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Oktober, de herfst
is daar, de dagen
worden korter en
kouder, maar in
ons glossy magazine schijnt de zon!
Zemst zit boordevol getalenteerde,
bijzondere Zemstenaars. Dierenliefhebbers
bij de vleet, dat kon je al in vorige nummers
ontdekken en ook voor deze editie vonden we er
weer eentje! Marie heeft een hart voor pony’s
en andere viervoeters. In september opende
Ponyland. Carolien, een van de paardenvrienden
van onze redactie trok op verkenning.
Veel artisitiek talent ook uit onze vruchtbare bodem. C-man maakte zijn eerste plaat
en Laura ging luisteren. Twee boeken werden
gelanceerd en Kim en Karin begonnen meteen
te lezen. Er was de succesvolle kunstenaarsroute
waar huisfotograaf Jean een kijkje ging nemen.
En het Davidsfonds viert 75 jaar feest én Bart
feestte mee.
Ook feest bij Villa Clementina, waar Veerle ons
enthousiast over vertelt. Jean ging een hapje en
een drankje nuttigen op de vele buurtfeesten.
Juliaan trok naar de huldiging van Louisa, die al
25 jaar haar schouders zet onder de jaarlijkse
ziekendag. En Tramalant bestaat 50 jaar, daar
weet Paul alles van!
Tot slot trok Alex naar innovatieve Sara en ging
ik zelf proeven bij Laurence en haar foodtruck,
één van de 17 Duurzame Helden. Je ziet het al,
hier ligt weer een fantastisch nummer. Blader
snel verder en verwarm je aan de vele fijne verhalen!
Veel leesplezier,

Ellen
xxx

Margot Hofmans uit
maakt
Eppegem
samen met haar bedrijf
Visuals
Resonance
prachtige videoprojecties voor onder andere
,
de Soiree Tropicale
t
he
ed
maar even go
lichtfestival van Gent.
Wil je haar creatieve
meesterwerken eens
ontdekken? Trek op 4,
5, 6 of 7 oktober naar
de Grote Markt van
Vilvoorde waar een
minilichtfestival wordt
georganiseerd. Naast
de projecties zijn er
r!
kmarkt en nog veel mee
vuurshows, een foodtruc
e.be/grandopening
Meer info op www.vilvoord

De Zemse Brug...
… vormde een gesloten en afzonderlijke gemeenschap. Door de aanleg van de E19 in 1972 verdween dit gehucht volledig. Opmerkelijk is dat in
Zemst-Brug soms een en dezelfde bijnaam werd
gegeven aan man en vrouw, bv. Jef en Celine van
den Bink of Nette en Sieke van den Duiver. Tot de
verbeelding sprekende bijnamen waren o.a. Felix
van de Meuttenslijper, Jef van de Karre en Frans
van de Preus. Er was ook het tabakswinkeltje van
Marie Sigaar, zonder Victorine uit het Zandtapijt
en Rik uit de Roos (beide cafés) te vergeten. Om
nog maar te zwijgen van Sus Pitrol, de Sprot, Krevelkens en zovele andere. (Bron: A. ver Elst, 1986)
AL

facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar
dezemstenaar.com
info@dezemstenaar.com
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Gasthuishofweg 41
1981 Hofstade

www.gasthofhoeve.be

015/330.100
info@gasthofhoeve.be

Open op dinsdag tot en met vrijdag van 11 tot 22u en zaterdag van 18 tot 22u
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'de Zemstenaar' is een uitgave van vzw de Zemstenaar, Kampenhoutsebaan 44, 1982 Elewijt - info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com
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ELKE MAN ZIJN STIJL
E L K E ZO N DAG O KTO B E R
OPEN 10.00-13.00

BUSINESS CHIC
Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Corneliani, Paul Smith London, Nino Danieli, Hugo Boss,
HUGO, Joop, CC Collection, Roy Robson, LBM, ...
SPORTY CHIC
Hackett London, Eleventy Milano, Stone Island, Fay, Herno, Jacob Cohën, PTO1,
Gimo’s, Gran Sasso, John Miller, Brax, MMX, Eton, Seventy, Xacus, Incotex, …
SCHOENEN
Fratelli Rossetti, Hogan, Doucal’s, Hackett, ...

WWW.GENTLEMENVILVOORDE.BE

GENTLEMEN
NV l J.B. NOWÉLEI 43 l 1800 VILVOORDE l T 02 251.03.95
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Ponyland 1980
ZEMST - Vijf shetlandpony’s, twee paarden, een ezel en Garfield, de poes. Dit zijn de bewoners die
sinds september vorig jaar in Ponyland 1980 in de Schaliënhofstraat vertoeven. Marie Meert en Johan
Langers wonen in Groot-Bijgaarden. Iedere dag komt Marie naar Zemst om voor de dieren van hun
Ponyland te zorgen.
Marie, trots op haar Ponyland.

Gered
Marie redt pony’s en paarden die verwaarloosd werden door hun vorige
eigenaars of verzorgers. Bij Marie krijgen
zij een nieuwe, warme thuis. Bovendien
komt de veearts iedere maand langs
om de gezondheid van de dieren te
controleren. In de stal staat Lady. Tien
jaar geleden ontfermde Marie zich over
Lady en haar veulen. Geen eten, geen
drinken en leeggezogen door haar veulen, ze leefde in zeer slechte omstandigheden.

Mickey
Maar niet enkel pony’s en paarden
komen in de warme handen van
Marie terecht. Tussen de pony’s staat
Mickey rustig hooi te eten. Mickey is
de ezel van Ponyland en werd in haar
vroegere leven vastgebonden op jaarmarkten terwijl er met voorwerpen
naar haar gegooid werd. Gelukkig
kwam Marie tussen. Mickey is een

doodbrave ezel waarop gereden kan
worden.

Kinderen en pony’s
Vanaf twee jaar kunnen kinderen kennis komen maken met de pony’s van
Ponyland. Dit gebeurt individueel of in
zeer kleine groep. Een eerste stap is
leren omgaan met de dieren, durven
aanraken.
Zo wordt er in stapjes gewerkt tot de
kinderen de pony zelf uit de wei durven nemen, gevolgd door een grondige
poetsbeurt van de pony. Een stapje verder is het opzadelen van de pony om er
tenslotte mee te leren rijden.

Lesje of wandeling
Ruitertjes kunnen een half uur of een
uur rijles krijgen van Marie of kunnen
kiezen om een wandeling te maken
op de pony. De pony wordt dan door
Marie begeleid. Alles verloopt zo
natuurlijk mogelijk en individueel.

Maandelijks komen ook de jongvolwassenen van Windkracht Zemst
naar Ponyland om met de dieren om
te gaan.

Vooruitzichten
De accommodatie van Ponyland staat
nog niet op punt. Op de planning
staan de boring van een put voor eigen
water en de aanleg van elektriciteit.
Ook de aankoop van een container
voor opslag van stro en hooi en nog
een om binnen te kunnen zitten bij
slechtere weersomstandigheden zijn
dringende aankopen. In de herfstvakantie zal in Ponyland voor de eerste
keer een kamp doorgaan voor kinderen vanaf vier jaar.
Voor meer informatie over Ponyland
kan je terecht op de website ponyland1980.simplybook.it of op hun
Facebookpagina.
Tekst: Carolien De Cuyper, foto: Jean Andries
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5 kaarsjes voor Villa Clementina
ZEMST – Villa Clementina, het geïntegreerde en inclusieve kinderdagverblijf aan de Brusselsesteenweg, bestaat vijf jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 20 oktober is heel groot-Zemst en omstreken
welkom op de familiedag om mee de kaarsjes uit te blazen.
Vijf jaar geleden opende, onder grote
publieke belangstelling, het inclusieproject Villa Clementina zijn deuren. Kindjes
met en zonder extra zorgbehoeften worden er opgevangen door een multidisciplinair team van professionals. Maar
ook een team vrijwilligers, waaronder
volwassenen met een beperking, zijn
een vaste pijler binnen de dagelijkse werking. De aanpak van
initiatiefnemers, ondernemer
Katia Verhaeren, orthopedagoge
Mieke De Strooper en kinderarts
Katleen Ballon is een succes en
de droom kreeg wezenlijk vorm.
“In onze kinderopvang zitten
dagelijks 25 kindjes, van wie
één derde met extra zorgnoden, waaronder vaak ook kinderen met een meervoudige
beperking”, zegt Katleen Ballon.
“Onze subsidies zijn dezelfde
als die van de reguliere crèches.
Om tegemoet te komen aan de
extra zorgnoden kunnen wij
rekenen op de blijvende steun
van onze sympathisanten en
vrijwilligers. We werken met 13
vaste medewerkers en krijgen hulp van
onze 30 structurele vrijwilligers waarvan 8 met extra zorgnoden.
“Naast de gulle giften van onze donateurs zijn er nog verschillende acties
ten voordele van onze werking”, pikt
Katia Verhaeren in. “We krijgen steun
van velen, waaronder bedrijven, familie, buurtbewoners. Ook acties zoals
‘De Warmste Week’ helpen om ons
jaarlijks financieel tekort aan te zuiveren.”

