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D

addy Cool, Ma Baker... Galmden uit de boxen van
Keulse disco’s, dancings, Bier- und Weinstuben.
Boney M was er hot in het najaar van 1977. Ik had
het koud. Als militair met twee latten – de laatste
lichting milicien MP’s – proefde ik mee van de bangelijke
eindejaarssfeer. Met liters koude Kölsch, glühwein, schnaps.
Ik had gekozen voor twee ‘lange’ weekends wacht per maand.
Vrijdag- en zondagnacht. Zo kon ik op zaterdagmiddag Roger
Van Gool (ex Antwerp FC) bij 1. FC Köln aan het werk zien.
In die tijd zowat de eerste succesrijke Belgische voetballer
in het buitenland. En na de match lekker wat gigantische
Gemütlichkeit meepikken. Prosit in het kwadraat!
December 1977 was bar koud. Ik had wacht aan de
Quartier Général van Weiden. In de buurt van het
Müngersdorferstadion. Op een boogscheut van de plaats
waar Andreas Baader en Ulrike Meinhof van de Rote Armee
Fraktion kort voordien de topindustrieel Hanns-Martin
Schleyer met geweld hadden ontvoerd. De top van de
Belgische kazernes liet het niet aan zijn hart komen. Zij waren
present voor het militaire Weihnachtsfest. Sterren en strepen
in overvloed. Met partner. Ondanks de kille kou dressed to kill.
Zoals Christiane, de dame van de Kapitein. Ze kon zich op
haar hoge hakken amper rechthouden. Kickte op uniformen.
Zelfs op die van verkleumde miliciens aan het wachthuisje.
Ik rilde. Van kou en heet verlangen. Na middernacht was ik
chauffeur van dienst. Af en toe een benevelde officiersdame
huistoe voeren. Met mijn VW-busje. Aanvriezende ruiten.
Afzetten aan de deur. Wachten tot ze het sleutelgat vonden.
Wat – al of niet bewust – wel eens mislukte. Deze milicien MP
van de 6de Compagnie bleef er ijzig cool bij. Ondanks de rilling
na de zatte zoen van Christiane. Of na de kleffe, kleverige
knuffel van Carol, de zwoele vriendin van de Kolonel. Mijn
warme beloning in de ijsnacht. Toen het delirium nabij! Nu
lang voorbij. Gelukkig maar.
Ik durf er nog wel eens aan terug te denken. Op een gezellig
huiselijke kerstavond. Bij een knetterend haardvuur. Hartelijk
omringd door vrouw en kinderen. Nippend van een zachte Asbach
Uralt. Aan alle Zemstenaars een knusse Kerst! Tot volgend jaar!
De redactie (AL)
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Najaarspromoties
**
WINTERONDERHOUD:

denk er tijdig aan

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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Wereldtitel voor
Ellen Van de Catsye
Weerde – Ellen Van de Catsye won met de nationale juniorenploeg de aflossingskoers
skeeleren over 5000 meter op het WK in Rosario, Argentinië. Als jongere in het team
reed ze de wedstrijden in dienst van kopvrouw Sandrine Tas. Op het WK van volgend jaar
ambieert ze zelf de rol van kopvrouw.

“D

it succes hadden
we niet meteen
verwacht”, begint
ze haar verhaal.
“In de finale leek het of we naast het
podium zouden vallen. Toch lukte het
ons nog om vanuit de vierde positie naar
de tweede plaats op te rukken. Toen
de wedstrijdjury Taipei uitsloot voor
onregelmatig koersen lag het goud voor
ons te blinken.”

titel marathon in Geisingen (Duitsland),
waarmee ze op de lange afstand bij de
Europese top 3 hoort.”

Ambitie als kopvrouw
Volgend jaar wil ze nog hoger mikken en
ook in de individuele nummers voor het
podium gaan. “Naar Belgische normen
ben ik dan senior maar voor het EK en
WK mag ik nog bij de junioren rijden. Ik
ben dan een jaartje ouder en wellicht ook

sterker. Als ik goed presteer en in topvorm
ben, krijg ik hopelijk een beschermd
statuut als kopvrouw om een gooi te
doen naar individuele wereldtitels. Ik
ga ervoor. Mijn leven draait momenteel
rond trainen, studeren en wedstrijden.
Uitgaan en fuiven hou ik beperkt. De
kansen die ik krijg, ook door de financiële
inspanningen van mijn mama en papa,
wil ik optimaal benutten.”

Derde
wereldtitel
voor Reko
De wereldtitel van
Ellen is de derde
die door een clublid
van Reko Zemst
behaald werd en dat
door drie vrouwen.
Hilde Goovaerts was
de eerste. Daarna
volgde Anja Decoster
met een titel op de
1500 meter juniors
op de weg in 1996
en nu Ellen met het
aflossingsteam. “In
een
wereldwijde
competitie waar 35
landen meedingen
voor de medailles
is dat niet zo
vanzelfsprekend”,
zegt Anja Decoster.
“Het niveau is ook
sterk
gestegen,
maar Ellen heeft
het in zich om een
wereldtopper
te
worden. Dit jaar won
ze ook de Europese

“

Volgend jaar kopvrouw
en een individuele wereldtitel

Topsporter
Ellen kreeg het statuut
van topsporter en dat
maakt het voor haar
aan de KU Leuven iets
gemakkelijker. “Ik volg
er psychologie, maar
heb in september geen
les gevolgd omdat we
het WK in Madeira en
Duitsland voorbereid
hebben. Die studie
moet ik nu ophalen.
De
prioriteiten
worden in de winter
dus even herschikt.”
Na een vlucht van
15 uur en met jetlag
in de benen werd
de kampioene in
het
gemeentehuis
opgewacht voor een
inderhaast opgezette
verrassingsviering
met feestwijn en taart.
Met deze wereldtitel is
Ellen uiteraard ook een
uitgesproken kandidate
voor de Zemste Trofee
van Sportprestatie.
Tekst: Juliaan Deleebeeck,
foto: Jean Andries
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Gracieus in het water
Hofstade - Synchroonzwemmen, waterballet, kunstzwemmen, aquadansen: allemaal
dezelfde sport. Geweldig om te doen en nog mooi om te zien ook.

W

brengen allerhande figuren achter elkaar Komaan, jongens!
met veelzeggende namen als de flamingo, Vorige maand brachten ze een show met
de ridder, de dolfijn, de vissenstaart, … alles erop en eraan: opzwepende muziek,
die mooi synchroon uitgevoerd op meestal glitterpakjes en geschminkte gezichtjes
bekende muziek tot swingende shows en dat voor een waterballet! Niet te
kunnen leiden. Naast lenigheid, kracht en verwonderen dat het alleen meisjes zijn
zwemvaardigheid is uithouding daarbij een die voor deze sport kiezen.
eerste vereiste. Het is verbluffend hoe lang “Neen, wij hebben (nog) geen jongens.
deze meisjes soms onder water kunnen Deze sport trekt inderdaad grotendeels
blijven om hun benen en voeten te laten meisjes aan, zoals ballet. Maar natuurlijk
dansen aan het oppervlak. Er wordt dus zijn jongens ook welkom”, zegt trainster
heel wat getraind op een goede houding Ingrid De Kimpe.
en conditie, net zoals bij ballet, maar dan Samen met Liesbeth Michiels richtte ze in
Een natte teamsport
in het water. Door de muziek die door de januari 2012 Aquadans op als een afdeling
Synchroonzwemmen is een combinatie van boxen schalt, de ritmes die van op de kant synchroonzwemmen van de Racing
zwemmen en ballet, maar op competitief luid dreunen om de onderwaterposities te Swimming Club Mechelen (RSCM). Naast
niveau is het te vergelijken met acrogym in het oefenen, heeft zo’n training meer weg van een Antwerpen en Leuven mocht het Mechelse
water. Bij dat zwemmen op muziek worden plezierig avondje georganiseerd amusement niet ontbreken voor het synchroonzwemmen,
eenvoudige en complexe figuren op of onder in het zwembad dan van een clubtraining. zo dachten zij. Vandaar dat ze in onze streek
het water gecombineerd en dit meestal in Dat is natuurlijk maar schijn, want deze met een club zijn begonnen. De trainingen
groep. Het is dus bij uitstek een teamsport sport is niet te onderschatten. Hoe mooier gebeuren vooral in het zwembad van
in het water, al worden er bij wedstrijden synchroon de hele groep presteert, hoe Hofstade en ook in Nekkerpool.
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danst en turnt kan
de drie combineren:
synchroonzwemmen heet
dat dan. Sinds een drietal jaar vinden er
daarvan trainingen plaats in het Blosozwembad in Hofstade. De club heeft
zijn naam niet gestolen: Aquadans. Het
is een nog jonge club en daardoor nog
vrij onbekend, maar ook al is deze sport
misschien niets voor jou, de aquadansers
bezig zien is al een plezier op zich.

