de

r
a
a
n
e
t
s
Zem

Ona

lad

aandb

elijk m
fhank

Geel - rood (V)
boven!
April 2017 - nummer 136 - jaargang 12 - 10.000 exemplaren

1

2

“Als ie maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien
halfdood”, zong Boudewijn De Groot in de jaren zeventig.
Voetbal was in die tijd niks voor koorknapen. Voetballers
waren mannen met stoppelbaarden, lang haar en een
donkere blik in de ogen. Vóór de wedstrijd schransten zij twee
paardenbiefstukken naar binnen, rookten rustig een half pakje
groene Saint-Michel - zonder filter - en kraakten een groot
vat Stella. Tijdens de match lieten zij luide boeren en werd er
al eens een tegenstander doormidden gekliefd. Geen wonder
dat niet alle mannen er toen van droomden om voetballer te
worden, laat staan vrouwen.
“Er komen andere tijden”, zong diezelfde Boudewijn
De Groot. En gelijk kreeg hij. Vandaag zijn voetballers
verzorgde, beleefde jongens die met twee woorden
spreken. Modieus vestje van Armani, gel in het haar, Louis
Vuitton-tasje aan de arm. Zij hakken nog wel eens een
scheenbeen af en planten nog wel eens een elleboog in een
oogkas, maar verontschuldigen zich dan meteen. Beleefde
jongens, we zeiden het al.
Het zal u niet verbazen dat in zo’n verfijnde omgeving
ook meer en meer meisjes hun draai vinden. En dan geen
vloekende, drankzuchtige manwijven in houthakkershemden,
maar mooie, elegante, intelligente, aangename dames, die
weten wat de wereld te bieden heeft. En die de knepen van
het voetbal perfect beheersen. Kijk maar naar de meisjes
van FC Zemst: in hun eerste competitiejaar in de Belgische
Voetbalbond zijn zij bijna zeker van de titel.
Een dikke hip hip hoera ook voor onze hoofdredactrice Ellen
en haar pasgeboren dochter. “Als ze straks maar voetballer
wordt”, we horen het haar al luidop dromen.

Paul
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Klaar voor een nieuw
maaiseizoen?
Bij grasmaaiers Verbinnen
zijn er in APRIL voordelen
te doen!

Geerdegemstraat 54, 2800 Mechelen
015/41.20.92
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Dames FC Zemst naar de top
ZEMST - De damesploeg van FC Zemst diende op de voorlaatste speeldag slechts gelijk te spelen
tegen SC Anderlecht. En de meisjes deden wat ze moesten doen. Anderlecht heeft drie punten achterstand, maar moet nog naar het derde gerangschikte Wolvertem-Merchtem. Zemst moet naar hekkensluiter Sint-Joost en dat is slechts een formaliteit. Meteen is de titel een feit en dat werd met
uitzinnige vreugde gevierd op de Heizel en tot in de kleine uurtjes in het clubhuis van FC Zemst.

Uitzinnige vreugde na het behalen van een gelijkspel tegen SC Anderlecht,
met een ploeg waarvan de helft voetbalt in nationale.

“Dit succes is uniek”, lachte een
gelukkige trainer Guy Vandam na
afloop. “We plukken de vruchten
van een fantastisch jaar. De damesploeg van Zemst is een geweldige
vriendinnengroep, die in korte tijd
enorme stappen voorwaarts heeft
gezet, zowel individueel als in teamverband. Het damesvoetbal zit in
de lift bij FC Zemst. De inspanningen van het bestuur, de uitstekende

infrastructuur en de massale steun
van de supporters zorgde ervoor dat
we volgend jaar vier damesploegen hebben. De grote troeven van
de ploeg zijn de enorme inzet, het
enthousiasme en een superconditie. We hebben een mooi evenwicht tussen jonge en meer ervaren
speelsters, waardoor we volgend jaar
gewapend zijn om weer een stap
voorwaarts te zetten. Iedereen staat
Waar is dat feestje?
Hier is dat feestje!

achter de ploeg, bewijs daarvan de
enorme sfeer op de Heizel en een
superfeestje in het clubhuis. Ik ben
geweldig fier op alle dames, ze hebben geschiedenis geschreven bij FC
Zemst. De toekomst ziet er mooi uit.
We gaan voluit aan de slag om een
vervolg te breien aan het succes,
met als slagzin FC Zemst, da’s tof
sjotten”, besluit trainer Guy Van Dam.
Tekst en foto's: Jean Andries

De kern tegen SC Anderlecht: Kyara Verfaillie,
Marijke Duverger, Tessa Fransis, Emma Huyghe,
Noa Huyghe, Wassila Nassif, Cato Peeters, Tine
Sels, Dagmar Van Dam, Ines Van de Voorde, Lisa
Van Haelen, Elene Vandam, Dorien Vercammen
en Celina Vercruysse.
Ook zij hielpen mee aan een fantastisch jaar:
Zoe Goos, Kirsten Grauwels, Saar Reynaert, Sofie
Brassine, Emily Vercruysse en afgevaardigden
Jasmine Bioui en Kim Jaspers.
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Speelplein voor Jef Denijn
ZEMST – De Jef Denijnlaan, een kakelverse buurt hartje Zemst. Met enkele tientallen gloednieuwe
woningen en appartementen. Met jonge, nieuwe Zemstenaars. Inwijkelingen uit naburige steden en
dorpen. Met jonge gezinnen die zich hier al thuis voelen. Met baby’s, peuters en kleuters die zich binnenkort zullen kunnen uitleven op ‘hun’ speelpleintje.
Mama’s, papa’s (en kinderen) eensgezind: “Vroeger
waren er cafés om samen te zijn, nu gezellig
buurten rond een speelplein.”

Artuur, Ella, Hugo, Julie, Kamilla, Kobe,
Lena, Lowie en Runne hebben het
duidelijk al naar hun zin in de nieuwe
omgeving. En vanaf de zomervakantie
nog meer, want tegen die tijd zal de
gemeente klaar zijn met de aanleg
van een speelplein. Het dertigste in
de geschiedenis van groot Zemst,
wist jeugdschepen Jan Verdoodt te
vertellen.

Wensen waar in de mate van de (budgettaire) mogelijkheden rekening zal
worden mee gehouden. Ook Sven en
Filip, die het peterschap van het plein op

"Het dertigste speelplein
van groot Zemst"

Buurt waar muziek in zit
Samen met (zwangere) jeugdconsulente Sabrina Bauwens verkenden we
het grasveld, waar nu nog honden ongeremd drollen draaien. Aan de hand van
een creatief spel en een groot bord met
foto’s van speeltuigen konden de jongste buurtbewoners Sabrina duidelijk
maken wat ze graag zouden hebben.
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zich hebben genomen, zijn vol lof.
Maar weten de bewoners van de Jef
Denijnlaan wel wie Jef Denijn was?
Blijkbaar niet zo evident, maar als je weet
dat ze uitgeeft op de Edgard Tinelstraat
en de Jaak Lemmenslaan, wordt het al
een stuk makkelijker. Ben je nog niet
mee? Nog een tip dan maar: muziek!
Voor wie het nu nog niet weet, hier het
antwoord: Jef Denijn was een befaamd

beiaardier en stichter van de Mechelse
beiaardschool. Edgard Tinel was een
geroemd Vlaams pianist en componist.
Jaak Lemmens was de oprichter van
het Lemmensinstuut, de gerenommeerde Leuvense muziekschool.
Straten en lanen waar muziek
in het sociale leven zit. Denken
we maar aan de legendarische
Kerkveldbuurtfeesten
van
de
Lemmenslaan, Tinelstraat en bij uitbreiding Sint-Pietersstraat, die op
zaterdag 26 augustus toe zijn aan hun
twintigste zomereditie, een jubileum
dus, naast de tien winterhappenings!
Hopelijk strekt dit de bewoners van de
Jef Denijnlaan tot voorbeeld. Wij duimen er al vast voor, te beginnen met
hun speelplein.
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

		

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen-, vloeren tegelwerken
Zemstsesteenweg 87
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60
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Parcours Gainsbourg,
een boek van Rudolf Hecke
HOFSTADE – In november 2016 speelde in de Melkerij de productie Gainsbourg se barre. Rudolf Hecke
en gasten vertelden en zongen honderduit over het leven van Lucien Ginsburg. De anekdotes van dit
optreden zijn opgenomen in dit nieuwe boek: de eerste trek van een sigaret, les sucettes, het eurosongfestival, de roemloze optredens...
Voor Rudolf is dit het tweede boek over
zijn idool. Waar hij in zijn eerste biografie zichzelf graag betrok in het verhaal,
krijgen we in Parcours Gainsbourg een
andere invalshoek voorgeschoteld.
Een biografie is een genre apart. Van
lezers wordt een zekere emotionele
verbondenheid verwacht, wil een biografie volledig tot zijn recht komen.
Dat maakt dat je mij niet snel een bio
over Jani Kazaltzis zal zien openslaan,
façon de parler. Door een meerwaarde
aan dit genre toe te voegen, is Parcours
Gainsbourg meer geworden dan een
hagiografie, zoals zo vaak in dit genre.
Rudolf vatte het boek op als een reisgids door het leven van Gainsbourg. Van
pagina 1 tot 308 volgen we honderden
locaties waar Gainsbourg korte of lange
tijd verbleef. Jong en oud, dronken of
zeer dronken, in achterafkelders of
luxehotels, studio’s en concertzalen, bij
elke locatie hoort een verhaal, bij elke
locatie kom je te weten of ze nog de

moeite zijn om te bezoeken, bij elke
locatie horen de juiste songs.

