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• Milleke zoaene nuuve gazon was gieële-
gans verdisterweed deu molle: Emiel zijn 
nieuw grasperk was helemaal verwoest door 
mollen; 

• Zjanet zàà beiter de vaenster ez oopezette 
want het stoenk da altij verdoeft binne:  
Jeanette zou beter het raam eens open-
zetten, want het rook er altijd zo muf binnen; 

• Mètte moest nog zjust de veuddel oemdoen 
en dèn kost em zoaen schup afkoêsse: 
Maarten moest alleen nog de reststrook/
keerstrook (van de akker die niet kan worden 
omgeploegd) omspitten, en dan kon hij 
ermee stoppen (zijn spade schoonmaken);

• As Sabin naa de veuploêts ging, dee z’altijd 
eure veùschoeët oeët: telkens Sabine naar 
de voorkamer (beste kamer/pronkkamer 
vooraan in de woning) ging, deed ze haar 
schort uit; 

• W’emme de weùtele moete wegroeie, 
ze ware grat voeës gewèure: de wortelen 
hebben we moeten weggooien, ze waren 
helemaal verschrompeld, taai en zonder 
smaak binnenin.

AL

Dialextjes va groeët Zems...Het overkomt me weleens dat 
ik een bekende zie opduiken in 
de Zemstenaar, of andersom: 
dat ik iemand die geïnterviewd 
werd voor de Zemstenaar 
ergens tegenkom. Lay-outster 
Ansje had ook zo’n moment 
toen ze dit nummer aan het 
lay-outen was: “kijk, het was 
Ginger die we zagen aan 
de kerk van Zemst!” Ja, je 
wordt een beetje bekend 
als je in ons magazine ver-
schijnt, daar is geen twijfel 
over mogelijk.

Intussen begint alles bij de Zemstenaar opnieuw zijn 
normale gangetje te gaan. Waar we de laatste maan-
den video-vergaderingen organiseerden, hebben we 
opnieuw “live” redactie- en eindredactievergade-
ringen gehouden afgelopen maand, en dat voelde 
hemels. Vooral onze fotograaf Jean was heel blij dat 
we mekaar terug konden zien na al die maanden. 
Video-vergadering is niet zijn ding, en Jean omschrijft 
de Zemstenaar graag als een gezellige bende. Iets wat 
hij heel hard miste. Want ja, geen voetbal, weinig eve-
nementen, geen vergaderingen, ... dat weegt zwaar 
voor iemand die graag uit zijn kot komt. Uiteraard 
hielden we het tijdens onze vergaderingen heel veilig, 
met social distance. We zaten ver van mekaar, maar 
voelden ons heel verbonden, en blij.  

Gezocht!
Heb je thuis nog artikels, foto’s, filmopnames of dia’s liggen van de Elewijtse 

voetbalploegen (Voetbal Club Léopold Elewijt / SK Elewijt / FC Elewijt /  
VV Elewijt / Crossing Elewijt / KCVV Elewijt)? 

Je doet er Martijn van den Berg een groot plezier mee! Hij is namelijk volop 
bezig met het schrijven van een boek over de Elewijtse voetbalgeschiedenis. 

Ook leuke anekdotes zijn welkom! Je kan hem contacteren via 
martinus.vandenberg@gmail.com
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De Buurderij – #LekkerLokaal
ZEMST – Er wordt een Buurderij opgestart in onze gemeente. Een wekelijkse ontmoetingsplaats 

waar je dagvers lokale voedingswaren kan ophalen die je vooraf online bestelde. Verser kan niet!

Lekker lokaal
Neen, de Buurderij is geen verspreking 
of spelfout. Het is een internationaal 
netwerk van ‘Boeren & Buren’ dat on-
langs in stilte zijn vijfjarig bestaan in 
Vlaanderen mocht vieren. Oorspron-
kelijk komt dit innovatieve concept 
overgewaaid uit Frankrijk, waar men 
in 2011 begon te timmeren aan de 
weg onder de ietwat bizarre naam 
‘La Ruche qui dit Oui!’. Momenteel telt 
het hele netwerk in Europa meer dan 
1000 ‘Buurderijen’ waaronder een 
zestigtal in Vlaanderen. Waar deze 
zich precies bevinden, vind je op een 
interactieve kaart op hun website  
www.boerenenburen.be. 
 
Zo zie je ook dat er nog een plaatsje 
gereserveerd was voor onze gemeente 
tussen de reeds bestaande locaties 
Londerzeel en Mechelen, de eerste lo-
catie in Vlaanderen. Vandaar dus dat 
het gemeentebestuur van Zemst en 
het netwerk ‘Boeren & Buren’ de han-
den in elkaar slaan om ook bij ons een 
Buurderij op te starten.

Een Buurderij is een wekelijkse ont-
moetingsplaats waar je lokale voe-
dingsproducten kan ophalen, recht-

streeks van bij de boer. Het resultaat: 
verse en gezonde lokale voeding, 
minder kilometers op je bord en waar-
dering voor de lokale landbouwers en 
ambachtslieden. Op de Buurderij zal je 
een breed aanbod kunnen terugvin-
den van brood, vlees, groenten, zuivel, 
fruit, maar ook producten zoals honing 
en ander lokaal lekkers. Bestellen en 
betalen doe je op voorhand online via 
www.boerenenburen.be. 

De Zemstse Buurderij
Onze Zemstse Buurderij gaat van start 
op het einde van de zomer onder lei-
ding van de pas gestarte Buurderij- 
verantwoordelijke Leen Teugels van 
vzw Hof van Beieren. Deze vzw is een 
jong project van enkele Zemstenaren 
met verschillende concrete plannen, 
steeds uitgaande van hun vier kern-
waarden nl. korte keten, inclusie, na-
tuur, en duurzaamheid.

“Het staat nu nog in zijn kinderschoe-
nen”, licht Leen toe, “maar het evolu-
eert wel snel. We mikken op de ope-
ning van onze Buurderij op het einde 
van deze zomer of in september. Vanaf 
dan kan je via een innovatieve en ge-
bruiksvriendelijke website of app op je 
smartphone rechtstreeks je bestellin-
gen bij de Buurderij van Zemst plaat-
sen. Eenmaal per week kan je ver-
volgens die bestelling afhalen op de 
Buurderij op het vermelde tijdstip. De 

Buurderijverantwoordelijken Wouter Gysenbergs en Leen Teugels, samen met enkele 
andere vrijwilligers (Tom, Yves, Fanny) van de organiserende vzw Hof van Beieren.

Boeren en buren, een innovatief concept van Franse origine.
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locatie van de Zemstse Buurderij zal 
binnenkort gecommuniceerd worden.”

“Onze Buurderij verzamelt verschillen-
de boeren die zelf hun prijzen vastleg-
gen en die zich gemiddeld op slechts 
een tiental kilometer verwijderd be-
vinden”, gaat Leen verder. Je bestel-
lingen zullen dagvers klaargemaakt 
worden en verdeeld in onze Buurderij 
om zo voedseloverschotten te vermij-
den en verse producten te garanderen. 
Tijdens de wekelijkse afspraak zijn 
onze boeren zelf aanwezig en kan jij 
als consument vragen stellen over de 
producten en de productiewijze. Verser 
vind je niet.”

“Het doel van het concept Boeren & Bu-
ren is om de korte keten toegankelijker 
te maken zodat verser, lokaal en duur-
zamer eten niet de uitzondering, maar 
de regel wordt. Door je boodschappen 
te doen op de Buurderij draag je bij tot 
een eerlijk loon voor onze boeren, en 
je weet perfect welke weg je voedsel 
heeft afgelegd. Je werkt mee aan een 
(h)eerlijker voedselsysteem voor zowel 
mens als planeet.” 

“Nog dit: we organiseren alvast een 
feestelijke opening waar je het zelf al-

lemaal kan beleven en je ook een klei-
ne attentie ontvangt. Tot dan!”

Korte keten boomt
De vraag naar korte-ketenproducten 
steeg bovendien enorm sinds de co-
ronamaatregelen. De vraag ligt wel 
drie keer hoger dan voordien. De korte 
keten en Buurderijen toonden meer 
dan ooit hun veerkracht door in verse 
en gezonde voeding te kunnen blijven 
voorzien in bijzondere omstandighe-
den. 

Het ophaalmoment, dat doorgaans 
een moment van beleving en ont-
moeting is tussen burgers en lokale 
boeren, werd op de Buurderijen tijdelijk 
omgevormd tot een efficiënt collect-
and-go systeem waar je snel en effi-
ciënt al je boodschappen kan ophalen. 

Lokale landbouwers en ambachtslie-
den vinden bij een Buurderij ook een 
afzetmarkt voor particuliere klanten, 
die meer dan nodig is wanneer vele 
andere verkoopkanalen wegvallen. 