Een groepsfoto tijdens hun geanimeerde
show van vorige maand.
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Vera en Luc
Elewijt - Met hun fraai bebloemde gevel wonnen
Luc en Vera Verschoren de jaarlijkse bebloemings- en
vergroeningswedstrijd van de gemeente.

Z
De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

esenvijftig inwoners vonden
dat hun voortuintjes best
mochten gezien worden
en stelden zich kandidaat
voor de gemeentelijke prijs. Tweemaal
werden die tuintjes onaangekondigd
bekeken en beoordeeld door een
kritische jury. De creaties van
Marina Janssens en Gaby Vermeylen
waren goed voor het brons en het
zilver, maar de hoofdprijs ging naar
Vera en Luc Verschoren voor de
mooie en herhaalde composities en
kleurencombinaties. Niet overdadig
maar bijzonder geslaagd.

Stelen met de ogen
Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be

Vera en Luc hebben het in de vingers,
want ze deelden al dikwijls in de prijzen.
“Vanaf de eerste editie, al vijfentwintig
jaar geleden, nemen we deel”, zeggen
ze. “Niet ieder jaar, maar wel als het
thema ons ligt. Een voortuintje hebben
we niet en dus focussen we ons op het
inkleuren van bloembakken aan de
voor- en zijgevel, in combinatie met
passende ornamenten. We voelen aan
wat mooi is. Natuurlijk stelen we ook
wat ideeën met onze ogen, maar we
gaan niet speciaal in boeken zoeken.
We doen het omdat we dit graag doen
en niet speciaal voor de wedstrijd.”

Ieder zijn ding
Vera en Luc hebben de groene
taken goed afgelijnd. De achtertuin
is het werkterrein van Luc, terwijl
Vera de bloembakken beheert.
“Vroeger werkten we veel meer met
bloemen zoals geraniums, maar het
bladverlies brengt veel kuiswerk met
zich. Nu zoeken we het kleurenpallet
meer in een mooie combinatie van
planten”, verduidelijkt Vera. “De
voorjaarsbloeiers zoals krokussen,
narcissen en tulpen mogen zich in
de achtertuin tonen, waar Luc er net
een duizendtal geplant heeft. Als hij
zich niet kan inhouden wenkt nog
altijd de aanpalende tuin van de
dochter.”

Mooi straatbeeld
Voor
schepen
van
milieu,
Koen Vandermeiren, dragen de
inspanningen van de inwoners in
belangrijke mate bij tot een mooi
straatbeeld en tot de aantrekkelijkheid
van Zemst als landelijke gemeente.
“Wij trachten zelf onze kernen
te vergroenen met perkjes en
laanbomen, maar de creativiteit van
de Zemstenaars verdient zeker een
steuntje”, bevestigt hij.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
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in de bloemen
Dakwerken DE DONDER

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
•Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
•Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
•Dakgootbekleding in PVC
•Gootreparaties
•Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
De bloembakken staan al in de
winterberging maar de achtertuin
toont nog variatie.

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47

“Waardig afscheid nemen”
Kwalitatief en verzorgd rouwdrukwerk in eigen beheer met een snelle levering.
Persoonlijke en verzorgde dienstverlening.
Bezoek vrijblijvend onze website: www.uitvaartzorg-verheyden.be
Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.
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De bannelingen van Soltau
Eppegem - Jeroen
Walschaerts schreef op
zijn tweeëntwintigste een
boek over de inwoners
van Eppegem en Zemst die
tijdens de vroege dagen
van de Eerste Wereldoorlog
werden weggevoerd naar
een werkkamp in Soltau,
Duitsland.

H

oe ben je op dat idee
gekomen?

“Op een Allerheiligendag
in 2006 wandelde ik op het
kerkhof in Eppegem. Tussen de graven
uit WO I stootte ik op een naamgenoot.
Navraag bij mijn opa Maurice leerde
me dat zijn grootvader Carolus, diens
broer Prosper, oom Cornelius en
vader
Guillielmus
‘weggevoerden’
waren. Mijn grootvader noemde het
‘compagnie van Solde’, dus ik dacht
aan een militair genootschap. Ik ging op
zoek naar informatie in het Koninklijk
Legermuseum maar bleek uiteindelijk
te moeten aankloppen bij de Dienst
Oorlogsslachtoffers.”
Wat was er precies gebeurd met je
voorvaderen?

“Onervaren Duitse soldaten werden
in de vroege uurtjes van 25 augustus
1914 teruggeslagen door het Belgische
leger en namen gijzelaars in Eppegem
en Zemst. Daarmee hoopten ze
zich veilig te kunnen terugtrekken
richting Brussel. De gijzelaars werden
beschuldigd van het beschieten van
de Duitse troepen, maar Prosper
Walschaerts was pas vijftien en stond
te boek als ‘vrijschutter’! De mannen
moesten naar Diegem marcheren, waar
ze op de trein werden gezet naar Soltau,
een stadje in de buurt van Hannover.
Ze werden er gelogeerd in een rijschool
voor officieren. Daar moesten ze een
kamp helpen bouwen, dat uiteindelijk
zou uitgroeien tot het grootste
krijgsgevangenenkamp van de Eerste
10
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de gevangenen in treinwagons naar
“In de verslagen van de pastoor Schaarbeek. Vandaar ging het met
is sprake van een hondervijftigtal. de tram naar Vilvoorde. Een week
Mijn eigen opzoekingen brachten na hun thuiskomst, op 7 februari
168 steekkaarten uit Eppegem en 45 1915, woonden de teruggekeerden
uit Zemst aan het licht. Het kunnen in Eppegem de kerkdienst bij.
er dus nog meer zijn… Bij de Dienst Zij richtten toen de vereniging
Oorlogsslachtoffers kon je een dossier Bannelingen van Soltau op. Hun vlag
indienen om aanspraak te maken op is per toeval teruggevonden door de
vergoeding voor de arbeid die je had gemeentearchivaris van Zemst tussen
geleverd en voor je morele en fysieke spulletjes van de harmonie Hoop in de
schade. In de verklaring van Carolus Toekomst! Ook de Zemstse terugkomers
Walschaerts stond dat hij leed aan verenigden zich in een Martelaarsclub.
‘algemene zwakte in de ledematen’, Later voegden de notabelen van Zemst,
waardoor hij zijn werk als landbouwer zoals de burgemeester en de notaris,
niet meer kon uitvoeren.”
zich daar ook bij, hoewel ze zelf nooit
waren weggevoerd!”
Wanneer
kwamen
weggevoerden terug thuis?

de

“Na een maand, op 26 september,
werden de jongens onder de veertien
terug naar België gestuurd. Eind oktober,
begin november volgden de ouderen. In
diezelfde periode was het kamp klaar en
werden de resterende gevangenen daar
naartoe gebracht. Op 28 januari 1915

Is er in Soltau nog iets over van
het kamp?

“In 1921 werden de barakken afgebroken
en de grond verkocht aan de lokale
boeren. Alleen het stratenplan van het
stadje weerspiegelt de straten van het
vroegere kamp.”
Tekst en Foto: Ilse Van de Velde

Huwelijk en portretfotografie
www.yvescollin.be
Steeds op afspraak: 0477 970 759
info@yvescollin.be
Studio: Guldenschaapstraat 27, 1800 Vilvoorde
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DE NIEUWE MAALDER
Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
SKODA
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN
Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

VW

AUDI

Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
Openingsuren:
Dinsdag: 9u tot 12u
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9u tot 12u, 13u30 tot 19u
Zaterdag: 8u30 tot 12u, 13u tot 16u
Na afspraak

12

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

Steurs Consultancy Bvba
° Btw advies
° Personenbelasting – Vennootschapsbelasting
° Oprichting van éénmanszaken en kmo’s
° Interim- management
Eddy Steurs
Bachelor Handels- en financiële wetenschappen
Gegradueerde Fiscale Hogeschool
Hofstraat 4
1982 Elewijt





tel : 0478/647 232
eddy.steurs@telenet.be
Btw : BE 0844 533 072

Confituur
voor het leven
Zemst- Naar jaarlijkse gewoonte gaat Studio Brussel deze
maand opnieuw van start met Music for Life. Voor deze
negende editie zal er een actie op poten worden gezet
voor een organisatie uit Zemst, namelijk Villa Clementina.

Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

M

usic
for
Life is een
jaarlijkse actie
georganiseerd
vanuit Studio Brussel en
het Rode Kruis Vlaanderen.
Dit klinkt de fervente
radioluisteraars
zeker
niet onbekend in de oren.
Negen jaar geleden vond
deze actie voor de eerste
keer plaats. Ondertussen
heeft het concept een aantal
veranderingen ondergaan.
Er is geen glazen huis meer
en in plaats van één groot
doel worden er verschillende
kleine doelen gesteund.
Deze verschillende doelen
worden door de luisteraar
zelf naar voren gebracht.
Het enige wat de luisteraar
hiervoor hoeft te doen is zich
registreren via de website én... een
actie opzetten uiteraard.
Dit klonk Ilsa Van Lint uit Hofstade,
mama van drie kinderen, als muziek
in de oren. Ze kreeg het idee om zelf
een actie op te zetten ten voordele
van Villa Clementina. Tussen 1 en 22
december zal zij vlijtig aardbei- en

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

De Molensteen
b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde
Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46
VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

Sporthal Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60
frambozenconfituur bereiden. Deze
confituur verkoopt ze aan 5 euro per
potje. Uiteraard gaat de opbrengst
volledig naar de werking van Villa
Clementina.

gratis vergaderzaal

Water leest weg 12
1980 Eppegem
Tel. 0 15 / 61 58 90

Sporthal De Waterleest

Tekst en foto: Maaike de Donder
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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

13

14

Hofstade – Toen Anita Vermeulen een jaar of tien geleden een bezoek bracht aan Nasci,
een Brussels dienstencentrum voor kansarme kindjes en mama’s, was ze meteen verkocht.
“Hier kom ik vrijwilligerswerk doen als ik met pensioen ben”, zei ze. En zo geschiedde.

In devoor
bres
mama’s en hun kroost

I

n haar vorig actief leven (we
noemen het zo, want actief is ze
nog altijd!) was Anita Vermeulen
uit Hofstade leerkracht zedenleer.
Met spijt en veel tranen nam ze zes jaar
geleden afscheid van haar kinderen en
collega’s om met pensioen te gaan. Maar
stilzitten doet ze allerminst. Het geluk
van een kind en hoe weinig het daarvoor
soms nodig heeft, ligt haar nog altijd na
aan het hart. Vandaar dat ze zich meteen
als vrijwilliger gemeld heeft bij Nasci, een
Brussels dienstencentrum voor het kind,
dat tot twaalf maanden hulp biedt aan
zwangere vrouwen en moeders die een
steuntje zoeken.

al te veel plaats innemen. Ook heel
belangrijk: dekens of dekbedden.
Alles wat warmte kan geven, dus.
En in september (maar ook later) is
er veel schoolgerief nodig: kaften,
pennenzakken,
kleurpotloden,

verder. “Elke donderdagnamiddag
hebben zij hun moment. Ze kunnen
binnenkomen tussen 13.30 en 16
uur voor een kopje koffie of thee. We
hangen wat dameskleding aan een rek
waaruit ze iets voor zichzelf kunnen
Anita verzamelt allerlei
kinderspulletjes voor Nasci.

Een luisterend oor
Financiële bijstand wordt er niet geboden,
maar wel materiële (te beginnen met
een geboortepakket voor baby’s en hun
mama’s) en de moeders kunnen er ook
terecht voor allerlei advies. Naargelang de
nood (medisch, financieel, voedseltekort,
een juridisch probleem) verwijzen de
medewerkers van Nasci dan door naar
centra en hulpdiensten in de buurt. En
uiteraard bieden ze ook een luisterend oor
aan de vele mama’s zonder inkomen (dat is
in principe een voorwaarde om beroep te
kunnen doen op hun diensten) die naar hen
doorgestuurd worden door een arts, het
OCMW of een dienst zoals Kind en Gezin
(dit is nog een voorwaarde: je kan niet
zonder doorverwijzing bij Nasci terecht).

Kleertjes en
speelgoed
Waar is het meest nood aan? Anita
vertelt: “Absoluut aan kinderkleding,
schoentjes, pantoffeltjes en speelgoed!
En liefst klein speelgoed zoals puzzels
(wel volledig, graag), spelletjes, legoof andere blokken, autootjes, enz.
De gezinnen leven soms in een klein
kamertje, dan mag het speelgoed niet
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un mama’s
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kiezen (hier is momenteel
iets nieuws. De lach kin
niet echt nood aan, laat ze weten) of we
die je dan krijgt! Ook
voor de mama’s doen we dat. Het geld zetten wat servies of wat kleinigheden
klaar die ze kunnen meenemen. Iemand
daarvoor halen we uit giften.”
van ons houdt zich met hun kindjes
De mama’s club
bezig en mama’s van baby’tjes kunnen
“Voor de moeders is er trouwens de hun spruit een badje geven.
Tekst: Annemie Goddefroy, foto’s: Jean Andries
mama’s club”, gaat Anita enthousiast
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Weerde - Het gaat eindelijk weer goed met Club Brugge. Mocht je dan bedenken dat dat
komt omdat MPH het roer in handen heeft, kan je misschien een beetje gelijk hebben,
maar kenners vanuit de Brugse enclave weten beter. Het zijn de North Fanatics, tot leven
geroepen omdat er de laatste jaren een manifest gebrek was aan vertrouwen, die voor de
kentering zorgden.

Bij Club het kloppend hart,

Gillaerts Ward!

D

e North Fanatics vormen
een sfeergroep van een
vijftigtal die hard Brugge
supporters, van zowat
overal in Vlaanderen, die hun vaste stek
hebben achter de goal. Samen met de
Blue Army, die vooral mooie tifo’s maakt,
slagen de North Fanatics er in om de
ambiance en grinta van de grote dagen
weer te laten overwaaien. De sfeer en
geest van de Klokke waart er eindelijk
weer rond. Hun liederen, ondersteund
door imposant tromgeroffel van drie
vaste drummers, worden opgepikt door
gans het stadion. En, hier stoppen we dan
de inleiding, één van die drie blote basten
is niemand minder dan de voorzitter van
de Weerdse Blauwvoet, onze Ward! Een
babbel en een Duvel drongen zich op.
Ward: “Eigenlijk ben ik er wat en stoemelings
bij gekomen. Tijdens een wedstrijd op KV
Mechelen was er een trommel vrij en mocht
ik het eens proberen. Dat ging vlot. Ik voelde
het ritme goed aan omdat ik alle melodieën
en clubliederen van buiten ken. Ik heb geen
opleiding gehad in de fanfare of zoiets. Het
is meer tribaal enthousiast de vaart erin
houden. Onze sfeergroep, erkend door het

aan de desbetreffende
teams. Tot op heden
kregen we voor alle
uitwedstrijden toelating,
behalve op Genk. De
laatste jaren merk ik
qua sfeer een stagnering
of achteruitgang bij de
bekendste
Belgische
sfeergroepen, terwijl wij
net stap voor stap vooruit
gaan.”
En,
Ward,
geen
rellen
als
jullie
in
marstempo
toekomen op een
ander?

“Je moet het natuurlijk
niet uithangen, hé, maar
het is inderdaad niet altijd
zonder risico. Onlangs,
bij
onze
Europese
uitwedstrijd in Brondby,
werden we met zes
supporters aangepakt door honderdvijftig
Brondbyfans. Gelukkig zonder veel erg,
maar mijn trommel waren we jammer
genoeg kwijt. Er zijn ondertussen
getroffen om dergelijke
Het is meer tribaal maatregelen
situaties te vermijden. En ik heb
enthousiast de vaart ik al een nieuwe, betere trommel.
Eigenlijk is het vervelender dat
erin houden
alles zoveel geld kost. Voor een
Europese uitwedstrijd ben je snel
bestuur van Club, is nog maar anderhalf jaar 200 à 300 euro kwijt. Op verplaatsing in
geleden samengesteld. Je kan als supporter België ben je er ook niet vanaf onder de
immers niet zomaar met een grote trom 50 euro. Het is dus best een dure passie
komen binnengewandeld. Die tijden zijn al maar tja, het zit er al in van kleins af aan.
lang voorbij. Voor thuiswedstrijden hebben Mijn eerste abonnement had ik in 2003.
we een permanente toelating, maar voor De Weerdse Blauwvoet, 26 jaar geleden
uitwedstrijden moeten we toelating vragen opgericht door Rob, Guy en vele anderen,

“
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kende een heel bloeiende periode, maar
vandaag hebben we onvoldoende leden
om zelf bussen in te leggen. De Brugse
supportersfederatie stelt vrij hoge eisen
om als supportersclub te blijven bestaan.
Er zijn plannen om eventueel samen te
smelten met een bevriende supportersclub.
Als huidig voorzitter voel ik er niet veel
voor om onze club te ontbinden. Niet voor
mezelf, maar vooral om de traditie en het
respect voor de vorige voorzitters in ere te
houden. We zijn fier op onze stamnummer
11 binnen de supportersfederatie van Club
Brugge. Dat willen we graag zo houden.”
En zo, parapapapam, heeft Weerde dan
proudly zijn eigen Litlle Drummer Boy.
Tekst: Jean-Marie Brassine, foto: Jean Andries

“De schakel tussen koper en verkoper”
Tel 015/62 71 00
www.jsdimmo.be
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Felice Natale!
Joyeux Noël!