Flaneren
Je flaneert dus door verschillende arrondissementen van Parijs, je verkent de
meest iconi-

sche boîtes de Paris, bezoekt zijn vaste
woonst in de Rue de Verneuil, er zijn de
uitstapjes naar Brussel, Luik, vakantieverblijven en meer. Telkens wordt een
periode van zijn leven aangesneden met
een opmerkelijke kennis van zaken, al
dan niet uit eerste hand, maar zeker
detailrijk en – dat nemen we voor
waar – geloofwaardig. Een beetje
jammer dat er geen uitvouwbaar
stadsplan afkon in deze uitgave,
want nu is het aan de lezer om
alles in kaart te brengen en daar
gaat die uren zoet mee zijn.
Parcours Gainsbourg is vanaf
heden overal verkrijgbaar waar
je denkt het te kunnen kopen.
Richtprijs 24,90 euro.
Tekst: Jean-Marie Brassine,
foto's: Johan Jacobs
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Special
Horse Fun
Day

Trudy in een intens knuffelmoment.

EPPEGEM - Manege Verbrande Brug
organiseert deze maand een Special
Horse Fun Day. Die dag kan iedereen
kennis maken met hippotherapie en
worden er tal van activiteiten rond
paarden georganiseerd.
Paarden hebben zonder enige twijfel
een heilzaam effect op jong en oud,
in het bijzonder op mensen met een
beperking. Hippotherapie (therapie met
paarden) is al jaar en dag een zeer
effectief middel voor autisten, mensen met spasmen
en algemene (mentale)
beperkingen. Het ritme, de
warmte van en de band
met het paard hebben bijna
onmiddellijk een positief
effect op de ruiter.
Sinds eind jaren tachtig
nemen André Janssens en
zijn vader Roger, eigenaars
van de manege Verbrande
Brug in Eppegem, het initiatief om een aantal kinderen
met een beperking uit hun
vriendenkring in aanraking
te brengen met paarden.
Dit evolueerde tot een traditie en sinds
enkele jaren biedt de manege wekelijks
op zaterdagnamiddag een Horse Fun
Day. Hier is iedereen, van elk rijniveau
en elke leeftijd welkom. Deze lessen
gebeuren met paarden die speciaal
voor deze hippotherapie zijn opgeleid,
en dit al meer dan 30 jaar.
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Op 22 april wordt er in de manege
zelf, dankzij een aantal sponsors, de
Special Horse Fun Day georganiseerd.
Op deze dag kunnen beginnelingen
voor de eerste keer kennis maken met

deelnemers een gratis lunchpakket
krijgen en de laatste sessies eindigen
om 16 uur.
De Horse Fun Day past zich graag aan
Een horse fun les in de manege.

hippotherapie-sessies. Op de Horse
Fun Day zelf zullen er verschillende
activiteiten plaatsvinden. Er worden
initiatielessen met paarden (strelen
en borstelen), rijlessen, huifkarritten
en zelfs hondentherapie aangeboden.
De dag start om 10.30 uur, ’s middags
volgt er een korte pauze waarin de

elke vorm van beperking aan. Iedereen
is dus meer dan welkom! Er wordt zelfs
een platform voorzien waardoor ook
rolstoelgebruikers aan alle activiteiten
kunnen deelnemen
www.manegeverbrandebrug.be/horse-fun
Tekst: Jolien van Helvoort,
foto's: Manege Verbrande Brug

GEREGISTREERD AANNEMER
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Skippy in Hofstade
HOFSTADE - Een heerlijk ontspannende, warme vakantie in een tropisch land. Daar heeft iedereen wel
zin in. Zeker na het gure winterweer hier in België. Toch kun je al van een stukje Australië genieten hier in
Zemst, zonder de kosten van een vliegticket. De op het eerste gezicht doodgewone Ambroossteenweg
in Hofstade herbergt namelijk een wel erg speciaal beestje: de walibi.
Christel Van Damme en Joël De Boeck
leiden ons graag rond in de tuin, tussen
de kangoeroes.
Hoe kwam je op het idee om kangoeroes te houden?
“Ik was op zoek naar wat anders”, aldus
de eigenaar van de exotische beestjes.
“Ik ging op het internet op zoek en kwam
terecht bij een fokker van een kleine
soort wallaby. Die leken me wel wat. En
ik had gelijk, want ondertussen zit ik al
aan mijn tweede paar. Ze zijn ook erg
makkelijk te onderhouden en vragen
niet veel meer dan bijvoorbeeld een
konijn. Momenteel heb ik twee mannetjes: Lilo en Stitch (genoemd naar de
Disneyfilm). Het zijn erg nieuwsgierige
beestjes, maar ze zijn over het algemeen vrij rustig en lief. Het zijn dus niet
de stereotype ‘boksers’, zoals ze weleens worden afgebeeld. Wel kunnen ze
(als ze in het nauw gedreven worden)
makkelijk twee meter hoog springen.”
Zijn ze aanhankelijk of kun je een
band met ze kweken?
“Als je veel met je wallaby's bezig bent
en ze van kleins af aan in huis hebt,
kunnen ze erg tam worden. Ik heb niet
enorm veel tijd en hou ze meer omdat
ik ze leuk vind om naar te kijken, maar
een band is zeker mogelijk. Zo heeft
een van mijn wallaby’s een duidelijke
band met onze kat en een van onze
vorige was verzot op ons konijn. Dat
was prachtig om zien, wanneer hij zich
neerlegde kwam het konijn bij hem lig-

gen. Zo kun je dus merken dat het erg
sociale dieren zijn.”
Ikzelf woon hier ook in de straat en
ben al eens loslopende kangoe-

Het was nog geen makkelijk karwei om
ze uiteindelijk te vangen. De werklui die
bezig waren aan onze straat zijn ons
komen helpen. Met z’n vieren hebben
we ze toen kunnen vangen.”

Wallaby's, een stukje
Australië in Hofstade.

roes tegengekomen, wat was er
toen gebeurd?
“Ja, dat is inderdaad eens voorgevallen
(lacht). Ze waren aan het werken hier
in de straat en het poortje moet hebben opengestaan. Gelukkig belde een
van de buren die ze voorbij had zien
huppelen. We zijn toen onmiddellijk
bij alle huizen in de buurt gaan bellen
met de vreemde vraag ‘Goeiemiddag,
hebt u toevallig kangoeroes voorbij zien
komen?’. Erg absurd natuurlijk, maar zo
werden we uiteindelijk naar het tuintje
geleid waar ze zich hadden verstopt.

Zijn er nog andere huisdieren die je
graag zou willen in de toekomst?
“Zoals ik al zei passen kangoeroes heel
goed bij me. Ze zijn makkelijk te onderhouden, maken bijna geen geluid en
maken bovendien ook weinig stuk. Toch
moet ik bekennen dat ik nog droom van
een ander exotisch dier: een alpaca. Die
vind ik ook wel iets hebben.”
De kangoeroes zijn te bezichtigen
vanaf de straat in hun domein aan de
Ambroossteenweg 53.
Tekst: Jolien van Helvoort, foto: Jean Andries
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Onze molens
ZEMST/ELEWIJT - Kerktorens en molens waren lange tijd de opvallendste ijkpunten in ons vlakke
land. Ze waren daardoor ook een geliefd mikpunt voor militairen in volle strijd. Zo geschiedde in de
Eerste Wereldoorlog: alle molens sneuvelden. Maar ze zijn niet helemaal weg: Roger De Broeck stelde
ze allemaal te boek.
Molens in Zemst is een verzorgde
en betrouwbare uitgave geworden.
Grasduinend in ons verleden blijft
Elewijtenaar Roger De Broeck, een
wandelend naslagwerk over onze
gemeente, opvallend pienter
en kwiek. Hij beet zich vast
in de molens van Zemst en
hun families en deed daarbij vondsten die nogal wat
beweringen naar het rijk der
fabelen verwijzen. Met een
gezond kritische blik onderzocht Roger alle bronnen.
“Hier in Elewijt hebben wij
veel afschriften van stukken uit het Rijksarchief. Dat
is door toedoen van pastoor Boey geweest, die een
grote belangstelling had
voor heemkunde en de
geschiedenis van ons dorp.
Sommige schrijvers hebben zich op die documenten
gebaseerd, maar waren niet
altijd nauwgezet. Dit leidde
tot foute gevolgtrekkingen,
door onzorgvuldig bronnenonderzoek.”