De korte keten en haar lokale produ-
centen staan daarentegen het hele 
jaar klaar om samen met consu-
menten, het aantal kilometers op je 
bord te verminderen en te zorgen voor 
voedzame, gezonde voeding. Boeren & 
Buren roept daarom op om ook na het 

versoepelen van de maatregelen te 
blijven kiezen voor lokaal en (h)eerlijk 
eten uit je streek. 

Belgische favorieten
Deze lokale producten eten we het 
liefst: eieren, brood, bloem, bier. De 
winkelmandjes van de klanten van 
Boeren & Buren zijn goed gevuld. 

De best verkochte producten op dit 
moment zijn kazen, aardappelen, 
runds-  en varkensvlees, bereide ge-
rechten en yoghurt. Ook eieren, appels, 
witloof, brood en sla doen het nu goed 
op de Buurderij.

Dragen ook meer en meer de voorkeur 
weg: confituren, honing en compotes, 
vervolgens fruit en fruitsappen, en 
daarna snoepgoed.

Terwijl er voor sommigen meer tijd is 
om te sporten en gezond te eten, gaan 
anderen net weer meer snoepen, zo 
blijkt.

Meer informatie en laatste nieuw-
tjes vind je terug op de website  
www.boerenenburen.be of op Face-
book. 

Tekst en foto’s: Rudi Van Geel,  
Boeren en Buren

Dagvers lokale producten kopen, wordt de regel.
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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

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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Wielerfoto’s uit de oude doos
ZEMST – In een vorige editie kon u al een eerste keer kennismaken met een selectie uit het rijke 

fotoarchief van wieler- (en voetbal-) fanaat Frans Andries. En omdat we niet op één been kunnen 

staan, breien we er graag een vervolg aan, met zijn goedkeuring, waarvoor andermaal dank. 

Wat een wielerbaan
Elewijt - Eddy Merckx op bezoek bij de 
jeugdopleiding Steun der jonge ren-
ners. Uiterst rechts herkennen we Willy 
(Jean) Bal - Willy van Boy - wedstrijd-
commissaris bij de Wielrijdersbond. 
Volgend jaar zal de wielerbaan de ge-
schiedenis in gaan…

Nog meer Elewijt 
Clubkampioenschap 1970 Steun der 
jonge renners (met dank aan de fami-
lie Croes). Niets dan blije gezichten aan 
de startlijn. U herkent ze toch ook? 

Ondertussen…
Voormalig slager Jan Berthels (Leo-
poldstraat, Zemst) won destijds tot vijf 
maal toe de wedstrijd in Kampenhout.
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In de Hoogstraat
Een IJsboerke met de bloemen en 
toenmalige miss Zemst Pascale  
Denblijden, broer David en John Ceu-
lers.

In Eppegem, aan De Mot
Straffe mannen: Luc Vercammen 
(Ludo) – Erwin Laeremans (Elfra) –  
Van Erp – Karel Verbruggen (Ludo) – 
Remy Blockmans (Wielerbond) – en 
niemand minder dan onze huisfo-
tograaf Jean Andries! U herkent hem 
toch ook? Nog altijd niets veranderd!

En in Laar
Wielerclub Jong Zemst-Laar - werk-
vergadering voor de drie provinciale 
kampioenschappen in één jaar.

Tekst: Alex Lauwens en Frans Andries
Foto’s: Frans Andries
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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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen
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De katten van Katrien
ZEMST - Als u in de wijde dorpskern van Zemst woont, is de kans groot dat u hen reeds ontmoet 

heeft. Ze zijn nieuwsgierig en komen ongevraagd bij iedereen over de vloer. Ze zijn broer en zus, ze 

heten Fred en Ginger en het zijn de katten van Katrien De Boeck. Uw reporter belde even met hun 

baasje.

Hoe kwamen Fred en Ginger bij 
jou terecht?
“Een jaar geleden zijn ze geboren in 
Weisten, tegen de Luxemburgse grens. 
Daar woont een vriendin van me. Ze 
vond er de arme schepsels helemaal 
ondervoed en verlaten door de moe-
der. Waarschijnlijk kwamen ze van een 
boerderij wat verderop. Een jankend 
hoopje ellende. Maar mijn vriendin 
kreeg de katjes erdoor. Het bleken ech-
te vechtertjes. Mijn kinderen smeekten 
me om ze in huis te nemen. En dat 
heb ik dan met veel plezier gedaan.”

Intussen zijn ze alom gekend 
in centrum Zemst. Hoe is dat zo 
gekomen?
“Het zijn rasechte avonturiers. Ze zijn 
van niemand bang, lopen mee met 
andere mensen, klimmen in hun au-
to’s en gaan in de huizen op verken-
ning (waarvoor de nodige excuses). Het 
duurde niet lang of ze waren een hot 
topic op ‘Zemst leeft !!!’. Regelmatig 
verschijnt er een oproep van ‘Kat ge-
vonden in Zemst’. Ze dragen momen-
teel een halsbandje met een kokertje 
waar ons adres in zit. Ik kocht hen ook 
al een gps tracker om hen op te spo-

ren, maar dat raakten ze ergens kwijt 
in een veld. Tevergeefs hebben we er-
naar gezocht, samen met de buren, 
maar het was in het hoge gras niet 
meer terug te vinden. Intussen hebben 
ze het kokertje weer om.” 

En toen kregen ze een poosje 
huisarrest…
“Ja, maar onmiddellijk trokken ze weer 
op verkenning en kwamen ze terecht 
in de Semse. Daar hadden ze zich 

verschanst in de keuken. Ook de kerk 
heeft geen geheimen meer voor hen. 
Met vreemde honden willen ze alleen 
maar spelen. Ze kennen zelfs perfect 
de weg naar de klassen in de Tuime-
ling waar ik les geef. Zoals het hoort 
zijn de katten netjes voorzien van een 
chip en hebben ze nodige inentingen 
gekregen. Ze zijn gewoon een beetje 
nieuwsgierig. We kunnen ze niet meer 
missen, maar wat heb ik toch in huis 
gehaald? (lacht).” 

Tekst: Kim Willems, foto’s: Katrien De Boeck

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47Fred (links) en Ginger (rechts) nemen een deugddoende siësta.

Broer en zus kunnen niet zonder elkaar.
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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'.

"Deze rode Ibis spotte ik in het Bloso-
domein van Hofstade." Waarschijnlijk uit 
Planckendael ontsnapt!

Katrien Souffriau, Hofstade

"Deze broedende zwaan zag ik op de 
Barebeek in Hofstade."

Familie Feyten, Hofstade

Erwin Lauwers stuurde heel wat foto's 
in. Hier zie je een witte grijsbandspanner. 
Wordt vervolgd!
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Karine Lauwers uit Zemst-Bos stuurde ook heel wat mooie foto's in!

"Op een zondagavond hoorden we een 
conversatie achter in onze boomgaard. We 
zochten op van wie dat geluid kwam. Jawel, 
moeder bosuil in gesprek met haar drie 
uilskuikens. Maandagochtend gingen we een 
kijkje nemen en konden we al één uilskuiken 
zien zitten hoog in de bomen. Daarna vonden 
we ook de plek waar uilskuiken nummer 
twee en drie zaten. Prachtig toch hoe mooi 
de natuur is!"

"Op 29 april vonden we 
in de tuin de rups van de 

wilgenhoutvlinder." 

"Eind oktober vonden we op de wortelen 
tien rupsen van de Koninginnepage. Acht 
daarvan gingen naar een schoolproject op 
Horteco Vilvoorde, twee rupsen hielden 
we in het atelier. Zo konden we na 
een weekje zien hoe de rupsen een pop 
werden. Heel de winter hebben we de 
poppen koel en droog bewaard. Tot het 
eindelijk zover was. De Koninginnepage 
kwam uit de cocon. Jammer dat het 
atelier nu gesloten was, want daardoor 
konden mijn cliënten dit langverwachte 
moment niet meemaken."

"Eind maart spotten 
we deze bonte 
specht."
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ZEMST - Wie denkt dat voetbal enkel een mannenwereld is, heeft het mis. Iedere club in onze ge-

meente heeft waardevolle medewerksters. FC Zemst mag terecht fier zijn op Yvonne De Borger (85). 

Iedereen kent haar en apprecieert haar werk. De Zemstenaar laat een nog flinke vrouw aan het 

woord over haar favoriete ploeg. 

Vrouwen en voetbal

‘Moeke’ van FC Zemst
Hoe ben je bij FC Zemst terecht 
gekomen?
“In 1970 ben ik in Zemst komen wonen. 
Mijn man Jef werd trainer van de jeugd 
en was vele jaren secretaris. Van toen 
al waren we door de roodgele microbe 
gebeten. Samen met ‘mijne Jef’ wer-
den we gedoopt als meter en peter van 
de roodgele club.” 

Vanwaar de naam ‘Moeke’?
“Toen mijn dochter en kleinkind mee 
naar de voetbal kwamen, was het al-
maar ‘Moeke-Moeke’. De spelers en be-
zoekers hebben dit opgepikt en het is 
voor iedereen ‘Moeke’ gebleven.”