Clementina’s confituuractie
“In oktober is het weer tijd voor onze welgekende confituurverkoop. Op vier jaar tijd
gingen er 10.500 potten zelfgemaakte
confituur over de toonbank. Ook dit jaar
mag je de kleurrijke potjes weer verwachten bij de middenstand in Zemst. En dan
zijn er nog de Community Days, georga-

zetten wij op vrijdag 19 en zaterdag 20
oktober onze grote poort graag open
voor de kinderen, gezinnen en alle fijne
mensen uit de hele buurt.
Op zaterdagnamiddag organiseren wij
een groot verjaardagsfeest onder de vorm
van een familiedag. Iedereen die wil, kan
komen meevieren en de inkom is gratis.”

Inclusie:
omdat het kan!

niseerd door bedrijven. Zij helpen ons bijvoorbeeld om de tuin te onderhouden of
met schilderwerken, ... Ons volgende project is het inrichten van een kabouterbos.
Wie nog een tuinkaboutertje heeft dat er
wil komen wonen: welkom!”

Groot verjaardagsfeest
“Wij willen iedereen die mee timmert
aan onze weg graag in de bloemetjes
zetten en ons vijfjarig bestaan niet
ongezien voorbij laten gaan. Daarom

“In de afgelopen vijf jaar hebben we 135 kindjes opgevangen
en 112.500 luiers vervangen. We
hebben 43 kindjes opgevangen
met extra zorgnoden”, gaat Mieke
De Strooper verder. “Wie meer wil
weten over onze methodiek kan
zich inschrijven voor de studienamiddag op vrijdag. Er komen
sprekers uit de profit en de nonprofit sector en van de overheid.
Er wordt dieper ingegaan op de
wetenschappelijke benadering
van ons project. Meter Veerle
Eyckermans heet iedereen welkom en Peter Ronny Mosuse
zorgt voor de muzikale omkadering. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, want de plaatsen zijn
beperkt. Deelname kost 25 euro.”
Tekst en foto: Veerle Mollekens

Villa Clementina geeft in het zorglandschap werkelijke betekenis aan
de term inclusie.
Wie meer wil weten over de werking
of gewoon een gezellige familiedag
beleven, duid dan zeker vrijdag 19
en zaterdag 20 oktober aan met stip
in je agenda en kom langs. Neem
zeker een kijkje op de website: www.
villaclementina.be.
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WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

www.tuinenvanvlasselaer.be - GSM: 0496 78 07 13
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Nothing is forever, C-Man wél
WEERDE – Na MNM Start to DJ 2016 ging het enkel in stijgende lijn met C-Man. Hij draaide als deejay op
steeds grotere evenementen en trad ook meer en meer op. Wout Calluy, aka C-Man, was erg tevreden,
maar had nog andere grote dromen. Zelf een nummer producen, bijvoorbeeld.

Dromen van producen
Het gaat C-Man voor de wind. Hij mag
steeds vaker en op steeds grotere
evenementen de muziek
verzorgen. Nadat hij twee
jaar geleden als tweede
een ereplaats kreeg in MNM
Start to DJ, een wedstrijd
waarin verschillende deejays het tegen elkaar opnemen, zit zijn carrière in de
lift. C-Man genoot dan ook
met volle teugen, maar het
mocht nog net dat ietsje
meer zijn. C-Man droomde
ervan om zelf nummers te
producen en uit te brengen. Die droom werd in
augustus werkelijkheid.

Daar stak hij veel op, maar nog steeds
was hij niet tevreden over wat hij
maakte. Wout: “Ik ging dan op zoek

met mij van nul begonnen aan een
nieuw commercieel radionummer. Ik
ben een aantal keren bij hen langs
Dj C-man mocht deze zomer vier keer
draaien voor 6000 mensen in het Rode
Duivels Fanpark in Mechelen.

Nothing is forever
C-Man droomde niet
alleen maar, hij werkte
ook hard aan de realisatie ervan. Wout: “Ik schafte
me een programma aan
om zelf muziek te producen en ging aan de slag.
Maanden ben ik bezig
geweest met het zoeken
naar een eigen sound om
zo een zelfgemaakt nummer naar de buitenwereld te kunnen
brengen. Er kwam echter geen schot
in de zaak. Ik voelde dat ik ter plaatse
bleef trappelen en dat er geen afgewerkt product uit kwam.” Wout bleef
niet bij de pakken zitten en ging een
cursus producen volgen in Leuven.

“Ik droomde ervan om een eigen,
commercieel radionummer te maken”
naar iemand die samen met mij een
afgewerkt nummer kon maken.”
Wout, aka C-Man, maakte kennis met
Nicolas Geniets en Thibault Hendrickx.
Zij zijn allebei producers van de
Westminster Studio, een studio uit
Waasmunster. Wout: “Zij zijn samen

geweest om aan het nummer te werken, en het eindresultaat mag er zeker
zijn. Het is een samenwerking geworden met een zangeres uit Londen, Abi
F Jones.” De droom van Wout kwam uit
en hij kon zijn eerste nummer releasen, met als titel Nothing is forever.
11
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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

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

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

ONDERHOUD &
PLAATSEN VAN
CV,
SANITAIR- &
GASINSTALLATIES
Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
info@verbestel.be

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

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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Binnenkort op uw radio?
C-Man is tevreden over zijn nummer,
bovendien heeft hij nog plannen. Wout:
“Er komt zeker nog een tweede single
aan. Eerst wil ik echter even kijken hoe
dit nummer het doet. Momenteel heb
ik nog geen airtime gekregen op een
radiozender, maar dat wil niet zeggen
dat dat niet meer kan. Als iedereen
mijn single blijft beluisteren en delen
via social media, is alles nog mogelijk.”

gle dan! Het nummer heet
Nothing is forever en is online
te vinden via de volgende link:
https://www.youtube.com/
watch?v=rNONvvaDOL4.
Wil je C-Man boeken? Dan
moet dat via zijn nieuwe booker, Stellar Agency. Dat agentschap is te bereiken via het
mailadres thomas@stellaragency.eu.
Tekst: Laura Schoevaers,

Maak jij mee de droom van Wout aka
C-Man waar? Beluister en deel zijn sin-

foto en artwork: Wout Calluy

De Molensteen
b.v.b.a.

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

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

info@printwinkel.com

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be
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Kunstenaars tonen hun kunnen

Tijdens de 10de editie van de
Kunstenaarsroute in Zemst, met
maar liefst 72 deelnemende kunstenaars, vonden we een unieke
locatie. In Villa Clementina was het
een dolle pret met allerhande kinder- en creatieve workshops. Ria
Kaes (schoonzus van Diane Bohets)
met steampunk. Martine Du Bois
uit Hofstade (collage/tekenen),
Annie Van Droogenbroek (tekenen)
en Nadine Van Lierde (abstracte
kunst) toonden zich van hun beste
zijde. De talrijke bezoekers genoten van de prachtige kunstwerken
en lieten zich inspireren door het
talent in Zemst.
Tekst en foto's: Jean Andries

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

GEREGISTREERD AANNEMER

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

IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be

www.betonvandijck.be

www.iuste-advocaten.be

HUUREENBUBBELBAD.BE

NAJAARSPROMOTIES
vanaf 1 oktober

Nu

or rij
ook vo

h u i ze n

!
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Innovatief ondernemen met Sara
EPPEGEM – Gaat het goed met je bedrijf of zaak, des te beter. Maar wees geen struisvogel. Bereid je
actief voor op toekomstige veranderingen. Durf innovatief te ondernemen. Expert op dat vlak is Sara
Pieters van Red Zezel.
“We leven in een wereld waarin niets
is wat het lijkt. De wereld om ons verandert continu, is onzeker, complex
en vaag”, steekt Sara van wal. “Voor
bedrijven is dit een enorme uitdaging.
Want hoe blijf je nu als ondernemer
of bedrijf vooroplopen?” Deze problematiek hield Sara zó bezig dat ze in
2011 besloot om er haar beroep van
te maken. Sindsdien gaat zij door het
leven als innovatie-expert.

