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Aaaah, de lente is in het land.
Zemst fleurt op! Enthousiaste
fietsers, snelle joggers, slenterende wandelaars, blije
honden, fluitende vogels. En
daarbij horen ook: sneeuwklokjes en krokussen die uit
hun bol gaan, hier en daar
bomen en struiken die al
katjes dragen. Héérlijk!

huis?
Binnenkijken in jouw
al?

riek ‘binnenkijken’
Zag je onze nieuwe rub
erieurstyliste en neemt
Redactrice Katrien is int
stse huizen. Als leuke
graag een kijkje in Zem
enkele tips om je huis
extra geeft ze je graag
nóg mooier te maken!
w huis in dit magaWil jij wel eens met jou
dan een mailtje naar
zine pronken? Stuur
m.
info@dezemstenaar.co

En dan verschijnt het grote nieuws op
Facebook: de Crèmebar doet een eerste dagje open
op zondag 17 februari! Een wachtrij van 45 minuten houdt haast niemand tegen om het eerste ijsje
van het seizoen te gaan likken bij Helga. Met mijn
peuter van anderhalf zag ik het zelf niet zitten om
zo lang in de rij te gaan wachten. Wij trokken onze
tuin in. Ik maakte een hindernissenparcours met
boomstammen en planken, en we amuseerden ons
rot. Nova is een even grote natuurliefhebber als ik,
en riep “vogels!”. Wauw, een hele vlucht grote vogels
passeerde, en aan de manier van vliegen te zien, was
ik er zeker van dat het geen ooievaars waren. Zou
het kunnen dat het kraanvogels waren? Wow! Een
berichtje op de Facebookpagina ‘Zemst Leeft’ leerde
me dat sommige mensen dachten dat het gewoon
ooievaars waren, maar enkele kenners meenden
toch ook kraanvogels herkend te hebben.
Wat wonen we toch in een mooie en natuurlijke
gemeente! Zemst, waar kraanvogels overvliegen,
ooievaars op je dak komen zitten, zilverreigers zich
thuis voelen, fazanten door de weides rennen, vossen stoeien in de bossen (en misschien hier en daar
een kippetje opeten)... Er wordt zelfs voorspeld dat
binnen vijf jaar ook everzwijnen in onze gemeente
zullen opduiken!
Ik stel één ding voor: maak zoveel mogelijk foto’s
van al die mooie dieren, en stuur ze ons door voor
onze rubriek ‘Gespot’. Ik word spontaan gelukkig als
ik weer een mailtje zie binnenkomen met een leuke
foto!

Vruuger zaa de mense va Zems...
•
•
•
•
•

Dane kost nogal over en wee dreisse: die
kon zeer haastig heen en weer lopen;
Wat een dwaas weer!: wat een stormweer/
harde wind;
Hij had altijd veul inkel geld in zijn tes zitten:
hij had altijd veel muntstukjes/pasmunt in
zijn broekzak zitten;
Ezzekes!: bah, vies!;
Dat es ie een schoën foër: dat is me hier
nogal een rommelige boel.
AL

Lentegroeten!
facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar
dezemstenaar.com
info@dezemstenaar.com
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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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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

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.
www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61
info@uitvaartzorg-verheyden.be

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren
Aanplanten • frezen

Gesloten van 13 - 19 maart
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info@gijser.be
04 70 597 023
www.gijser.be
BE 0645.929.235

Al 20 jaar taekwondo in Elewijt
ELEWIJT - De gemeentelijke Budohal bruist van leven en sport. Taekwondo huist er bijna twintig jaar.
Dit jubileum is een aanleiding om deze sporttak even in de schijnwerpers te zetten. Bij wie kunnen
we beter terecht dan bij Theo Huysmans, Maaseikenaar van herkomst en de oprichter en bezieler
van de taekwondoclub van Elewijt. We troffen hem in de dochang (trainingzaal), waar anders?
Theo, wat is taekwondo?
“Taekwondo is een vorm van ongewapend gevecht. Letterlijk vertaald betekent “tae” voet, “kwon” hand of vuist en
“do” de manier of de weg. Taekwondo
is dus het gebruik van de hand en de
voet, met als doel zelfverdediging en
het verbeteren van je persoonlijkheid.
Taekwondo wordt dus ook vaak gezien
als een verdedigingssport en niet als
een vechtsport omdat er veel aandacht
gaat naar zelfbeheersing en respect.

zodra ze de zwarte gordel behaalden….
Dat ging heel vlug. Op veertien jaar was
het klaar.“

“Mijn dochters mochten
pas uitgaan nadat ze een
zwarte gordel behaalden”

Theo vertelt verder: “Sinds eind 1999,
na een korte aanloop op de Tervuursesteenweg, sporten we in de daarvoor
prima uitgeruste Budohal in Elewijt. Bij
de aanvang waren we met een vijftiental, nu met 52 actieve beoefenaars,
waarvan de helft Zemstenaars. We
zijn uitgegroeid tot de grootste club in
de ruime regio. We hebben twee coaches/trainers, binnenkort drie. In onze
vereniging kan nagenoeg iedereen
taekwondo beoefenen. Man en vrouw,
jong en oud met een minimumleeftijd
van zes jaar. De trainers geven les op
elk niveau en hebben een trainersdiploma van Sport Vlaanderen. Veel van
onze leden
beoefenen
deze
sport
puur recreatief. Anderen
doen
weer
mee
aan
wedstrijden.
Op de trainingen krijgt iedereen opleiding volgens

Voor
de
serieuze
taekwondo
beoefenaar is er niet alleen het gebruik
van de hand en de voet, maar het is
een manier van denken, een manier
van zelfdiscipline en ontwikkeling van
zelfvertrouwen. Voor kinderen is dit
echt een aanrader: door training ontwikkelt een jongere zelfvertrouwen,
discipline, lichamelijke gezondheid,
coördinatie en zelfverdediging. Mijn
twee dochters mochten uitgaan van

80% van de fysieke arbeid is benenwerk.

Tijdens de taekwondotraining is tachtig
procent van de fysieke arbeid benenwerk. Daarom wordt Taekwondo vooral
geassocieerd met trap- en springtechnieken. Spectaculair onderdeel
van deze sport zijn natuurlijk ook de
breektechnieken.

Historiek en ambities
Voor kinderen is Taekwondo
een echte aanrader.

eigen mogelijkheden en ambities. Een
basisconditie is zelfs niet vereist. In de
loop van de komende maanden gaan
we trouwens enkele vermaarde gasttrainers uitnodigen om ons twintigjarig
bestaan ook sportief wat luister bij te
zetten. En vanaf dit jubileumjaar gaan
we nog meer inzetten, voor wie dat wil,
op wedstrijden en competitiesport.”

Een demonstratie?
Is je nieuwsgierigheid gewekt? Kom
dan eens langs tijdens de training of
doe gewoon enkele keren gratis mee.
Het enige dat je nodig hebt is een
lange broek en een t-shirt! “En uiteraard ben je welkom op de “20-jaar
Taekwondo”-demonstratienamiddag
in de Budohal op 30 maart vanaf 15
uur. Na een woordje toelichting over
onze sport, volgen demonstraties van
breek- en sprongtechnieken, zelfverdedigingsoefeningen, enzovoort. Spektakel verzekerd!” Meer info krijg je via
www.t-joo.be of t-joo@telenet.be.
Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries en Taekwondo Elewijt
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Matchbox-verzamelpassie
HOFSTADE - Luc Maes (71) verzamelt al sinds zijn zevende Matchbox-auto’s. Hij heeft er intussen
zo’n kleine tweeduizend verzameld en is nog niet van plan om ermee te stoppen. Wij kregen een
rondleiding in zijn verzameling en werden gefascineerd door zijn verhalen erbij….
“Mijn eerste modelautootje was een
Matchbox: ze kostte twintig frank en
zat in een luciferdoosje, vandaar de
naam. Nu worden ze verkocht voor
meer dan 150 euro per stuk! De Amerikaanse Dinky Toys waren groter maar
ook duurder. Ik was dol op Porsches en
in 1978 kocht ik in Knokke mijn eerste
model. Ik wilde alle Porschemodellen
verzamelen, maar kreeg al snel door
dat daar geen einde aan is: je vindt
Porsches op schaal 1/43 maar ook op
1/16, er zijn veel kleine variaties zowel
in de Porsches zelf als in de modellen
die uitgebracht worden. Zover wou ik
niet gaan. Ik heb een verzamelpassie,
geen –woede. Daarna ben ik me gaan
toeleggen op autobussen en VW-busjes.”

Herinneringen
“Voor mij is er altijd een persoonlijke connectie met de modellen die ik
koop. Zo heb ik een model van elke
auto die ik zelf ooit heb gehad. De eerste was een BMW 700 en daarna een
Mini Cooper met een rood dak. Daarmee reed ik eens tegen een Peugeot.
Mijn Mini was totaal kapot en aan de
Peugeot was niks. Dan heb ik maar een
Peugeot gekocht.