Een tweede thuis
Wat betekent FC Zemst voor jou?
“FC Zemst is mijn tweede thuis. Ik hou 
echt zielsveel  van de club. Ik zie alle 
spelers graag, van jong tot oud, en dat 
is wederzijds. Aan de jeugd heb ik het 
meeste plezier, ze waarderen mijn 
werk. Heel de entourage trouwens, dat 
houdt mij jong.”

Wat zijn je taken bij de club? 
“Jaren heb ik achter de toog gestaan. 
Broodjes smeren en ‘de was en de 
plas’. Afgevaardigde en de opstart van 
de vrouwenploeg nam ik, samen met 
mijne man Jef er bij. Nog steeds sta 
ik in voor het proper houden van de 
infrastructuur. Werken in het clubhuis 
is mijn lang leven. Maar ik ben niet 
alleen: Annick, Josta en vele anderen 
zijn steeds bereid een handje toe te 
steken. Met de vrouwen van de jeugd is 
er een goede samenwerking. Dinsdag, 
donderdag, zaterdag en zondag ben ik 
er voor de eerste ploeg. Elke donderdag 
trakteren de  spelers, door toedoen van 
hoofdcoach Bart Van Winckel, met een 
etentje; dat maak ik voor hen klaar. Ik 
krijg er veel waardering voor terug.”

Wat heeft FC Zemst dat een 
andere ploeg in Groot-Zemst niet 
heeft? 
“De ambiance en de samenwerking 
van groot tot klein is enorm. FC Zemst 
is de beste familieploeg.”

Wat als het allemaal te veel wordt?
“Te veel wordt het nooit. De coronacri-
sis heeft me wel wat parten gespeeld. 
Hopelijk kan ik me tot mijn 100 jaar 
verdienstelijk maken bij de club. Als 
manager Jurgen Deman me dan nog 
wil hé (lacht).”
                                                                                                                                  

Tekst en foto’s: Jean Andries

'Moeke' omringd door de mannen van de eerste ploeg.
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Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

SCHILDER- 
& 

RENOVATIEWERKEN 

PROJECTS Johan Mahieu

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

info@msprojects.be
0479 59 51 32 • 02 25112 00

ADVIES  • VERKOOP •
• PLAATSING •

• Machine verhuur •    
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Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@proximus.be
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digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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HOFSTADE/ELEWIJT - De wereld is op slot… en ook in de Grensstraat bij reisagente Linda Vekemans 

gingen de grenzen even dicht. Eveneens haar collega Martine Troukens uit Elewijt, diende nood-

gedwongen haar reizigers thuis te laten. Als aan de grond genageld toen ‘Covid-19’ ook ons mooie 

Zemst innam, stonden ook zij meer dan een tijdje ‘on hold’. Beide dames, elk zelfstandige reis-

agentes in onze gemeente, hoorden het in Keulen donderen. 

De wereld op slot

Wachten
Hoe zijn jullie de voorbije maan-
den met deze crisis omgegaan?
Linda: “We hebben al heel wat mee-
gemaakt in onze sector, maar deze 
kaakslag is toch wel echt raak mag ik 
zeggen. Natuurrampen zoals tsuna-
mi’s, aardbevingen, bosbranden, vul-
kaanuitbarstingen, … zijn uiteraard heel 
erg, maar ook relatief plaatsgebonden. 
Hiervoor kunnen wij in de mate van het 
mogelijke alternatieve reisbestem-
mingen aanbieden aan onze klanten. 
Maar nu kunnen we geen kant uit en 
wachten we alleen maar op bete-
re tijden. Vanaf de eerste dag van de 
lockdown, toen alle grenzen werden 
gesloten en de reisplannen werden 
opgeborgen, konden wij niet anders 
dan alle boekingen te annuleren. Terug 
naar af dus.”

Martine: “Mijn telefoon staat al we-
ken roodgloeiend en ik krijg steeds 
de vraag van bezorgde reizigers: ‘wat 
nu!?’ Maar hoe goed ik ook mijn best 
doe, ik kan spijtig genoeg niet iedereen 
helpen. Wij dienen de adviezen van de 
Veiligheidsraad op te volgen en er is 
nog veel onduidelijkheid en onzeker-
heid. Heel frustrerend vind ik het om 
de mensen letterlijk in de kou te laten 
staan, want ik stuur ze natuurlijk veel 
liever naar hun favoriete reisbestem-
ming. Maar ja, men zegt toch altijd dat 
na elke regenbui de zon tevoorschijn 
komt?”

Terug van weggeweest
Zitten jullie al lang in het vak? 
Linda: “Sinds maart 2009 ben ik actief 

als reisagente bij ‘Travel Experts’ en 
sedert enkele jaren houd ik eveneens 
mijn ‘Vakantiewoning Eskala’ open. 
Hofstade blijkt bovendien een perfecte 
locatie te zijn voor zowel toeristen als 
zakenlui. Vanuit alle mogelijke hoeken 
van de wereld krijg ik mensen over de 
vloer. Ik kan mijn beide jobs perfect 
thuis combineren. Eigenlijk ben ik hier 
altijd een beetje op reis. De afgelopen 
maanden zijn wel onwezenlijk stil 
geweest. Het enige wat hier dagelijks 
binnen en buiten liep, waren de mails 
naar de gasten en de klanten. Vaak 
met het nieuws dat er eigenlijk nog 
geen nieuws is.”
 
Martine: “Het kantoor hier op de Ter-
vuursesteenweg ‘Reisburo Anny’ 
is eigenlijk mijn geboortehuis. 
Mijn grootmoeder baatte vroeger 
het café uit hiernaast op de hoek 
dat toen deel uitmaakte van 
deze woning. Toen noemde het 
staminee nog ‘De groene weide’. 
Mijn ouders namen de zaak later 
over. De periode dat mijn ouders 
stopten met uitbaten, verhuisde 
ook onze familie. De volgende 
uitbater veranderde de naam 
van het café naar ‘De nieuwe 
Wip’. En vandaag staat de goed-
lachse Kenny pintjes te tappen 
in ‘den Toog’. Het reisbureau, 
deze ruimte, was eigenlijk de 
woonkamer van mijn jeugd. Mijn 
grootmoeder woonde nog heel 
lang in het huis hiernaast aan 
de andere kant. Ik heb hier als 
jong meisje een hele mooie tijd 

beleefd en voor mij is de cirkel rond: ik 
ben terug thuis in Elewijt. Ondertussen 
stuur ik al sinds 1999 de mensen naar 
hun favoriete reisbestemming. Het is 
een mooie job, waar je iedereen heel 
gelukkig mee maakt. Heerlijk toch om 
de mensen hun droomreis te helpen 
waarmaken!  Ik doe het nog altijd met 
volle goesting en hopelijk blijf ik hier 
nog lang het zonnetje in huis!”

Blijven dromen
Ik raad deze ervaren dametjes hun 
reistips ten volle aan, want dankzij 
Linda en Martine mag je altijd blijven 
dromen!

Tekst: Véronique Baudrez, 
foto’s: Jean Andries

Linda aan haar vakantiehuis 'Eskala'.

Martine mist haar klanten.
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

De familie Cools zet grondwitloof van Weerde op de kaart. 
Het bedrijf en Gastronello met Carl Meskens zijn enorm blij 
te kunnen meedelen dat zij de winnaars zijn van de Food 
Waste Award 2020 van Foodwin met de grondwitloof kro-

ket, een lekkernij die ze samen ontwikkelden.

Heropening Brasserie Amadeus in Zemst-Bos. De nieuwe uitbaters 

Samantha Schoonjans en Nick Doms hebben er lang naar uitge-

keken en op maandag 8 juni was het eindelijk zover. “Wij zijn blij 

mee deel te mogen uitmaken van Zemst en hier in Zemst-Bos terug 

een café-taverne te kunnen uitbaten”, zei Samantha. Maandag en 

donderdag gesloten. Alle andere dagen eetgelegenheid en open om 

10.30 uur. Vanaf 14 tot 18 uur pannenkoeken en ijsjes.
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De goesting in 
een pintje was 

groot. De stam-
gasten vonden 

na drie maanden 
verplichte qua-

rantaine hun weg 
naar hun stamcafé 
terug. Ook in café 
’t Steen in Elewijt 
waren de klanten 

er vroeg bij.

Marie, voorzitter van Pony Land 1980 vzw, was op een donderdagna-

middag gaan wandelen met de paarden van Pony Land bij de put van 

Hombeek, samen met Sien en vriendin Amélie. Marie zat op Dorian (het 

springpaard van haar vriend), Sien zat op Rainbow (een fjord die 2 jaar 

geleden werd gered van verwaarlozing) en Amélie zat op Spotje (deze 

pony werd ook gered van verwaarlozing). 