Red Zezel
Sara studeerde in 2002 af aan de KU
Leuven met een diploma Toegepaste
Economische Wetenschappen op zak.
Na nog een Zwitserse Erasmuservaring
in haar afstudeerjaar, bekleedde zij
internationale functies op het vlak van
creativiteit en innovatie bij non-profit
organisaties. Ze liet
Asse en Peutie achter
zich en vestigde zich
met haar echtgenoot
in Eppegem, waar
Fleur (7 jaar) en Sam
(3 jaar) zich kunnen uitleven in de
grote tuin achter de
strakke nieuwbouwwoning.
Red Zezel, wel een
rare naam?
“Een zezel is een
kruising tussen een
zebra en een ezel.
Er lopen er maar

een zevental rond op deze planeet
en ik wil de achtste zijn (big smile!).
En ‘red’ heeft gewoon te maken met
mijn voorliefde voor de rode kleur, hét
symbool van passie. Van de passie
die ik terug in de bedrijven wil brengen, zodat mensen fier zijn op wat ze
doen en met plezier naar het werk
gaan.”

Geen change management

zowel intern als extern? Wat verwacht
de toekomstige klant van mij en hoe
moet ik mij daarop voorbereiden?
Ik begeleid daartoe groepen tijdens
hun innovatietraject. Dat kan enkele
maanden in beslag nemen, maar het
kan ook korter. Soms volstaat zelfs
een dag. Het is dus zeker niet zomaar
change management. Het komt erop
aan hun mindset te veranderen. Het
is niet enkel het resultaat dat telt!”

Hoe ga je te werk, Sara?
“Je moet niet Google, Apple of Tesla
proberen te zijn. Maar het zijn wel
voorbeelden. Je moet niet wachten
tot er een nieuw idee geboren wordt
in je bedrijf. Neen, je moet je afvragen:
hoe kan ik op lange termijn overleven,

Geef eens een concreet voorbeeld?
“Neem nu de bitcoin. Vroeg of laat
wordt dat hét betaalmiddel van
ondernemingen. Als bedrijf moet
je je daarop voorbereiden. Je moet
weerbaar zijn en er klaar voor zijn
wanneer het erdoor
komt. Future proof
zijn, zeg maar. Zo
begeleidde ik een
tijdje geleden een
bedrijf in de sector
van de sociale huisvesting. Zij zaten
met een enorm
probleem aan de
vraag- en aanbodzijde. Zij waren
te aanbodgericht.
Om hun probleem
op te lossen hebben ze hun oor te
luisteren gelegd bij
dating sites, die wel
'Rode' Sara wil met zezel
heel goed zijn in het
bedrijven helpen om uit
matchen van vraag
hun comfortzone te treden.
en aanbod.”
17
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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

bvba

Brusselsesteenweg 471
1980 Eppegem-Zemst
02/251 22 33
info@hechi.be
Dinsdag - zaterdag 11:30 - 14:30
Dinsdag - donderdag 17:30 - 22:30
Vrijdag 17:30 - 23:00
Zaterdag 17:00 - 23:00
Zon- en feestdagen 11:30 - 23:00
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Silicon Valley
Om zelf future proof te zijn, moet
Sara ook out of the box kunnen denken. Daarom organiseert zij regelmatig
inspiratietours naar de innovatieve hotspots van de wereld, denk daarbij aan
Silicon Valley, Berlijn of Amsterdam.
In haar kielzog neemt ze steeds een
groep ondernemers en managers mee.
Sara weet uit ervaring dat zo’n inspiratiereis de ideale manier is om op korte

termijn de laatste trends te spotten en
inspiratie op te doen over de grenzen
van de eigen sector heen. “Voorbereid
zijn op de consument van 2030, dat is
wat telt”, besluit Sara.
Ook voor 2019 heeft Sara al wat op
de planning staan. Zo is er een trip
naar IJsland om te ervaren hoe zij
het levende bewijs zijn van een eeuwige start up-cultuur. Recent nog na
hun monetaire crisis (2008-2012/

Kaupthing Bank!). Ook een reis naar
Kopenhagen (DK) zit er aan te komen.
Hier heet het thema: Welzijn op het
werk.
Wil je er zelf bij zijn en je business een
innovatieve boost geven, neem dan zeker
een kijkje op www.redzezelinspires.com.
Wens je info, kijk op www.redzezel.com
of mail Sara op sara@redzezel.com.
(tel. 0479/865017).
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries

Sporthal Zemst-centrum
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
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Feest in de buurt
In de Bosstraat in Zemst-Bos hebben de buren veel
waardering voor hun kapelletje. “Ieder jaar wordt een
buurtfeest georganiseerd voor het onderhoud, want dat
kost geld. Een 50-tal buren werden ingeschreven en tal
van vrijwilligers zijn steeds paraat om een handje toe te
steken”, zei Lisa Spruyt.

De Heymanswijk in Hofstade zorgt elk jaar voor een ander
thema. Casino Life muziek stond op het programma. Voor
het eerst in zeven jaar werden drie straten bijeengebracht.
Ruim honderd ingeschreven deelnemers maakten er een
gezellige avond van.

De jaarlijkse zomerbarbecue van De Keizer Karelvrienden
van Elewijt was andermaal top met 96 inschrijvingen. Voor
het eerst zorgde het bestuur voor een springkasteel en
petanque en dat maakte het gebeuren volledig.

Voor de vierde keer organiseerde Kastanjedreef Elewijt
een barbecue. “Het is begonnen met enkele buren. Ze
vonden dat een goed idee en het gemoedelijk feest gaat
steeds maar in stijgende lijn”, zei Johan Van der Auwera.
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Voor de 17de keer organiseerden de
buren van Kompaartveld in Eppegem,
afwisselend in augustus en rond
nieuwjaar, een buurtfeest. “Telkens
een groot feest en dat willen we
zo houden. Vorig jaar werden we
gehuldigd voor de beste buurt en die
positieve lijn willen we doortrekken.
Jong en oud, iedereen is steeds
aanwezig”, vertelde Greet.

De Werfheide in Hofstade
organiseert reeds 20 jaar een
buurtfeest. Bijna iedereen doet
mee, de groep is fel verjongd en de
bewoners die iets te vieren hebben,
doen iets speciaals. Luc Bienstman
gaat met pensioen en trakteerde met
een aperitief.

In de Begijnhofstraat in Eppegem
was het voor de twaalfde keer feest.
“De enthousiaste buren zorgen elk
jaar voor een zelfgemaakt dessert en
een andere cocktail”, zei een fiere
Cindy De Boeck.

Of het nu barbecue, melkvarken-aan’t-spit, paella of een foodtruck is, het
maakt de bewoners van het Zemstse
Kerkveld niets uit. Feesten zullen ze!
Al 21 jaar onafgebroken staat de
laatste zaterdag van augustus in
hun agenda aangestipt als niet te
missen. Ook nu weer tekenden de
bewoners van de Jaak Lemmenslaan,
de Edgard Tinelstraat en de SintPietersstraat met ruim 100 present
voor hun buurtfeest. Het Kerkveld,
waar het fijn feesten is! (foto Dirk
Muyldermans).
Tekst en foto's: Jean Andries
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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

Verbrande
Brug

g
ertusvierin
b
u
H
t
in
S
ember
op 18 nov
uur.
vanaf 10
elkom!
Iedereen w

Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen
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De Filmerij volgt de actualiteit!
Helemaal in de sfeer van Halloween en
Allerheiligen programmeert de Filmerij
op 30 oktober een fantastische animatiefilm: Coco,
de jongste prent van Pixar
die zich afspeelt op Dia de
los Muertos, het uitbundige
Mexicaanse
dodenfeest.
Een spannend en ontroerend verhaal, een visueel en muzikaal spektakel van begin tot eind… ja
wij waren door deze film zo van onze
sokken geblazen dat wij niet kunnen
wachten om deze film op groot scherm
terug te zien. Zelfs de meest koele kikker heeft op einde van de film gegarandeerd een zakdoek nodig!
Tien dagen later herdenken we wereldwijd dat de Eerste Wereldoorlog 100 jaar

geleden eindigde. Daarom staat op 6
november Au revoir la-haut op de affiche.
Een verhaal over twee soldaten die, terwijl de wapenstilstand al in de lucht hangt,
door hun legeroverste nog in
een laatste offensief worden
gedwongen. Ze overleven
het, maar één van hen is in

zijn gezicht zodanig toegetakeld dat hij
zich moet verschuilen achter maskers
die hijzelf als kunstenaar ontwerpt. Ze
nemen op een wel heel aparte manier
wraak op zij die van
de oorlog geprofiteerd hebben. Een
oorlogsfilm zoals
u er nog nooit een
zag, met poëzie
en theater, kortom
grote cinema over
de “Groote Oorlog”.