Ik heb mijn communie gedaan in
een Wartburg. Ik heb
daar een model van
gevonden, en ben
dan modellen van
Oost-Duitse wagens
gaan verzamelen.
Melkus bijvoorbeeld,
heb je daar al van
Netjes geordend in op maat gemaakte vitrinekastjes:
zo stelt Luc zijn verzameling tentoon.
gehoord? In Sintpraktijk valt het nog wel tegen want je
K a t e l i j n e - Wa v e r
staan ze in een museum. Barkas is hebt hetzelfde model bijvoorbeeld met
een Oost-Duitse bestelwagen, de Me- metalen wieltjes of met plastic wielen.
chelse stadsdiensten hebben die ooit Die verzameling is compleet, maar
aangekocht. Ze hadden de reputatie als ik een model tegenkom in betere
conditie dan wat ik al heb, dan kan ik
van oerdegelijk werkpaard.”
er toch moeilijk aan weerstaan. Ik heb
“Deze bijvoorbeeld (wijst naar een Opel een catalogus van mijn MatchboxverGT) is van een collega van mijn eerste zameling en ik documenteer me uitjob. Na een zwaar avondje uit brachten gebreid over alle auto’s en modellen.”
we hem in zijn auto naar huis. Toen we
aanbelden, was de eerste vraag van
zijn moeder: “er is toch niks met de
auto?” Mijn ouders hadden een driedeurs BMW 316. Ik nam mijn neef Herman De Coninck eens mee voor een
ritje op de Tervuursesteenweg. Het begon juist te sneeuwen. Ter hoogte van
de Maalder begon de auto te slippen
en hebben we de betonnen platenafsluiting omgelegd: de auto met zevenhonderd kilometer op de teller was
perte totale, ik had glas van de spiegel
in mijn hoofd en Herman had niks…”

Eigen catalogus

Deze antieke houten brandweerwagen
kon Luk niet laten staan!
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“Na mijn themaverzamelingen begon
ik Matchbox 1-75 Regular Wheels te
verzamelen. Dat was tenminste een
eindige verzameling, dacht ik: 75 modellen met daarin subtypes A, B, C,…
Tweehonderdtwintig in totaal. In de

“Ik koop zelden op ruilbeurzen, maar
eerder op rommelmarkten, vaak in
Duitsland of Frankrijk. Daar zijn de prijzen nog redelijk. Ik kreeg ooit een hele
bak van een buurvrouw die schooljuf is.
Die gebruik ik voor wisselstukken, want
ik restaureer zelf. Er is een Nederlandse firma waar je online alle onderdelen kan bestellen, tot de figuurtjes toe.
Mijn garage puilt uit van de bussen en
potjes verf in originele kleuren. Mijn
overbuur heeft een carrosseriebedrijf
en hij lakt soms ook voor mij.”
“Ik heb altijd gezegd:”zodra ik met pensioen ben, ga ik me met mijn auto’s
bezighouden.” Ik ben nu elf jaar gepensioneerd en heb nog steeds geen
tijd gevonden om alles af te werken! Ik
denk niet dat ik daar ooit ga in slagen…”
Tekst en foto’s: Ilse Van de Velde
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

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

Wordt Lindsay Miss Wellness Beauty?
ZEMST – Onze gemeente is met Lindsay Verswyvel alweer een knappe verschijning rijker. Samen
met haar vriend vond ze een jaar geleden onder de kerktoren in Zemst een warme thuis. Lindsay
is een van de finalistes van Miss Wellness Beauty 2019. En nee, bij deze verkiezing hoef je niet aan
bepaalde maten te voldoen. Er is maar één belangrijke vereiste: je moet een link hebben met de
wellness- of beautysector.
“Mijn connectie met de beautysector is overduidelijk. Ik werk in
het schoonheidssalon Carola in
Grimbergen. Daarnaast heb ik
mijn eigen salon in Praktijkhuis
SEN in Heffen. Mijn specialisaties
zijn medische pedicure, gelnagels en make-up. Van thuis
uit run ik mijn eigen webshop
elveebeauty.be. Daar kan je terecht voor allerlei hebbedingetjes
zoals nagellak en andere make-up.”

Vakkennis promoten

Lindsay benadrukt graag
het belang van vakkennis.

TEXTIEL

KLEDING

“Ik heb een jarenlange opleiding
achter de rug en ik school me
nog constant bij. Maar tegenwoordig kan iedereen zomaar
een beautysalon beginnen, zonder ook maar enige kennis van
de behandelingen en producten.
Dat kan best verkeerd aflopen.
Je wil toch niet het risico lopen
dat iemand zonder professionele achtergrond je bijvoorbeeld
behandelt met een chemische

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN

3+1 GRATIS

peeling. Daarom ben ik ook lid geworden van de Belgische Beauty Federatie.
Mijn diploma’s hangen ook allemaal
aan de muur in mijn salon, zodat geen
enkele klant zich zorgen hoeft te maken. Dat is ook waarom ik deelneem
aan deze verkiezing: om het belang
van de vakkennis te promoten en te
wijzen op de risico’s bij niet-opgeleide
schoonheidsspecialisten.”

Wild kantje
Lindsay heeft niet alleen een belangrijke boodschap, maar ook best een
wild kantje. Haar passie is namelijk
motorsport. “Dat kreeg ik van mijn
papa mee. Mijn vriend en ik maken
niet alleen tochten op de openbare
weg, maar ik rij ook op circuits.”
De finale van de verkiezing vindt plaats
op 28 april in het Casino Kursaal van
Oostende. Je kan op Lindsay stemmen
door een smsje met ‘MWB(spatie)13’ te
sturen naar het nummer 6045.
Tekst: Kim Willems, foto: Diego Kegeleers

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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Afscheid in stijl met Mémoire
ELEWIJT – Patty Vandereviere was jarenlang de drijvende kracht achter brasserie Botanique in Mechelen. Met evenveel passie baatte ze ook een eigen delicatessenzaak uit in Hofstade. Nadien ging
ze er eventjes tussenuit, maar het horecabloed kruipt waar het niet gaan kan. En zo begon ze in
januari aan een nieuw avontuur: kwaliteitsvolle rouwmaaltijden oftewel Mémoire.
Patty: “Van kindsaf heb ik altijd graag
voor mensen gezorgd, ze willen helpen
en bedienen. Zo kwam ik in de horeca
terecht. In die sector heb ik altijd hard
en met veel plezier gewerkt. Maar nu
is het tijd voor mijn nieuwste project:
Mémoire. Rouwmaaltijden met net dat
tikkeltje meer.”

overledene opgehaald. Vandaar onze
naamkeuze ‘Mémoire’. Daarom is het
ook belangrijk dat het een sereen en
waardig afscheid is. Een geboorte of
een babyborrel krijgt veel aandacht,
maar een afscheid is minstens even
belangrijk. Zeker voor een persoon die
veel betekend heeft in je leven.”

Belangrijk afscheid

“Mijn ziel steekt hierin. Dit is geen bandwerk zoals sommige andere rouwmaaltijden. Ik wil dat de nabestaanden
zich goed voelen, dat ze weten dat ze
me kunnen vertrouwen om hen die
zorg uit handen te nemen. Ik ben zelf
heel kritisch en heb alles graag in orde,
maar ik wil ook dat een ander het goed

“Het is inderdaad de ernstigere kant van
de horeca, maar helemaal niet minder
belangrijk. Integendeel. Iedereen heeft
zijn eigen drukke leven, maar helaas is
vaak slechts bij een rouwmaaltijd de
hele familie nog eens samen. Dikwijls
worden er ook herinneringen aan de

heeft. Ik sta dan ook volledig achter
mijn product. Ik werk samen met een
goede bakker en serveer enkel verse
en kwaliteitsvolle producten.”
Een camionette met eigen porselein,
bestek, glaswerk, tafellinnen, tot zelfs
eigen schorten… Een rouwmaaltijd bij
Mémoire is tot in de puntjes verzorgd.
Je kan kiezen uit vier formules: sereen
met stijl, luxe met stijl, staande rouwtafel of zelfs Mémoire aan huis. Dit
laatste is een uniek concept waarbij
de rouwmaaltijd in beperkte (familiale)
kring kan plaatsvinden.
Belangrijk om te weten is dat
Mémoire onafhankelijk is en samenwerkt met een begrafenisondernemer
naar keuze. Die kan jou Patty’s gegevens bezorgen, maar je kan haar gerust ook persoonlijk contacteren. Alle
informatie vind je terug op haar website
www.mémoire.be

Een rouwmaaltijd is bij Mémoire tot in de puntjes verzorgd.