“Het coronavirus noodzaakte ons om 

afstand te houden en precies daardoor 

is onze buurt meer naar elkaar toege-

groeid”, getuigen buurtbewoners van 

de Villadreef. Honderd dagen na elkaar 

applaudisseren voor de zorgverleners en 

nu de maatregelen terug versoepeld zijn 

hoorde daar taart en wat bubbels bij. De 

kleinste, baby Ella, werd op 24 mei tijdens 

de pandemie geboren. Ook voor kleine 

Ella was het 100ste samenzijn een feeste-

lijke verwelkoming in de Villadreef. (JD)
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Sinds kort is WZH Ambroos trotse eigenaar van een babbelbox 

voor het bezoeken van bewoners. Het biedt een veilige manier 

om van op korte afstand mekaar te ontmoeten. “We hebben een 

doodle gestart en een beroep gedaan op vrijwilligers om voor 

rendement te zorgen. Nadat er op de sociale media een wedstrijd 

werd uitgeschreven door Tuinhuizen Cockaerts, kwamen we in 

contact met zijn firma Car Concept, samen met zijn dochter die 

eigenaar is van frituur Weit in Weerde. We zijn super enthousiast 

dat we bezoeken op deze manier kunnen organiseren”, vertelde 

Leen Van Olmen.
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Renteloze lening voor KFC Eppegem
EPPEGEM - De coronacrisis en de bijhorende lockdown heeft ook KFC Eppegem geraakt. De club 

heeft door de lockdown een groot deel van de inkomsten verloren zien gaan. De kantine diende 

gesloten te worden; competities en tevens het groot eetfestijn werden afgelast. VIP lunchen werden 

geschrapt en het jeugdtoernooi kon niet doorgaan. Dit alles leidde tot een significant inkomsten-

verlies voor de club.

Mogelijke oplossingen
Het bestuur van KFC Eppegem heeft 
bijgevolg zijn verantwoordelijkheid 
genomen en beslist om op korte ter-
mijn dit inkomstenverlies op te los-
sen. Zoals vele verenigingen is een 
evaluatie gemaakt van alle mogelijke 
oplossingen of overbruggingsmaatre-
gelen. De gemeente Zemst stelde voor 
om een renteloze lening aan de club 
toe te kennen. Via de lening kan het 
werkkapitaal op korte termijn versterkt 
worden zonder op termijn te wegen op 
de financiele lasten van de club. Het 
voorstel werd door het bestuur van KFC 

Eppegem aanvaard en is op de ge-
meenteraad ook door een zeer ruime 
meerderheid goedgekeurd.

Meteen gewapend 
KFC Eppegem is meteen gewapend 
om op korte termijn alle financiele ge-
volgen van de corona crisis te mana-
gen en zal, zowel op korte als op lan-
ge termijn, alle betaalverplichtingen 
nakomen. De club wenst dan ook te 
benadrukken dat er geen structurele 
financiele problemen zijn en ook niet 
te verwachten zijn. De renteloze lening 
van de gemeente zal conform afspra-

ken met de gemeente maandelijks 
terugbetaald worden.

KFC Eppegem wil bij deze de steunen-
de raadsleden en het college van bur-
gemeester en schepenen bedanken 
voor hun vertrouwen in de club, in haar 
supporters en in de bijna zevenhon-
derd aangesloten leden. 

Tekst: Hugo De Leeuw, foto: Jean Andries

 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

M: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
W: www.sunwindowconcept.be

Officiële Solero verdeler

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

GSM 0475/869 163



26

Zomerbar Marna: een beetje 
vakantie in eigen land
EPPEGEM - Het grasveld naast het huis van de familie Marc en Nadine Lauwers, de voormalige ei-

genaars van het in Eppegem goed gekende bedrijf Marna op de Grimbersesteenweg nr 125, was tot 

vorig jaar een moestuin.  Dit jaar was Marc het tuinieren wat moe, heeft de tuin omgeploegd en gras 

gezaaid.  Dat bracht hen op een geweldig idee.

Het grasveld naast de woning van Marc 
en Nadine groeide in het begin niet 
helemaal zoals hij wou, maar na veel 
maaien en bemesten kwam het toch 
nog goed.  Blij over het uiteindelijke 
resultaat, riep hij moe maar voldaan 
spontaan uit: “Kijk eens, wat een mooi 
grasplein.  We moeten er een zomer-
bar opzetten!” Een kleine uitspraak 
met grote gevolgen.

Nadine bleef niet bij de pakken zitten 
en nam contact op met de gemeen-
tediensten over de mogelijkheden 
van een pop up-formule. Nadine: “De 
gemeentediensten hebben ons fan-
tastisch begeleid en geholpen bij het 
verzamelen van alle info en gaven 
waar nodig een extra woordje uitleg bij 
alle voorwaarden waaraan we zullen 
moeten voldoen.  Een dikke pluim voor 
de medewerkers van die verschillende 
gemeentediensten.”

Als je dit leest zijn alle voorbereidin-
gen en vergunningen rond. Zomerbar 
Marna is een feit. Hij ligt er bij het ter 
perse gaan nog verlaten maar al uit-
nodigend bij op het grasplein naast 
het huis, achter de coniferen die een 
mooie afscheiding vormen met de 
straat. Er komen, met respect voor de 
coronaregels, veel tafels en stoelen, 
maar ook heel wat loungesetjes waar 
iedereen gezellig kan chillen en zich 
overgeven aan het zalig vakantiege-
voel.  Nu hopen ze daar alleen nog dat 
de weergoden hen gunstig gezind zul-
len zijn. 

De zomerbar kan 130 gasten aan. Er 
zullen frisdrank, bier, cocktails en hap-
jes aangeboden worden. Er komt een 
gezellig achtergrondmuziekje, geen 
fuifmuziek of harde beats.  Het perceel 
biedt voldoende parkeerplaats voor 
auto’s en er is natuurlijk ook een ruime 
fietsenstalling. De familie Lauwers zal 
dit met drieën uitbaten: Marc, Nadine 
en hun jongste dochter Monya.  

In eerste instantie is het de bedoeling 
alle dagen te openen, met uitzonde-
ring van maandag. Opening is voorzien 
op 1 juli en de zomerbar loopt tot 30 
september. Je kan hen vinden en vol-
gen op hun Facebook pagina Zomer-
bar Marna.

Tekst: Bart Coopman, foto: Loes

Nadine klinkt samen met dochter Monya en onze 
huisfotograaf Jean op een schitterende zomer. 
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André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

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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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

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/61 40 45

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
40 jaar ervaring in eigen streek
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Scheef
bekeken

Leona zat, zoals wel vaker de jongste tijd, wat wezenloos voor zich uit te staren. Half soezend, nu en dan 
knikkebollend, lichtjes indommelend. Na het middagmaal, nagenietend van haar glaasjes levenselixir, zo-
als zij ze noemde. Een glaasje Sauvignon blanc bij het voorgerecht, gevolgd door een glaasje lokaal rood 
bij het hoofdgerecht. Bij het toetje en de koffie een eau-de-vie, een pruimenlikeur waarvan zij alleen zich 
het recept herinnerde. Uit de tijd van toen, toen ze nog op haar knusse appartementje woonde, met zicht 
op de zandige oevers van de Dordogne. Vlak bij haar geadopteerde stiefzoon, die elke ochtend, middag en 
avond langskwam en altijd wat lekkers voor haar meebracht uit zijn kruidenierszaak, aan de overkant van 
de straat. Nu verbleef ze noodgedwongen in het zorgcentrum - met 94 lentes achter zich - omdat haar 
heupen en knieën niet zo goed meer meewilden, haar ogen wat minder scherp geworden waren en haar 
hoorapparaat steeds luider piepte.
 
Vervuld van weemoed dwaalden haar gedachten af naar de tijd van toen. Naar Michel Piccoli, haar préféré 
van het witte doek. Van hetzelfde bouwjaar als zij. Toen Leona op 12 mei jl. via TF 1 en even later ook via 
France 2 – haar favoriete zenders - zijn overlijden vernam, kreeg zij het even moeilijk. In bijna 200 films 
had hij meegespeeld, en - geloof het of niet – zij had ze allemaal gezien. Stuk voor stuk. En niet éénmaal, 
maar meermaals. En opgenomen op video. Maar nu was hij overleden aan een beroerte, in de armen van 
zijn derde vrouw. Leona was maar wat graag zijn nummer twee geweest, Juliette Gréco. Het bleef voor 
altijd een onvervulde droom, want het lot had Leona geen lang liefdesleven gegund. Ze had slechts kort-
stondig huwelijksgeluk gekend. Ach ja, Les choses de la vie, mijmerde ze. En haar gedachten dwaalden 
weer af, nu naar Annie Girardot, een grande dame de la cinéma Française…

In 2011 had Leona op eigen uitdrukkelijk verzoek, met haar stiefzoon nog een uitstapje gemaakt naar  
Père-Lachaise, dé dodenakker van Parijs, om Madame Girardot te gaan groeten. 600 kilometer in de tgv. 
Voor een pittige Française van 85 die Leona toen was, niets om wakker van te liggen. Mourir d’aimer…  
Sterven door liefde. Leona had het zichzelf wel gegund. Maar natuurlijk niet op haar 79ste zoals Annie 
Girardot, door haar geest in de steek gelaten.