Naast actualiteit hebben we ook aandacht voor filmgeschiedenis want op
23 oktober hebben we in de Melkerij
niemand minder dan Jan Verheyen
te gast, die ons op een speelse en
avontuurlijke ontdekkingsreis door de
geschiedenis van de cinema loodst.
Lach mee met de meest bizarre films
uit de filmgeschiedenis en de strafste
stoten van de kleurrijkste bewoners
van filmland, herleef de ups en downs
van de Vlaamse film en ga samen
met Jan op zoek naar de Beste Film
Aller Tijden.
We herinneren er ook nog even aan
dat je op 9 oktober naar Lady Bird kan
komen kijken, een van de mooiste
moeder-dochterrelaties die ooit op het
witte doek te zien was.
Tekst: Herman Jacquemin en Jean-Marie Brassine

KFC Eppegem (Feestzaal Het Assebroek)

MOSSELFESTIJN
Vrijdag 5 oktober van 19 tot 22 uur
Zaterdag 6 oktober van 12 tot 22 uur
Zondag 7 oktober van 11.30 tot 20 uur

Advertentie IVECO-garage VERSTRAETEN
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Elewijtse historische kronieken
ELEWIJT - Bert Vanhorenbeeck draagt ons historisch erfgoed in zijn hart, met een speciaal plekje voor
het Steen in Elewijt. Als organisator van alle evenementen in het kasteel was Bert immers jarenlang
kind aan huis bij de familie Maison, de eigenaars van het Steen. En toen Bert van hen een plastic
wasmand vol met oude documenten overhandigd kreeg, ging de bal aan het rollen.
"Michel Maison zei: C’est pour toi, gevonden op zolder. Ik mocht er mijn ding
mee doen. Het bleek een echte schatkist, een onuitputtelijke bron van informatie. Met handschriften, testamenten
en notariële akten die teruggingen tot
de tijd van Rubens.”

Een reconstructie
Met de hulp van de Heemkundige Kring
de Semse begon hij aan een ware
reconstructie van de geschiedenis van

niet verloren gaat. Het is een ode aan
en een bekroning van een jarenlange
vriendschap met de familie Maison.”

Dubbelboek
Het resultaat van
deze reconstructie ‘Het Steen’
schreef Bert neer
in zijn dubbelboek
‘Elewijtse historische
kronieken’.

het Elewijt Center te schetsen.
Bert doorploegde de archieven en
maakte er een boeiend werk over. Van
het oorspronkelijke hotel-restaurant ‘La
Petite Venise’ - in de volksmond beter
bekend als ‘het
wit kasteeltje’ - tot
het vakantie- en
opleidingscentrum
‘Rerum Novarum’
en tenslotte de
oprichting van het
Elewijt Center.

“Alles begon
met die plastic
wasmand…”
Bert Vanhorenbeeck
onthult enkele
verrassingen bij zijn
boekvoorstelling.

Wil je graag weten hoe het nu precies
zit met de mooie Hélène Fourment,
waar het Hof van Overbeke zich werkelijk bevindt of wil je een glimp opvangen van het authentieke interieur van
het Steen? Of ben je geïnteresseerd
in de historiek van het Elewijt Center?
Meer info hierover én andere onthullingen vind je terug in Berts dubbelboek.
Door de massale opkomst bij de boekvoorstelling in het Elewijt Center is het
masterpiece voorlopig uitverkocht. Maar
contacteer gerust De Semse voor een
exemplaar op www.desemse.be.
Tekst: Kim Willems, foto: Paul Van De Velde

het Rubenskasteel. “Nog niet alle documenten zijn ontcijferd en onderzocht. Ik
wacht dus vol spanning op meer. Er zijn
nog enkele lacunes in de geschiedenis van het kasteel en hopelijk vallen
nu alle puzzelstukjes op hun plaats.
Geschiedenis is immers geen exacte
wetenschap. Wat nu is, kan er morgen
misschien niet meer zijn. Ik wil het verhaal dan ook neerschrijven zodat het

Inderdaad, het bleef niet bij dat ene
thema. Het andere historische thema in
zijn dubbelboek gaat over de geschiedenis van het Elewijt Center en is getiteld ‘Kroniek van een wit kasteeltje’.
In het Elewijt Center bevindt zich het
vormingscentrum van ACV-CSC Metea.
Als jarenlange vertegenwoordiger van
het ACV was Bert dan ook de ideale
man om de interessante historiek van
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De leerlingen van de Vrije
basisschool Tuimeling we
rden de
eerste schooldag opgewa
cht door hun leerkrachten
in middeleeuwse outfit. Via de op
haalbrug stapten ze het nie
uwe
schooljaar in. De speelplaa
ts had nog meer verrasse
nd
s in
petto. Tijdens de vakantie
werd er een grote houten
speelburcht
opgetrokken waarmee de
speelkansen buiten sterk
toenemen.
In een ludiek toneeltje van
de leerkrachten werd de bu
rcht in
bezit genomen. Karrewiet,
het jeugdjournaal van Ketne
t , had er
ook oog voor. (tekst/foto: JD
)

egem
Aan de gemeentelijke sporthal van Epp
ybaltororganiseerde Zenneblok een jaarlijks volle
deel.
er
en
nam
gen
nooi voor amateurs. Tien ploe
en
st
-Zem
De finale werd een treffen tussen Oud
st. Het
Waterleest en gewonnen door Oud-Zem
tornooi.
het
ns
tijde
set
team verloor geen enkele
Zenneblok
van
Voor de derde plaats won Team Neig
met 2-1. (tekst/foto: JD)

De derde editie van Verrekijker, een zinnenprikkelen
d feest vol wereldse ontmoetingen, kreeg heel wat
bezoekers aan de
Schranshoeve. Lokale verenigingen en Zemstenaars
die zich inzetten voor Noord-Zuid lichtten er hun werk
ing en acties toe op
creatieve workshops. Hun aantal medewerkers groei
t ieder jaar. Dimitri Leue en zijn familie Van Kapp zong
en er over sprookjes.
(tekst/foto: JD)
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Zaterdagavon
d 27 oktober
vindt voor de
keer de mee
14de
st griezelige
Halloweentoc
plaats in Wee
h
t
rde en Eppeg
em. Een gedurfd en huiv
eringwekken
d parcours va
km langs do
n5
nkere wegen
vol met grieze
gedrochten e
ls,
n monsters.
Om 18 uur ko
de demonen
men
uit hun schuilp
laatsen. De to
wordt afgeslo
cht
ten in het grie
zelcafé in de
parochiezaal
in Eppegem.
Info: faceboo
Halloweentoc
k van
ht Weerde. (fo
to: Glenn Pieka
erts)

beeck, André
verzamelden Bert Van Horen
Op zaterdag 15 september
ristian
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en Jaak Janssens in café
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Van
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om spelers te
len uit de tijd van toen en
om hun ervaringen te vertel
sels, notities,
b je nog foto’s, krantenknip
He
.
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en
nn
herke
iltje naar
halen? Stuur dan een ma
ver
,
en
eld
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vid
s,
ine
az
clubmag
o3000@hotmail.com
Martijn Van den Berg: martin

Foto’s: Jean Andries

digen die
Hondenweer was het, maar toch waren er nog moe
op de hondensamen met hun hond de regenvlagen trotseerden
enwandehond
el
babb
en
wandeling van Vlam. De 4de Knabbelertjes
proev
ling is genieten voor de honden en hun baasje met
goede doelen:
onderweg. De opbrengst wordt verdeeld onder drie
en een Sportde vzw Pulmonale Hypertensie, de vzw Windkracht
rolstoel voor Elke. (tekst/foto: JD)
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Jonge tennisbelofte Maxime
Dierickx is vorige maand Vlaams
kampioen J11/2 Ethias tour 2018
geworden. Maxime werd op basis
van zijn prestaties afgelopen
zomer (11 tornooien gespeeld,
waarvan 10 gewonnen) geselecteerd om deel te nemen aan het
Vlaams kampioenschap. Hij traint
gemiddeld zeven uur per week
in tennisclub Het Zeen in Sterrebeek. Naast tennis speelt hij ook
nog voetbal bij de U12 van KFC
Eppegem.

Toogkletsers Elewijt debuteerde op de Laar Cup en
haalde de halve finale van de Europa League. Niels De
Craecker deed zijn bijnaam ‘Beast’ alle eer aan met twee
loeiers in de winkelhaak. Boven: Niels De Craecker, Yannick Muls, Martijn Van den Berg en Sam Lesage. Onder
Donovan Mazzoni, Michael Storms, Wietse Merckx, Kevin
Brondel en Jannick Weymans.
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Foto’s: Jean Andries

De eerste thuiswedstrijd van
KCVV Elewijt is traditionee
l vrouwendag en de
meisjes waren talrijk aanw
ezig. Hapjes en cava ontbr
aken niet. De eerste ploeg
won tegen Delta Londerzee
l en de sfeer was optimaa
l. Een groepsfoto mocht
uiteraard niet ontbreken.