Drie rechtzettingen
“Ik heb drie dingen rechtgezet. Een
eerste zaak betreft de molen op het
Molenveld in Elewijt, die in 1914 is
afgebrand. Dat is niet de middeleeuwse watermolen van de Pater
Penninckxstraat (de vroegere Dijkstraat)
die op de Molekensbeek stond en waar16

van we een akte hebben van 1259! Op de
kruising van de Molenkensbeekstraat
en het Molenveld is er in 1707 een
nieuwe molen gekomen, een windmolen deze keer. Het gaat dus om twee

Roger verdiepte zich in onze
rijke molengeschiedenis.

verschillende molens. Het is die windmolen die afgebrand is in 1914, maar
die niet zijn naam gegeven heeft aan
het Molenveld. Die benaming is immers
veel ouder en verwijst dus naar de middeleeuwse watermolen.”
De tweede rechtzetting gaat over de
watermolen tegenover het Steen. ”Die is
er pas op het einde van de 18de eeuw
gekomen, niet eerder. Jos Lauwers

heeft veel geschreven over onze streek,
de heerlijkheid Perk en Elewijt, maar het
bewijs van een vroegere molen dat hij
aanhaalt uit rekeningen uit het eerste
kwart van de 17de eeuw houdt geen
steek. De ‘watermolen gelegen te Elewijt aan de vijvers’
zoals het in die rekeningen
staat, is de watermolen aan
de Dijkstraat en niet die van
’t Steen.”
Roger vervolgt: “Ook over
de molens van Hofstade
zijn er hardnekkige misverstanden. Zo zijn er in nogal
wat publicaties foto’s afgedrukt van een vernielde
windmolen, met steevast
het onderschrift ‘molen uit
de Bordekensstraat’. Maar
dat klopt niet. Het gaat
om de Drijbundersmolen,
gelegen
tegen
de
Tervuursesteenweg, aan de
Zandstraat en het begin
van
het
Vriezenbroek.
Tijdens een storm in 1902
heeft een blikseminslag
deze molen geveld. Niet lang daarna
is er een nieuwe molen gebouwd,
een honderdtal meter meer naar het
noorden in de Bordekensstraat. Dat
was dus een andere windmolen. De
spoorlijn lag er toen nog niet.”

Verdwenen patrimonium
Het opzoekingswerk van Roger De
Broeck loonde dus. We hebben nu een

17

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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fraai overzicht van een verdwenen patrimonium of wat er nog van rest. Zoals
zovele molens werden ze na verloop
van tijd aangedreven met elektriciteit,
ook die van Zemst-Laar. En die elektrische installatie is er nu nog.
Geen enkele molen overleefde WO I.
Ze boden een ideale uitkijkpost voor
soldaten die aan de winnende hand
waren, net zoals kerktorens. Je had
van daarboven immers een vergezicht
over een nog weinig bebouwd gebied
en controle over het gewonnen terrein.

Maar daarom waren ze ook een doelwit
en werden ze massaal beschoten of
afgebrand, met het gekende rampscenario tot gevolg.
Het boek kent een groot succes bij
amateur-vorsers. Een familie uit
Elewijt kon er al flink mee aan de
slag om de geschiedenis van hun
oude woning na te gaan. Die woning is
immers gebouwd door een molenaar.
Meer hierover in een volgende editie
van de Zemstenaar.

Roger De Broeck, Molens uit de
Zemstse deelgemeenten (2016) is
een herziene uitgave van heemkundige kring De Semse en is daar verkrijgbaar aan 14 euro.
Prachtig geïllustreerd, met kleurafdrukken van foto’s, documenten
en oude kaarten en voorzien van de
nodige uitleg over de geschiedenis
en werking van molens.

Tekst en foto: Kristel Vanden Wyngaerd

Loslopend wild...
ZEMST - Per dag worden in ons land ongeveer dertigduizend dieren doodgereden. Dat blijkt uit cijfers
van Natuurpunt. Om dit probleem een beetje te verhelpen zijn wildspiegels in aantocht, laat Wildbeheereenheid Zennevallei vzw weten.
Hoewel reeën niet op de eerste plaats
in de lijst voorkomen, zijn de gesprekken over de praktische uitvoering ervan
tussen de gemeente Zemst en de verschillende jachtrechthouders vorig jaar
opgestart. De gevoelige plaatsen werden de afgelopen maanden in kaart
gebracht en het gemeentebestuur gaf
onlangs groen licht om deze wildspiegels aan te brengen.
Maar wat doe je als je toch een ree
aanrijdt? Neem contact op met de
politie om de nodige vaststellingen
te doen voor de verzekering. De WBE
(wildbeheereenheid) kan verwittigd worden en een dierenarts of een gekwalificeerd team (indien beschikbaar) om
het gewonde dier op te halen of op te
sporen. Indien het dier het trauma niet
overleefd heeft kunnen de gemeentediensten het kadaver komen ophalen.
Hoe moeten we de aanwezigheid
van wildsoorten kaderen tegenover
de jacht? In België beschikken we over

605 soorten vogels en zoogdieren, waarvan er 39 tot het jachtwild behoren. Op
slechts 17 soorten, zijnde 2,8 %, mag
gejaagd worden en dit gedurende een
beperkte periode in het jaar. De belangrijkste soorten zijn onder andere de
houtduif, wilde eend, fazant, haas, konijn,
patrijs, vos en Canadagans. De aanwezigheid van de haas en de patrijs is
sterk ondermaats en dit komt niet door
overbejaging. Het voortbestaan van deze
soorten staat sterk onder druk door de
aanwezigheid van
andere wildsoorten, zoals de vos
maar ook door
kraaien, eksters,
kauwen en zelfs
ooievaars, reigers
en marters. Een
patrijzenkuiken is
een lekker hapje
voor een ooievaar
en ook een jonge

haas kan hij in één hap verorberen.
Verschillende initiatieven trachten door
landbouw en natuurbeheer de biotoop te
verbeteren, maar predatie door andere
wildsoorten zetten een domper op het
gebeuren. De aanwezigheid van exoten
zoals de Nijlgans, parkieten en andere
moet worden ingedijkt.
Conclusie: om tot een gevarieerd wildbestand te komen is een wildbeheer op
maat geen overbodige zaak.
Tekst: Katia De Vreese
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Open brief aan ministers
EPPEGEM - In onze editie van november 2016 brachten we al een reportage over de actie Stars Forever
in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel. Dit initiatief werd opgestart als gevolg van
een aantal dramatische fietsongevallen in of in de buurt van onze gemeente. Met een koekjes- en
snoepverkoop werd maar liefst 39.000 euro ingezameld! Dit bedrag werd overhandigd aan Rondpunt,
een vzw die zich inzet voor de opvang van verkeerslachtoffers.
Als tweede luik van de actie schreven
Rony Sanchez en Els Anthonissen een
open brief aan de ministers Weyts en
Geens. 19 dode en zwaargewonde fietsslachtoffers per week is niet aanvaard-

Vlaanderen, de fietsersbond en vele
anderen schaarden zich achter de brief,
net zoals een aantal officiële instanties zoals de gemeente Zemst, de stad
Mechelen en de lokale politie.

Minister Weyts wil zich inzetten voor
een fietsvriendelijker Vlaanderen.

teerde de deelnemers op chocomelk .
Op 26 januari werd een bezoek gebracht
aan het kabinet van minister Koen Geens
voor het juridische luik van de brief. De
minister was jammer genoeg geveld door
ziekte. De kabinetschef en de procureur
luisterden meer dan een uur aandachtig naar de grieven van de aanwezigen.
Bij justitie zouden een aantal jarenlang
aanslepende hete hangijzers (waaronder
de controle van rijbewijzen en de informatisering van gerechtelijke dossiers) in
de nabije toekomst weggewerkt worden.