Molière, Chopin, Oscar Wilde, Jim Morrison, Edith Piaf… en nog zo’n 70.000 andere, veelal minder bekende 
Fransen, vinden eeuwige rust op Père-Lachaise. 

Maar nu wou Leona haar video’s bekijken. Genieten van alle films met Michel Piccoli! Helaas, het woonzorg-
centrum was hypermodern. Met een complex, alles-in-één-kastje voor verlichting, airco, gordijnen, radio, 
tv, hulp in nood, bijstand en nog wel 66 onderliggende functies waar geen mens kop aan kreeg. En helaas 
geen mogelijkheid om een video of dvd te bekijken, of een cd te beluisteren. Technologische hoogstandjes, 
ontsproten aan de breinen van IT-nerds, maar zonder het minste gevoel voor eenvoudig en vlot gebruiks-
gemak. Leona sloot haar ogen en sliep zachtjes in.

Alex Lauwens
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TEN  VELDE
ZEMST - Niet alleen de natuurliefhebbers krijgen dit jaar, bij monde van Natuurpunt, de gelegen-

heid om de prachtige natuur van onze mooie gemeente te beschrijven. Ook landbouwer Stef Apers 

kruipt in de pen om het Zemstse landbouwleven te verhalen en met foto’s te illustreren. 

Bij het ter perse gaan van dit nummer 
hebben we al enkele goede regenvla-
gen gehad. Onze landbouwgewassen 
en ook de natuur hebben zich met 
volle teugen tegoed gedaan aan dit 
hemelse manna. Enkel voor de winter-
gerst en tarwe kwam de regen echter 
te laat. Voor het grondwaterpeil daar-
entegen is er nog niet genoeg regen 
gevallen. Nochtans hebben we een 
zeer natte winter achter de rug met 
grondwaterpeilen die half maart bijna 
normaal waren. 

Essentiële bedrijvigheid
Na drie droge zomers stevenen we 
dit jaar opnieuw af op een nieuwe 
droogteperiode. In ons land, waar er 
doorgaans veel neerslag valt, hebben 
we dan toch waterschaarste. Dat is 
vooral toe te schrijven aan onze hoge 
bevolkingsdichtheid op een kleine op-
pervlakte waar vele bedrijven, industrie 
en de bevolking heel veel water nodig 
hebben. Zet dit dan in combinatie met 
een zeer hoog percentage van verhar-
de bodem en het plaatje is rond. We 
kunnen dus ons regenwater niet vast-
houden. Jaren van openbare werken 
om zo snel mogelijk het water af te 
voeren eisen nu hun tol. Landbouwers 
zijn de eersten die getroffen worden 
door droogte, daarna volgt de rest. 

De regering gaat dus keuzes moeten 
maken wie er water krijgt en wie niet. 
Groot was dan vorige week de verba-
zing in landbouwmiddens dat er be-
sloten is dat landbouw geen essenti-
ele economische bedrijvigheid is i.v.m. 
watervoorziening. Nochtans waren het 
bij het begin van de coronacrisis juist 

die landbouwbedrijven die op handen 
gedragen werden en als essentiële 
economische bedrijvigheid moesten 
blijven werken. Nog gekker wordt het 
als men de bevoegde minister hoort 
zeggen dat er dringend nood is aan 
minstens 4.000 hectare nieuw natuur-
gebied om het regenwater in de grond 
te laten trekken, en waar gaat men 
die duizenden hectaren halen? Juist, 
daar waar men ze altijd haalt, men zal 
landbouwgrond omzetten in natuur. 
Hoewel bij mijn weten op landbouw-
grond de regen ook in grond trekt! Be-
grijpe wie begrijpen kan. 

Recht in de riool
Een ander pijnpunt is het grondwater 
dat bij werken nodeloos opgepompt 
wordt en in de riolen terechtkomt, terwijl 
er een captatieverbod was: er mochten 
geen zwembaden gevuld worden, het 
gazon mocht niet gesproeid worden 
en landbouwers mochten geen opper-

vlaktewater gebruiken om hun gewas-
sen te beregenen.

We zullen met zijn allen moeten wer-
ken aan een oplossing, de betonstop 
is er zo één. Maar ook de bedrijven 
en gezinnen zullen meer regenwater 
moeten opvangen en veel zuiniger 
moeten omspringen met de beschik-
bare voorraden. Maar ook de landbouw 
zal zijn steentje moeten bijdragen, 
grote drainageprojecten zullen moe-
ten herbekeken worden.

Druppelirrigatie
De velden beregenen met grondwater 
zal op een ander manier moeten ge-
beuren. Ik denk hierbij aan druppelirri-
gatie, maar dan komt het kostenplaatje 
om de hoek kijken. Het is duidelijk dat 
landbouwers als eerste slachtoffer van 
veranderende weersomstandigheden 
zich meer en meer bewust worden van 
de rol die ze te vervullen hebben. Laat 
ons daarom allen de handen in elkaar 
slaan en samen zoeken voor prakti-
sche betaalbare, en vooral duurzame 
toekomstgerichte oplossingen. Alleen 
dan zal de burger kunnen blijven ge-
nieten van onze prachtige landbouw-
natuur in Zemst.

Tekst en foto’s: Stef Apers
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Promo’s op robots
tot en met 31 augustus
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Weer met vakantie in Elewijt 
Center
ELEWIJT – Het congrescentrum Elewijt Center biedt in juli en augustus opnieuw beperkt vakanties 

aan voor wandelaars, fietsers en families. Die moeten het omzetverlies door corona dempen. Het 

centrum keert daarmee terug naar zijn roots als vakantiehuis.

“Ik wou al langer het toerisme terug 
naar het centrum halen”, vertelt direc-
teur Inge De Bie. ”Door de beperkingen 
van corona leden we veel omzetver-
lies. We grijpen nu de kans om dat 
idee concreet te maken. We zetten 
onze deuren enkele weken open voor 
alle rustzoekers. Dat moet de verliezen 
beperken maar ook werkgelegenheid 
bieden aan onze dertig personeelsle-
den. In de regio zijn er veel mogelijkhe-
den om hier vakantie in te vullen en die 
opportuniteit gaan we dus benutten. 
Het brengt ons ook terug naar onze 
roots van vakantiehuis dat in 1955 voor 
de arbeiders van ACV Centrale Metaal 
opengesteld werd.”

Prima uitvalbasis
Elewijt Center zal met verschillende 
arrangementen vanaf 16 juli (onder 
voorbehoud van de Veiligheidsraad) 
het publiek verwelkomen. “Onze doel-
groep is heel ruim”, zegt Inge De Bie. 
”We zijn een prima uitvalbasis voor 
wandelaars, fietsers, mountainbikers, 

motards en gezinnen 
die in de nabije regio 
vakantie willen nemen 
met hun kinderen. 
Uiteraard staan die 
dagaanbiedingen ook 
open voor de inwoners 
en verenigingen van 
Zemst. Ons eigen per-
soneel heeft veel van 
die mogelijkheden uit-
getest en bijgestuurd.”

Het centrum biedt 
wandel- en fietstochten aan in combi-
natie met een barbecue op donderdag, 
tapas van woensdag tot vrijdag en op 
vrijdag ook pannenkoeken in de na-
middag.

Voor gezinnen met kinderen is er een 
familieweek met vijf overnachtingen, 
maaltijden en leuke activiteiten. De 
hotelkamers staan daarvoor ter be-
schikking van 13 juli tot 18 juli en van 
10 augustus tot 16 augustus.

“Al deze formules 
worden nu een eer-
ste keer uitgetest 
maar het is de be-
doeling om ze elk 
jaar te hernemen. In 
de vakantieperiode 
vallen de boekingen 
uit het bedrijfsleven 
weg en vakantie-
gangers kunnen dat 
opvullen”, zegt de di-
recteur. 

Terug naar de roots
Met het aanbieden van vakanties 
knoopt Elewijt Center terug aan 
met haar roots. De bloeiperiode van  
Hofstade-plage in de jaren ’30 in-
spireerde de gebroeders Gelders uit 
Vilvoorde tot de bouw van het hotel- 
restaurant ‘La Petite Venise’ met loge-
ment voor 29 personen. Na de twee-
de Wereldoorlog kocht de Christelijke 
Metaal Vakbond het van de toenmalige 
eigenaar advocaat Schiettecatte, als 
vakantie- en vormingshuis ‘Rerum  
Novarum’ voor haar leden en militan-
ten. In 1964 werd de site uitgebreid met 
een nieuwbouw in rode gevelsteen. Die 
kamers zijn intussen omgevormd tot 
vergaderzalen. Het wit kasteeltje ‘La 
Petite Venise’ werd in 2001 gesloopt.