Tekst: Kim Willems, foto’s: Jean Andries

Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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Tijdloze kunst in een pop-up galerie
HOFSTADE – Van 10 maart tot 26 mei kan je elke zondagnamiddag (en op afspraak) binnenkijken in
de pop-up galerie van Juan Maria Bollé. Huiselijkheid én kunst gaan hand in hand.
Kunst kan je gaan bekijken op een
vernissage, een tentoonstelling of in
een galerie. Dat blijft hoe dan ook een
professionele context. Met zijn ‘popup atelier’ wil Juan Maria Bollé kunstobjecten tonen, geïntegreerd in een
leefruimte. Het atelier waar hij schildert
– een prachtige duplex op de bovenverdieping van zijn huis aan de Zemstsesteenweg – tovert hij gedurende drie
maanden om in een tentoonstellingsruimte, ingericht rond het werk van vier
kunstenaars. “Het blijft een beetje artificieel”, vertelt Juan, “maar ik wil vooral
een combinatie tonen van esthetiek en
huiselijkheid.”

Etnisch en modern
In de zithoek met de zetels van de
Hongaarse architect Marcel Breuer
(een ontwerp van 1925 dat nog heel
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In een huiselijke sfeer drie maanden lang genieten van het werk van vier kunstenaars.

hedendaags oogt) hangen drie foto’s
van Sven Smets. Het zijn beelden van
het oude zwembad van het Blosodomein (Domein Sport Vlaanderen). Hun

kracht zit in de schoonheid van het
verval van dit modernistische gebouw.
Tegen een andere muur prijken drie
kunstobjecten op de strakke buffetkast,

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

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

GARAGE

Maurice
VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

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

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Brusselsesteenweg 471
1980 Eppegem-Zemst
02/251 22 33
info@hechi.be
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Dinsdag - zaterdag 11:30 - 14:30
Dinsdag - donderdag 17:30 - 22:30
Vrijdag 17:30 - 23:00
Zaterdag 17:00 - 23:00
Zon- en feestdagen 11:30 - 23:00
Maandag gesloten

Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be

die in je living zou kunnen staan. Etnische voorwerpen – een Dan stoeltje uit
Ivoorkust bijvoorbeeld, of een steunpilaar van een Afrikaanse hut – staan
naast moderne objecten. Zo brengt
Juan een stuk van de wereld binnen in

de huiskamer. “Reizen is één van onze
passies”, licht hij toe. “Het verruimt je
blik als mens en als kunstenaar.”
Een andere kunstvorm die je aantreft is
keramiek. Keramiste Mieke Selleslagh
gebruikt de Japanse Raku techniek,
waardoor haar kleurrijke uitgepuurde
potten een gekrakeleerd effect krijgen.
Je ziet het, maar je voelt het niet.

Eigen interpretatie
Graficus Annemie Rager maakt dan
weer originele combinaties van teken-,
druk- en textielkunst. Haar creaties
van textiel op geitenschedels zijn bijzonder en roepen bij iedereen andere
gevoelens op. “Ik zie er een combinatie
van eros en thanatos in”, vertelt Juan.
“Liefde en dood, het is van alle tijden.
Dat is het mooie aan kunst. Iedereen
kan een eigen interpretatie geven aan
een werk.”

Dat is ook zo voor het eigen werk dat
Juan toont op deze pop-up tentoonstelling. Het valt onmiddellijk op dat
de schilder niet voor één gat te vangen
is. Doorheen de tijd zie je verschillende
stijlen en kleuren. “Dat klopt” beaamt
Juan. “Je kan kiezen voor één stijl en
dus voor een voortdurende herhaling
van je thema. Ik vind het interessanter
om andere dingen uit te proberen, al
zal ik altijd figuratief werken. Ik gebruik
olieverf en vind de schriftuur, de schildertoets, van een kunstenaar primeren.”
Zin in een kunstig bezoek? Van 10
maart tot 26 mei kan je op zondag
van 14 tot 18 uur genieten van al dit
moois bij Juan thuis, Zemstsesteenweg 137, Hofstade. Maak een afspraak
op 0468/48.06.66. Kijken of kopen, het
kan allebei.
Tekst: Annemie Goddefroy,
foto’s: Juan Maria Bollé
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Leerjongen/leercontract gezocht
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Zemst heeft een landelijk karakter, en dat zorgt er ook voor dat er
veel dieren te zien zijn in de gemeente. In deze reeks tonen we
graag welke "bijzondere" dieren in Zemst werden gespot!

Ook iets gespot?

Stuur je foto, een korte uitleg, je naam en de plaats waar je het dier
spotte naar info@dezemstenaar.com met als onderwerp 'gespot'.
"We hebben een nieuwe bezoeker
in onze tuin. Op nog geen 10
meter van onze achterdeur kwam
deze specht in december van zijn
ontbijt genieten."
Laurien Stockx, Elewijt

Ook onze eigenste
(eind)redacteur Alain spotte een
speciaal diertje. "Deze rups van
de lindepijlstaart dook onlangs
op in onze tuin. Speciaal he?"
Alain Dierckx, Eppegem

"Ik was zo verwonderd dat ik een foto vergat te nemen! Ik zag enkele
maanden geleden een jonge sperwer in de tuin."
Anny Verbeke, Elewijt
Ben Van Daele stuurde ons filmpjes in van wat hij afgelopen zomer spotte
in Eppegem. Je kan de video terugvinden op onze Facebookpagina!
Coördinatie: Marijke Pots
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Jago in het spoor van Thimo
ZEMST – In de Vlaams-Brabant Classic van september vorig jaar was het voor de Zemstenaars uitkijken naar de groen-zwarte outfit van dorpsgenoot Jago Willems. Hij eindigde elfde, waarmee hij
beter deed dan broer Thimo vier jaar eerder. Is Jago uit hetzelfde wielerhout gesneden? Wij gingen
het hem zelf vragen.
Ten huize Willems geniet de (Stevens-)
racefiets al eens een plaatsje in de
inkomhal. En de auto van papa Marcel zie je vaker met dan zonder fietsdrager. Ten minste als hij thuis staat.
Want van maart tot september zijn de
meeste weekends gewijd aan wielrennen.

Tour du Valromey
Nu zijn vijf jaar oudere broer vanaf
dit jaar prof is bij Sport VlaanderenBaloise, gaat de aandacht wat meer
uit naar de jongste telg van het gezin. Jago, geboren op 12 november
2001, reed zijn eerste wedstrijden bij
de Nieuwelingen in 2017. Meteen goed
voor vier zeges en een tweede plaats
in het nationaal kampioenschap. Vorig
jaar maakte hij de overstap naar de
Junioren, waar hij naast een aantal
ereplaatsen in lokale wedstrijden en
een eerste plaats in Vossem, vooral
opviel door zijn sterke prestaties in het
zwaardere werk.
Rittenkoersen en klimwerk liggen
jou precies goed?
Jago: “Afgaande op de resultaten mag
je dat inderdaad stellen. In de Ster der
Vlaamse Ardennen ben ik als vierde
gefinisht in de eindstand. Ook het Bel-

gisch kampioenschap in Les Lacs de l’
Eau d’Heure was een kolfje naar mijn
hand. Geen podium weliswaar. Maar
de Tour du Valromey, een vierdaagse
rittenkoers in Frankrijk, beschouw ik
tot nu toe als mijn beste prestatie. In
de zware slotrit ben ik als vijfde geëindigd.” “Valromey (een heuvelachtig
gebied halverwege Lyon en Genève,
n.v.d.r.) is een waardemeter”, vult vader
Marcel graag aan. “Daar goed presteren, betekent dat je een stap hoger
kunt zetten”.

Solo finishen
Jago kan net als Thimo prat gaan op
een fijne lichaamsbouw, niet te zwaar,
niet te groot, m.a.w. een klimmerstype,
concludeer ik.
Hou jij van klimmen, en naar wie
kijk je zoal op?
Jago: “Klimmen is wel mijn ding. Van
sprinten hou ik niet. Ik finish liefst solo.
En in tijdrijden heb ik nog niet zoveel
ervaring. Mijn grote voorbeelden zijn
Kwiatkowski en Froome. Vooral omwille van hun enorme gedrevenheid en
ijzeren discipline.”
Momenteel voelt Jago zich goed in zijn
vel bij W.O.O.P. (Wielerclub Onder Ons
Parike). Voor alle duidelijkheid, Parike
is een deelgemeente van Brakel in
het hartje van de Vlaamse Ardennen.

Jago:” Ik ben er goed omringd en kan
er rekenen op professionele steun. Ik
ben nu ook opgenomen in de kern
van de Belgische Wielerbond. Ook qua
medische begeleiding heb ik niet te
Stage doen op de Stelvio, hartje
Dolomieten, het geliefkoosde klagen”.
oefenterrein van een klimtalent.
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Winnen met voorsprong, zoals vorig
jaar in Vossem, zo wil Jago het!