Toekomst

baar! Met deze brief wordt gevraagd om
sneller werk te maken van een veiliger
fietsverkeer met onder meer de inrichting van conflictvrije kruispunten, verplichten van dodehoekcamera’s bij
vrachtwagens, kordaat optreden bij
gsm-gebruik achter het stuur, strenger
optreden bij hardleerse wegpiraten, …

10.705 handtekeningen
De open brief werd ondertekend door
meer dan 10.700 personen en werd
gesteund door alle basisscholen in
Zemst, het college van Vilvoorde en de
Ursulinen in Mechelen. Ook vele verenigingen in Eppegem, de overkoepelende
instanties van chiro, scouts en KLJ
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Ministers Weyts en Geens
Op zondag 8 januari, de verjaardag van
Merel, hadden ze een afspraak bij minister
Ben Weyts in Beersel. Een tiental fietsers
vertrokken ‘s ochtends richting Beersel
voor een rit van 55 km. Een huzarentochtje over geijzelde paden en het stevig
golvend parcours van het Zoniënwoud. Op
de parking van het provinciaal domein in
Huizingen hadden zich ondertussen een
150-tal deelnemers verzameld, die onder
massale persbelangstelling richting huize
Weyts vertrokken.
De minister stond de actievoerders op
te wachten in zijn voortuin. Hij beloofde
zich nog meer in te spannen voor een
verkeersveiliger Vlaanderen en trak-

Het afgeven van de brief vormt geen eindpunt. De beloofde hervormingen worden
op de voet opgevolgd en de ministers
worden in de toekomst geconfronteerd
met de gemaakte beloftes. Ook worden
een aantal voorstellen verder uitgewerkt
in de werkgroepen van het Vlaams Huis
voor Verkeersveiligheid.
Ondertussen is geweten dat op korte termijn de verkeersstromen van het kruispunt Brusselsesteenweg – Damstraat in
kaart zullen worden gebracht. Hierna kan
er een nieuwe (hopelijk conflictvrije) verkeerslichtenregeling worden uitgewerkt.
Voor alle verkeersstromen, dus ook voor
de fietsers, betekent dit mogelijk langer
wachten, maar wel veiliger oversteken. Ook
voor een ander specifiek knelpunt in de
gemeente, de herinrichting van de doortocht Eppegem-dorp beloofde de minister
spoedig een ‘aangepaste stand van zaken’.
Tekst: Bart Coopman, foto: Ronald Vanderelst

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
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

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

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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Bistro la Bionda zoekt flexijobbers en studenten
om ons team te versterken!
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Hip hip hoera Scouts Elewijt
ELEWIJT - Al 65 jaar lang, sinds 1952, kunnen jongeren in Elewijt zich elk weekend uitleven bij de
scouts. Met 251 leden, 40 mensen in de leiding en een nieuw lokaal, zijn de scouts nog steeds springlevend. Dat zal heel Zemst geweten hebben, na hun jubileumviering.
De scouts van Elewijt blazen dit jaar 65
kaarsjes uit en dat moet gevierd worden! Op zaterdag
22 april klinkt jong
en oud op hun jubileum aan jeugdhuis De Caravan.
De jongsten worden
verwend met een kindernamiddag en
een kinderfuif, denk aan springkastelen, een schminkstand en nog veel
meer.
Voor de ouderen zijn er ’s avonds optredens in open lucht met onder andere
Kardynal, een swingende band met
twee scoutsleiders in de bezetting.
Vervolgens komt de nineties-coverband Allez danser! de ambiance nog
opzwepen met hun flashy retro outfits.
Een doorlopend streekbierencafé en

lekkere snacks versterken ook
de innerlijke bourgondiërs.

"Iedereen is welkom om
mee te vieren!"
Wie dan nog niet voldoende
gevierd heeft, kan het feest nog
verder zetten op de Jubilee
TD ’s avonds in jeugdhuis De
Caravan. Doorlopend is er
bovendien een scoutsmuseum met oude foto’s, documenten en brieven van 1952
tot nu. Iedereen is welkom om
mee te vieren! Tot dan?
Tekst: Laura Schoevaers,
foto: Scouts Elewijt

RUBENSHOF

De Vetter

BIJ LIEVE

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13
Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

info@printwinkel.com

VANAF NU:
CAFÉ IN EEN NIEUW KLEEDJE
MAANDAG RUSTDAG

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138
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Padel spelen in De Wehzel!
ELEWIJT - Vanaf half april kan je padel ontdekken en beoefenen in Tennis & Padel Club De Wehzel aan
de Diependaalstraat in Elewijt. De club heeft immers, met de steun van het gemeentebestuur, in een
recordtempo twee gloednieuwe padelterreinen laten aanleggen.
Wat is padel? Padel is de nieuwe,
opkomende hippe racketsport die elementen uit tennis en squash combineert. Je squasht als het ware in de
buitenlucht. Volgens trendy tennissers
en padelbeoefenaars is dat absoluut
Padel, squashen
in de buitenlucht!
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de moeite waard om te proberen, voor
jong en oud! Na Mechelen in onze regio
is Zemst een van de eerste clubs om
op deze rage in te spelen.
De stunt is daarmee niet af. Van 10
april tot en met 14 mei kan iedereen
in Elewijt gratis padel komen
spelen. Het volstaat om contact
te nemen met de
club en een terrein te reserveren.
Wil je liever een
initiatie, dan kan
je er elke donderdagavond van 13

april tot 11 mei om 20 uur gratis terecht,
onder de professionele begeleiding van
de Tennis & Padel Academy.
Voor reservaties van een gratis sessie
of initiatie bel je 0496/513795 (tot 18
uur) en 015/610033 (na 18 uur) of mail
je naar dennis@dennis.be. Voor verdere
informatie omtrent De Wehzel Padel &
Tennis Club: www.tcdewehzel.be.
Als de planning van werking aangehouden kan worden, is de feestelijke inhuldiging van de padelterreinen voorzien
op paasmaandag 17 april 2017 om
15 uur. Enkele bekende Zemstenaren
zullen het daar voor een partijtje padel
tegen elkaar opnemen.
Tekst: Bart Coopman, foto: De Wehzel
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Sport-Wetenschappen
Jongeren van Zemst en leerlingen van
de voetbalterreinen van
van Bimsem in Mechelen voerden op
k. Wat is de invloed van
FC Zemst testen uit voor hun eindwer
veld op een looppreseen kunstgrasveld of een gewoon gras
lende loopoefeningen
tatie? Dit werd getest via twee verschil
ee De Wachter, Brent
bij slecht weer. V.l.n.r. Alec Mertens, Den
Jonas Slagmolen waren
Goovaerts, Jannes Van Remoortel en
de proefpersonen van het onderzoek.

Het steakrestaurant va
n SK Laar was niet m
inder dan
een toprestaurant. He
t was het laatste resta
urant van
Fabienne en Luc, die
dat vele jaren organis
eerden en
steeds de nodige vrijw
illigers konden motive
ren om hun
beste beentje voor te
zetten. “Maar de toeko
mst is verzekerd”, zeggen Fabie
nne en Luc in koor. Op
de foto een
deel van de werkers wa
arop SK Laar steeds ka
n tellen.
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Het 38ste fotosalon van Zefoda was een
tentoonstelling van hoge kwaliteit, vonden
de bezoekers. Die waardering uitte zich
ook in de prijzen die zes leden kregen. Op
kop Frans Van Esch, die twee prijzen won
en de gouden FIAP-medaille kreeg van
de wereldorganisatie van fotografen. De
jury kende andere prijzen toe aan Victor
Naegels, Katia Stroobants, Luc Van Roy,
Willy Sarlet en Linda Paps. JD
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Iedereen bij wielerclub De Dijlespurters staat te
trappelen om een nieuw wielerseizoen op gang te
schieten. De plaatselijke renners, v.l.n.r. Daan Rombauts, Tuur Verbeeck, Quinten Muys, Jens Breuking
en Noah Vandermaelen, omringd door Willy Brems,
Guido Brems en Didier Vandermaelen zijn er klaar
voor.
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d het hengelseizoen
Op de clubvijver aan het Molenveld wer
iden er hun lijntje uit met
ingezet. Een twintigtal hengelaars goo
we nog 600 kilo karper
wisselend succes. ”Vorige week hebben
”Er wacht ons een druk
uitgezet”, zegt Arne Van Grunderbeeck.
rium, koningvissen en
seizoen met een regelmatigheidscrite
gepland om de dijken
interclubwedstrijden. Er zijn ook werken
van de vijver te versterken.” JD

In de Graaf Cornetstraat in Hofstade is er op schooldagen vaak druk verkeer. De straat is een belangrijke
doorgangsweg voor leerlingen van de basisscholen Ter
Berken en De Kriekelaar. Op maandag 6 maart was
het “infietseling”. De leerlingen van het vijfde en zesde
leerjaar van Ter Berken mochten de eerste fietsstraat in
onze gemeente “infietsen”.
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In het teken van een verkeersproject organiseerde politie Kastze een sessie “veilig oversteken”. De kinderen van het eerste leerjaar van De
Tuimeling gaven het voorbeeld.