Zemst – Nederlands leren. Met een schep inzet en
een beetje durf lukt het wel. Maar een taal leren
gaat over meer dan woorden en zinnen. Ook cultuur,
tradities en gewoonten spelen een rol. En leer je
die zomaar? In deze reeks brengen we verhalen van
ervaringsdeskundigen. Met de feestdagen voor de deur
vroegen we enkele buitenlandse Zemstenaars hoe zij
die doorbrengen.
Caterina

Nadia

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17
dinsdag tot zaterdag
open van 8 tot 18 uur

Caterina Scuteri heeft
de Italiaanse nationaliteit, maar werd
geboren in Nederland en woont
ondertussen al vijfenveertig jaar in
België.

Nadia Galeb

Hoe breng jij de feestdagen
door?

“Kerstmis vieren we hier in beperkte
kring: mijn man, mijn nicht, ik en
lekker eten. Met oudjaar gaan we
feesten bij vrienden.”

“Heel rustig. Ik ga met mijn moeder
naar de nachtmis en op kerstdag eten
we lekker. Oudjaar vieren we met
vrienden.”
Is dit anders dan in Italië of
Nederland?

“Absoluut. In Italië staat de familie
centraal. Kerstdag en tweede kerstdag
zijn hectische, maar zeer gezellige
dagen. Typisch kersteten is er niet,
maar een goede panettone mag zeker
niet ontbreken!
In mijn jeugd vierden we oudjaar altijd
in Nederland en daar heb ik goede
herinneringen aan. Hapjes, spelletjes,
oliebollen, vuurwerk en daarna een echte
huzarensalade met aardappelblokjes,
rundvlees, appel, augurk en ui.”
18

verhuisde acht
jaar geleden van Madagaskar naar
Zemst om bij haar man te zijn.

Hoe breng jij de feestdagen
door?

Is
er
een
Madagaskar?

verschil

met

“Dat mag je wel zeggen. In Madagaskar
wordt er gefeest van Kerstmis tot
Nieuwjaar, met familie en vrienden.
Er wordt dan enorm veel gegeten
en gedanst. We zetten dan ook een
kerstboom en delen cadeautjes uit.
De sfeer is veel uitbundiger dan hier
in België. Echt traditionele gerechten
voor kerst en Nieuwjaar zijn er
niet. Meestal wordt er kip of eend
geserveerd met kokosrijst.”

Rosica

Craciun
Fericit!

Feliz Navidad!
Ook Sylvia Mendez kwam
acht maanden geleden naar Weerde om
bij haar vriend te kunnen zijn. Sylvia
werd geboren in Colombia, maar is
een echte wereldburger. Ze woonde
in Hong Kong, Uruguay, Spanje, het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië
en nu voor de tweede keer in België.
Hoe breng jij de feestdagen door?

“Dat weet ik eigenlijk nog niet. Een
tiental jaar geleden heb ik al eventjes
in Brussel gewoond en toen heb ik
de kerstmarkt ontdekt. Daar wil ik
zeker terug naar toe. En verder ga ik
op ontdekkingstocht. Zien hoe jullie
kerst en Nieuwjaar vieren. En ik ga
zeker een aantal van jullie traditionele
recepten uitproberen.”
Wat is je beste herinnering?

“Kerstmis in Uruguay. Overal
kerstbomen en vieren op het strand. Met
lekker eten en een goede zwempartij.
Het heeft iets, Kerstmis in de zomer…”
Sylvia

Rosica
Roemeense
woont al zeven jaar
in Elewijt met haar man Fred en hun
twee kinderen.

De

Rusenova

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13

Hoe breng jij de feestdagen
door?

“Kerst en Nieuwjaar vieren we
normaal gezien in België. We nodigen
zowel voor kerst als voor oudjaar een
boel vrienden uit en met Kerstmis
maak ik schopsica salata met de drie
kleuren van de Roemeense vlag:
tomaat en komkommer in het midden,
feta errond. En dat spoel je door met
Rakia, een soort jenever op basis van
fruit.”
Hoe vier je kerst in Roemenië?

“Het is traditie om op kerstavond
vegetarisch te eten. Zonder eieren
of zuivelproducten. Er moeten wel
minimum vijf verschillende gerechten
op tafel staan. Na de maaltijd mag je
ook de tafel niet afruimen. Dat mag pas
op kerstdag zelf. Om solidair te zijn
met Maria die die nacht Jezus moet
baren. Op kerstdag is Jezus geboren
en dan mag er voluit gevierd worden.
Mannen en jongens komen dan zingen
om je een vruchtbaar jaar te wensen.
En dat verdient dan natuurlijk een
cadeautje: walnoten, versgebakken
brood of een glaasje wijn.”
Tekst en foto’s: Annick Colman

Garage

LAUWERS
BRUSSELSESTEENWEG 497
ZEMST (EPPEGEM)
TEL 02 251 94 36

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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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers
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Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be

Marjolein maakt Meesterspel
Hofstade – Zoveel mogelijk pionnen verdienen door zoveel mogelijk gezelschapsspellen
te winnen: dat is de bedoeling van het Meesterspel. De 22-jarige Marjolein Huygels uit
Hofstade slaagde erin om zes bekende bordspellen samen te brengen op één bord. Hoe
ze dat klaarspeelde vroeg ook uw reporter zich af. Marjolein nodigde uw dienaar uit om
samen een spelletje te spelen. En daar is deze homo ludens altijd voor te vinden. Onze
trouwe huisfotograaf keek wel scherp toe.

M

onopoly,
Clu edo,
Twister,
Menserger-je-niet, ganzenbord
en schaak: iedereen kent
ze wel.
Maar de één wil dit,
de andere dat. En als
je er mee bezig bent, is
de avond vaak te kort.
En de tafel moet zo
nodig weer vrij gemaakt
worden. Dus, opplooien
die handel en weer de
kast in. Nadelen die
het creatieve brein van
Marjolein aan het werk
zetten in het kader van
haar
afstudeerproject
voor haar masterdiploma
Grafisch Ontwerp aan de Gentse Luca
School of Arts.

Organisch gegroeid
Marjolein verwelkomt me enthousiast in
haar knusse appartement. Ze rolt meteen
het Meesterspel uit. Haar Meesterspel!
Want het is (voorlopig) de enige versie die
bestaat. Het is een soort mat van twee meter
bij twee met een rubberen onderkant.
“Ik speel graag gezelschapsspellen en wilde
al langer zelf een spel ontwikkelen. Toen
we op school een opdracht voor onszelf
moesten verzinnen waarin we alle grafische
vaardigheden konden bewijzen, ben ik er
voor gegaan. Het lijkt simpel op het eerste
gezicht, maar dat is het niet. Er zijn heel wat
nieuwe regels en het kan dagen duren voor
het spel helemaal is uitgespeeld.”
Hoe ben
Marjolein?

je

tewerk

gegaan,

“Voor alle duidelijkheid: ik heb geen
nieuw spel uitgevonden. Want dat zou te

Marjolein: “Spelletjes spelen,
zoveel leuker dan computeren,
internetten, facebooken…”

onder je salontafel met
de pionnen erop. En
de volgende keer zet je
gewoon de salontafel
aan de kant en speel je
voort.”

Gepatenteerde
spellen

moeilijk zijn en dan zou ik me teveel met
de inhoud hebben bezig gehouden. Ik
moest focussen op het beheersen van alle
grafische vaardigheden, zoals typografie
en beeldbewerking.”

Marjolein legt me verder
de finesses van haar
origineel spelconcept
uit: “Alle vakjes passen
in elkaar en vormen
in feite een nieuw
beeld. Toch blijven
de
oorspronkelijke
bordspellen afzonderlijk
herkenbaar.
Samen
vormen
ze
het
Meesterspel, dat zowel
visueel als inhoudelijk een geheel vormt.
Iedereen, ongeacht zijn leeftijd, kan het
spelen. Het kan gespeeld worden met
twee tot zes spelers die zelfs hun eigen
aanpasbare regels kunnen maken, dus zo
makkelijk of moeilijk als ze zelf willen.”

Maar het was toch leuk?

“Absoluut! Zowel voor mij als voor de
docenten. Naast dit praktische eindwerk,
moest ik ook een thesis maken. Die ging over
het ontwerpen van een gezelschapsspel.
Daarvoor ben ik o.a. naar Cartamundi in
Turnhout getrokken. Bij deze wereldleider
in spelkaarten en bordspellen heeft mijn
idee vorm gekregen.”
Uiteindelijk werd het dan een mat?

“Mijn project is in feite organisch
gegroeid. Doordat ik ook enorm geboeid
ben door interieurinrichting, zocht ik
naar een element dat origineel deel kon
uitmaken van de woonkamer. En zo
ontstond uiteindelijk de mat. Je kunt ze
ergens in een hoek laten liggen of gewoon

Marjolein heeft ook moeten zorgen
voor grotere varianten van de pionnen
van de verschillende spellen en voor
een origineel rad dat de klassieke
dobbelstenen vervangt.
Het spel lijkt me een aardig idee
voor onder de kerstboom?