Eppegem. “ZeRo Skip is een sportZeRo Skip in actie tijdens “Verrekijker” in
perfect gecombineerd worden, zowel
club waar plezier, bijleren en prestatie
nevenactiviteiten. Samen springen
tijdens de trainingen als tijdens de vele
we het nieuwe seizoen in!”, zei Sara.

Op het parochierestauran
t van Zemst is het ieder jaa
r genieten. De vele
helpende handen maken
het tot een succes. Met de
opbrengst wordt de zaal
gerenoveerd: nieuwe verwa
rming, ramen en sanitair.
Op
het restaurant worden ook de winnaars van
de wandel-fotozoektocht
’De parochie leeft’ bekend
gemaakt. Christel Van Cauw
enberg kaapte de hoofdpri
js weg. (tekst/foto: JD)
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Foto’s: Jean Andries

Marijke Pots en Sara Pieters brachten op zaterdag 15 september meer dan 1500 Zemstenaren op de been voor “World
Cleanup Day”. Samen ruimden de Zemstenaren maar liefst 1.700 kg zwerfvuil op. Na afloop verzamelde een groep fiere
werkers bij het samengebrachte zwerfvuil op het Plein van de Verdraagzaamheid.

Hélene Kerklaan uit Elewij
t wist
een fantastische prestatie
neer
te zetten in de triatlon van
Mechelen. De moeder van Ma
rtijn
Van den Berg behaalde de
eerste plaats in haar leeftij
dscategorie op de 1/8e triatlo
n, ze
behaalde de finish na 1u49
.

zich in Laar. “Na de ontDe dames van FC Zemst amuseerden
nieuw seizoen, waar
spanning volgt de voorbereiding van een
met een nieuwe titel er
we ons andermaal willen doen gelden
foto: Cato Peeters, Tine
bovenop”, zegt Marijke Duverger. Op de
Dam, Wassila Nassif,
Sels, Ines Van de Voorde, Dagmar Van
Kirsten Grauwels, Elien
Marine Patesson, Sofie Van der Borght,
De Jaeger en Marijke Duverger.
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Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag

Walter De Kok

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959

Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst
Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53
walterdekok@telenet.be

Buitenschrijnwerk
Verdeler Solero parasols - www.parasols.nl

Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

GARAGE

Maurice
VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

info@b-paint.org
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Foto: Jean Andries
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Benny haelwaeters

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

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

ne femme fatale, zo noemde Esmeralda zichzelf. Amper 50 en al
drie mannen versleten. Nummer één, Jacky, een gefortuneerde
vijftiger met villa aan de Côte d’Azur. Gokken en grote sier maken
in Monte Carlo was zijn leven… geweest. Want een hartinfarct op zijn jacht,
toen ze op weg waren naar Corsica, was hem fataal geworden. Esmeralda
was toen 25. Met de klap kwam zij in het bezit van een Ferrari, een jacht,
een appartement in Parijs, een villa in Monaco en een wijndomein in
Saint-Emilion. Werken hoefde niet meer. Ze genoot met gulle teugen
van het rijke leven. Alle dagen wijn, sloten champagne en aan one night
stands geen gebrek. Acht jaar hield ze het vol. Tot Edouard in haar leven
kwam. Een gescheiden, wegkwijnende eenzaat. Een beetje een zielenpoot, een meelijwekkende loser. Die meer leefde van de ziekenkas en
de dop dan van werk. Trouwens, waarom zou hij nog, met Esmeralda
aan zijn zij? Soit, zij zag hem graag en wou een kind van hem. Toen er na
eindeloos proberen nog steeds geen schot in de zaak kwam en het aan
Edouard bleek te liggen, belandde hij in een diepe depressie. En enkele
maanden later in een ravijn, toen hij met zijn koersfiets in de afdaling van
de Col d’Eze van de Haute Corniche dook. Wellicht bewust, want rechtdoor
in een flauwe bocht, maar zonder helm. En die droeg hij anders altijd.
Esmeralda ging door de hel. Geld genoeg, maar geen geluk. Zuid-Franse
eenzaamheid en veel verdriet dreven haar terug naar België, naar Zemst.
In het overjaarse huisje van haar grootouders. Vanwaar ze weer contact
zocht met haar vrienden en vriendinnen van weleer. Ze genoot van de
dorpskroeg en van de keuvelende wachtrijen bij de slager. Nog meer toen
ze de tattoos zag op de bangelijke bicepsen van Gerhard. Opgegroeid in
Arolsen. Papa militair, hij ook (para), met een voorliefde voor heavy metal,
liefst van al nog Rammstein! Hij knapte met liefde haar knusse nestje
op. zij knapte er ook van op. Maar Gehrard had nog een grote liefde. Met
zijn Beierse bolide vlamde hij vaak richting München. Esmeralda bleef
steeds vaker alleen thuis. Noch de muziek, noch de snelle vaarten op de
Autobahn konden haar bekoren. Op een blauwe maandag keerde hij niet
meer weer. Agenten brachten haar het droeve nieuws. Een brugpijler ter
hoogte van Aschaffenburg was hem fataal geworden. Wellicht in slaap
gevallen. Esmeralda was aan de trieste tijdingen gewoon geraakt, al ging
er nu een zucht van opluchting door haar heen. Op naar nummer vier
dan maar. Misschien een Zemstenaar? Hij weze bij deze gewaarschuwd.

Alex Lauwens
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From Weerde with love…
WEERDE - Op zondag 7 oktober opent het grondwitloofseizoen met een groots Witlooffeest. Plaats van
de actie is de boerderij van Jos en Thomas Cools in Weerde, waar al vier generaties lang het authentieke Brussels lof op de traditionele wijze gekweekt wordt. Wat maakt dit witte goud zo bijzonder? Wij
vroegen het aan Thomas Cools:
“ B r u s s e l s
Grondwitloof” is
sinds 2008 een
Beschermde
Geografische
Aanduiding (BGA),
een
Europees
label voor streekproducten.
Je
krijgt het label als
je aan drie voorwaarden voldoet:
je kweekt de wortels met zaden die
je zelf hebt geteeld
en geselecteerd.
De witloofwortels worden ingetafeld in
de volle grond en de witloofkroppen
worden volledig afgedekt met dekgrond. Daardoor wordt de krop vaster en
de celstructuur fijner. Het zorgt ook voor
een typische smaak.
Tenslotte moet je boeren in een specifieke, afgebakende regio tussen
Mechelen, Brussel en Leuven.
Wat is het verschil met hydrocultuur en Brabants grondwitloof?
Brabants grondwitloof is meestal uit
hybride zaden die de kwekers aankopen, niet uit zelfgekweekt zaad. De wortels gaan ook terug in de grond, maar
er wordt geen dekgrond over gelegd.
Bij hydrocultuur groeit de krop in een
bak met water waaraan alle voedingsstoffen worden toegevoegd. De krop is
meestal losser en ‘properder’. Er is ook
minder verlies aan.

Jullie zijn dus eigenlijk de bewaarders van een authentiek, traditioneel produkt en zijn teeltwijze?
Wij zijn hiermee al bezig sinds mijn
overgrootvaders tijd!
We houden vast aan de traditionele
golfplaten op het veld, omdat dan in
de zomer de elementen vrij spel hebben en de grond meer levend blijft.
Witloof wordt ‘geforceerd’ door op de
wortel een krop te kweken door het toevoegen van warmte. Vroeger liepen er
buizen met warm water door de grond
onder die golfplaten, nu hebben we
elektrische verwarming. We zijn aan het
bestuderen of we een windmolen met
warmtepomp kunnen installeren, dan
zijn we minder afhankelijk van de prijsstijgingen op de elektriciteitsmarkt. Je
hoort het: we willen moderne technologie combineren met het instandhouden van traditie!

