle 
Vander Weyden (Ritterclub Jette).

Patric Deswarte (manager)
1. Start B-ploeg: “Enkele seizoenen ge-
leden toen onze eerste ploeg nog in 
1e prov. speelde werd er gestart met 
een B-ploeg. Toen was het de bedoe-
ling om de spelers van de A-ploeg die 
niet speelden wedstrijdritme te laten 
opdoen in een ploeg aangevuld met 
eigen jongeren. Een drietal seizoenen 
geleden vroeg onze vroegere voor-
zitter Jan Van Asbroeck mij om van 
de B-ploeg een ploeg te maken met 
zoveel mogelijk eigen jeugdspelers. 

Ik aanvaarde de uitdaging en na een 
moeilijk seizoen in een competitieve 
ploeg met 80 procent eigen jeugdspe-
lers op te stellen onder het comman-
do van Rudy Van Hemelrijck, voormalig 
T3 van de eerste ploeg en zijn assis-
tent Steven Van de Vondel.”
2. Naar 3eD: “In de loop van het voor-
bije seizoen kwam Vlaanderen met het 
voorstel dat de clubs die een eerste 
ploeg hadden in de nationale ama-
teurreeksen een B-ploeg mochten 
inschrijven in 3e provinciale. Gezien 
op dat moment de resultaten van de 
B-ploeg in 4eD van die aard waren 
dat er meegespeeld werd voor de titel 

hebben wij samen met het bestuur be-
sloten om de ploeg in te schrijven in 
3eC. De uiteindelijk derde plaats met 
61 punten bevestigt  dat we de juiste 
beslissing genomen hebben.”
3. Sterke punten: “Een uitgebalan-
ceerde kern, met opnieuw 80 procent 
spelers van KFC Eppegem. In ieder 
compartiment is er voldoende kwali-
teit aanwezig en in de spits loopt de 
topschutter, Wouter Keulemans, van 
de reeks van het voorbije seizoen. Deze 
ploeg moet in staat zijn om rond de 
tiende plaats te eindigen in derde pro-
vinciale.”

Vierde provinciale D

VK WEERDE
Trainer: Davy Deck
IN: Azir El Harcha (Oxfort Hemiksem), 
Vincent Laduron, Caty Quantin en  
Pierre Yc-ves Romanini (allen St Michel) 
en Kevin Vanderweyden (KV Hemik-
sem).

VERBR. HOFSTADE
Trainers: T1 Glenn Schils, T2 Patrick Van 
Santvoort, T3 Eddy Roeckens
IN: Jesse Massez (FC Hever), Bachir  
Naciri (VK Weerde), Leon Havuginana 
(Beigem), Mathias Voet (FC Perk), Nico 
Clemer en Hamza Sefa (jeugd Hof-
stade), Bono Sabels (Nossegem), Elias 
Dobbe (Heffen) en Davy Hrermans (Be-
gijnendijk).

KCVV ELEWIJT B
Trainer: Jens Steenackers
IN: Robbe Imbrechts, Niels  
Marcelis, Joeri Bonsels en 
Jaan Heyvaert (allen U21 KFC 
Eppegem), Yoran Bautmans 
en Sef Marien (U17 KFC Ep-
pegem), Robbe De Win en 
Lander Lague (allebei KFC Ep-
pegem B), Jeremy Amatuku 
(Nsjate (Peizegem), Matthias  
Knevels (Borght-Humbeek),  
Joren Van Loock (Rupel-Boom),  
Abdelhakim El Azrak, Wibe  
Lague en Rachid Siraje (allen 
vrije spelers).
.                

Tekst en foto’s: Jean Andries

Nieuwkomers van KFC Eppegem B met hun trainer Rudy Van Hemelryck: v.l.n.r. 
Jelle Vanderweyden, Glenn Vanderveken, Flavier Busche, 

Andy Modykongo en Mo Bouhakka. Niet op foto: Hanza El Moussaoui.

1. Overzicht carrière?
2. Waarom een 
 nieuwe club?
3. Sterke punten?
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Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532  Fax: 015/617959
 

Maurice

015 / 6114 42

VERKOOP NIEUWE WAGENS, 
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN 

CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

GARAGE

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

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

GSM 0475/869 163

 

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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Proficiat Antoine! 
In het vorige nummer merkten we nog 
op dat het lang geleden was dat ie-
mand de leeshond won die niet voor 
de eerste keer deelnam. Deze maand 
dient zo’n winnaar zich opnieuw aan: 
Antoine Goyeau vond alle leeshonden 
in het julinummer. 

Antoine woont met zijn ouders en 
broertje Romain (10 jaar) in Eppegem 
en is daar heel tevreden. Het gezin heeft 
prachtige buren en neemt graag deel 
aan de buurtfeesten. De kinderen kun-
nen bovendien met de fiets naar GBS 
De Waterleest. Vanaf september zal er 
echter veel veranderen voor Antoine, 
want hij is ingeschreven in het eerste 
middelbaar in BimSem Mechelen. 

In zijn vrije tijd tekent Antoine heel 
graag, maar hij houdt ook van voetbal, 
stuntstep, gamen en fietsen. Antoine 
ging dan ook met plezier samen met 
zijn vader naar de start van de Tour de 
France in Brussel kijken. De zomer vult 
Antoine met speelplein, een vakantie 
in Frankrijk bij zijn grootouders en een 
sportweek. Verder brengt hij graag tijd 
door met zijn familie en broertje, al vlie-
gen ze elkaar soms ook wel in de haren 
natuurlijk, zoals alle broers. 

In het julinummer zaten maar liefst 
vier leeshonden verstopt: op pagina’s 
7, 11, 32 en 35. Had jij het antwoord 
juist, maar heb je niet gewonnen? Niet 
getreurd, probeer het deze maand ge-
woon opnieuw! De leeshond verstopt 

zich elke maand op één of meerdere 
foto’s in dit magazine. De foto’s van 
Onder de Mensen tellen niet mee, net 
zoals de reclames.

Als je ook wil winnen, stuur dan je 
antwoord met de pagina(‘s) waar-
op onze leeshond deze maand 
te zien is, naar ons mailadres  
(leeshond@dezemstenaar.com) of geef 
een geschreven antwoord af in een bib-
filiaal of in het Hof van Laar. Vermeld ook 
steeds je naam en je telefoonnummer, 
zodat we je snel kunnen bereiken voor 
een foto in onze volgende editie. Inzen-
den moet vóór 16 augustus 2019.  

Tekst en foto: LS

info@printwinkel.com

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)

Gesloten op woensdag, en dinsdag

Diverse snacks - ruim zonnig terras

Zaaltje tot 60 personen 

gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177

1980 Zemst-Laar

015 610 138

b.v.b.a.

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