Plan B

Hoe zie jij je toekomst?
Vader en zoon kijken elkaar even aan.
Jago: “Ik volg momenteel Wetenschappen-Wiskunde aan het Pitzemburg-atheneum in Mechelen. Als ik
daarmee klaar ben, wil ik zeker nog
voortstuderen. Maar wat precies, weet
ik nu nog niet. Hoe dan ook, ik wil een
Plan B hebben, voor het geval er iets
zou misgaan met het wielrennen”.
Jago weet wat hij wil en blijft verbazend nuchter en voorzichtig, ondanks
het talent dat in hem schuilt. Momenteel tellen alleen studies en wielrennen. Voor andere hobby’s is er uiteraard geen tijd; intensieve trainingen
en werken aan de core stability eisen
alle aandacht op. Een avondje uit met
vrienden is veeleer uitzondering dan
regel en van een vriendin blijkt ook
nog geen sprake te zijn. Jago Willems,
alweer een naam om naar uit te kijken
in de uitslagentabellen van de maandagkranten.
Tekst: Alex Lauwens, foto’s: Jago Willems
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Openingsuren
Maandag, dinsdag en
zaterdagmiddag gesloten
Woensdag, donderdag en vrijdag:
keuken open van 12 u tot 14 u en
van 18u tot 21u
Zaterdag open van 18u tot 21u
Zondag open van 12u tot 21u
Brusselsesteenweg 3a
1980 Zemst
015.80.03.01
www.gcdemelkerij.be

22

De Filmerij op zoek naar …
De bende

Een vermiste dochter

De voorverkoop voor “Niet schieten”
loopt als een trein. Voor wie op dinsdag
5 maart niet aan een ticket is geraakt,
organiseren we een tweede voorstelling op woensdag 6 maart.

Waar te beginnen met zoeken als je
tienerdochter verdwijnt? Juist, haar
laptop! In Searching, een verrassende suspensefilm verloopt alles dan
ook via beeldschermen. Waar de bezorgde vader even niet appt, klikt of
digitaal switcht tussen verschillende apps, computerprogramma’s en
openstaande tabbladen, volgen we als
kijker de zoektocht via een ouderwets
televisieprogramma. Deze film roept
dan ook vragen op over privacy en over
onze toenemende afhankelijkheid van
technische snufjes. Bovendien wordt
zelfs de meest doorgewinterde filmliefhebber meermaals op het verkeerde been gezet. U dus ook? Kom het
uittesten op 2 april.

Wie deze meeslepende film van Stijn
Coninx, zijn beste film sinds Daens,
nog niet gezien heeft mag deze kans
niet laten liggen!

Twee goudzoekers
Twee huurmoordenaars die “Sisters”
heten: alleen al door hun achternaam
ontkrachten “The Sisters Brothers” het
cliché van de hypermannelijke revolverhelden. Brutaal zijn ze wel (schitterende rollen van Joaquin Phoenix en
John C. Reilly), maar soms ook naïef en
ronduit schattig. Een western die tegelijk op de lachspieren werkt, de kampvuren laat flakkeren en recht naar je
hart mikt: zo maakte zelfs John Wayne
ze niet! Geniet mee van deze ontwapenende film op 19 maart.

Verder in de Melkerij
Kinderfilms
Drie verhalen die zich afspelen in en
rond een boerderij op het Franse platteland. De dieren krijgen er af te rekenen met grote uitdagingen. Met een
vleugellamme ooievaar op het erf,
moeten een eend en een konijn zelf
een baby afleveren. De listige vos lust
wel een eitje, maar moet hij ook de
kuikens grootbrengen? En wie bezorgt
de dieren met kerst een cadeautje?
De grote boze vos is een komische
kortfilmcompilatie.
Schaamteloos
grappig en uitgelaten, maar geanimeerd met verbluffend vakmanschap
en perfecte timing. Zorgeloos schateren!
5 maart – 14u30

Wanneer in The incredibles 2 een
nieuwe gevaarlijke schurk met een
meesterplan opduikt, moeten Frozone
en de familie wel een manier vinden
om weer samen tegen dit kwaad te
strijden. Dit is makkelijker gezegd dan
gedaan, ook al zijn ze allemaal Incredible... 7 maart – 14u30
De geur van worteltjes is een prachtige animatiefilm van Belgisch-Franse
makelij, geschikt voor de allerkleinsten. Wanneer konijn intrek neemt in
de boom van eekhoorn worden ze niet
alleen buren, maar ook beste vrienden.
Ze houden beiden van lekker eten en
goed gezelschap. Maar wanneer eekhoorn ’s nachts het huis verlaat, wordt
hij gevangen door vos.
16 maart – 10u30

Concert
Op 8 maart mag heel Zemst zijn
benen insmeren want het is dansen
geblazen in de Melkerij! Het vierde album van Rob Heron & The Tea Pad
Orchestra is een magistrale finetuning van hun mengeling van Swing,
Rockabilly, Blues en Countrymuziek.
Hun sound brengt op deze plaat oudere muziek op een unieke en succesvolle manier naar de 21ste eeuw!
Tickets en info op www.gcdemelkerij.be
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s
Andrie
Jean
Foto’s:

Op 20 januari speelde de coverb
and “Ubit Live” voor een
stampvol café De Kroeg. De aan
wezigen waren enthousiast en algauw besloot de
jeugd om een dansje te
wagen. De oudere generatie kwe
elde maar al te graag
mee met bekende nummers.
Met dank aan Raf om een
muziek-café in het leven te
roepen en aan Guido Annaert, lead-gitarist van Unit om
dit mee te organiseren.
Info: www.unitcoverband.com
Zangeres Karen Vanden Broeck
met haar familie Van de
Voorde wilden graag op de foto
.

KWB Zemst Centrum organiseerde op zaterdag 9 februari in de parochiezaal van Zemst “Sportpijl en
Boog” voor volwassenen en kinderen
vanaf 10 jaar. De begeleiding was top,
het oefenen ging steeds maar beter.
Onze fotograaf deinsde dan ook niet
terug om een groepsfoto te nemen.
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Supportersclub Roodgroen KFC Eppegem
heeft haar bestuur uitgebreid met Nele, Chiara en
Ronny. V.l.n.r. Marc, Nele,
Goebert, Chiara, Ronny,
Gina en Peter. “Het wordt
een knotsgek avontuur”,
zegt Nele.

De 8- tot 10-jarigen van Basketbal
Groot-Zemst. V.l.n.r. Nathan Mees,
Maud Frohlich, Stevina Mpojinya,
Mila Willems, Fien Mertens,
Dario Torfs, Yerko Michiels,
Lusse Van Deuren, Mats Tielemans,
Tuur De Decker
met coach Ward Brughman.
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Voetbal Vlaanderen ze
tte het licht op groen vo
or de clubs die in twee
een B-ploeg in te schr
de amateursklasse aa
ijven in derde provincial
ntreden om
e. Omdat de B-ploeg va
resultaten behaalde in
n KFC Eppegem goede
vierde provinciale, werd
sportieve
besloten om volgend
vinciale te laten aantred
seizoen een ploeg in
en.
derde pro-

Reko Zemst behaald
e uitstekende resultate
n in de
laatste manche van he
t Vlaams Indoor Skeeler
kampioenschap in Tienen. No
or Leyers (pupillen meis
jes) en
Jens Janssens (jeugd
heren) kunnen zich fie
r
Vlaams
indoor kampioen noem
en (foto links).
Zeven clubs uit Vlaan
deren waren vertegenw
oordigd.
Reko Zemst was met
33 renners aanwezig.
Met Fabio
Vanes, Louka Leeman
s, Marie Malu, Merel
Haemels,
Louise Malu, Fons Tre
kels en Staf Trekels
ka
apte de
club nog zeven podiu
mplaatsen weg. Ook all
e andere
renners hebben een m
ooie plaats behaald in
het eindklassement. (foto onde
r).
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Foto’s: Jean Andries
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In Hofstade heeft Vlaams minister van Sport Philippe
Muyters op dinsdag 5 februari de nieuwe gymzaal van
Sport Vlaanderen officieel geopend (foto boven).
Nadien mochten turnsters van Thorho en Excelsior Eppegem hun turnhal “inturnen” (foto links). Dankzij de
gemeente Zemst en Sport Vlaanderen beschikken beide
clubs eindelijk over een nieuwe gymhal met materiaal
op topsportniveau. Zowat 100 competitieturnsters van
Excelsior Eppegem verhuizen naar de nieuwe turnzaal,
terwijl de recreanten in de sporthal in Eppegem blijven
turnen. Ook bij Thorho uit Hofstade zijn ze uitermate
tevreden. De nieuwe turnhal zal de turners niet alleen
beter maken, maar laat hen ook in veiliger omstandigheden turnen.
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Nieuw kleedje voor Basket Groot Zemst
EPPEGEM - “Niet alleen in de politiek werden de kaarten geschud, ook het bestuur van Basket Groot
Zemst werd in 2018 opnieuw gevormd. Het vorige bestuur, dat als hecht team jaar en dag het mooie
weer maakte in de club, moest vervangen worden”, ervaarde de nieuwe voorzitter Erik Herman.
“Na 15 jaar trouwe dienst bij Basket
Groot Zemst, nam ik als enige overblijver met een bestuursfunctie de rol
van voorzitter op mij. Ik bleef niet bij de
pakken zitten en omringde me met
bekwame coaches. Brecht Vandam en
Bart De Visscher waagden de sprong
om zich ook naast het basketveld in te
zetten voor de club als volwaardige bestuursleden. Bruno Laermans vervoegde ons vervolgens nog als secretaris
om het bestuur voltallig te maken. Bovendien kunnen we voor de dagelijkse
werking in het vaste team rekenen op
de ervaring en expertise van Paul Sobry, en op het grote enthousiasme bij