Wat gebeurt er
allemaal op 7
oktober tijdens
het Witlooffeest?
Vzw
Brussels
Grondwitloof,
Gemeente Zemst
en
Toerisme
Vlaams-Brabant
slaan de handen
in elkaar ter promotie van het witte
goud. Daaronder
valt niet alleen
witloof, maar ook
asperges en witbier. ’s Morgens is het
lintjesknippen en speeches geblazen
en dan komt de eerste krop uit de
grond.
De leuke activiteiten voor iedereen
beginnen om 13 uur. De familie De
Greeff zorgt voor twee paardentrams
van de parking tot hier. De SintSebastiaansgilde organiseert een
schieting ‘Witloof, een schot in de roos’
op liggende wip, gelukkig niet met echt
witloof, dat zou zonde zijn.
Plattelandsgidsen geven uitleg over de
verschillende fases van de teelt en er
zijn proevertjes van soep en hapjes op
basis van grondwitloof. Oja en het hindernissenspringkasteel niet vergeten!
Plaats van het gebeuren:
Hauwlandweg 1 in Weerde (aan
de Weerdemolen) Parking aan de
Damstraat
Tekst en foto: Ilse Vandevelde
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Never Trust A Skinny Chef
WEERDE – Van 18 tot 25 september was het de Week van de Duurzame Gemeente. Alle deelnemende
gemeentes moesten de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN in de kijker zetten. In
Zemst deden ze dat door voor elke doelstelling één Duurzame Held in de kijker te zetten. Ik ging op
bezoek bij Laurence Herman van de foodtruck: Laurence Cooking, Never Trust A Skinny Chef!
Laurence is tot Duurzame Held verkozen
om verschillende redenen. Ze is vrouwelijke CEO, maakt gebruik van verse, lokale
en biologische producten én ze zet aan
tot minder afval. Hoe? Haar eten haal je

Aanschuiven voor de
lekkere, duurzame hap
van Laurence aan de
kerk in Weerde.

af in herbruikbare en/of recycleerbare
verpakkingen. Breng je de glazen bokalen de volgende keer weer mee, dan krijg
je statiegeld terug én ook wie zijn eigen
potjes meebrengt, krijgt een duurzaamheidskaart. Na zeven stempels word je
beloond met een leuke tote bag of een
gratis dessert.
Vier jaar geleden verhuisde Laurence
met haar gezin vanuit Laken naar

Weerde. Op zoek naar een woonst in
het groen bleek onze gemeente de
perfecte locatie te zijn. Toen ze 40 werd,
begon het te kriebelen om eindelijk
iets met haar grote passie, koken, te
doen. Ze trok voor drie
jaar naar een school in
Namen en studeerde af
als chef. In een restaurant werken zegde haar
niet zoveel, ze wou liever
dichter bij de klant kunnen zijn. Wat startte als
chef aan huis groeide in
een mum van tijd uit tot
een hippe foodtruck, een
klein restaurant op wielen dus.
Die foodtruck rolt tot
bij je thuis (of tot aan
je feestlocatie uiteraard) met een menu op
maat, maar je kan haar
ook twee keer per week
met haar foodtruck in
de buurt vinden. Geen
zin om te koken? Schuif aan en je kan
meteen beginnen smullen! Het aanbod
is elke keer verschillend, ze kookt traditionele schotels met een twist, maar
even goed wereldkeuken. Het menu is
afhankelijk van de markt. “Ik neem niet
de ingrediënten die ik nodig heb, maar
ik beslis ter plekke wat er lekker uitziet
en daar kook ik mee. Je kan er zeker van
zijn dat de ingrediënten elke keer vers
zijn, ik gebruik niets uit de diepvries. Ik

kies waar mogelijk bio, maar niet altijd,
want bio wil niet altijd zeggen dat het
uit de streek komt en voor mij primeren lokale producenten. Ik heb ook een
warm hart voor het milieu, afvalbeperking vind ik dan ook heel belangrijk. Het
is niet altijd makkelijk om met glazen
potten en zo te werken, maar makkelijk interesseert me niet, ik maak good
food for good people”, vertelt Laurence
me enthousiast terwijl ze me een overheerlijke brownie toestopt.
Vanwaar de leuke naam wil ik nog weten?
“Naast de foodtruck organiseer ik ook
workshops en geef ik les. Op een dag had
ik een Amerikaans koppel in de keuken
en ze zeiden me in shock ‘So much butter?!’ en toen flapte ik eruit ‘look at me!
Never trust a skinny chef’” lacht Laurence.
Zin om Laurence haar kooktalenten
eens te proeven? Zoek via Facebook naar
Laurence Cooking, Never Trust A Skinny
Chef en ontdek er alle mogelijkheden. Je
kan haar ook bereiken via 0472/19.15.81
of
loherman9@gmail.com.
Op maandag staat ze aan de kerk in
Hofstade en op dinsdag aan de kerk
in Weerde, telkens van 15u30 tot 19u.
Het menu kan je op voorhand bekijken
via Facebook of laat je verrassen op
het moment zelf. Elke week staan er 1
soep, 1 voorgerecht, 2 hoofdgerechten,
2 desserten en 1 wrap op het menu! En
ook voor kerst heeft ze heel wat lekkere
suggesties in petto!
Lees verder op pagina 39
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De overige 16 lokale duurzame helden van Zemst

Mark
Van
Eeckhout werkt
samen met lokale
boeren en molenaar om zijn korte
keten brood te
bakken en schakelt
bovendien
ecokoeriers in om
het brood tot bij de
klant te brengen.

oms zet
Thomas D n vzw
t zij
samen me
ed kinSportsmind
en zonderen met
ing aan
der beperk
g.
tot bewegin

JNM
N
beestig WB: een
e je
ugdbe
weging
d
voor de ie zich inzet
natuur
.

Descheemaeker
Kristof
van Klimaan, een gloednieuwe
burgerbeweging die investeert
in hernieuwbare energie.
ir
wers, directrice van Fa
Viviane Hoppenbrou
en
rnel, waar ze zich inzett
Trade school GBS De Pimpe
rlijke speelplaats inrichten
voor Mali-Kanu, een natuu
l
-taal (een gesproken taa
én hun leerlingen SMOG
baren) leren.
met ondersteuning van ge

Niet op de foto, maar even actief als
duurzame helden:
Milou Cools richtte de pamperbank op,
waar je je overbodige luiers kan binnenbrengen en waar mensen die het nodig
hebben goedkoop luiers kunnen aankopen.
Scouts Elewijt ging duurzaam op
kamp, want de oudste groepen trokken
met de fiets naar het kampterrein, ze
wasten af met Ecover, ze gebruikten
een pompsysteem om zich te wassen
i.p.v. in de beek te springen, dronken
kraantjeswater i.p.v. flessenwater en ga
zo maar door.
Greet De Boeck is een vrouwelijke
CEO die in haar kribbe de kindjes eerlijke en duurzame voeding voorschotelt.
Bovendien was ze vrijwillige helper bij

het repaircafé van de gezinsbond waar
je kapotte spullen kon laten repareren.
Steven Beddegenoodts, voorzitter
van de Budohal, laat heel wat sportverenigingen van zijn vernieuwde infrastructuur genieten.
Anneke Vanovermeire leest voor
aan anderstaligen en helpt zo hun
woordenschat uit te breiden, deelt soep
uit aan wie het nodig heeft en zet zich
in bij Natuurpunt.
Geoffroy Wolters, campingeigenaar
van kijkdorp Felix Cottage Club die met
zijn tiny houses de bouwvorm van de
toekomst lanceert: kleinschalig, budgetvriendelijk en energiezuinig.
Marina De Vulder, voorzitster van
KWB Zemst, zamelt oude gsm-toestel-

Steven Pauwels, direc
teur
van de stichting Praes
ens
foundation die middelen
inzamelen om mobiele gezo
ndheidszorg tot bij kans
arme
mensen in ontwikkeling
slanden te brengen.

len in om de grondstoffen te kunnen
hergebruiken.
De
gemeentelijke werkgroep
Energie heeft hard gewerkt om de CO2uitstoot in Zemst te verminderen en deed
dat zo goed dat ze nationale winnaar
werden van de wedstrijd save@work.
Filip Huybrighs, een plogger die tijdens het sporten afval opraapt en zo de
buurt mee proper helpt te houden.
Frank Leys, een buurtbemiddelaar die
buren helpt om hun problemen op te
lossen en de relaties onderling verbetert. Ook als plattelandsgids laat hij ons
bewust worden van de oorsprong van
onze voeding.
Tekst: Ellen Van de Wijgaert,
foto's: Ellen Van de Wijgaert & Jean Andries
39

okt2018.indd 39

27/09/2018 22:42:05

Zemstenaars bij de US Air Force in WO II
ZEMST-LAAR - Een stukje onbekende of vergeten plaatselijke geschiedenis brengt Benny Vleminckx
weer tot leven in een boek. Het boek belicht de inzet van de Zemstse soldaten die in de periode mei
1945 – mei 1946 dienst deden bij de Amerikaanse Luchtmacht.
Benny, wat zette jou aan tot het
schrijven van het boek?
Mijn vader zaliger vertelde mij tijdens
mijn jeugdjaren regelmatig over zijn
legerdienst bij de “Amerikanen”. Zelfs
enkele dorpsgenoten en legerkameraden werden in zijn verhalen gedetailleerd besproken. In het derde studiejaar
in de gemeentelijke basisschool van
Zemst-Laar kreeg ik les van meester Roger Van Kerckhoven. Hij kon zeer
enthousiast boeiende verhalen vertellen
tijdens het vak geschiedenis. Hierdoor
werd geschiedenis meteen mijn uitgesproken lievelingsvak. Meester Roger
was een vakkundig en gepassioneerd
heemkundige, die vele aspecten van
de Zemstse geschiedenis heeft neergeschreven in talrijke publicaties, waar
ik uiteraard dol op en gefascineerd door
was. Een jaartje geleden in de zomermaand augustus, kreeg ik terug het
sigarenkistje in mijn handen, waarin
mijn vader onder meer zijn soldijboekje
en zijn legerfoto’s had bewaard. Al deze
elementen leidden ertoe dat ik plotseling op het idee kwam om een boek te
schrijven dat gebaseerd is op historische
feiten met Zemstenaars in de hoofdrol.
Hoe ben je tewerk gegaan?
Ik liet mij inspireren door talrijke boeken,
films en documentaires over de Tweede
Wereldoorlog, waarin de aanleiding tot
het conflict en de krijgsverrichtingen tot
in detail beschreven of verfilmd werden.
Zo bracht de beroemde filmregisseur
Steven Spielberg in coproductie met een
andere Hollywood legende Tom Hanks
in 2001 de tiendelige televisieserie