Begin jaren ‘90 werd het vormingscen-
trum gesaneerd en uitgebreid met een 
hotel tot een internationaal congres-
centrum.

 Tekst en foto’s: Juliaan Deleebeeck

'La Petite Venise’, het eerste vakantiehuis, werd gesloopt.

De eerste uitbreiding van het vakantiecentrum 
dat later verbouwd werd tot congresgebouw.
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Dertig dagen gitaar
ZEMST - Er bestaan 1.001 verschillende apps en allemaal beloven ze je hetzelfde: je doel bereiken 

in 30 dagen. ‘Verlies buikvet in 30 dagen’, ‘Leer de split in 30 dagen’, ‘Afvallen in 30 dagen’, ‘Cardio 

in 30 dagen’, ‘Train je hoger in 30 dagen’. Maar kan of lukt dit allemaal echt? Lay-outster Ansje test 

het voor je uit!

Artistieke bezigheid
Tijdens een saaie coronaweek was ik 
op vakantieveilingen.be aan het rond-
surfen. Daar kwam ik ‘het van het’ 
tegen: 30 gitaarlessen. Eindelijk een 
uitdaging waarin ik me creatief zou 
kunnen uitleven! Zelf speel ik sinds 
twee jaar piano en ik hoop er in de 
toekomst een extra instrument bij te 
nemen. Een uitgelezen kans dus! Voor 
slechts 6,95 euro koop ik de 30 online 
lessen aan. Nu nog de oude gitaar van 
mijn moeder van onder het stof halen, 
en we vliegen erin!

Rode vingers
Ik heb thuis sinds vorig jaar bewust 
geen internet meer. De gitaarlessen 
zullen dus bij ons mama in ‘den bu-
reau’ plaatsvinden. Zij heeft vier actie-
ve koters opgevoed en bijgevolg een  
engelengeduld en een geluidsfilter die 
alleen maar mama’s kunnen hebben. 
Een beetje gejengel op een gitaar kan 
daar geen kwaad. Slag één op de sna-
ren klinkt al kattevals. Vlug installeer 
ik de app ‘GuitarTuna’ om de gitaar te 
stemmen, handig!

De lessen bestaan uit drie reeksen 
van tien, en elke les duurt ongeveer 
tien minuten. Rutger, een sympathieke 
Nederlander, heet me welkom bij mijn 
eerste gitaarles. Hoe kan het ook an-
ders dan te starten met de überklas-
sieker ‘Happy Birthday to you’. Na een 
kwartiertje oefenen ken ik dit makkelij-
ke deuntje vanbuiten. Mijn vingers zijn 
echter pijnlijk rood en ik heb al geen 
zin meer om naar de volgende les te 
gaan. Komaan Ansje, doorzetten!

Slechte muziek
Intussen heb ik al vier lessen achter de 
rug, en ‘happy birthday’ was het beste 
nummer dat erbij was. Elke les begint 
met een excuus van de leraar over de 
slechte muziekkeuze. “Zet je muziek 
gewoon stiller zodat je deze niet hoort, 
en focus je op de akkoorden.” Ja man, 
doe er dan toch iets aan of kies andere 
muziek!
 
Na les tien heb ik de starterscursus 
afgerond. Niets om fier op te zijn. De 
liedjes waren zo stom en slecht, dat 
ik ook niet de moeite heb genomen 
om te oefenen. Een aantal akkoorden 
ken ik intussen uit het hoofd, maar de 
goesting om te spelen is volledig ver-
dwenen.

Schaamrood
De dertig dagen zijn inmiddels afge-
rond, en ik moet met het schaamrood 

op de wangen bekennen dat ik de laat-
ste twintig lessen niet heb afgerond. 
Het enige creatieve dat ik tijdens deze 
uitdaging heb bijgeleerd, is het verzin-
nen van tal van smoesjes om toch 
maar geen gitaar te moeten spelen. 
Het ging van “ik voel toch dat mijn vin-
gertoppen wat gevoelig zijn” tot “ik heb 
geen jas op deze outfit om naar mijn 
mama te fietsen”. Mijn voornemen om 
op de laatste dag de twintig lessen er 
snel door te jagen, is ook gefaald.

De volgende uitdaging gaat volgens 
mij de moeilijkste worden: 30 dagen 
eten en sporten als een model. Maar 
harder dan dit kan ik niet falen, dus 
heb ik geloof erin!  

 Tekst en foto: Ansje Brassine

Er is geen gitaarvirtuoos aan mij verloren gegaan.
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor  
heren, dames en kinderen

Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Elewijtse eierbollen
ELEWIJT – In onze gemeente zijn er verschillende succesvolle familiale ondernemingen actief. Bij 

de Zemstenaar willen wij hen de aandacht geven die ze verdienen. We vervolgen onze reeks met 

een bedrijf in Elewijt dat al vierenzeventig jaar lang stookolie en steenkool bezorgt: Van Calster.

De historiek
De twee broers Dirk en Steven Van  
Calster worden voor de historiek bijge-
staan door hun vader Charel, de voor-
malige zaakvoerder.  

“Mijn vader Alfons Van Calster heeft de 
firma opgericht op dit adres in 1946”, 
zegt Charel. “Voor de tweede Wereld-
oorlog bracht hij al aardappelen en 
witloof aan de man, onder andere op 
de markt in Mechelen. Daar ging hij 
naartoe met paard en kar. Mijn moeder 
hield op hetzelfde adres een kruide-
nierswinkel en een café open, zonder 
naam zoals dat vroeger de gewoonte 
was. Het waren twee bezige bijen want 
mijn vader is daarna ook gestart met 
steenkool en stookolie, bestemd voor 
de verwarming van de huizen, intussen 
wel met een vrachtwagen natuurlijk. 
Toen mijn moeder al wat ouder werd, 
hebben ze besloten om het café en de 
winkel te sluiten en zich te concentre-
ren op steenkool, mazout en transport.”

Eierbollen
“Na mijn legerdienst ben ik direct in de 
zaak gestapt”, vertelt Charel, “Dat was 
toen de gewoonste zaak ter wereld. 
Ook mijn broer Louis werkte al in het 
familiebedrijf. Het waren toen gouden 
tijden voor de steenkoolhandel. Ie-
dereen gebruikte steenkool voor zijn  
Leuvense stoof, zowel voor verwarming 
als voor het koken. En de vele boeren 
in de streek die witloof teelden, had-
den elk seizoen een hele vrachtwagen 
eierbollen nodig (=samengeperste 
steenkool). Wij haalden alles in Char-
leroi en Luik, maar jammer genoeg 
sloten de mijnen één voor één waar-

door we naar Nederland en Duitsland 
moesten rijden.”

Vervolgens ontspint er zich een ge-
zellige familiediscussie over wanneer 
de gouden tijden van de steenkool nu 
juist eindigden, jaren tachtig of negen-
tig.

De evolutie
“Eén ding is zeker: sinds enkele jaren 
gaat het serieus bergaf met de leve-
ringen van steenkool. Oudere huizen 
worden verbouwd of afgebroken, en 
voor de verwarming wordt gekeken 
naar gas en warmtepompen. Voor 
stookolie is het hoogtepunt ook voor-
bij, er worden praktisch geen nieuwe 
ketels geplaatst. De leveringen aan 
bestaande klanten blijven gelukkig 
wel plaatsvinden. De lockdown heeft 
bij ons overigens een positief effect 
gehad. De prijzen van de stookolie 
stonden zeer laag waardoor we enorm 
veel leveringen hebben kunnen doen 
van maart tot mei. Wij zijn het enige 
bedrijf in Zemst dat nog stookolie ver-
deelt, en dat is natuurlijk een voordeel. 
We leveren zowel aan privépersonen, 

als aan bedrijven en boeren (voor hun 
tractors).”

De derde generatie
Vader Charles en zijn broer Louis zijn al 
een tijdje met pensioen en de zonen 
van Charel leiden dus de zaak. Ze zijn 
er net zoals hun vader op jonge leeftijd 
ingestapt. Ik citeer Charles: “Ik was de 
baas maar zij deden hun goesting.”