“Dat wordt moeilijk”, besluit Marjolein.
“Want het spel in productie brengen,
is niet simpel. De combinatie van de
spellen is mijn idee, maar de spellen zelf
zijn bijna allemaal gepatenteerd. Of het
zou moeten zijn dat na publicatie in de
Zemstenaar deuren geopend worden.”
Waarvan akte.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries.
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Strafste vrijwilliger

in de rangen van... de Zemstenaar

Zemst - Dat de Zemstenaar al negen jaar gratis in alle
bussen van Zemst wordt gedropt, 48 bladzijden dik,
is de verdienste van een hechte redactieploeg die
zich daar belangeloos maand na maand voor inzet.
Eén van deze vrijwilligers wordt deze maand door de
provincie Vlaams-Brabant in de bloemetjes gezet als
één van de tien strafste vrijwilligers van de provincie.

J

ean Andries is, na afloop van
zijn carrière bij het blad 5 in 1,
al meer dan negen jaar actief als
vrijwilliger bij de Zemstenaar.
Al van bij de oprichting van de vzw
in 2004 is hij erbij. Elke dag is hij op
pad, op elk evenement in Zemst is hij
aanwezig om foto’s te maken. Bijna nooit
zie je Jeanke zonder zijn fototoestel.
Ook als reporter is hij actief. Van iedere
voetbalploeg of sportclub in Zemst
maakt hij op tijd en stond een reportage.
Tenslotte onderhoudt hij de contacten
met alle adverteerders, en dat zijn er
minstens honderd.

Straffe verhalen
Toen de provincie een rondvraag deed
naar verhalen over straffe vrijwilligers,
stuurden wij volgende anekdotes:
“Een tweetal jaar geleden kwam Jean

een foto nemen van de
vrijwilligers op één of ander
gelegenheidsrestaurant
in
Hofstade. Omdat het een
schone foto moest zijn (wat
hij altijd beoogt), ging hij op
een stoel staan, zoals hij vaak
doet. Hij concentreerde zich
echter zodanig op de groep
dat hij van de stoel tuimelde
en bewegingloos bleef liggen.
Een verpleegster die toevallig in de zaal
was, stelde voor om een MUG te bellen.
Binnen de tien minuten was die ter
plaatse. Jean werd afgevoerd naar het
ziekenhuis in Mechelen. Daar werd hij in
spoed onderzocht maar er bleek niks aan
de hand. Na een half uur wou hij al terug
naar Zemst om fotokes te kunnen gaan
maken. Niemand, zelfs de voorzitter niet,
kon hem tegenhouden.”

vrouwelijke redactieleden. Dat is
ook gelukt, maar… niet zonder de
medewerking van Jean. Die had zich
met jurk en pruik vermomd in Jeannine,
om toch te kunnen meewerken aan dat
speciaal damesnummer. Tot groot jolijt
van onze vrouwelijke redactieleden!”
We hopen nog vele jaren een beroep te
kunnen doen op onze strafste vrijwilliger!
Tekst: Bart Coopman, foto’s: redactie

Meer van dat: “Dat Jean graag
foto’s neemt vanop een zekere
hoogte kan ook blijken uit het
feit dat hij eens op een heftruck
ging staan. De bestuurder van
de heftruck liet hem echter
een tijdje in de lucht hangen,
meer dan vier meter hoog.
Hij stoorde zich er niet aan en
bleef maar foto’s maken.”
En dat was niet alles: “Elk
nummer verleent Jean zijn
medewerking. Ter gelegenheid
van
de
internationale
vrouwendag had de redactie
van de Zemstenaar het idee
opgevat om een nummer te
laten maken door uitsluitend
22

Tervuursesteenweg 620 - 1982 Elewijt
Tel. 015 61 26 56
www.napoleon-games.be
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Onder de

In kapperszaak Hij en Zij werd er op 1
november in Halloween-outfit duchtig
gewerkt. Een traditie bij elke feestgelegenheid
volgens het thema.Graag legden Glenn en
Wendy en medewerkers Jelle, Melissa en Kea
even hun werkmateriaal neer.

In de Sint-Martinusgemeente Weerde betekent 11 november
traditioneel Sint-Maarten zingen. Hymne, Tibe, Lars en
Thibault waren al vanaf de voormiddag actief en met succes. Bij
de familie Van de Vliet werden ze alvast heel goed ontvangen.

Voetbalschool Zemst-Elewijt-Eppegem organiseert elk om
beurt een bijeenkomst voor de allerkleinsten. Dit is een open
training voor vijf-zesjarigen die eens met andere kinderen willen
voetballen. De spelers kunnen kennismaken met de clubs en tonen
wat ze in hun mars hebben. Ieder kind krijgt de mogelijkheid om
in te schrijven. Op de foto de dappere spelertjes met hun trainers
Thomas Doms, Filip, Steven Paeps, Davy Duverger en Kenny
Winkelmans, omringd door ouders en sympathisanten.
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De welluidende klanken van
het concert van het Elewijts
Bachkoor werden dit jaar
meegezongen in het zog van
de herdenkingsplechtigheden
rond het einde van de Groote
Oorlog (honderd jaar geleden),
de geboorte van de uitvinder
van de saxofoon Aldolphe Sax
(tweehonderd jaar geleden) en het
overlijden van barokcomponist
Jean-Philippe Rameau
(tweehonderdvijftig jaar geleden).
Voor het eerst trad ook het
jeugdkoor De Bachanten mee op.
En dankzij het saxofoonkwartet
Quatre Quart van en met dirigente
Heidi Jacobs, was de bezetting dit
jaar wel uitzonderlijk te noemen.
De mooie muziek bracht ode aan
de vele bijzondere mensen uit dat
verre verleden. (KVDW)

mensen

Foto’s: Jean Andries

Op 16 november had er een
winterwandeling plaats met
de Keizer Karelvrienden door
het Bloso-domein, onder
deskundige begeleiding van
professionele gids Roger Van
Kerckhoven. Leer over de
natuur, het verleden en heden
van de belangrijkste buur van
de Keizer Karelwijk. Voor de
talrijke deelnemers was het
een ontspannende en gezonde
wandeling. “Voor herhaling
vatbaar”, zegden ze in koor.
(Foto Anke Van Haesendonck)

De WOL (Weerdse Oud-Leiders) trokken in november opnieuw op
WOL-trip, en dit al voor de vijfde keer. Met maar liefst 45 deelnemers
ging het naar Berlijn voor een boeiende vierdaagse. De mannen
hadden vooraf de mogelijkheid gekregen om dagelijks zowel in de
voormiddag als de namiddag een keuze te maken uit twee verschillende
groepsactiviteiten. Hun verblijf viel samen met de vele activiteiten in de
stad ter herdenking van de val van De Muur in 1989. (DV)

Patricia Van Rompa uit Weerde won de puzzelwedstrijd van
de maand oktober over natuurlijke wijnen. Zij en haar man zijn
wijnliefhebbers. Ze konden zich dan ook verheugen op de drie
flessen natuurlijke wijn en een proeverij van en deskundige
uitleg over natuurlijke wijnen van oenologen Johan Van de
Winkel en zijn vrouw van OenoLogic uit Hofstade. (KVDW)

In het kader van de Dag van de Ondernemer bezocht minister-president Geert
Bourgeois bakkerij BroodNodig in Hofstade. “De minister-president wilde meer
weten over het ondernemerschap en we namen hem een gans uur op sleeptouw
langs alle facetten van onze bakkerij. Dit is goed nieuws voor onze regio: het
wordt een ondernemerschap dat bruggen bouwt”, zegt Lutgart Lyen.
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In Eppegem werd de jaarlijkse herdenking van
Wapenstilstand gehouden. Na de misviering verzorgden
leerlingen van Gemeentelijke Basisschool De Waterleest
een muzikaal intermezzo tijdens de plechtigheid aan het
oorlogsmonument en op het militair kerhof. In de schuur
van de Schranshoeve werd een receptie aangeboden door
het college van burgemeester en schepenen.

Tijdens de receptie was er een knutselmoment met de kinderen van
De Waterleest. Hobby Patch vierde deze herdenking met rode en witte
klaprozen. De witte klaproos werd per VN-resolutie 1325 van oktober
2000 gekozen als symbool voor Vrede en Hoop. Onze bloemen werden
gehaakt door Maria Maerevoet (95 jaar) en de kinderen naaiden er
onder begeleiding een speld met een hartje aan. De leukste boodschap
die een kind achterliet was: “Oorlog kost geld en vrede kun je geven.”
“Ja, zo werken wij aan wereldvrede”, zegt Diana Behets.