Band of Brothers uit. Het verhaal begint
met de training in Amerika voorafgaand
aan de landing in Normandië en eindigt in het Adelaarsnest van Adolf Hitler
in de Beierse Alpen in Berchtesgaden.
Uitgerekend het traject van Normandië
tot Berchtesgaden vormt ook voor een
stukje het decor
waarbij een aantal Zemstenaars
anno 1945-1946
p e r s o o n lijk
betrokken
geraakten. Na
wat opzoekwerk
vond ik heel
wat familieleden terug van
deze soldaten.
Een
aangename verrassing was ook het
feit dat naast al
die legerverhalen er ook heel
wat interessant fotomateriaal bleek te
bestaan.
Waarom heb je dit boek geschreven?
Het boek brengt het verhaal van enkele
Zemstse jongens die rond de jaren
twintig van vorige eeuw geboren werden. Hun jeugd werd abrupt verstoord
door de grote wereldbrand. Als soldaat
belandden ze in een wereldoorlog die
naar zijn einde liep. Ze maakten deel uit
van de geallieerde bezettingstroepen in
Duitsland in de periode 1945-1946. Ze
stonden mee aan de bakermat van het

huidige ééngemaakte Europa dat vrede
kent en waarbij er geen plaats meer is
voor de jarenlange vete en vijandschap
tussen Frankrijk en Duitsland. In tegenstelling tot de vele boeken, tv-programma’s en films waarin meer dan terecht
de herinnering levende gehouden
wordt aan allen
die een actieve
rol speelden in
die periode, blijft
de
verdienste
van de mensen nadien wat
onderbelicht.
Het boek vangt
die lacune op
en brengt ode
aan de inzet van
onze jongens.
De Zemstenaars
die hun legerdienst deden bij
de Amerikaanse
luchtmacht in
1945 – 1946 leverden elk op hun manier
een waardevolle persoonlijke bijdrage
aan de totstandkoming van een België
en Europa zoals we dat nu kennen. Wij
zijn hen blijvend respect en grote dankbaarheid verschuldigd. Door dit boek te
schrijven heb ik een bepaalde voldoening en hoop ik hiertoe mijn steentje
te hebben bijgedragen. Het boek zal
worden voorgesteld op donderdag 18
oktober om 19u30 in de lokalen van de
Semse en kan men daar ook te allen
tijde bestellen of via de website van de
Semse.
Tekst: Karin Andries, cover: Benny Vleminckx
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Centrum voor gezond
afslanken, spierversteviging
en conditietraining

Boek NU jouw GRATIS
Proefbeurt !
Maak een afspraak via
een telefoontje of
mail..
Centrum voor gezond
afslanken, spierversteviging
en conditietraining

Boek NU jouw GRATIS
Proefbeurt !
Maak een afspraak via
een telefoontje of
mail..
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Tramalant 50 jaar jong!
ZEMST – Een halve eeuw oud en nog geen rimpel te bespeuren, geen pijltje grijs haar en een oogverblindend strakke lijn. Onmogelijk? Wél mogelijk! Jeugdclub Tramalant is vijftig jaar jong en bruist nog
altijd van energie. Tramalant viert zijn vijftig lentes met een heus galabal in de Melkerij. Al wie in Zemst
en omstreken ooit vrolijk jong was weet meteen waarheen op zaterdag 17 november!

Jeugdclub Tramalant werd geboren in Tramalanters er zo uit: vrolijke grijns
het magische jaar 1968. De swinging om de mond, lichte twinkel in de ogen,
sixties! Flower power en hippies! Mei eeuwig jong.
’68! Een tijd van revolutionaire veran- Om de vijftig kaarsjes in stijl uit te bladeringen. Ideaal moment om ook in zen werd een feestcomité opgericht
Zemst iets op poten te zetten dat tot van oud-voorzitters en medewerkers.
de verbeelding spreekt, moet Flor Van Zij boksten een programma in elkaar
de Sande gedacht
hebben. De legendarische peetvader van
de Zemstse jeugd riep
enkele jonge wolven
bijeen en die maakten de droom waar:
Tramalant werd een
tweede thuis voor jongeren vanaf zestien
jaar. De jeugdclub zag
alle soorten jonge
snuiters de revue passeren en overleefde elk
muziekgenre: van punk
over new wave en disco
Tramalant, al een halve eeuw een begrip
voor de jeugd van Zemst en omstreken.
tot grunge, black metal
en hiphop. Generaties
na elkaar beleefden er de tijd van hun om u tegen te zeggen. Comitévoorzitter
leven.
Birger Debacker geeft tekst en uitleg:
De oprichters van Tramalant zijn “We starten de feestavond in de Melkerij
inmiddels grijze wolven die op het rond 19 uur. Eerst is er een receptie,
perron staan van tram 7. Andere met de nodige hapjes en drankjes.
Trammekes zijn nu pronte madam- Daarna nodigt oud-voorzitter Philippe
men van 44 of stevige venten van 36. Ackerman enkele historische figuren
En elk jaar opnieuw komt een nieuwe van Tramalant uit op het podium. Rond
meute jonge volbloedhengsten aan- 21.30 uur is het tijd voor een optreden
gestormd om de boel over te nemen. van covergroep DSO Music en later op
Maar of ze nu 25 of 57 zijn, je haalt de de avond nemen notoire deejays als

C-Man en D-Rub de ambiance over. De
hele avond door worden de voorbije vijftig jaar tot leven gewekt met oude foto’s,
affiches, nummers van het legendarische clubblad Venus, en nog veel meer
oude herinneringen.”
Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries

Praktische info
• Wanneer? Zaterdag 17 november
vanaf 19 uur
• Waar? De Melkerij
• Inkomkaarten te koop in jeugdclub Tramalant, sporthal Zemst,
cafés De Kroeg in Zemst en De Rut
en Schoon Zicht in Weerde
• Inschrijven kan ook via
www.tramalant.be
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Louisa, zilveren voorzitster van ziekendag
ZEMST - In de parochiezaal van Zemst-centrum kwamen een honderdtal deelnemers samen voor de
jaarlijkse gemeentelijke ziekendag. Dat is mogelijk door de niet aflatende inzet van voorzitster Louisa
Silverans, die de samenkomst al 25 jaar organiseert.
Doel van deze samenkomst is langdurig
zieken en ook ouderen van +85 samen
te brengen om de vereenzaming en het
isolement waarin ze dreigen terecht
te komen te doorbreken. Louisa was
25 jaar geleden de initiatiefneemster
daarvoor. Op de samenkomst werd ze
door de aanwezigen onthaald op een
warm applaus en verrast met een grote
taart. En bij het afscheid waren er ook
pralines voor alle aanwezigen.

Louisa (midden)
betrok Godelieve (links) en
Maria mee in de erkenning.

De mensen van ‘De Brug’
Eigenlijk was het nooit de bedoeling dat
ze dit 25 jaar zou doen. ”Toen de autosnelweg E19 aangelegd werd, viel een
groot deel van de wijk De Brug in de
onteigeningsplannen. De buurtbewoners moesten noodgedwongen andere
oorden opzoeken en verloren het contact met elkaar. Op vraag van enkele
ouderen heb ik toen een eerste reünie
georganiseerd en dat initiatief is door
de Ziekenzorgkernen van Groot-Zemst
(nu Samana) overgenomen.”

Een lach en een traan

Toekomst is onzeker

Louisa beperkt zich niet tot die jaarlijkse bijeenkomst. Ze gaat ook mee
met de Christelijke Mutualiteit (CM) op
vakantie om een handje te helpen.
”Voor mij is dit een bron van vreugde
en geluk. Je kan beter geven dan hulp
te moeten krijgen. Een lach en een
traan van die mensen geeft mij extra
levenskracht.”