“In 1997 hebben mijn broer en ik de 
zaak officieel overgenomen”, vertelt de 
oudste broer. “Wij hebben niets funda-
menteel veranderd omdat de zaken 
nu eenmaal goed draaiden. Ook het 
transport binnen de Benelux zetten 
wij onveranderd voort, onder meer voor 
verschillende klanten in Zemst. We 
hebben al meermaals de vraag ge-
kregen om meer transporten te doen. 
Maar dan zouden we nog vrachtwa-
gens moeten bijkopen en dat zijn we 
niet van plan. We hebben dat samen 
beslist, op dat vlak komen wij goed 
overeen. Meningsverschillen hebben 
wij niet echt, wij werken altijd heel goed 
samen.” 
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+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn

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

HOF VAN LAAR
Taverne

bij Vanessa
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Een anekdote
“Als je veel in contact komt met klan-
ten, kom je soms wel grappige dingen 
tegen. Zo was er eens een klant die zelf 
naar de zaak kwam om een bestelling 
te doen. Terwijl onze bediende alles 
noteerde voor de thuislevering, vertelde 
de man dat we eerst moesten bellen 
vooraleer we zouden komen leveren 
om zeker te zijn dat er iemand thuis 
zou zijn want zijn vrouw was verhuisd 
naar de overkant van de straat. Onze 
bediende, die de klant niet kende, no-
teerde alles en de levering ging ge-
woon door. Achteraf bleek dat de man 
rechtover het kerkhof woonde.”

De opvolging
“We denken niet dat er nog een vierde 
generatie komt. Ik heb geen kinderen 
en de kinderen van mijn broer gaan 
waarschijnlijk de zaak niet overnemen. 

Onze droom is simpel: ver-
der doen zoals vandaag tot 
we op pensioen kunnen 
gaan. En dan zal het jam-
mer genoeg gedaan zijn 
met het familiebedrijf Van 
Calster.”

Tijd voor de traditionele 
vraag: wat als iemand 
morgen langskomt met 
een grote zak geld en 
de zaak wil overne-
men? 
“Die mogelijkheid bestaat 
echt omdat er een grote 
firma in Kampenhout Sas 
al vele kleine stookoliever-
delers heeft opgekocht in 
onze sector. Maar wij zijn 
veel te jong om te stop-
pen. Als de man met de zak geld komt 
aanbellen als we bijna op pensioen 

zijn, zullen we hem met open armen 
ontvangen.”

Tekst: Alain Dierckx,  foto’s: Jean Andries

Sportsite Den Dries krijgt facelift
ELEWIJT - Het gemeentebestuur van Zemst heeft zijn plannen ontvouwd voor sportsite Den Dries in 

Elewijt. Hondenschool K.A.C.E.Z. en jeugdhuis Caravan krijgen een locatie naast de curlinghal voor 

een nieuw gebouw, de wielerpiste verdwijnt en tennisclub De Wehzel krijgt uitbreidingsmogelijk-

heden. 

Eigentijds sportpark
Sportsite Den Dries, aan de Dries-
straat in Elewijt, huisvest tennisclub De  
Wehzel, voetbalclub KCVV Elewijt, cur-
lingclub Curling Zemst, de schut-
tersvereniging Sint-Hubertus, hon-
denschool KACEZ, verschillende 
vechtsportverenigingen, wielerclub 
Steun der Jonge Renners en jeugdhuis 
De Caravan. Een eerste aanzet voor 
de nieuwe plannen van de gemeen-
te werd vorig jaar al gegeven met de 
aanleg van een kunstgrasveld voor 
voetbalclub KCVV Elewijt. Erna werd er 
een ontwerp van inrichtingsplan op-
gemaakt dat de komende weken aan 
de inspraak van de buurt, de verenigin-

gen en de gemeentelijke adviesraden 
wordt onderworpen.

“Elewijt verdient een eigentijds sport-
park waar jong en oud bewegen, ple-
zier maken en elkaar ontmoeten in 
een groene omgeving,” vertelt schepen 
van sport Tim Borteel.

Het inrichtingsplan luidt de volgende 
fase in: het onderbrengen van jeugd-
huis en hondenclub op één locatie, 
naast de curling. Het derde veld van 
de voetbalclub gaat naar de honden-
club. Het C-veld komt later terug, in de 
plaats van de af te breken wielerpiste.
Het sportpark krijgt ook wat meer 

groen en buitenfitness gericht op de 
individuele sporter.

De Caravan en KACEZ
De gemeente wil dus vooral de hon-
denschool en het jeugdhuis De Cara-
van in een nieuw gebouw onderbren-
gen. Het jeugdhuis moest tien jaar 
geleden haar tijdelijke locatie aan de 
Tervuursesteenweg verlaten en zette in 
2014 containers neer op Den Dries. De 
huidige chalet van de hondenschool 
zal afgebroken worden. Op die plaats 
komt een groene long. De staande 
wippen blijven behouden. Het inves-
teringssubsidiereglement van de ge-
meente, dat in een procentuele sub-
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sidiëring voorziet, zal dienen als basis 
voor de financiering van nieuwe infra-
structuur. In de pers lazen we dat de 
gemeente hoopt de eerste steen van 
het nieuwe gebouw eind dit jaar al te 
kunnen leggen.

De wielerpiste
Het is een afscheid van een tijdperk 
met spijt in het hart. Wielerpiste ‘Den 
Reggel’ in Elewijt zal haar laatste sei-
zoen beleven, zo blijkt uit de plannen. 

“De wielerpiste achter tennisclub De 
Wehzel wordt gebruikt door de vzw 
Steun der Jonge Renners voor de or-
ganisatie van koersen, trainingen en 
sporadisch door individuele renners, 
maar uit onderzoek bleek dat de pis-
te totaal afgeleefd is en een renovatie 
een bom geld zou kosten”, zou liet de 
schepen van sport optekenen. “Daar-
om gaan we op zoek naar een nieuwe 
locatie voor de piste. De club zou dat 
liefst in Zemst zelf hebben. Na bijna 30 
jaar - de opening vond plaats in 1992- 
is de wielerbaan zo afgeleefd dat de 
instandhouding onmogelijk is gewor-
den”. 

Jarenlang heeft het bestuur van de 
wielerclub nog met eigen en gemeen-
telijke middelen de nodige herstellin-
gen aangebracht. De wielerclub lijkt 
zich bij dit verdict neer te leggen. Het 
was trouwens evenmin een ideale si-
tuatie dat het voetbalveld van Elewijt 
midden in de piste ligt. De piste werd 
immers gebruikt vanaf Pasen tot ein-
de september voor bondstrainingen, 
clubtrainingen en verplichte opleidin-
gen voor miniemen, de jongste cate-
gorie van wielrenners. Deze activiteiten 
waren soms moeilijk te combineren 
met de trainingen en wedstrijden van 
de voetbalclub. Het bestuur van wie-
lerclub ‘Steun der Jonge Renners’ or-
ganiseert tijdens de zomermaanden 
de laatste pistewedstrijden voor de 
jeugd. Voor wie deze wedstrijden ooit 

heeft bijgewoond weet dat dit elk jaar 
weer een bijzonder kijkstuk is. Ook 
deze zomer zullen de wedstrijden op 
6 en 13 augustus plaatsvinden. Voor 
de wedstrijden van 23 en 30 juli wordt 
gezien de bijzondere omstandigheden 
ingevolge de gezondheidscrisis nog 
onderhandeld met de wielerbond en 
de gemeente.
 
In de rijke geschiedenis van de 
velodroom, met ruim 150 wedstrijden,  
mocht de wielerclub vele bekende na-
men ontvangen. Reeds bij de opening 
waren Belgische wielergoden als Eddy  
Merckx en Patrick Sercu aanwezig. 
Echte pistiers zoals de zesdaag-
sesterren Stan Tourné, Etienne De 
Wilde (meermaals wereldkampi-
oen op de piste) en recenter nog Iljo 
Keisse reden er hun rondjes. Ook 
wegwielrenners Tom Steels, Frank  
Vandenbroucke, Bjorn Leukemans 
en veldrijder Niels Albert namen deel 
aan activiteiten. Internationaal noteer-
den we deelnames van Sean Kelly, 
Matthew Gilmore,  
Roger Hammond 
en een jonge Mark  
Cavendish. Ook 
vele plaatselijke 
renners kregen 
een opleiding op 
de wielerbaan. De 
focus lag echter, 
zoals de naam 
van de vereniging 
‘Steun der Jonge 
Renners’ trouwens 
laat vermoeden, op 
jeugdopleidingen 
en wedstrijden. 

Luu Merckx, be-
stuurslid, pinkt wel 
een traantje weg: 
“Voor de wielersport 
in de gemeente is 
dit een zware dob-
ber. We zien dat 

wegwedstrijden steeds moeilijker te 
organiseren zijn. Het verdwijnen van 
de wielerbaan is dan ook een harde 
dobber om kraken voor de jonge wiel-
renners uit de wijde omgeving. Maar 
we hopen vurig dat de gemeente de 
nodige inspanningen gaat doen om 
ergens een nieuwe piste te bouwen.”

De harmonie & schutters
Wie de historiek van dit dossier wat 
kent, vraagt zich af wat er zal ge-
beuren met de bouwplannen van de 
harmonie Sint Hubertus en de schut-
tersvereniging met dezelfde naam. Zij 
hadden stilletjes gehoopt om op Den 
Dries ook een eigen gebouw te kunnen 
zetten, maar dat past niet in de nieu-
we plannen. Met hen wordt volgens de 
gemeente verder overleg in het voor-
uitzicht gesteld.