Naar jaarlijkse ge
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29

Foto’s: Jean Andries
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Uit de startblokken
HOFSTADE – “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan”, zeggen ze wel eens. Bij Hofstadenaar André Gaublomme betekent dat: hij kan het niet laten om mensen met raad en daad bij te staan. Dankzij zijn deskundig advies bloeien er heel wat zaakjes: van een chocoladespeciaalzaak tot een hondentrimmerij.
André Gaublomme is al een tijd met
pensioen, maar allesbehalve op ‘non
actief’. Zo is hij een administratieve
steun voor volleybalploeg HZ. En toen hij
nog bij Dexia (nu Belfius) werkte, engageerde hij zich al voor de begeleiding
van startende ondernemers (jonge en
minder jonge) die geen lening krijgen
in het reguliere bankcircuit. Dat vrijwilligerswerk doet hij vandaag nog altijd.
Het brengt hem in alle uithoeken van
Vlaanderen en het houdt hem jong. “Ik
blijf het ongelooflijk boeiend vinden”,
vertelt hij enthousiast. “Vaak zijn mensen technisch heel vaardig in wat ze
doen. Foto’s maken, kunstnagels deskundig aanbrengen, sportkledij invoeren, … ik heb er geen kaas van gegeten,
maar dat hoeft ook niet. Of je nu een
broodjeszaak runt of een schrijnwerkerij, altijd moet je je zaken goed in het
oog houden. En daar kom ik in beeld.”

je boekhouder. Kortom, volg je zaken
op. Want als je je administratie laat
slabakken, is dat vaak het begin van het
einde. En ik leer zelf ook nog veel bij,

nu ook de sociale media die je op de
juiste manier moet gebruiken. En dan
is er nog één belangrijk ding – of liever
persoon: de partner! Aan alle partners

André Gaublomme: "Als je de
administratie van je zaak laat slabakken,
is dat vaak het begin van het einde".

Hefboom
“Belfius werkt al lang met Hefboom, een
sociale instelling die kredieten verleent
in samenwerking met de Vlaamse
overheid. Zij doen een beroep op vrijwilligers zoals ik om de starters een tijd
(meestal zo’n twee jaar) te begeleiden.
Ik kom dus op het toneel als alle administratieve plichten, zoals inschrijving
bij een ondernemingsloket, achter de
rug zijn en de ondernemers klaar zijn
om uit de startblokken te schieten. Mijn
eerste advies is altijd: hou alles goed
bij! Betaal je RSZ-bijdragen op tijd, hou
je boekhouding bij – en als je ze niet
zelf doet, bel dan regelmatig eens met

moet ik zeggen. Onlangs begeleidde ik
een fotograaf, waardoor ik me samen
met hem moest inwerken in de wereld
van de auteursrechten.”

Meedenken
“Of ik me ook moei met het commerciële? Ja, soms gaat het verder dan louter
het administratieve. Ik zeg wel eens mijn
gedacht over de commerciële aanpak,
als ik vind dat die te wensen overlaat.
Hoe ga je je bekend maken? Hoe denk
je je cijfers te halen? Visibiliteit, ligging,…
het zijn cruciale elementen om je zaak
succesvol te maken. Uiteraard zijn er

van ondernemers zou ik zeggen: wees
betrokken en denk mee!”

Vermenselijken
“Ik zie het als mijn grootste taak om De
Administratie (waar mensen wel eens
bang van zijn) te vermenselijken. Een
probleem? Ga erover praten. Door het
onder de mat te vegen verdwijnt het
niet, maar wordt het enkel groter. Het
zijn soms kleine adviezen die veel uitmaken. En ik hou er een goed gevoel
aan over. Het is altijd leuk om zien als
mensen hun droom waarmaken.”
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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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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Foto: Luc Van Roy

Garage Vandereviere

V

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

ital was een beetje een eenzaat. Niet echt een vitale vent. Een
moederskindje dat nog maar zelden verder van huis geweest was
dan de schaduw van de kerktoren lang was. Braaf, plichtsbewust
en slim, dat wel. Maar amper vrienden, laat staan vriendinnen. Op het
werk waren er nochtans enkele niet onaardige vrouwelijke collega’s. Als
hij een knipoogje, lachje of schouderklopje kreeg, dacht hij dat ze verliefd op hem waren. Stiekem hoopte hij op meer, maar de moed om
uit zijn comfortzone te treden ontbrak hem. Nu, hij was ook nog maar
net 30. Geen paniek dus. Op een dag werd hij bij de directeur ontboden.
Paranoïde als hij was, vreesde hij het ergste. Een streep reetzweet sierde
de zitting van zijn plastic bureaustoel. Met knikkende knieën klopte hij
aan. Wat zou het worden? Vermaning, of erger nog, C4? Hij aanhoorde
ademloos het verdict: promotie, opslag, en… internationale contacten!
Volgende maand reeds een eerste afspraak: Vancouver, Canada, in die
prachtige provincie van British Columbia. Lente bovendien.
Eerst met de trein van Mechelen naar Schiphol. Dan via Air Canada
over Labrador Coast en de Hudson Bay. Ruim tien uur business class.
Bubbels aan boord. Bijtanken in Edmonton in de schaduw van de
Rocky Mountains. Een bevallige stewardess verwende hem. Maar
verder dan haar coole knieën durfde zijn blik niet te reiken. Met de
taxi naar St. Clair Hostel, een budgethotel in Chinatown. Hongerig,
moe en met een droge keel checkte hij in. Evelyn, de dame aan de
balie, zag eruit als een copy paste Serena Williams avant-la-lettre.
Zij begeleidde Vital en zijn bagage via een smalle, aftandse lift door
een wirwar van gangen en trapjes naar zijn kamer op level seven.
Zweterige en zweverige Vital werd overmand door zwoele gedachten.
Toen Evelyn de gordijnen wou openen, tv en minibar tonen, stootte zij
met haar duivelse derrière ongewild tegen Vitals vitale delen. Dit had
hij nog nooit gevoeld. Zij des te vaker. Ze genoot er zichtbaar van. Vital
wist niet waar hij het had. Uitdagend bleef ze staan bij de deur. Hij
stopte haar gauw enkele greenbacks als fooi toe. Met een tandpastasmile om u tegen te zeggen en een ondeugend knipoogje sloot zij
de deur. Vital droomde, droomde weg. Keek nog wat Pay tv…
Sindsdien boekt hij jaarlijks een reis naar Vancouver, met in zijn achterhoofd een ijdele hoop. Helaas, niet geschoten is altijd mis!
Alex Lauwens
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10 jaar Neos!
ZEMST – Dit jaar viert de Zemstse afdeling van het “Netwerk van ondernemende senioren” – kortweg
Neos – zijn tiende verjaardag. Het uitgelezen moment voor een terugblik en een blik vooruit.
Zoals bij veel verenigingen verwijst de
naam “Neos” naar een verleden dat
vandaag voorbijgestreefd is. Op zich valt
ze nog wel onder de koepel van Unizo,
de Unie van zelfstandige ondernemers,
maar in feite is iedereen welkom, zelfstandige of niet. “Neos Zemst groepeert
vandaag zo’n 215 senioren, over de
vijf fusiegemeenten”, vertelt voorzitter
Albert Cluckers. “Daarvan zijn er nog
een veertigtal van het prille begin, dus
tien jaar geleden, toen
de vereniging in Zemst
het licht zag, met wijlen Jean Juliens als
belangrijke initiatiefnemer. Zelf doe ik het nu
een goeie zes jaar. Het
is niet mijn enige activiteit als drukbezette
senior, maar ze ligt me
wel na aan het hart
en ik doe het met veel
enthousiasme. Ik moet
zeggen: dat het allemaal vlot draait, is
absoluut te danken aan onze sterke
bestuursploeg!”