In aanwezigheid van Vlaams Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo
Vandeurzen en burgemeester Bart Coopman
werd het nagelnieuwe woonzorgcentrum
Zonnesteen in Zemst ingehuldigd. Na de
speeches was er een uitgebreide receptie
en was er de mogelijkheid om een stukje te
zien van het woonzorgcentrum. Zonnesteen
organiseert op vrijdag 11 december zijn eerste
kerstmarkt. Aan derden wordt de mogelijkheid
aangeboden om een kraampje te openen.

Supportersclub Geel-Rood Hofstade gaf na de
wedstrijd KV Mechelen – Waasland-Beveren
haar elfde peteravond in het Ontmoetingcentrum
in Hofstade. Nieuwe peters Glenn Claes en
Alessandro Cordaro werden met een staande
ovatie ontvangen en mochten een geschenk in
ontvangst nemen. De nieuwe meter, die bij de
vrouwenploeg speelt en in Zemst woont, is AnneSophie Nys. Lokaalhoudster Kim trakteerde
prompt met een gratis vat en de supportersclub
deed er nog een tweede bovenop. Op de foto
voorzitter Dirk Van Roey en bestuursleden Jan,
Greta, Jurgen, Dogan en Sem.
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J’S Music Band (twintig jaar geleden ontstaan
onder de naam Big Band Corti) begint met veel
moed en vlotte repetities aan een nieuwe periode.
De Band organiseert op zaterdag 7 december
in d’Oude school in Weerde de première onder
leiding van Johan Guns, met een gastoptreden van
Sexy-Levy. Aanvang 11 uur, deuren om 10.30 uur.

De derby KCVV Elewijt – FC Zemst werd zuinig
gewonnen door de thuisploeg. Marc Vanhaute (rechts
op de foto), jarenlang hulptrainer bij FC Zemst en sinds
dit seizoen aan de slag bij Elewijt, had na de match een
verrassing in petto voor zijn ex-club. “Hier, jongens,
neem dit stukje Elewijtse gras gerust mee naar ’t stad.
Kan misschien nog van pas komen!”
FC Zemst-manager Jürgen Deman nam het cadeau met
een brede glimlach aan. “Mooi! Het wit konijn dat we
van VK Weerde kregen zal hier bijzonder blij mee zijn!”
De Sint-Hubertusviering was andermaal super
geslaagd. Naar jaarlijkse gewoonte was er eerst een
tocht te paard, gevolgd door een eucharistieviering.
De jachthoornblazers waren van de partij en
brachten samen met de pastoor, extra sfeer tijdens
de eucharistieviering. Na de zegening van alle
dieren kon men genieten van een glühwein of een
vers soepje en warme hapjes, aangeboden door
manege Verbrande Brug.

“Gezond Zemst” organiseerde
in Ons Huis in Weerde “Koken
met vergeten groenten en
streekproducten”. In deze
workshop fristen de leden
op welke groenten in welk
seizoen thuishoren en welke
culinaire mogelijkheden ze in
hun mars hebben. Kok Paul
Van Santvoort zorgde voor
een uitgebreide kooksessie,
Greet Van Humbeeck voor een
tienstappenplan.
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

Auto’s
T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen
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Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

Hofstade - Het is alweer december en dat betekent: melige kerstmuziek aanhoren op
de radio, heruitzendingen van zowat alle typische kerstfilms herbekijken en je met een
dekentje in je zetel nestelen, liefst met een kop warme chocolademelk. Of een feestje
organiseren. Zonder stress, dankzij deze vijf tips!

Het perfecte kerstfeestje

O

ok de feestdagen horen erbij, en daar komen nu eenmaal veel feestjes aan te pas. Bereid je alvast voor
en doe zeker niet je strakste broek aan, want iedereen weet dat aan een dieet beginnen in deze maand
gedoemd is om te mislukken…
Deze ervaringen vallen niet te vermijden, maar wij kunnen jou alvast helpen door de feestjesstress de
wereld uit te helpen. Hier volgen vijf basisstappen voor een geslaagde kerstavond!
We hopen dat we jullie goed op weg helpen. Je mag gerust een foto doorsturen naar de Zemstenaar van jouw perfecte kerstfeestje!
Tekst: Jolien Van Helvoort en Sarah Van Uffel

1. Kies een datum
Het eerste waar je natuurlijk over moet nadenken zijn de plaats en datum. Zorg
ervoor dat iedereen aanwezig kan zijn. Hier hebben wij een heel goede tip voor:
Doodle.com. Op deze website maak je een kalender aan waarop je gasten kunnen
selecteren op welke dagen ze aanwezig kunnen zijn. Zo heb je een makkelijk
overzicht en kun je beslissen wat de beste dag is om je feestje te plannen.
De meeste kerstfeestjes worden thuis gegeven, maar heb je geen zin om je huis
op te ruimen of gaan er veel gasten aanwezig zijn? Dan raden wij toch aan om een
zaaltje te huren.

3. Activiteiten
Bij Kerstmis horen ook cadeautjes! Wat het extra
leuk maakt, is wanneer je niet weet van wie je een
geschenkje gaat krijgen. Via onze manier zorg
je ervoor dat iedereen een cadeau krijgt, ook
gasten die elkaar niet zo goed kennen. Om te
beginnen schrijf je de namen van je gasten op een
enveloppe en aparte papiertjes. Vervolgens laat je
een buitenstaander één naam willekeurig in een
enveloppe steken. Let er wel op dat de persoon in
kwestie geen naam in de gelijknamige enveloppe
steekt. Zo vermijd je dat iemand een cadeau aan
zichzelf moet geven.
En wat is een kerstfeestje zonder
gezelschapsspelletjes? Haal die stoffige speldozen
dus maar snel van je zolder, want ze mogen zeker
niet ontbreken. Aanraders zijn Pictionary en
Boonanza. Zelf hebben wij nog een makkelijk
spelletje dat iedereen thuis kan spelen. Kijk op de
volgende pagina om de spelregels van guess who
te lezen.

2. Gasten en
uitnodigingen
Nadat je je plaats hebt bepaald, kun
je uitmaken wie er allemaal op je
feestje komt. Tegenwoordig heeft
bijna iedereen een facebookaccount,
dus maak hier gebruik van door een
facebookevent aan te maken. De
voordelen van dit soort uitnodiging
is dat iedereen vragen kan stellen
en berichten kan plaatsen die door
iedereen gelezen kunnen worden. Ook
kun je gebruik maken van polls.
Stel nu dat je het old scool wil
aanpakken en papieren uitnodigingen
wil verzenden, kijk dan voor eventuele
inspiratie op pinterest.com. Dit is een
site vol met originele afbeeldingen die
je met trefwoorden kunt opzoeken in
de zoekbalk. Die afbeeldingen kun
je vervolgens opslaan in mapjes op
je eigen account. Zo kan je er dus
één maken getiteld Christmas party
waarin je ideeën opslaat voor je
uitnodigingen.
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Extra open

Juwelier

op zondag 14, 21
Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
en 28 december
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be
ie: en maandag 22
t
c
a
s
aar gen
j
e
d
n
Ei een Wa
en 29 december
Win

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

GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)
Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

VERHUURT

HET

MATERIEEL

VOOR KARWEI EN FEEST

NU:
Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

www.betonvandijck.be

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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4. Eten & drinken
Wanneer je aan een recept wil beginnen,
hou er dan rekening mee dat je niet je
hele feestje moet missen door je avond in
de keuken door te brengen. Kies dus een
maaltijd waarbij je al veel op voorhand kunt
doen, zoals stoofvlees. Dit kan je de dag
ervoor klaarmaken en moet je enkel nog de
avond zelf opwarmen.
Als je toch niet zo’n keukenprinses bent,
kun je nog altijd meedoen aan de nieuwste
trend: potlocking. Hierbij neemt elke gast een
gerecht mee (bv. aardappelsalade, scampi’s
in lookboter of macaroni). Het enige wat je
dan nog moet voorzien is een grote tafel waar
je alle gerechten op samenbrengt.

5. Decoratie en muziek
Voor “sneeuwzekerheid” kunnen we jammer genoeg niet instaan, maar
decoratie kan ook voor een ultieme kerstsfeer zorgen. Een versierde
kerstboom is dus een must. Kijk voor verdere ideeën opnieuw op
pinterest.com.
Wat natuurlijk ook niet mag ontbreken is muziek, met name de
kerstklassiekers. Maak op voorhand een afspeellijst op je Ipod of op
YouTube. Deze kun je op de achtergrond laten afspelen, hierdoor hou je
de sfeer er de hele avond in en zijn stille momenten uit den boze.
Hier zijn alvast vijf kerstklassiekers om je op gang te brengen:
1. All I Want For Christmas Is You
2. Santa Claus Is Coming To Town
3. Last Christmas
4. Silent Night
5. Jingle Bells

Guess who
Vanaf 2 spelers
Benodigdheden: post-its, balpen
Spelregels:
Geef iedereen een post-it en een balpen. De spelers moeten
een persoon of personage op het papiertje schrijven (geen
voorwerpen). Bijvoorbeeld: Bart De Wever, Voldemort,
Jezus, Winnie The Pooh, Barack Obama, …
Zorg ervoor dat niemand anders je papiertje te zien krijgt!
Plak nu je papiertje op het voorhoofd van de persoon die
links van je zit. Heel belangrijk is dat er geen spiegels in de
buurt aanwezig zijn.