Tekst: Bart Coopman, 
foto: gemeentebestuur.
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Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

Sporthal 
Zemst-centrum

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal
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Zomer op twee wielen wenkt
ZEMST - Tijdens de quarantaine vonden velen onder jullie plezier en 

afleiding op de fiets.  Mensen probeerden nieuwe routes uit en ont-

dekten zo verrassend mooie wegen langs water, bos, velden en wei-

den in onze uitgestrekte gemeente.

Er zijn na de opening van de winkels 
massaal fietsen gekocht. We vragen 
ons af waar deze nieuwe fietsen zullen 
verschijnen. Gaan jullie in de gezonde 
lucht met een beetje inspanning naar 
het werk fietsen? Of zullen jullie deze 
zomer heel het land doorkruisen voor 
een dichtbijvakantie? Gaan jullie een 
stevige dagtocht naar de Muur van  
Geraardsbergen aandurven of een 
andere uitdaging van dat kaliber aan-
gaan? Of gewoon met grote fietstas-
sen naar de buurtboer, bakker, slager 
of viswinkel dichtbij? Of naar de stad 
om er cultuur op te snuiven? Met heel 
de familie op de fiets naar oma en opa, 
of snel even om een lekker ijsje? 

Hoe je het draait of keert, je kan er 
niet omheen: de fiets komt altijd van 
pas! Hij geeft je de vrijheid om gezond 
te genieten. De Fietsersbond wenst  

jullie alvast een zomer lang heel veel 
en veilig fietsplezier.

Tekst en foto: Chris De Laet 
(Fietsersbond Zemst), cartoon: Rumo.

Het nieuwe normaal: met de fiets relaxt genieten in het lokale groen.

Vraag van de maand
Is dit een jaagpad of een fietsostrade ?

In de praktijk zijn fietssnelwegen een aaneensluiting van verschillende 

types infrastructuur waarvan zowel het juridisch statuut als de verkeers- 

technische vormgeving kunnen verschillen. Jaagpaden, wegen voorbehou-

den voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters, fietsstraten 

en (tweerichtings)fietspaden, woonstraten (gemengd verkeer), ... kunnen 

onderdeel uitmaken van een fietssnelweg. De wegcode kent het concept 

fietsostrade niet, er gelden dus de gewone verkeersregels.

BIJGEVOLG IS DIT EEN JAAGPAD!

Verkeersreglement betreffende de jaagpaden: de maximale snelheid op een jaagpad is 30 km/uur. In de nabijheid van bochten waarbij het 

zicht belemmerd is, bij het kruisen van wegen, op de sluiswallen wordt de snelheid beperkt tot 10 km/uur. In de wegcode staat ook geschre-

ven dat je niemand in gevaar mag brengen en steeds je snelheid moet aanpassen aan de omstandigheden.

Meer en meer mensen nemen de fiets. Het jaagpad wordt gebruikt door wandelaars, moeders en vaders met kinderen. 

Beste vrienden, blijf hoffelijk en voorzichtig naar je medeweggebruikers toe, beschouw elkaar als collega’s en niet als concurrentie. 

Samen, wandelaar en fietser, hand in hand. (Bron: wegcode.be)

Met dank aan Luc Van Ingelgom, rij-instructeur en ‘bruggenbouwer’
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Breaking Brecht
EPPEGEM –  Brecht Van Dijck (11) werd tweede op het Cypher Town Hungary tornooi in breaking.

Moves en battles
Breaking, ons beter bekend als  
breakdance, is ontstaan in de jaren 
1980. ‘Grandmaster Flash’ en anderen 
mixten hoogtepunten van nummers 
aan elkaar en de muziek, liefst te ho-
ren uit enorme gettoblasters, vroeg 

om een nieuwe stijl van dansen. De  
‘moves’ bestaan uit heel veel bewe-
gingen en de dansers proberen uit te 
blinken in expressie en originaliteit. 
Zo ontstonden ook de ‘battles’ waarin 
twee of meerdere dansers het tegen 
elkaar opnemen voor een jury.

In de cypher
Brecht is lid van het Busta Move  
Belgian Breaking Centre. Euhh? 
Brecht: “Busta komt van ‘Bust a 
move’ en dat is een uitdrukking 
om een andere breakdancer uit 
te dagen om hun beste moves 
in de cypher of op een battle te 
laten zien.” 

Hier is enige uitleg wel op zijn 
plaats. De dansers tonen hun 
beste bewegingen in de ‘cyp-
her’ of de voorbehouden plek 
op de dansvloer: ‘moves’, ‘head-
spins’ (rondtollen op het hoofd),  
‘freezes‘ (stilstaande poses), 
‘windmill’ en ‘swipes’ (draaiende 
bewegingen). 

Busta Move is het Belgian  
Breaking Parkour Centre waar 
breakers worden opgeleid om 
te kunnen deelnemen aan  
nationale én internationale 
wedstrijden. Ze doen er ook aan  

‘parkour’ (op acrobatische wijze over 
obstakels springen) en ‘freerunning’ 
(zo snel mogelijk van punt A naar B). 
Trainen doen de breakdancers in de 
sporthal van Hofstade en Mechelen 
(Abeel).

Tornooi in Hongarije  
Dat dit alles veel oefening vraagt, 
moet ons niet verwonderen. “Ik oefen 
vijf keer per week in de zaal en daar-
naast ook thuis. Voorts zijn er ook nog 
shows en battles. Maar je kan ook kie-
zen om één keer per week, recreatief 
te breakdancen”, vertelt Brecht ver-
der. “Omdat ik de winnaar was van de  
Belgian Breaking League, die plaats-
vond in de Loods in Mechelen in no-
vember vorig jaar, mocht ik België ver-
tegenwoordigen op het Cypher Town 
Hungary tornooi in Budapest. Dit is één 
van de grootste en bekendste batt-
les in Oost-Europa. Samen met mijn 
mama, mijn hoofdtrainer Michael en 
breakdance-gezelschap de Style In-
vaders reisden we in februari af naar 
Hongarije . Ik werd tweede op één punt 
achter een jongen van zestien (zucht). 
Volgende keer maak ik hem in (grijns).”

Tekst: Katia De Vreese, 
foto: Heidi De Batselier

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

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

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com
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Huisje, tuintje, diertje, leeshondje 
De afgelopen maanden maakten we 
deze wedstrijd wat actueler door de 
lezers te laten zoeken naar wc-rollen 
op de foto’s in dit magazine. Nu de be-
schermingsmaatregelen stilaan losser 
worden, keert deze rubriek ook terug 
naar de oorspronkelijke wedstrijd met 
de leeshond. Wat is de bedoeling? Je 
zoekt in dit magazine één of meerdere 
foto’s waarop de leeshond ‘verstopt’ zit. 
Tekenaar Rumo plaatst de leeshond op 
enkele foto’s. Je weet op voorhand niet 
hoeveel leeshonden je moet zoeken. Uit 
de juiste ingezonden antwoorden wordt 
elke maand een winnaar geloot. Hoe je 
kan deelnemen, lees je onderaan dit 
artikel. Doe jij mee?
 
In het juninummer van de Zemste-
naar moesten de deelnemers nog op 
zoek naar verstopte wc-rollen. Lezeres 

Lisa vond ze allemaal. Je kon ze zelf 
vinden op de pagina’s 17, 32, 35, 42 
en 45. Lisa woont al haar hele leven in 
Groot-Zemst. Ze groeide op in Laar en 
verhuisde na haar huwelijk naar Bos, 
waar ze nu woont met haar echtge-
noot Souhayeb en dochter Maroua. Een 
tweede kindje is op komst.
 
Lisa spendeert veel tijd met haar doch-
ter en hun huisdiertjes, die ze allemaal 
kochten omdat de kleine Maroua er zo 
gek op is. Nu hebben ze kippen, konij-
nen en een kat. Daarnaast deelt ze haar 
leven als jonge mama op het social- 
mediaplatform Instagram via het ac-
count @lifeoutofherview. Ze is ook een 
creatieve duizendpoot en is altijd wel 
met een knutselproject of een nieuwe 
hobby bezig. We wensen Lisa en haar 
gezin veel plezier met hun prijs!

 
Als je ook Z-cheques wil winnen, stuur 
dan je antwoord met de pagina(‘s) 
waarop onze leeshond deze maand te 
zien is, naar ons mailadres (leeshond@
dezemstenaar.com) of geef een ge-
schreven antwoord af in een bibfiliaal 
of in het Hof van Laar wanneer die weer 
geopend zijn. Vermeld ook steeds je 
naam en je telefoonnummer zodat we 
je snel kunnen bereiken voor een foto 
in onze volgende editie. Inzenden moet 
vóór 19 juli 2020. 

Tekst en foto: LS
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