Voor elk wat wils
“Het is ook niet niets wat er op ons programma staat”, zegt hij met enige trots.
“Afwisselend om de veertien dagen zetten we er flink de pas in met onze wandelingen en spelen we petanque. In de
zomer trappen we ook nog een stevig
stukje op onze fiets. Per jaar doen we
vier of vijf daguitstappen en twee meerdaagse reizen: in het voorjaar eentje
naar de Moezel (waar ze ons intussen
al goed kennen) en dit jaar gaan we
in september naar Berlijn. In de winter
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organiseren we een aantal conferenties over verschillende thema’s. En dan
zijn er nog onze barbecue, kersthappening, nieuwjaarsreceptie,… Je ziet het: er
is voor elk wat wils. Maar over deze meer
dan vijftig jaaractiviteiten heen, is er
eigenlijk één rode draad die belangrijk
is: mensen ontspannen samenbrengen. Want wie al jaren lid is gaat echt
niet alleen meer mee naar de Moezel
om de Moezel te zien, maar voor de

Voorzitter Albert Cluckers (met documenten in
de hand) droomt luidop van een netwerk van
ondernemende en ontspannen senioren.

gezelligheid. Dat is fantastisch, maar
heeft ook een keerzijde. We zijn een
beetje slachtoffer van ons succes. Met
twee tot drie bussen op uitstap gaan
is meestal niet realiseerbaar. Je moet
ook telkens voldoende gidsen vinden,
een restaurant waar we met z’n allen
terecht kunnen… Maar het is altijd al
gelukt onze activiteiten te organiseren.”

Een nieuwe generatie
Of dé senior – als die al bestaat – veranderd is in die tien jaar? “Toch wel. De
gemiddelde leeftijd van onze Zemstse
groep is 72 jaar. Die zeventigers van
vandaag komen uit wat we de “protestgeneratie” noemen. Wij waren de mei-

68 studenten! Als je iets probeerde,
lukte het. Wij engageerden ons, maar
eerder voor onszelf. Dat is anders dan
Generatie X, die nu stilaan met pensioen gaat. Die zijn wat pragmatischer,
meer met de voetjes op de grond. Dat
merk je aan de leden die er nu bijkomen. Maar hoe dan ook: onze leden
willen actie! Fietsen, stappen, bezoeken,… er mag wat pit in zitten.”

Lustrumtintje
Tien jaar dus… Dat wordt
een feestjaar? In jullie
laatste Nieuwsbrief staat
te lezen dat de activiteiten een lustrumtoets
zullen krijgen. Wat zal
dat zoal zijn? “Heel veel
ga ik daar nog niet over
verklappen”, zegt Albert.
“We plannen een kaasen wijn-namiddag en
verder zal het lustrumtintje bestaan in kleine bijkomende
attenties die veel kunnen betekenen, en
waarbij we zeker ook onze helpers in de
bloemetjes zullen zetten.”

Ontspannen
Hoe ik de komende tien jaar zie? “Voor
mij staat Neos voor “ondernemende en
ontspannen senioren” – (Neoos dus).
En wat mij betreft, moet dat zo blijven.
Een vereniging die mensen samenbrengt en voor iedereen openstaat. Zelf
hoop ik, als mijn mandaat als voorzitter
erop zal zitten, nog lang een ontspannen en ondernemend lid te kunnen
blijven!”
Tekst: Annemie Goddefroy, foto: Jean Andries

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

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

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.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

April in de Melkerij: kom dat zien!
ZEMST - Op zaterdag 8 april ontvangt de
Melkerij de Young Brassband Willebroek,
de Europese kampioenen van 2015 en
2016. De brassband werd opgericht in
1985 door dirigent Frans Violet. De Young
Brassband (min 22-jarigen) nam al met
succes deel aan prestigieuze internatio-

nale wedstrijden en festivals en maakte
daarmee naam in binnen- en buitenland. In de Melkerij spelen ze niet enkel
klassiek maar ook marsen, entertainment, slow tunes en meer. Een unieke
gelegenheid om eens
een brassband op een
droog plekje en
in optima forma
te
ontdekken.
Absolute aanrader!
Op zaterdag 15 april presenteert
de Melkerij een try out concert van Stef Kamil Carlens. De
frontman van Zita Swoon Group
bracht op 10 maart zijn eerste
solo album uit Stuck In The
Status Quo. De officiële voorstelling is op 6 mei in de AB, maar in
de Melkerij spelen ze een laatste try out. Opgelet, de plaatsen
zijn beperkt. Een staand concert
in de Melkerij Box.
Enkele dagen later, op 18 april,
staat Frantz, een film van de
b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Franse cinéast François Ozon, op het
programma van de Filmerij. Frantz
is een klassieke romantische prent
over de pijn van het vijandig zijn, over
leugens en waarheid, in een ritme en
stijl die perfect past bij de
tijdsgeest van toen. We zijn
nu bijna honderd jaar verder
maar de film is universeel
en blijvend actueel.
We sluiten de maand af op
vrijdag 28 april met een concert van de Canadese singer songwriter
Fred Eaglesmith. In zijn ruim 35-jarige
carrière bracht de man al twintig albums
uit en verzamelde hij een schare trouwe
fans rondom zich, die zich Fredheads
laten noemen. Eaglesmith verdiende
zijn sporen met fijne americana songs,
maar zou net zo goed stand-up comedian kunnen zijn. Tijdens een concert
van Eaglesmith valt er namelijk heel wat
te lachen, zowel met de soms hilarische
nummers als met de lange verhalen
tussendoor.
Tekst: Jean-Marie Brassine

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

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Sporthal Zemst-centrum
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

Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60
gratis vergaderzaal

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

Sporthal De Waterleest

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
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Tijd voor Bierfeesten!
WEERDE – Het is april, het aftellen naar de jaarlijske Bierfeesten kan beginnen. Voor haar 34ste editie
pakt de organisatie naar goeie gewoonte uit met een stevige affiche, waaronder een heuse première,
een cd-voorstelling, een jubileum én zelfs een Zemstenaar! Daarnaast is er uiteraard een boel andere activiteiten en animatie. En bier uiteraard!
Top of the bill is dit jaar
Regimania, het nieuwe
concept van dj Regi, met
special guest Linda en
Michael Schack. Het is
meteen hun openingsoptreden van de zomer.
Er is plek voor opkomend
Belgisch talent, met Equal
Idiots en High Hi, die dit
voorjaar een nieuwe plaat
uitbrachten. Dat deed trouwens ook
Kraantje Pappie.
Verder zijn er nog de Bonzai All Stars,
die dit jaar hun 25-jarig jubileum vieren

nog Zemstenaar C-Man, die
in de vooravond de Outdoor
dj-Stage op stelten zet.
Traditiegetrouw zijn er de vaste
activiteiten, met op vrijdag de
kindernamiddag en –fuif en
de biernacht met Radio Guga
en op zaterdagmiddag het
De succesvolle ingrediënten van de volleybaltornooi met 30 ploeBierfeesten: een sterke affiche, overgoten
gen. En niet te vergeten: ontelmet hectoliters bier in alle kleuren en smaken.
bare soorten bier!
en 2ND uit Vilvoorde, de winnaars van En wie tot in de VIP-tent gesukkeld raakt,
de eerste Rock Rally van de Bierfeesten, kan daar misschien kennismaken met
eerder dit jaar. Zij krijgen de eer de een delegatie van onze redactie.
Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries
Palm Live Stage te openen. En dan is er

Leerlingen op Wereldwaterdag
HOFSTADE - Ter gelegenheid van Wereldwaterdag stippelde het gemeentebestuur van Zemst een
wandeling van 6 km uit, van het Sportimonium in het domein van Sport Vlaanderen naar het speelbos
in Hofstade, en terug. De leerlingen van basisscholen De Zonnewijzer, De Regenboog, De Kriekelaar,
Ter Berken en Wonderwijs stapten deze wandeling uit.
De afstand symboliseert Onze jeugd wordt zich bewust van de levenswaarde van water.
de gemiddelde afstand
die miljoenen mensen
dagelijks moeten stappen om water te halen
voor hun basisbehoeften. Jaarlijks sterven 5
miljoen mensen door
het drinken van besmet
water. Met de symbolische actie toonden de
Zemstse leerlingen hun
solidariteit. Zemst wil op deze manier wikkelingsdoelstelling om tegen 2030 water en sanitaire installaties.
Tekst en foto: Jean Andries
werk maken van de duurzame ont- iedereen directe toegang te geven tot
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“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.