De zilveren jubilaris wijst graag op de
hulp die ze daarbij krijgt van Godelieve De
Bakker en Maria Solie, twee verdienstelijke
zielsgenoten die altijd klaar staan. Hoe het
in de toekomst verder moet, is nog onzeker. De werking in de kernen loopt terug
en de huidige ‘trekkers’ zijn niet meer van
de jongsten. “Daar gaan we eens goed
over nadenken. Geëngageerde nieuwe en
jonge mensen zijn heel welkom.”
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.
www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61
info@uitvaartzorg-verheyden.be
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen-, vloer- en
tegelwerken
Zemstsesteenweg 87
1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60
GSM: 0476 21 81 60
www.vloeren-mvs.be
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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Sjotten is tof
Het driedaagse jeugdtoernooi van FC Zemst was een
groot succes met een 60-tal
ploegen. De weermaker was
van de partij, er waren talrijke voetballiefhebbers en
sympathisanten en de ploegen zorgden voor sportieve
en leuke wedstrijden. “Alle
ploegen waren winnaars”, zei
manager Jurgen Deman.

De U8 van FC Zemst kon rekenen op talrijke enthousiaste supporters. “De groepssfeer is top. Iedereen
krijgt speelgelegenheid en ze tonen dat ze iets in
hun mars hebben. De spelers komen steeds met
de glimlach naar de trainingen en wedstrijden en
gaan tevreden naar huis”, zegt trainer Bart Francis.
Op de foto: Ramses Dries, Lena Callens, Lenn
en Finn Beyloos, Runne Pauwels, Mano Van den
Berghe, Arthur Sprengers, Sander Knuts, Maarten
Lambrechts en Mattis Francis met supporters.

Elfde jeugdstage van SK Laar en elfde keer een groot succes. Een 80-tal jeugdspelers van 6 tot 15 jaar, o.l.v. jeugdvoorzitter
Bart De Turck, beleefden onvergetelijke dagen en dat moest eindigen met een groepsfoto. Iedere speler kreeg na afloop een
voetbaltruitje en een ploegfoto. Trainers, begeleiders, werkers in de keuken en moeders poseerden graag mee.

Tekst en foto’s: Jean Andries
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Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
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Davidsfonds Elewijt viert 75 jaar
ELEWIJT - Tijdens de voor het verenigingsleven moeilijke jaren van de Tweede Wereldoorlog werd Davidsfonds Elewijt opgestart, nu exact 75 jaar geleden. Dat moet gevierd worden. Alles begon in Elewijt
op 10 mei 1943, toen René De Weerdt het initiatief nam om een Davidsfondsafdeling op te starten met
pastoor Dubois (begaan om het culturele welzijn van zijn parochianen) als voorzitter, Jean De Broeck
als ondervoorzitter en hijzelf als secretaris.
Erevoorzitter Paul Van Boxstael: “30 leden
bekrachtigden in de beginjaren hun lidmaatschap door een boekenaankoop. De
daaropvolgende jaren steeg het ledenaantal licht en werden de eerste activiteiten georganiseerd, waaronder een
voordracht door Ernest Claes. Ook werd
steun verleend aan de bibliotheek. Eind
jaren vijftig tot begin zestiger jaren was er
buiten het boekenaanbod weinig activiteit,
tot Pol Berbé en Roger De Broeck samen
met Michel Geerts en ikzelf, in 1968 het
heft in handen namen en een doorstart
van de Elewijtse afdeling realiseerden.
In 1969 stond de teller al op 80 leden. In
1971 overschreden we de kaap van 110
actieve leden. Per jaar werden tot 13 activiteiten georganiseerd, gaande van ‘cultuur onder de kerktoren’ (bijvoorbeeld de
boekenbeurs) en culturele weekends in
samenwerking met andere plaatselijke
organisaties tot meerdaagse uitstappen
en fietstochten. En dat gaat de jongste
jaren steevast door. Bekende namen
uit die tijd passeerden de revue: Jos
Ghysen, Marc Galle, Gaston Durnez, Tine
Ruysschaert …”

Davidsfonds Elewijt leeft!
Huidig voorzitter René Vandermosten
vertelt honderduit: “Davidsfonds Elewijt
houdt niet alleen de vinger aan de
pols van grote culturele tentoonstellingen in de omliggende steden, maar
we bezoeken ook vaak niet of minder
gekende pareltjes, zoals gasthuis Notre
Dame à la Rose in Lessines, Art Center
Hugo Voeten in Herentals, de wintertuin

De bestuursploeg in volle voorbereiding van
de jubileumviering op 20 oktober. Vlnr. Lieve
Christiaens, François Boonen, Anne Philippart,
Paul Vanmeerbeeck, Leen De Smedt, René
Vandermosten, Ronald Blanckaert. Ontbreekt
op de foto: Paul Van Boxstael.

van de Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw
Waver, de Solvay-bibliotheek in Brussel
en zoveel meer. Ook bedrijvenbezoeken
als de brouwerij van Haacht, krantenuitgeverij VUM en de vroegmarkt van
Brussel hebben de laatste decennia
vaak op de agenda gestaan. En als
Vlaamsvoelende vereniging doen we
natuurlijk ook vaak Brussel en Wallonië
aan met een Vlaamse aanwezigheid! Eén keer per jaar, voor verdere of
gecombineerde bestemmingen is er
een busuitstap.”
In de wintermaanden valt Davidsfonds
niet in winterslaap, maar gaat de voorrang naar voordrachten (journalist Peter
Verlinden, auteurs Brigitte Raskin, Steph
Goossens, …), al dan niet in samenwerking met andere verenigingen
(KWB, Semse, …). Ook de Nacht van de
Geschiedenis kan steevast op de hulp
van het Davidsfonds rekenen. En het
nabije Mechelen komt ook geregeld in
het vizier, zoals met bezoeken aan de
beiaardschool, de manufactuur De Wit,

het aartsbisschoppelijk paleis enzovoort.
In Elewijt wil het Davidsfonds in de
toekomst trouwens de samenwerking
met enkele partners opvoeren, onder
meer met familiegenoot Davidsfonds
Zemst, Eppegem, Laar, maar ook met
andere verwante verenigingen, zoals de
Semse, KWB Weerde, de gemeentelijke
bib.

En dat moet gevierd worden
Het jubileumjaar gaat niet onopgemerkt voorbij natuurlijk. De 75 jaar worden gevierd in het Elewijt Center op 20
oktober 2018 met een jubileumzitting
met een vleugje muzikale omlijsting,
een aantal gastsprekers en daarna
voor de leden een feestbanket.
Meer info over het jubileumjaar of over
het lidmaatschap of jaarprogramma
kan je krijgen na een mailtje naar
davidsfonds-elewijt@telenet.be of op
de minisite www.elewijt.davidsfonds.be.
Tekst: Bart Coopman, foto: Jean Andries.
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Goed verstopt!
De leeshond verstopte zich twee maal
in de Zemstenaar vorige maand. Hij
deed erg zijn best, maar Noortje Loockx
uit Elewijt vond hem toch. Noortje was
dolblij met haar overwinning. Ze nam
nog maar voor de eerste keer deel,
maar zocht wel al elke maand naarstig
mee. Nu waagde ze haar kans, omdat
ze wist dat de leeshond bij Villa Maria
moeilijk te zien was.
Noortje is een vrolijke vrouw. Ze is gebo-

ren in Weerde, maar nu woont ze
in Elewijt. Ze is getrouwd en heeft
twee dochters. Noortjes grootste
passie is al 36 jaar haar werk:
de thuisverpleging. Ze heeft haar
hart verloren aan die job.
Ze vond twee leeshonden in het
warme septembernummer van
de Zemstenaar. De eerste vierde
de bekeroverwinning van VV
Elewijt op bladzijde 7. Een tweede
leeshond verstopte
zich op pagina 11
op het balkon van
Villa Maria. Proficiat,
Noortje, en veel plezier met je Z-cheques!
Wil jij ook mee zoeken?
Onze leeshond verstopt
zich elke maand op foto’s
in de Zemstenaar. De foto’s
van de rubriek ‘Onder de
Mensen’ tellen niet mee,
ook de cartoons niet.
Als je ook wil winnen, stuur
dan je antwoord met de

pagina(‘s) waarop onze leeshond deze
maand te zien is, naar ons mailadres
(leeshond@dezemstenaar.com) of geef
een geschreven antwoord af op het
gemeentehuis, in een bibfiliaal of in het
Hof van Laar. Vermeld ook steeds je naam
en je telefoonnummer zodat we je snel
kunnen bereiken voor een foto in onze
volgende editie. Inzenden vóór 14 oktober.
LS

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

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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Uitgebreide keuze aan monturen
Ogentest
Aanpassen van contactlenzen
Montage & herstelling in eigen atelier

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