De jongste speler mag als eerste beginnen raden naar zijn
persoon/personage door ja-nee vragen te stellen. Zolang het
antwoord op de vraag ja is mag de persoon vragen blijven
stellen, is het antwoord nee, dan gaat de beurt naar de
volgende persoon. Blijf dit doen tot iedereen zijn personage
gevonden heeft.
Als je een gokje doet naar je personage, telt dit ook mee als
een vraag.
Tip: speel dit spel net voor de cadeautjes uitgepakt worden.
Wanneer je jouw personage raadt, wordt het spel tijdelijk stop
gezet en krijg je jouw cadeau.
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Hofstade – Leuke liedjes, gedichtjes en verhaaltjes over dieren, speciaal voor kinderen.
Met amusante illustraties. Carine De Vos wil iedereen laten meegenieten van haar liefde
voor dieren. Zij schreef de teksten, Jo Vally en Yves Ombelets zongen en spraken ze in. De
kunstwerken van haar overleden moeder Jeanine Maria Dirckx, maken het geheel compleet.

Dierenliefde
in woord en lied
F
ranchy
Carmencita,
h
e
t
songwriterspseudoniem
van
Carine
De
Vos/
Reinhaert
C.
uit
Hofstade, heeft haar
tweede werk aan de
pers voorgesteld. Johan
Verminnen, Jo (met de
banjo) Declercq en tal
van andere prominente
(muziek)coryfeeën
waren afgezakt naar
Boortmeerbeek.
Eerder
dit
jaar
beroerde Carine met
haar frivole FlouArtistique de harten
van menig Zemstenaar.
Luistert u even mee?

Carine De Vos, blij met haar
tweede Flou-Artistique.

Op
kindermaat
Mieke Stekel, Kapitein Zwarthemd
en Witje, Zwartvin en Goudbaarsje of
Ranita, het Kikkertje… het is slechts
een losse greep uit de meer dan
twintig liedjes en verhaaltjes die je
kunt beluisteren en lezen.
Carine: “Het is iets totaal anders
geworden dan mijn vorige werk. Alle
teksten brengen het verhaal van bepaalde
dieren. De ene keer is het een vertelling,
de andere keer een liedje. Maar steeds op
maat van kinderen.”
Het is prettig luisteren naar de warme,
volle stem van Jo Vally. Als zijn vaste
tekstschrijfster kon zij zich totaal laten
gaan in haar groot hart voor dieren.
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Carine: “We kennen elkaar door en
door. Het is ongelooflijk plezant werken
als je elkaar zo perfect aanvoelt. Jo was
ook direct bereid om deze droom van
mij te helpen waarmaken. Maar ook
met de talentrijke Yves Ombelets was
het prettig samenwerken!”

Vrolijke prenten

tweede cd krijgen er een meerwaarde
door.
Teksten die het verhaal van
dieren vertellen…Maar ook de
vrolijke prenten van de kleurrijke
naaldschilderwerkjes van Carines
mama bekoren. Kinderen, ouders,
grootouders vallen er voor. Op zoek
naar een origineel cadeau voor onder
de kerstboom? Ik zou het weten.

We luisteren nog naar enkele stukjes. Dan
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries
gaat Carine enthousiast verder: “Alles is
in één trek gezongen. Nog vóór je weet
en
Zo zingen
“
2
l
e
e
dat Jo begonnen is, is alles al opgenomen.
tique D
ro en is te
Flou-Artis
kost 24 eu Ava,
”
Echt schitterend.”
n
e
r
ie
d
ken de
handel,
Ook de composities en arrangementen spre
aard Boek
d
n
ta
S
ij
b
p
t
van Heinz BM zijn prachtig. De koo
four Zems
c en Carre
a
n
F
lyrische teksten van Carine op de

NIEUW :
VERHUUR VAN
LUXE MOBILHOME
Bij inleveren van
deze bon
-10% op de officiële
huurprijs
bij het huren van
mobilhome
Info 0494/738521
Enkel geldig in december 2014
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Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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Jong toptalent
Hofstade - Er zijn veel
getalenteerde mensen die
ervan dromen een gevierd
artiest te worden. Helaas
is dit niet voor iedereen
weggelegd, maar dichtbij het
Bloso-domein woont violiste
Svenja Van Driessche. Ze is
amper twintig jaar en nu al
een begrip in de Belgische
klassieke muziekwereld. Een
jonge dame met passie.

S

venja is een rijzende ster aan
het firmament van violisten.
Ze speelt concerten met
gereputeerde orkesten in
binnen- en buitenland, wordt gevraagd
op internationale festivals, behaalde
een aantal schitterende overwinningen
op prestigieuze muziekwedstrijden en
werd toegelaten aan gerenommeerde
instituten. De liefde voor muziek
kreeg ze met de paplepel ingegoten,
want Svenja groeide op tussen de
muzikanten. Wijlen haar vader
André Van Driessche was als briljant
orkestmusicus en solist decennialang
het boegbeeld van de Belgische
hoornwereld en tot ver buiten onze
landgrenzen bekend. Hij werd
eveneens erg gewaardeerd als professor
hoorn aan de conservatoria van Brussel
en Antwerpen. Ook Svenja’s moeder,
Louisa Van Dessel, is een bekende solohoorniste en verbonden aan het WDR
Rundfünkorchester Köln. Moeder en
dochter geven ons tekst en uitleg over
Svenja’s mooie artistieke parcours.
Svenja, op het podium staan als
violiste, is dat een kinderdroom
die uitkomt?

“Op een podium heb ik altijd willen

Jong talent Svenja
Van Driessche staat
ongetwijfeld nog een
schitterende carrière
te wachten.

staan, maar in eerste instantie niet als
violiste. Als klein kind was ik betoverd
door de wereld van het ballet. Mijn
ouders hebben een carrière als
ballerina niet gestimuleerd, omdat je
dan al op zeer jonge leeftijd echt tot
het uiterste moet gaan, zowel mentaal
als fysiek. Ik was acht jaar toen ik
mijn eerste viool kreeg en met de
studie begon. Dat is vrij laat als je dit
vergelijkt met andere professionele
violisten. Door het beroep van mijn
ouders kwam ik in contact met klassiek
geschoolde muzikanten. Mijn mama

haar beste vriendin was mijn grote
voorbeeld. Als klein meisje wilde ik
vooral viool spelen omdat ik dan net
als zij ook mooie prinsessenkleren kon
dragen (lacht).”
“Dat is inderdaad zo, valt Louisa haar
dochter bij. Svenja was een zeer artistiek
en gracieus kind en bezat van jongs
af aan al een oog voor schoonheid. Ze
bleek ook een natuurtalent met een
groot doorzettingsvermogen. Zonder
haar wilskracht en totale toewijding
zou ze niet staan waar ze nu staat. In
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS
VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN
Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u
zaterdag 8u - 18u
zon- en feestdagen gesloten

Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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ALGEMENE BOUWWERKEN

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be

IUSTE

ADVOCATEN

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

de concertzalen schuilt er achter de
schermen een snoeiharde wereld.
De solisten zijn immers elkaars
concurrenten en dit kan gepaard
gaan met de nodige jaloezie. Om
op topniveau mee te draaien, heb je
stevige benen nodig.”
Hoe ervaar jij dat Svenja?

hallucinant prijskaartje. België is
één van de weinige landen die haast
geen financiële steun bieden aan de
opleiding van artiesten. Ik ben mijn
ouders daarom uiterst dankbaar dat
zij mij gesteund hebben.”
Svenja, waar ben je nu zoal mee
bezig?

