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Dit is intussen het 160ste
nummer van de Zemstenaar.
Wie had ooit gedacht, bij de
start in 2006, dat we vandaag nog steeds elke maand
zoveel interessante onderwerpen zouden kunnen
aanhalen? Het blijft me
verbazen wat er allemaal
gebeurt in Zemst, hoeveel leuk nieuws ons ter ore
komt, en vooral: hoeveel leuke en interessante
mensen in onze gemeente wonen!
Tijdens onze maandelijkse redactievergaderingen
worden steeds fascinerende mensen en verhalen
opgeworpen als mogelijk onderwerp voor het volgende nummer. De één al wat specialer dan de
ander, maar toch allemaal boeiend.
We krijgen ook regelmatig voorstellen binnen van
jullie, onze lezers, en dat vinden we uiteraard ook
geweldig. Blijf dat vooral doen! Als je dus een leuk
idee hebt voor een artikel, een interessante overbuur hebt of ... mag je dat steeds laten weten.
Spreek onze redactieleden Jean, Véronique, Ansje,
Bart, Carolien, Juliaan, Katia, Alain, Annemie,
Alex, Laura, Anja, Ilse, Katrien, Kim of mij aan,
of stuur ons een mailtje via info@dezemstenaar.
com!
Deze maand ontvangen we ook graag mailtjes
over keitoffe Zemstse mama’s in het kader van
moederdag. In het stukje hiernaast lees je er alles
over.
Frisse lentegroeten!

facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar

ama!

Gezocht: de beste m

g, en we zetten graag
In mei is het moederda
bloemetjes! Waarom
de beste mama in de
van heel Zemst?
is jouw mama de beste
via info@dezemsteLaat het ons weten
met als onderwerp
naar.com voor 14 april,
‘moederdag’.
zinnen wat haar zo
Vertel ons in een paar
een foto van jullie
speciaal maakt, en voeg
meeste inzendingtoe. We publiceren de
mmer, en de beste
en in ons volgende nu
een boeket bloemen
mama krijgt ook echt
in handen!

Dialextjes va groët Zems...
• Dane joeng aa veul bucht in zaïne calpain
steken: er zat heel wat rommel in die jongen
zijn boekentas;
• As ’t slecht weer wier, moest Berreke van eule
moe altij zaïne gabardine aandoen: wanneer het
slecht weer werd, moest Robert van zijn moeder
steeds zijn ‘gabardine’ (sterke jas, in waterbestendige, ademende stof) aantrekken;
•‘ K goên toch maïne kazzekain aandoen, want
’t es bra killeg boeëte: ik ga wel mijn gebreide
wollen (dames) vest aantrekken, want het is
nogal fris buiten;
• Wa nen dweize gast was da seg: wat een
tegendraadse/opstandige kerel was dat zeg;
• De winter was nog ni faïn bezig of den boer
zaïn biëtgroebbe was al leig: de winter was nog
maar net begonnen en de bietenkuil (groeve/
silo) van de boer was al leeg.

dezemstenaar.com
info@dezemstenaar.com

AL
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...
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SK Laar met verve kampioen
ZEMST-LAAR – Na twee seizoenen in de derde reeks van het ex-Katholiek Sportverbond, promoveert
SK Laar terug naar de hogere reeks. De kampioen in VV-3B recreatief Antwerpen heeft moeten
wachten tot vier speeldagen voor het einde van het seizoen om oververdiend de titel in de wacht te
slepen.
“Het was vlug duidelijk dat met SK Laar
rekening moest worden gehouden”,
zegt kapitein Thomas Ceulemans.
“Een perfecte voorbereiding waarin SK
Laar de finale van de Beker van Zemst
bereikte, lag aan de basis van een
fantastisch seizoen. Buiten deze finale werden er tegen vier verschillende
vierde provincialers mooie resultaten
behaald. Tijdens de winterstop speelde SK Laar een vriendenwedstijd tegen
FC Eppegem B. Tegen deze topper uit
vierde provinciale D werd weliswaar
eervol met 4-3 verloren, maar deze
match liet het beste verhopen voor de
terugronde. Er werd een sterke reeks
neergezet en de tweede in de stand
werd met een 7-0 pandoering op een
onoverbrugbare achterstand gezet. Na
winst tegen de laatste in de stand kon
de groen-witte club uit Laar de champagne ontkurken.”