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

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

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

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Haal de wereld in huis!
HOFSTADE - Danny Verlé en Leen Gabriëls hebben al voor de tweede keer hun huis en hart opengezet
voor een uitwisselingsstudent van Youth For Understanding.
Hoe kwam je op het idee om gastouder te worden?
“Op het perron stond ik vaak te wachten naast een dame die aan pleegzorg
deed. Ze vertelde met zoveel enthousiasme over haar ‘probleemkinderen’, dat
ik me begon af te vragen of Leen en ik,
die geen eigen kinderen hebben, niet
ook zoiets zouden kunnen doen. Op
een dag wandelde ik naar de bakker en
zag een affiche aan een raam hangen:
‘Word gastgezin voor een buitenlandse
jongere’. Mailtje gestuurd voor meer
info, en toen is de bal aan het rollen
gegaan!”
Hoe kwamen Yasuni uit Duitsland
en Valeria uit Chili bij jullie
terecht?
“We kregen een lijst met profielen toegestuurd en hebben daaruit iemand
gekozen met hobby’s die overeenkwamen met de onze. Ook kregen we een
brief waarin ze zichzelf beschreven en
hun dagelijks leven thuis, en enkele
foto’s. Het blijft natuurlijk een gok. Je
moet uit je comfortzone willen treValeria, Danny, Annemarie en Leen.

den. We hoopten Leen, Yasuni en Danny.
onze talenkennis
wat bij te spijkeren
en wat bij te leren
over een ander
land zonder er zelf
naartoe te gaan.
Dat laatste is beter
gelukt dan het eerste. Het is natuurlijk de bedoeling
dat je gastkind
zo snel mogelijk
Nederlands leert!”
in Ieper zouden we anders niet zo
snel gaan! Door hun belangstelWat halen jullie er zélf uit?
ling en hobby’s hebben we ook
“Je brengt de wereld in huis. Je zelf ontdekkingen gedaan. Dankzij
perspectief wordt breder. Als we nu Yasuni leerden we de Jazz-zolder in
nieuws horen over Chili of Duitsland, Mechelen kennen!
dan voelen we ons persoonlijk Af en toe moet je wel wat kunnen verbetrokken. Het is ook tof om zelf eens dragen. Zo hing heel de keuken vol
naar daar te kunnen. Toen we Yasuni bloem toen Valéria pannenkoeken
in Berlijn opzochten werden we heel bakte. Achteraf keert de rust terug, maar
hartelijk ontvangen! Anderzijds word voelt het wel even leeg!”
Tekst: Ilse Van de Velde, foto’s: Daniël Verlé
je ook meer toerist in eigen land:
naar het Atomium
of de Menenpoort YFU of Youth For Understanding organiseert al sinds 1951
programma’s voor jongeren. Jaarlijks ruilen zo’n 4500 jongeren wereldwijd hun vertrouwde omgeving voor een gastgezin en een school in een ander land. Ze worden daarbij
ondersteund door het YFU-netwerk van meer dan vijftig
partners. Dat netwerk selecteert de gastgezinnen en studenten, begeleidt hen voor, tijdens en na de uitwisseling
met opleidingen, individuele counselors, bijeenkomsten
en culturele en sportieve uitstappen. YFU Vlaanderen zoekt
jaarlijks onderdak voor zo’n veertigtal tieners tussen 15 en
18 jaar. Ze komen uit Thailand, Argentinië, Ecuador, Estland,
Litouwen, Turkije, … en blijven drie maand, een semester of
een heel schooljaar. Iets voor jou en je gezin? Neem een
kijkje op www.YFU.be of contacteer inbound@yfu.be”
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Laurie Miss Benelux?
EPPEGEM - Ken je Laurie Bauwens, 19 lentes jong, uit de Kompenhofstraat? Na een casting in Diegem
werd ze geselecteerd uit 751 inschrijvers, als één van de veertien kandidaten, waaronder drie Nederlandse en elf Belgische meisjes, om Miss Benelux te worden. de Zemstenaar wou deze mooie en
ambitieuze blondine wel eens ontmoeten.
Een afspraak was rap geklonken,
zeker met onze huisfotograaf aan de
Schranshoeve. Het interview in het
Voorhof in Houtem kon genieten van
een warme belangstelling. Een dag
die niet meer stuk kon met al dat
moois.
Laurie Bauwens, die werkstudente is in
een school in Brussel, maar ondertussen nog verder studeert voor zorgleerkracht, zegt verlegen te zijn maar daar
valt niet veel van te merken. Honderduit
vertelt ze over haar plannen: “Ambitie?
Ik wil dat gewoon eens meemaken, hé.
Ik had het geluk een modeshow te kunnen doen met Miss Benelux van vorig
jaar, Anke Lauwers, en die heeft mij
overgehaald om ook eens mee te doen.
Met modellenwerk of zo heb ik eigenlijk nog geen ervaring maar het lijkt me
gewoon leuk.”
De laatste promo’s en de prejudging
vinden plaats in april, maar de finale
zelf is in mei, in Turkije. “Daar is het
warmer om in badpak te defileren”,
grapt Laurie. “Na de finale kan de laureate doorstoten naar nog internationalere verkiezingen, maar daar leg
ik mijn boontjes nog niet op te week
hoor.”
Uw verslaggever en fotograaf zijn
natuurlijk niet om een snode, maar
grappig bedoelde vraag verlegen:
“Mogen we niet mee naar de finale?”
“Normaal had dat gekund”, klinkt het
met een glimlach. “Op de finale in
Turkije zijn supporters welkom om mee
te komen. Die kunnen samen met de
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wil steunen kan haar “liken” op haar
facebookpagina Finaliste Miss Benelux
2017 Laurie Bauwens. Hoe meer likes
hoe meer extra punten voor de finale.
“Miss
Benelux
Laurie moet nog even wennen aan
werkt niet met
fotoshoots maar talent heeft ze wel.
verplichte kaartenverkopen
of
betalende smsjes zoals andere
missverkiezingen. Een like
kost niets, dus bij
deze roep ik alle
Zemstenaren op
om mijn pagina te
liken”, weet Laurie.
Ondertussen ben
je de jonge en
frisse verschijning
in Zemst misschien al tegengekomen op een
of andere lintjesknip of opgooi of
aftrap. Lees haar
flyer (Laurie leest
ook elke maand
de Zemstenaar
en
overweegt
genoeg is alles ondertussen sowieso zelfs reporter te worden), like en deel
haar facebookpagina en misschien
al volzet.”
hang je wel een affiche op? Alain van
Liken, liken, liken
het Voorhof – de snoeper - was in elk
Laurie wordt gesponsord door onder geval direct kandidaat voor een paar
meer taverne Harlekijn en door Rudy affiches. Wij duimen alleszins! En gelien Danny Vankeer, waarvoor dank. ket hebben we ook al!
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries
Wie Laurie op een andere manier
misskandidaten een weekje komen
logeren in een vijfsterrenhotel. Alleen
mijn vriend Ilyasse mag niet mee,
dat zegt het reglement. Maar jammer

Coiffure Lariviere
BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK

Ma: 10.00 - 18.00
Di: 09.00 - 18.00
Wo: 09.00 - 18.00
Do: Gesloten
Vrij: 08.30 - 18.00
Za: 08.30 - 17.00

www.coiffurelariviere.be
info@coiffurelariviere.be
Tervuursesteenweg 292 • 1981 Hofstade
015 20 74 85
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Opnieuw een lokale radio?
ZEMST - Bart ver Elst speelt al enige tijd met de idee om in Zemst opnieuw een FM-radio op te richten.
Gemakkelijk zal het alvast niet zijn. Het nieuwe frequentieplan van minister Gatz voorziet voorlopig
geen FM-frequentie voor Zemst. Wij gingen luisteren naar Bart zijn droomproject.
Bart, vanwaar het idee om een
lokale radio op te starten in Zemst?
“In de vorige eeuw was ik erg actief
bij Radio Zemst en nadien bij Radio
Randstad. Ik was er dj onder de naam
Bart De Groef en werd nadien ook voorzitter van de vzw Radio Télé Randstad.
Radio Randstad bestaat nog steeds en
zendt uit op 99.0 MHz vanuit Mechelen.

er meer en meer via internet naar radio
geluisterd en is het aanbod daardoor
gigantisch geworden. Lokale initiatieven
zijn zelden via internet te beluisteren.
Met bijna 24.000 inwoners, waaronder
een groot aantal nieuwe Zemstenaren, is
Zemst volgens mij een voldoende grote
gemeente. Er is een duidelijke behoefte
aan lokale informatie. Ook het bereik van
Bart ver Elst aan het werk
in zijn radiostudio

nodige vergunningen een grote rol. Ik ben
vorig jaar langs geweest op het kabinet
van de bevoegde minister, Sven Gatz, om
aandacht te vragen voor een frequentie
in Zemst. Daarop werd toen niet negatief
gereageerd, weliswaar onder voorbehoud
van het nieuwe frequentieplan. Dat plan
is er sedert einde vorig jaar. Voor Zemst
werd in dit plan helaas niets voorzien.
De gemeente Zemst en ik
hebben via de verplichte
procedure gereageerd om
voor Zemst alsnog een frequentie los te krijgen. De
Vlaamse regering keurde
op 24 februari 2017 een
aanpassing goed aan het
eerdere frequentieplan van
de lokale radio’s. Helaas..
weer niks voor Zemst. Er
blijven nog 124 lokale
pakketten over die tot drie
frequenties kunnen bevatten. Op zich goed nieuws,
maar één van de nadelen
van het plan is dat échte
lokale radio’s sowieso een
grote investering moeten
doen om uit te zenden op
twee of drie frequenties. Ik
zoek een mogelijkheid om
in Zemst een lokale radio
uit te bouwen. Het opstarten van een radio die over meerdere
gemeenten uitzendt is minder evident en
vraagt een extra zendmast en zendinfrastructuur.”
Heb je dan je plannen opgeborgen,
Bart?
“Neen. Samen met de gemeente probe-