de spelers Bart Hopstaken, Martijn Berckmans en Glenn Boulanger”, vertelt
voorzitter Erik Herman.
“Ook dit jaar zal er moeten rekening
gehouden worden met Basket Groot
Zemst. We willen een rol van betekenis
spelen in onze prachtige gemeente
en bij uitbreiding in Vlaams-Brabant.
We willen een plaats aanbieden waar
kinderen van kleinsaf terecht kunnen
om in een familiale sfeer aan sport te
doen. Daarvoor kunnen we rekenen op
de begeleiding van een goed trainerskorps, zodat een gezonde balans van
fun en competitie centraal staat.”

Het nieuw bestuur van Basketbal Groot-Zemst. V.l.n.r. Erik Herman, Paul Sobry,
Glen Boulanger, Bart Hopstaken, Bruno Laermans en Bart De Visscher.
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“De positieve lijn trekt de club bovendien door naar de seniorenploegen.
We hopen onze jeugdspelers te kunnen begeleiden tot in de eigen eerste
ploeg. Het A-team van de senioren is
aan een sterk seizoen bezig in tweede
provinciale, dankzij de positieve sfeer
op en naast het veld. De tweede plaats
evenaren is ons doel. Inzet, enthousiasme en organisatie zijn de krachtwoorden van het vernieuwde bestuur”,
besluit Erik Herman.
Tekst en foto: Jean Andries

INFOAVOND

LANCERING

woe. 20 maart 19u
De Melkerij, Brusselsesteenweg 3 te Zemst

za. 30 en zo. 31 maart van 11u-15u
Brusselsesteenweg 158 te Zemst - Vrije toegang
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Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
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Goed geknot!
ZEMST – Het Regionaal Landschap Brabantse Kouters organiseerde op 2 februari een praktische
beginnerscursus knotten. Hun doel: een team van vrijwillige knotters in het leven roepen.
Overal in onze streek zie je kleine landschapselementen zoals knotbomen,
fruitboomgaarden, hagen, heggen,
houtkanten, poelen, … Eeuwenlang
werden zij beheerd door boeren, nu ligt
de verantwoordelijkheid bij de eigenaars. De laatste decennia verdwijnen
deze cultuurhistorische elementen
door ruilverkavelingen en achterstallig beheer. Het Regionaal Landschap
Brabantse Kouters wil het oude landgebruik beschermen en versterken
door een verantwoord beheer. Om de
bewoners van de Brabantse Kouters
hiervoor warm te maken, organiseren
zij regelmatig cursussen.

Snoeien maar
Onder het geronk van kettingzagen
en onder toezicht van twee docenten boomverzorgers snoeiden twaalf
cursisten enkele knotwilgen op een
terrein aan het Schom, aan de rand
van het bos van Aa, in het hartje van
het Kamsalamandergebied in Zemst.
Dikke takken brandhout werden netjes opgestapeld. Iedere knotter kreeg
zijn deel mee naar huis. Fijn snoeihout

werd opzij gelegd. De eigenaar is verantwoordelijk voor het verwerken ervan,
bijvoorbeeld in een takkenmuur of in
manden, in bosjes twijgen voor het
aansteken van een bakoven of hij verhakselt het.
Onder de deelnemers bevonden zich
zowel mannen als vrouwen, uit alle lagen van de bevolking. In principe kan
immers iedereen leren knotten. Het
enige dat telt is je passie voor natuur
en landschap. In ruil voor je vrijwilligerswerk krijg je een stapel brandhout
mee naar huis. Tevens ondersteunt het
Regionaal Landschap Brabantse Kouters je door bepaalde beschermingsmaterialen (zoals een zaagbroek, een
helm met gehoor- en gelaatsbescherming) uit te lenen. En tijdens het knotten ben je ook verzekerd.

Gezocht: vrijwillige knotters
Wil je knotter worden? Er worden regelmatig knotcursussen georganiseerd.
Gaat je interesse als natuurmens
uit naar andere activiteiten zoals het
snoeien van hoogstamfruitbomen, de

Knotters in actie aan het Schom.

aanleg van bloemenweiden, …? Op de
website www.brabantsekouters.be vind
je alle cursussen.
Heb je als eigenaar van knotbomen, houtkanten of hakhoutbosjes
in het landschap (dus niet in je tuin)
hout in de aanbieding? De website
www.goedgeknot.be brengt vragers en
aanbieders in contact met elkaar.
Tekst en foto’s: Anja Van Cappellen

Wat is regionaal landschap?

Mathiz en actrice Line
Ellegiers zijn er klaar
Er voor!
wordt gesnoeid onder het toezicht van docenten boomverzorgers.

Een regionaal landschap is een
streek met een eigen identiteit
en met belangrijke natuur- en
landschapswaarden. De ‘Regionale Landschappen’ zijn vzw’s die,
samen met o.a. de aangesloten
gemeenten, werken aan natuuren landschapszorg. Er zijn zestien
regionale landschappen in Vlaanderen. Het ’Regionaal Landschap
Brabantse Kouters’ omvat veertien gemeenten ten noorden van
Brussel, waaronder Zemst.
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Duivenmelkers naast olympische
kampioenen in Sportimonium
HOFSTADE - Onze sportgeschiedenis staat bol van legendarische gebeurtenissen en gedenkwaardige figuren. Bregt Brosens, Erik De Vroede en Willem De Bock brachten de verhalen samen in een
boek en illustreerden ze met collectiestukken uit het Sportmuseum in Hofstade.
Op de voorstelling van het boek maakte sportjournalist Maarten Vangramberen een memorabele trip doorheen
het collectief sportgeheugen samen
met sportgrootheden Jean-Mi Saive,
Kim Gevaert, Ingeborg Marx en Joerie
Vansteelant op de sofa.
Vangramberen zelf kreeg een passie
voor de sport en de sportjournalistiek
nadat hij Eric Vanderaerden de Ronde
van Vlaanderen zag winnen in apocalyptische weersomstandigheden.
De drie samenstellers van het boek
kennen die beleving ook en zijn gepassioneerd door hun helden. Zij doken maandenlang de archieven in om
boeiende verhalen, vol interessante
weetjes en anekdotes, op te duiken.

“De architect die het olympisch
stadion van Beerschot ontwierp
om er daarna zelf medailles
te winnen, hilarisch ”, Bregt
Brosens, medeauteur.
“In 2015 stelden we vast dat er weinig
aandacht was voor sportgeschiedenis
en sporterfgoed. Het Sportimonium
startte toen het project ‘Het geheugen
van de sport’ waarin we het gekende
erfgoed in kaart brachten”, licht Erik De
Vroede toe.
Voor Bregt Brosens was dat de aanzet
tot een sportief verhalend boek. ”De focus ligt niet op één sport of één wedstrijd en vertelt ook niet het verhaal van
één atleet, maar is veel meer dan een
34

Sportjournalist Maarten Vangramberen met de auteurs
Bregt Brosens, Erik De Vroede en Willem De Bock.

heldenepos”, aldus Brosens. ”Het is een
pallet van bonte en zeer uiteenlopende
sportverhalen van olympische sporten
tot volkssporten. De lezer wordt over
hobbelige kasseien van kermiskoersen
geleid, en belandt via duivensport en
wipschieten onder meer bij de Olympische Spelen van Peking. De grote
meerderheid herinnert zich ongetwijfeld nog die fantastische finale van de
4x100 meter van onze vrouwen maar
daarnaast hebben we ook aandacht
voor andere randverhalen.”