“Ik heb daar op een positieve manier “Op dit moment zet ik mijn
mee leren omgaan. Mijn opa zei vaak masterstudies verder in de klas
dat jaloezie een groot compliment van Tatiana Samouil aan het
Conservatorium
is, omdat je kennelijk de moeite Koninklijk
waard bent om benijd te worden. Antwerpen. Rond Pasen 2015
Gulderij 9 - 1980 Weerde
Ik moet wel toegeven dat het geen brengt het ORFEO Kamerorkest,
Tel. 015/62 16 18 - Fax 015/61 77 45 eenvoudig leven is. Ons
GSM 0475/869 163
beroep wordt vergeleken
Op een podium
met topsport en dat kan
ik alleen maar beamen.
heb ik altijd willen
RUBENSHOF
Ik heb mijn humaniora
BIJ LIEVE
staan, maar in
moeten combineren met
mijn
muziekstudies.
CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
eerste instantie niet
Aanvankelijk volgde ik
Tel 015 64 07 13
Latijn-Wiskunde. Omdat ik
als violiste
VANAF NU:
de
lessen
in
de
humaniora
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE
gedurende vier jaar maar
halftijds kon bijwonen door mijn met dirigent Rik Ghesquière (een
MAANDAG RUSTDAG
studie aan de Muziekkapel Koningin gewezen Zemstenaar), een cd uit
Elisabeth in Argenteuil, kwam er waarop ik als soliste zal spelen.
veel zelfstudie aan te pas. Door de Het is een unieke uitgave want
vele practica in Latijn-Wiskunde vanaf twintig exemplaren kan de
werd de combinatie onmogelijk. cd gepersonaliseerd worden met
Ik ben afgestudeerd in de richting bijvoorbeeld een (bedrijfs)naam,
Latijn-Grieks. Zonder de steun van extra info op de hoes en in het cdmijn ouders, de school en mijn beste boekje. De opname wordt een
vriendin Jill zou het me niet gelukt hommage aan wijlen klarinettist
zijn. In juni van dit jaar behaalde ik Walter Boeykens en aan mijn
mijn bachelordiploma aan de Haute papa, die in september van dit jaar
Ecole de Musique in overleed na een slepende ziekte.
Lausanne, waar ik Ze waren beiden lid van het BRT
onder leiding stond Filharmonisch Orkest en grote
Accountancy Koekoekx
van de gelauwerde muzikale persoonlijkheden. Volgend
accountant – belastingconsulent
professoren Pavel seizoen staan er ook verschillende
Vernikov
en mooie concerten op het programma
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Succesvolle seniorenweek
Zemst - “Oef” klonk het bij de bezige bijen van de seniorenadviesraad vorige week.
De seniorenweek van 17 tot 21 november is ten einde en was een groot succes. De
seniorenadviesraad kon tevreden terugblikken op hun geslaagd experiment. Ze hadden in
totaal 578 deelnemende senioren aan de week activiteiten.

A

lleen het badmintonnen viel blijkbaar
niet zo in de smaak. Vrijdagnamiddag
was het ontmoetingscentrum in Hofstade
uitverkocht voor de ‘Revue’ met Paul
Severs en Wendy Van Wanten.Ook de wandeling in het
Bloso-domein was een voltreffer met 61 wandelaars.
Het praatcafé en de dansnamiddag trokken eveneens
veel volk en de senioren bleken zelfs geïnteresseerd in
onder meer yoga, kubb-gooien, wasknijpers versieren,
een museumbezoekje, paardrijden en zelfverdediging.
Ze kijken al uit naar een volgende editie. Op naar de
1000 deelnemers! Zelfs de bevoegde député van de
provincie Vlaams-Brabant kwam Zemst een bezoekje
brengen in de seniorenweek. de Zemstenaar zette
dit alles, voor zijn jeugdige en minder jeugdige lezers,
in een leuke fotoreportage.

Paardrijden in manege de Verbrande Brug

Tekst: Bart Coopman, foto's: Jean Andries

Het praatcafé in WCZ
Releghem is een
ontmoetingsplaats voor een
gezellig samenzijn. Bij een
drankje en versnaperingen
konden de inwoners
van WZC en hun familie
verhalen vertellen van
toen. De organisatie was in
samenwerking met OKRA
Zemst en Hofstade.

Opgemerkte deelnemers aan het
praatcafé: de oudste inwoners van WZC
Releghem. Mieke De Laet (rechts) is
geboren in januari 2015, Edmon Clement
uit Hofstade (links) wordt 100 op 12
oktober 2015, Josée Versteven uit Zemst
(midden) is 98,5 jaar. "Gezellig wonen en
een goede verzorging in WCZ", zeggen ze
in koor.
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“Kubben”: onze senioren ontdekten
deze nieuwe sport in de tuin van de
pastorij in Elewijt

Op de dansnamiddag in
Releghem werd menig
beentje uitgeslagen.

Een bezoek aan de
musea in De Semse
mocht niet ontbreken.

De REVUE VAN ZEMST:
een hele namiddag
ambiance.
In de pastorie in
Elewijt vond de
persconferentie plaats
van député Swinnen
met de voorstelling
van de provinciale
“Inspiratiegids senioren”.
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Nagelnieuwe winnares
Elewijt - Op 14 september 2014 werd in Utrecht voor de vijftiende keer de Nationale
Nagelcompetitie voor salonnagels georganiseerd. Daphné Annothé uit Elewijt won in haar
eigen categorie en werd ook bekroond als algemeen winnares over alle categorieën heen.

H

ad je verwacht dat je
de prijs zou winnen,
Daphné?

“In 2010 nam ik
voor de eerste keer deel aan de
nagelcompetitie. Ik was op dat moment
nog maar net begonnen met het zetten
van salonnagels. Eigenlijk wou ik
gewoon mijn niveau meten en had dus
geen hoge verwachtingen. Uiteindelijk
behaalde ik de 36ste plaats van de 51
deelnemers. Ook dit jaar had ik geen
hoge verwachtingen, maar de jury bleef
mijn model maar steeds terug roepen.
Ik behaalde de eerste plaats in mijn
categorie en won daarbovenop de
algemene hoofdprijs.”
Hoe kwam je erbij om een
schoonheidssalon op te starten?

“Ik besefte zo’n vier jaar geleden dat ik
niet heel mijn leven lang wou werken
als administratief medewerker. Daarom
ging ik op zoek naar iets wat ik graag
zou leren en ook kunnen. Iets wat ik zelf
al tien jaar liet zetten waren gelnagels.
Daardoor kwam ik op het idee om hier
een cursus voor te volgen en zelf aan de
slag te gaan.”

Hoe lang doe je dit
werk al?

“In oktober 2010 werd
ik officieel zelfstandige
in bijberoep. Ik startte
mijn salon thuis in
een klein hoekje van
de woonkamer, maar
bleef deeltijds werken
als
administratief
medewerker. Al snel
draaide mijn zaak zo
goed dat ik in 2012
besloot
om
mijn
volledige aandacht op
mijn salon te richten.
Dit jaar werd ik de
eerste distributeur van
Sparitual in België.”
Wat
is
bijzonder
Sparitual?

er

zo
aan

“Allereerst zijn alle
producten
volledig
veganistisch. Er wordt
niet getest op dieren en de producten
bevatten geen ingrediënten van
dierlijke afkomst. Verder zal je in hun

producten kleine aanpassingen vinden.
Zo zijn de lipglossen glutenvrij zodat
zelfs mensen met een glutenallergie
lipgloss kunnen gebruiken.”
Wat bieden jullie buiten manicuren
nog aan?

“In mijn salon zet ik ook nog permanente
make-up en wimperextensions. De
permanente make-up zijn tatoeages, een
van de populairste behandelingen is een
zwart lijntje boven de ogen. Zo hoef je je
nooit meer druk te maken over je make-up.
Wimperextensions? Het woord zegt het
zelf: het zijn lange wimpers die individueel
op je eigen wimpers worden geplakt.
Deze behandelingen worden vooral veel
gevraagd net voor en tijdens de feestdagen.”
Daphné neemt Sarah
onder handen.

Op de volgende pagina leggen we uit
hoe je je nagels zelf feestelijk kan lakken!
Tekst en foto:’s Sarah Van Uffel en Jolien Van Helvoort
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In zes stappen naar
feestelijke nagels
1
2
3
4
5
6

Vijl je nagels en duw je nagelriem achteruit. Breng daarna een basecoat aan.

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

Breng twee lagen zwarte nagellak aan. Laat goed drogen voor je aan stap 3 begint.

Humbeeksebaan 177

Plak een driehoekje af met plakband.

015 610 138

1980 Zemst-Laar

Lak het driehoekje in met glitterende nagellak.
Zorg dat alles goed gedroogd is voor je de plakband eraf haalt. Lak je nagels
met een topcoat.
Plak snel een steentje op je nagel voordat de topcoat gedroogd is. Lak over
het geheel nog een laag met topcoat.

1

2

3

4

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

5

6

015/611532

Fax:

015/617959

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

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

• Doordachte vormgeving in
detailronding
• Eigen matrijzen voor
MONO-BLOC vormgeving
• Verbindingen door volbad
lassing (geen schroeven)

• Gepatenteerde gelaste scharniersystemen in aluminium met
roestvrije (INOX) scharnieren
• Alle RAL kleuren of zelfreinigend krasvrije structuurlakken

• 30 jaar garantie op filiforme
corrosie
• 15 jaar qualicoat garantie op het
lakwerk

Brusselsesteenweg 119 - 1980 Zemst
tel. 015 41 41 42 - fax 015 41 41 44
www.alupoort.be - info@alupoort.be
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