“Het zou leuk zijn om de muziek van een
lokale fuif op de radio te brengen”
Met een paar andere pioniers ben ik nog
steeds erg geïnteresseerd in radio. Het
is een soort microbe waar je niet vanaf
geraakt. Lange tijd werd gedacht dat
radio niet lang meer zou bestaan, maar
de realiteit blijkt anders te zijn: de televisie krijgt de radio niet kapot. Wel wordt
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de Zemstenaar toont dit aan. Verder zie
ik ook mogelijkheden in een samenwerking met de lokale verenigingen.”
Wat is er nodig om een radio op te
starten?
“Eerst moeten we een technisch platform
kiezen. En dan speelt het verkrijgen van de

ren we nog een aanpassing
aan het FM-frequentieplan
te forceren. Niet gemakkelijk.
Maar het is opmerkelijk dat er
voor Kampenhout, toch een
kleinere gemeente, wél wat
mogelijk blijft op de FM-band.
Zemst valt voorlopig uit de boot
omdat we twintig jaar geleden helaas gestopt zijn. Als de
FM-vergunning niet lukt, zullen
we bekijken of internetradio
een haalbare kaart is. Op termijn wordt dat, naast DAB+, hét
medium om radio te beluisteren. Een andere mogelijkheid
is een samenwerking met een
radio uit Mechelen.”
Hoe gaat die radio dan
klinken?
“Goeie vraag. Het heeft weinig
zin om de zoveelste oldiesof hitradio te worden. Je moet
een redelijk uniek format zoeken, met het beste van wat
Radio 2, Nostalgie en StuBru
brengen. Breed maar gericht
op kwaliteit. Ik denk ook aan
zendtijd voor lokale verenigingen, jeugdclubs en dergelijke. Het zou leuk zijn om de
muziek van een lokale fuif op
de radio te brengen, om maar

iets te zeggen. Ook live-uitzendingen vanop Zemstse events
horen erbij, evenals kwalitatieve nieuwsuitzendingen.”
Hoe financier je zo’n
radio, Bart?
“Het is de bedoeling om hoofdzakelijk met vrijwilligers te werken. De radiosoftware kende
de laatste jaren een grote
evolutie, waardoor programma’s deels geautomatiseerd
kunnen worden. De opstartkosten zijn wel groot: huisvesting, Sabam, Belga (voor
het nieuws), een jinglepakket,
technische infrastructuur, met
een zender, mast, computers,
studiomateriaal enzovoort. De
gemeente heeft al steun aangeboden onder de vorm van
de bruikleen van een pand.
Een slimme reclameregie zal
ook nodig zijn. Voor een low
profile opstart is een kapitaaltje nodig van 20 à 25.000 euro.
Niet weinig. Geïnteresseerden,
sponsors of vrijwilligers om
mee te werken mogen zich
altijd melden via radio.zemst@
telenet.be.
Tekst: Bart Coopman,
foto: Bart ver Elst

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

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

GARAGE

Maurice
VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem
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Kunst in De Kriekelaar
HOFSTADE - In Vrije Basisschool De Kriekelaar in Hofstade vond
een tentoonstelling plaats van ter plaatse gemaakte kunst, aangevuld met reproducties van “echte” kunstenaars.
In de week ervoor hadden de leerlingen onder begeleiding van Start With Art kennis
gemaakt met grote kunststromingen en artiesten. Ze gingen ook zelf aan de slag.

Het tweede leerjaar creëerde popart-T-shirts met zeefdruktechnieken van Andy Warhol. (foto rechts boven)
Het vierde leerjaar verdiepte zich in de moderne kunst
en creëerde Mondriaanachtige werken met zwarte lijnen
opgevuld met vlakjes in felle kleuren. (foto links boven)
In het zesde leerjaar werd Picasso concurrentie aangedaan met de meest creatieve scheve snuiten. (foto
links onder)
De kinderen schilderden ook groepswerken die tijdens
het schoolrestaurant werden geveild ten voordele van
de school.
Tekst en foto’s: Ilse Van de Velde

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
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Onder het motto ‘Het leven is al grijs genoeg’, kijkt onze reporter Zemstenaars recht in de ogen met één vraag op de lippen: “Dag mevrouw. Dag
meneer. Ça va?” Deze maand: Vic Van den Broeck uit Hofstade is dol op
zijn kippen en hun eitjes.
Net zoals zoveel jongens van zijn leeftijd houdt Vic (8) van voetballen, tekenen, lezen en tv-kijken. Toch is zijn
grote passie de natuur. Vooral dieren.
Met zijn kippen op de eerste rij. Trots
toont hij me het kippenhok achter in
de tuin. De zeven kippen vliegen over
elkaar heen in alle richtingen als hij ze
te eten geeft.
“We hebben het hok
moeten
beveiligen”,
vertelt Vic. “Met een net
en een Chicken Guard”.

poortje op slot tot ’s morgens. Zo kunnen de vossen onze kippen niet meer
opeten”, besluit hij.
Met een ernstig gezicht vertelt hij me
dat hij al eens een kip gered heeft. “In
het weekend, of als papa het hok uitkuist, dan mogen de kippen in de tuin
rondlopen. En eentje viel pardoes in het
water. Dus heb ik haar gered!”

Vic bij de kippetjes.

Maar wat doe je met de eitjes van
zeven kippen? Elke dag omelet
eten?
“Nee”, zegt hij. “Ik verkoop de meeste
eitjes. Vorig jaar heb ik een briefje in
de bus gestoken bij de mensen in de
straat om te vertellen dat ze bij mij
verse eitjes konden kopen. Nu, met
Pasen, versier ik ze. Met de centjes koop
ik dan extra speelgoed. Ik heb zelf zes
Skylanders gekocht en nu spaar ik voor
Lego en een skateboard.”

Een chicken wat?
Vic grinnikt als hij mijn
opgetrokken
wenkbrauwen ziet. “Een
Chicken Guard is een
automatisch poortje. ’s
Avonds, als de kippen
gaan slapen, gaat het

Gulderij 9 - 1980 Weerde
Tel. 015/62 16 18 Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163

Ça va?

Tekst en foto: Annick Colman

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58
Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels -Inboedels -- Overstock -- Faillissementen
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Kattebelletje wint
Roger Lemmens uit Elewijt schreef voor
de eerste keer zijn antwoorden van de
leeshond neer op een papiertje, stak
het in de bus van de bibliotheek en
werd uitgeloot als winnaar. Alweer een
eerste inzending en meteen prijs.
De hondjes stonden op foto’s op de blz.

15, 16 en 42. De cartoon op blz. 3
hoefde niet vermeld .
Als ook u eens wil winnen, waag
uw kans want die is erg groot.
Om een idee te hebben: vorige
maand waren er 18 juiste inzendingen en de laatste zes maanden ging het
bijna altijd om
een
eerste
deelname die
werd uitgeloot.
Voor nieuwkomers: onze
leeshond zet
zich graag bij
op een foto bij een
artikel, dus niet op de
foto’s van de rubriek
Onder de Mensen.
Hoeveel keer hij op
die manier verschijnt
in dit nummer verklappen we natuurlijk niet. Meld ons de

Benny haelwaeters

terrassen - opritten - tuinafwerking
rioleringswerken
=> ontkoppelen regenwater/afvalwater

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129
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pagina(‘s) waarop de foto(‘s) met onze
leeshond te zien zijn/is, hetzij digitaal,
hetzij op papier dat u kwijt kan op het
gemeentehuis, in de bib(filialen) of
bij Vanessa in Laar. Vergeet ook geen
telefoonnummer op te geven voor snel
contact.
Inzenden ten laatste op 15 april.
KVDW
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Natan zonnebrillen ook te verkrijgen op sterkte.

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