Zemstse verhalen
Sommigen daarvan zijn uit de regio of
zelfs uit Zemst weg geplukt. Halfweg
de jaren tachtig werd KV Mechelen een
Belgische en zelfs even een Europese
topclub. Met trainer Aad de Mos wonnen ‘de Kakkers’ de Europacup II van
Ajax met 1-0, doelpunt van Piet den
Boer. Enkele maanden later werd ook
de Europese Supercup gewonnen van
PSV Eindhoven. Tweemaal zette KV een
Nederlandse topploeg op zijn nummer.

Leuvenaar Gaston Roelants was de
eerste steepleloper die de balken als
een hordeloper durfde te nemen met
de ‘knipmestechniek’. Hij ging er ‘los
over’ zonder de zware balken te raken
maar die techniek hield ook een pijnlijk
risico in… Bovenaan zijn niet te evenaren palmares prijkt de olympische titel
3000 meter steeple van 1964 in Tokio.
Hubert Van Innis uit Elewijt boekte op
de Olympische spelen van Antwerpen
onder meer goud en zilver en dat
was helemaal niet zo moeilijk want in
beide competities was hij één van de
twee deelnemers. Van Innis behaalde
zes van zijn negen olympische medailles in Antwerpen, waarvan drie met
de ploeg. Daarmee is hij de grootste
Belgische olympische medaillewinnaar ooit.
Het boek is beschikbaar in het
Sportimonium van Hofstade of via
Bregt.Brosens@sportimonium.be. Het
telt 275 pagina’s en kost 40 euro.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

het
traagste
brood

ERVAAR DE RIJKE SMAAK
VAN HET TRAAGSTE BROOD
Traag brood geeft een heel andere smaakervaring dan
je gewend bent.
Wij geven ons deeg in vijf rustmomenten alle tijd om
tot volle smaakontwikkeling te komen.
Die rustmomenten en de traagheid zijn bepalend voor
de kwaliteit, de verteerbaarheid en natuurlijk de
ongeëvenaarde smaak.
Probeer onze toppers als het Pompoenpitje, de Koala,
Puur Spelt of zelfs ons (buiten)gewoon wit of grof.
Het traagste brood smaakt op zichzelf. Wat boter,
olijfolie of grof zout maken er al een feest van.
Een selectie van onze 15 smaaksensaties is dagelijks
vers voor u beschikbaar in onze broodshop aan de
Hoogstraat 3 te Zemst.
Jullie brood bakken wij elke dag ambachtelijk vers in onze
bakkerij Broodnodig/Van Eeckhout,
Tervuursesteenweg 233 in 1981 Hofstade.
www.broodnodig.be
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In actie voor ons klimaat
ZEMST - ‘De natuur staat op zijn kop’ , ‘We kennen geen echte winters meer’, ‘We moeten dringend
iets doen voor ons klimaat’ hoor je de mensen tegenwoordig vaak luidop denken. Ja, hoe zit het
eigenlijk met onze achtertuin? Even ten rade bij onze schepen van milieu: Joeri Van den Brande.
‘Het komt allemaal wel goed’, fluisterde Jean mij zachtjes in het oor. ‘Mijn
eerste keer vond ik ook erg spannend’.
Samen stapten we zoekend het gemeentehuis naar binnen en vonden
we al snel de man die we zochten:
Joeri Van den Brande. De goedlachse
kersverse schepen van milieu zag het
gelukkig meteen zitten om door mij,
een groentje in het vak, te worden geïnterviewd. Terwijl moppentapper, maar
vooral fotograaf Jean Andries, de tijd
nam om zijn fototoestel te laten acclimatiseren, begon Joeri zoals afgesproken te vertellen over een ‘hot item’:
het klimaat.

college aan de slag te gaan.

Terecht bezorgd

In Zemst bestaat er zoiets als het
‘klimaatactieplan’, kan jij je als
schepen van milieu hier in terugvinden? Welke acties zijn er reeds
ondernomen?
“Dit plan omvat veel doelstellingen.
Niet enkel ecologische streefdoelen,
maar het gaat hem hier vooral om het
streven naar duurzaamheid.”

Als schepen van onder andere
milieu, onderwijs en digitalisering en dit in combinatie met
een leidinggevende functie als
directeur in Erasmushogeschool
Brussel, zit je volgens mij ideaal
gepositioneerd om ‘proper’ werk
te verrichten binnen deze nieuwe
legislatuur.
”Het is inderdaad zo dat mijn ervaring
en kennis op vlak van onderwijs mij
mooie perspectieven biedt als ‘Groene’
schepen om samen met het nieuwe

De jongeren van vandaag zijn terecht
bezorgd over het klimaat. De student
schreeuwt letterlijk zijn ongerustheid uit op straat en jongeren tonen
massaal aan dat het klimaat hen zeker niet koud laat. Mijn studenten in
Brussel komen dikwijls met vragen
en suggesties om het op de campus
milieuvriendelijker te maken. We zijn
daar samen al aardig in geslaagd. Er
worden bijvoorbeeld geen rietjes meer
gebruikt en in de keuken wordt selectief omgegaan met vlees of worden er
vleesvervangers aangeboden.”

Burgerinitiatief

Is het realistisch mee te denken?
Wat werd er al concreet gedaan?
“Er werd alleszins goed nagedacht
over verschillende acties en duurza-

me realisaties. In Zemst werden er de
afgelopen jaren informatieavonden
gegeven rond onder andere: isolatie,
afval, landbouw, digitalisering, recyclage en allerhande aanmoedigingsinitiatieven om zoveel mogelijk gebruik te
maken van de fiets. We bereikten een
groot publiek met initiatieven zoals
‘met belgerinkel naar de winkel’ en de
‘knabbel- en babbelfietstochten’. Jonge gezinnen werden aangemoedigd
om mee te denken over en te participeren aan de oprichting van ecologische speelpleintjes in hun wijk. De
burger zelf neemt trouwens ook initiatieven om burgercoöperatieven op te
richten en groepsaankopen te doen
van bijvoorbeeld duurzame energie.”
Is er iets wat jij graag zou willen
realiseren, waar je al lang van
droomt?
“Het zou mooi zijn om als schepen
al mijn dromen in mijn verschillende
bevoegdheden te kunnen realiseren.
Door te analyseren en doordachte, onderbouwde oplossingen te zoeken en
te creëren, hoop ik de cirkel rond te
krijgen met een zo min mogelijke ecologische voetafdruk, stap voor stap. “
Tekst: Véronique Baudrez, foto: Jean Andries

Een mooi stukje natuur aan de Weerdse visvijver.
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

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

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

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

Sporthal De Waterleest

Walter De Kok

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

Buitenschrijnwerk
Verdeler Solero parasols - www.parasols.nl

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

37

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
BAKKERSHOF MERCKX
Te Elewijt, Molenveld 19
Start verkoop van 6 BEN appartementen
Klassevol en functioneel ontwerp met
veel natuurlijke lichtinval
Privatieve autostaanplaats/carport
Verzorgd en kwalitatief tot in de puntjes afgewerkt
Prijzen vanaf 275.000€

Info en verkoop:

Een realisatie van

OPENDEUR 16 & 17 MAART
START LENTEACTIES TEM 30 JUNI 2019
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Meisjes aan de bal
EPPEGEM – Sporten is belangrijk, daar is iedereen het mee eens. Een van de populairste sporten is
voetbal. Niet enkel bij jongens, maar ook bij meisjes.
Omwille van het enorme succes, wil
Voetbal Vlaanderen dit initiatief kracht
bijzetten en clubs, sportdiensten en
scholen ertoe aanzetten om een footfestival te organiseren.
Footfestivals zijn ludieke voetbalspelletjes en technische circuits, maar
ook penaltyshoots en korte wedstrijden. Footfestivals staan garant voor
supercoole voetbaldagen in een toffe,
speelse sfeer en dat enkel met andere meisjes! Vanessa Grammet van
KFC Eppegem: “Uiteraard willen we hier
bij KFC Eppegem zeker en vast onze
schouders onder zetten!”
Op 24 maart komen alle meisjes bij
ons in de spotlight te staan. Zo willen
we ook bij onze club het meisjes- en

vrouwenvoetbal op de kaart zetten
en geven we een positieve impuls
om meer meisjes aan het voetballen
te krijgen maar ook te houden! Zowel
voetballende als niet-voetballende
meisjes kunnen deelnemen.”
Ben je tussen 5 en 12 jaar en hou je
van voetballen? Speel je al bij een club
of heb je nog nooit voetbal gespeeld?
Wil je voetbal op een speelse manier
ontdekken? Dan zijn de footfestivals

voor meisjes de perfecte voetbaldagen
om je uit te leven. Schrijf je snel in en
kom samen met vriendinnetjes genieten van een fijne dag vol voetbal’fun’ en
wie weet ontmoet je een Red Flame?
Het footfestival vindt plaats op
24 maart van 10.30 tot 13 uur.
Meer info krijg je via
kfceppegemdames@gmail.com
Tekst: Carolien De Cuyper

Contract van onbepaalde duur
Werken in je buurt
Degelijke opleidingen
Goed loon
Vaste klanten
Plus Home Services ZEMST
Ambroossteenweg 1
1981 Hofstade

Op zoek naar een job als thuishulp?
zemst@phservices.be
015/14.02.90
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Binnenkijken bij een Zemstenaar
HOFSTADE – Nieuwsgierig naar hoe andere mensen wonen? Dan hebben we goed
nieuws! We hebben een nieuwe rubriek: Binnenkijken bij een Zemstenaar. In ieder
nummer kijkt interieurstyliste Katrien binnen bij iemand die in onze gemeente
woont. Om de spits af te bijten kijken we deze maand binnen bij Katrien zelf.

De bewoners
WIE? Katrien Souffriau (37, Interieurstyliste), Arnout Ulenaers (37, Marketing manager), Jules (8), Lucie (3).
WAT? Oude rijkswachtkazerne,
sinds 2012.
WAAR? Tervuursesteenweg, Hofstade.

Dankzij dit
fotobehang
zie je meteen
bij het
binnenkomen
hoe de
rijkswachtkazerne er
vroeger uitzag.

Rijkswachtkazerne
Misschien is het je al opgevallen: in
2012 kreeg de oude rijkswachtkazerne
in Hofstade een nieuwe bestemming.
De kazerne werd volledig gerenoveerd
en opgedeeld in vijf huizen.
“In 2011 waren mijn man en ik op zoek
naar een groter huis voor ons gezin.
Toen we dit pand zagen, waren we
meteen verkocht. Vooral de oude trap,
de ruime slaapkamers en de mezzanine spraken ons aan. We besloten om
het te kopen en daar hebben we nog
geen minuut spijt van gehad.”

Deze spiegel
vangt het licht
op van de
voordeur en
weerkaatst
het verder
in de lange
leefruimte.

Woonstijl
Ik combineer een landelijke stijl met
de iets strakkere Scandinavische stijl.
Door met veel wit en lichtgrijs te werken oogt dit rijhuis toch licht. De houten accenten zorgen voor warmte. De
planten halen de natuur binnen.

Deze
deuropening
en nis vormden
vroeger de
achterdeur van
de rijkswachtkazerne. Nu
wordt de nis
benut als
boekenkastje.
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Geef je huis op als binnenkijker
Ben jij trots op je huis en wil jij in
de Zemstenaar staan? Of ken jij
iemand met een leuk interieur
die in Zemst woont? Stuur het
adres/de contactgegevens (en
eventueel een fotootje) door naar
info@dezemstenaar.com.
En wie weet komt Katrien langs
en geeft ze ineens enkele tips om
je interieur nog mooier te maken!

De zithoek bevindt zich in de bijbouw.
Deze ruimte baadt in het licht dankzij een
groot schuifraam.

De oude trap kon gelukkig behouden
worden. De oude verflagen werden
weggehaald door hem te zandstralen. Het
hout werd een beetje opgelicht met een
witte olie.

Meer foto’s van Katrien haar huis?
Kijk op www.huisjethuisje.be

In de slaapkamer van Jules staat een trap
naar de zoldervliering (mezzanine). Deze
werd ingericht als speel- en opbergruimte.

Tekst en foto’s: Katrien Souffriau

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

Tel.:

info@printwinkel.com
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015/611532

Fax:

015/617959

Heidestraat 97
1982 Weerde
Tel. 015 61 19 55
info@laeremansramen.be
www.laeremansramen.be

We nodigen je graag uit op onze
Reynaers Dagen van 11 tot 17 maart.
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Met vuur en vlammen
WEERDE – Sven Vandendael (28) houdt er een niet alledaagse hobby op na, namelijk vuurspuwen.
Dit vraagt om een woordje uitleg.
Niet geboren, wel getogen in Weerde
want Sven kwam er in 1992 met zijn
ouders en broer wonen. Met zijn zeer
sportieve aard had hij in zijn jeugd
hobby’s als voetbal en paardrijden. Nu
is hij nog steeds zeer sportief bezig
met voetbal, volleybal en zwemmen
en als toemaatje marathons lopen.
Onlangs heeft hij die van Valencia gelopen en binnenkort… Ibiza. Misschien

een beetje excentriek?
Als je Sven kent, weet je dat het vooruit moet gaan en er altijd actie mag
zijn. Na de middelbare studies werd
Sven een tijdje postbode, dus van ’s
morgens vroeg in de weer. Toch ging hij
terug studeren en vandaag de dag is
hij boekhouder-fiscalist. Na een ganse
dag cijfers en letters mag het er wat
sportiever aan toe gaan en af en toe
beoefent hij een andere, tamelijk ongewone hobby.

oefening aan te pas om de techniek
van het spuwen onder de knie te krijgen, daarom doen we dat in het begin
met water.” Het vuurspuwen zelf wordt
gedaan met lampenolie, een brandbare olie op basis van paraffine. De
kunst bestaat in het maken van een
nevel: de vloeistof wordt met een zekere kracht naar buiten gespuwd. Dit is
wel niet zonder enig gevaar als je de
dampen opnieuw inademt of de olie
inslikt.

De vlam sloeg over

Techniek en conditie

Vuur heeft, als één van de
oerelementen, een zekere
aantrekkingskracht op mensen. Een gezellig haardvuur
op een koude winteravond,
een kampvuur met vrienden...
maar vuur kan ook spectaculair zijn, bijvoorbeeld bij
stunts. En dat is nu net wat
Sven heel graag doet.

Vuurspuwen vergt zowel techniek als
conditie en vraagt wat bescherming.
“Mijn gezicht smeer ik in met zonnecrème (goed vettig) en ik gebruik lippenbalsem. En ik mag ook niet vergeten mijn baard te scheren, zo niet
staat hij in brand.” Of hij al letsels heeft
opgelopen? “Buiten verbrande wenkbrauwen bleef ik daarvan gespaard.”

“Ik zag eens een vriend vuurspuwen, en wilde dat ook leren”, vertelt Sven. “Tijdens een
skivakantie sloeg de vlam
letterlijk over.” Of dat niet gevaarlijk is? “Er komt zeker wat

Belangrijke boodschap: probeer dit
alsjeblieft niet thuis! Een verwittigd
man/vrouw is er twee waard!
Tekst: Katia De Vreese, foto’s: Jean Andries

Christian Peersman
www.christianpeersman.be
Brusselsesteenweg 33A 1980 Zemst
0471/45.39.15
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GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be

Brusselsesteenweg 445, 1980 Eppegem
eatandgo_zemst@hotmail.com
0492 53 95 23
www.eatandgo-zemst.be
Maandag t.e.m. vrijdag 9u - 14u

Leveringen vanaf 15 euro. Bestelling vóór 10u doorgeven
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geldig tot 31/03/2019-niet cumuleerbaar met andere kortingen
enkel geldig voor kleuringen

Industrieterrein Kanaal-Noord 1713
3960 Bree
Tel. +32(0)11.633.895
Fax +32(0)11.633.896
Gsm +32(0)475.700.561
info@aquapura.be

Daar is de lente, daar is de zon,
En hier zijn onze NIEUWE KLEUREN

Hoodzetel & filiaal Limburg:
Industrieterrein
Kanaal-Noord
1713
Hoodzetel
& filiaal
Limburg:
3960 Bree
Industrieterrein Kanaal-Noord 1713
Tel. +32(0)11.633.895
3960 Bree
Fax +32(0)11.633.896
Tel. +32(0)11.633.895
Gsm +32(0)475.700.561
Fax +32(0)11.633.896
info@aquapura.be
Gsm +32(0)475.700.561
info@aquapura.be

Gold Partner &
Officiële verdeler van:
Gold Partner &
Officiële verdeler van:

BOEK ONLINE parels.afsprakenboek.be

Kontaktpersoon:
PatrickBrabant:
Moens
Filiaal
Spiltstraat 55
Kontaktpersoon: Patrick Moens
1980 Zemst
Gold
Spiltstraat
55Partner &
Tel. +32(0)15.613.733
Officiële verdeler van:
1980 Zemst
Gsm +32(0)479.246.300
Tel. +32(0)15.613.733
patrick@aquapura.be
Gsm +32(0)479.246.300
Hoodzetel & filiaal Limburg:
patrick@aquapura.be
Industrieterrein Kanaal-Noord 1713
3960 Bree
Tel. +32(0)11.633.895
Fax +32(0)11.633.896
Gsm +32(0)475.700.561 www.flexline.be
www.covrex.com
info@aquapura.be
www.lpw.be

www.lpw.be
BON-15
%

korting voor uw nieuwe haarkleur

Kontaktpersoon: Patrick Moens

Spiltstraat 55
Industrieterrein Kanaal-Noord 1713
1980 Zemst
3960 Bree
Tel. +32(0)15.613.733
+32(0)479.246.300
Tel. +32(0)11.633.895 Gsm
patrick@aquapura.be
Fax +32(0)11.633.896
Gsm +32(0)475.700.561
Gold Partner &
info@aquapura.be
Officiële
van:
Filiaal verdeler
Brabant:

www.lpw.be

www.covrex.com

www.covrex.com

ontwerp door archi Arnoud Algoet, info@arnoudalgoet.be

ontwerp door archi Arnoud Algoet, info@arnoudalgoet.be

Filiaal Brabant:
Hoodzetel & filiaal Limburg:

Hoodzetel & filiaal Limburg:

www.flexline.be

w

Kont

T
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www.flexline.be

Gold Partner &
Officiële verdeler van:

FOTOLOOKS

fotografrie with a SMILE

  
www.fotolooks.be
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www.lpw.be
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Je bent jong en…
je wil wat aan het klimaat doen!
ZEMST- Wat doet de jeugd tegenwoordig? Waar zijn ze mee bezig? Zijn ze bekommerd over het
klimaat? Zijn er in Zemst scholieren die het belangrijk vinden om zich te tonen tijdens een klimaatmars en er zelfs een dagje voor willen brossen? Jazeker!
‘Niet iedereen loopt er mee te koop dat
hij of zij klimaatspijbelaar is, maar toch
konden we twee jonge Zemstenaren
zonder probleem uitnodigen voor een
babbel.

Bezig bijtje Janne weet zich duidelijk
positief in de kijker te zetten!

Janne Van Campenhout uit ZemstBos was de eerste die meteen verkocht was voor een gesprek.
Kan je jezelf even voorstellen?
“Ik ben 16 jaar en zit in het vijfde jaar
humane wetenschappen in Ursulinen
Mechelen. In mijn vrije tijd dans ik veel,
het liefst Jamaicaanse hiphop. Met

mijn zus en ouders woon ik nu zes jaar
in Zemst.”
Hoe kwam je op het idee om
klimaatbrosser te worden?
“Onder impuls van enkele gemotiveerde klasgenoten besliste ik om mee te
gaan betogen in Brussel. We namen
samen de trein en daar voelde je de
samenhorigheid van de jongeren al
sterk. Het was heel impressionant
om tijdens de betoging tussen zoveel
jong volk te staan dat allemaal voor
hetzelfde doel bij elkaar kwam.”
Wat hoop je hiermee te bereiken?
“We waren met 30.000 jongeren en dan
hoop je wel dat je gehoord wordt en dat
de politici naar ons luisteren. Het voelde wel aan dat je iets te zeggen had. Je
hebt als individu weinig macht, maar
als je samen in groep kan opkomen
voor je eisen dan voel je dat de impact
veel groter is dan dat je er alleen voor
staat.”
Hoe waren de reacties op school
en in je omgeving?

“Tamelijk goed. De leerkrachten begrijpen dat we spijbelen, maar we moeten
wel toelating krijgen van onze ouders.
Als bewijs dat we er waren wordt er gevraagd selfies te nemen. De toetsen en
taken worden zeker niet achterwege
gelaten, maar die mogen we wel nog
maken of inhalen tijdens de middagpauze.”
“Sommige mensen geven kritiek en
zeggen: “als je kan brossen, laat die
iPhone dan ook maar achterwege, die
is ook slecht voor het milieu.” Veel volwassenen hebben vooroordelen over
de jongeren en verwijten ons dat wij
bijvoorbeeld veel afval achterlaten op
festivals en dat we helemaal niet begaan zijn met het klimaat. We worden
heel vaak over dezelfde kam geschoren en daar kan ik mij zo boos om
maken! Het feit dat we nu allemaal
om hulp schreeuwen wijst er op dat
wij wel degelijk bezorgd zijn over onze
toekomst en heel goed beseffen dat
het zo niet verder kan!”
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

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

48

Draag je tijdens je protestmars ook
een bordje? Hoe luidt je slogan?
“Ik heb zelf een bord in mekaar geknutseld met lichtjes als eyecatcher!
De slogan luidt: Help more bees, plant
more trees, clean the seas.”
Onze volgende bosbrosser heet
Alexis Caudron, is 14 jaar en zit in
het derde jaar Latijn in het SintRomboutscollege in Mechelen.

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

Vertel wat over jezelf, Alexis.
“Ik heb altijd in Zemst gewoond en
woon samen met mijn twee broers en
zus hier op de Bist.”
Prachtig hoe jullie hier wonen! En
er is veel plaats om te voetballen.
“Inderdaad, momenteel combineer
ik ook nog twee sporten: voetbal bij
FC Zemst en ik fiets met de Vlaamse
Wielerschool in Hombeek. Ik zal wel
een keuze moeten maken, want het
is allemaal een beetje van het goede
teveel. Ik neem ook dagelijks de fiets
naar school.”
Hoe reageren de leerkrachten als
je spijbelt voor het klimaat?
“In mijn klas wordt er wekelijks afgesproken wie meegaat naar Brussel.
We wisselen heel vaak, zo mis ik ook
niet te veel van de lessen. Want goed
studeren is en blijft wel belangrijk. De
leerkrachten reageren niet echt negatief. Je hebt wel schriftelijke toelating
nodig van je ouders om te mogen spij-

belen.”
Wat vinden je ouders ervan?
“Zij appreciëren wat ik doe en begrijpen
waar ik voor sta. Mijn ouders geven mij
ook de toelating om deel te nemen
aan de klimaatmarsen, al denkt mijn
moeder dat ik toch beter naar school
kan gaan.”
En wat denk jij?
“Wat ik ervaar tijdens zo’n klimaatmars is dat je er niet alleen voor staat.
De opwarming van de aarde gaat niet
vanzelf stoppen hoor, we moeten ons
laten horen, we eisen de aandacht van
de politici. Ik volg het nieuws en probeer zoveel mogelijk op de hoogte te
blijven van de stand van zaken. Binnenkort organiseert Youth for Climate
een klimaatbetoging in Mechelen. Daar
wil ik zeker naar toe.”
Hoe klimaatbewust leef jij zelf?
“Ik moedig mijn familie aan om veel
minder met het vliegtuig te reizen, wat
vroeger wel heel vaak gebeurde. Ook
boodschappen doen met mij erbij is
geen lachertje! Wij kopen zo weinig mogelijk uitheemse producten en mama
haalt heel vaak bij de lokale boeren in
Zemst onze groenten en fruit.”
Heb jij een slogan bedacht voor de
klimaatbetoging?
“Liever nu buizen, dan straks naar Mars
te verhuizen.”
Tekst en foto’s: Véronique Baudrez

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

De goedlachse Alexis is er van overtuigd dat we niet van mars komen en dat we
moeder aarde niet naar de maan mogen laten gaan!
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Sportieve pup vindt hond
Elke maand nemen enkele lezers
trouw deel aan de zoektocht naar de
leeshond. Zo ook de sportieve Hashim
Choudhry en zijn broer Imran uit Hofstade, die al enkele keren de hond
zochten en vonden, maar nog nooit
wonnen. Hashim stuurde het mailtje en
won. Daar is hij enorm blij mee en onze
leeshondreporter werd dan ook gastvrij
ontvangen bij hem thuis, bij zijn mama,
papa en twee broers.
Onze winnaar is vijftien jaar oud en
woont al elf jaar in Hofstade, maar ook
daarvoor woonde hij al vlakbij op de Tervuursesteenweg. Van daaruit vertrekt hij
bijna dagelijks naar zijn vele sportacti-

viteiten. Hashim houdt namelijk niet alleen van judo, hij loopt ook regelmatig
in het Domein Sport Vlaanderen en hij
speelt ook cricket. Tot voor kort zwom hij
vaak, maar daar stak de sluiting van het
zwembad een stokje voor.
Je moest goed zoeken vorige maand,
want er was slechts één leeshond te
vinden. Hashim en zijn broer vonden
hem op bladzijde 18. Daar balanceerde
de leeshond op de balk bij het trampolineteam van turnkring Excelsior. Dat
deed hij op één hand, zodat hij met zijn
andere hand de Zemstenaar nog kon
lezen, wat had u gedacht.
Als je ook wil winnen, stuur dan
je antwoord met de pagina(‘s)
waarop onze leeshond deze
maand te zien is, naar leeshond@dezemstenaar.com, of
geef een geschreven antwoord
af op het gemeentehuis, in een

Gulderij 9 - 1980 Weerde
Tel. 015/62 16 18 Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163
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bibfiliaal of in het Hof van Laar. Vermeld
je naam en je telefoonnummer zodat
we je snel kunnen bereiken voor een
foto in onze volgende editie. Inzenden
vóór 13 maart.
Tekst: LS

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

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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Brusselsesteenweg 108
tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be
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