Pittige trainingen
Coach Wouter Verhoeven dankt de titel aan een zeer sterke thuisreputatie.
“De ploeg liet geen enkel punt liggen
op eigen veld, met dank aan een geweldige achterban. Verder beschik ik
over een zeer evenwichtige en gedreven spelerskern. Alle posities zijn bijna
dubbel bezet, waardoor afwezigheden

gemakkelijker opgevangen konden
worden dan vorig seizoen. De terugkeer
van een aantal spelers is hier zeker
niet vreemd aan. Tweemaal in de week
werd er pittig getraind, en dat bleek de
basis te zijn van een topseizoen.” Thomas Ceulemans benadrukt ook graag
dat de spelerskern een (h)echte vriendengroep is. “Ook dat ligt mee van de
basis van het succes en het voetbalplezier bij SK Laar”, besluit hij.

De kampioenenploeg
Thomas Ceulemans (kapitein), Kevin
Van Calck (onderkapitein), Jonathan
Van Hooft en Kris Krakowczyk (doelwachters), Bram Van Den Borre, Dylan
Corbeel, Gil Mathijs, Ief De Boeck, Jeroen Gysen, Joachim Van Der Aa, Koen
Vanderwegen, Lars Thirion, Maxim Ceulemans, Maxim Genneret, Nicky De Gelder, Nicolas Morillo, Niels Metdenancxt,
Robbert Vander Elst, Sebastien Genneret, Sam Ceulemans, Steven Vercammen, Wim Van Gulck (topscorer), Wout
Calluy, Jelle Genneret (afgevaardigde)
en Wouter Verhoeven (coach).
Tekst en foto’s: SK Laar

Voorzitter Jan Emmeregs:
“Iedereen met groen-wit bloed heeft
zijn aandeel”

“De titel is oververdiend, maar eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen dat
we in een middelmatige reeks werden
ingedeeld. Als we deze positieve lijn
volgend seizoen in tweede kunnen
doortrekken, met daarbij een aantal
spelers uit de jeugd, dan pas zullen we
klaar zijn om andere oorden op te zoeken. Voorts is het onze bedoeling om de
banden tussen senioren en jeugd nog
nauwer aan te trekken. Het is ons doel
om onze ruime en trouwe supportersschare nog vele mooie momenten
te bezorgen. Iedereen met groen-wit
bloed in de aderen heeft zijn aandeel in
het succes. De ganse entourage van SK
Laar laat niets aan het toeval over om
iedereen in de beste omstandigheden
bij te staan. Ook op logistiek vlak proberen we alles zo optimaal mogelijk uit te
bouwen”, besluit de voorzitter.
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De tuut van tegenwoordig
ZEMST - Feestjes, festivals, keiluide beats and basses… tot je oren ervan suizen. Wanneer het herhaaldelijk en langdurig gebeurt, loert chronisch oorsuizen om de hoek en hoor je dus overal en
altijd getuut. Een kwaal van deze tijd, waartegen je maar beter goed gewapend bent als je er niet
het slachtoffer wil van worden, leert ons Laure Jacquemin, doctoraatsstudente in de medische
wetenschappen.
Met een broer-dj (D-Rub, n.v.d.r.) in de
buurt weet ook zij maar al te best dat
goede muziek beter klinkt als het wat
luider staat. Helaas is dit niet zonder
risico.

Moesjkes?

Na een luid avondje uit is het toch
normaal dat mijn oren suizen?
“Nee! Dit is een waarschuwingssignaal van onze oren. Wanneer je je
oren meermaals blootstelt aan lawaai, verhoog je de kans op blijvende
gehoorschade en eventueel chronisch
oorsuizen (tinnitus). Het suizen wijst
erop dat je je oren geluidsoverlast hebt
bezorgd. Als je oren stoppen met suizen heb je geluk. Maar als je dit waarschuwingssignaal negeert en je oren
niet beschermt, dan kan het oorsuizen
blijvend worden.”
Kan ik dan beter ‘moesjkes’ in
mijn oren steken?
“Beter iets dan niets!” maar met
moesjkes in je oren zal de muziek
niet meer zo goed klinken, kan je de
anderen niet meer goed verstaan en
bovendien zullen je oren niet optimaal beschermd zijn. Iedere gehoorgang is namelijk anders gevormd. Het
is dan ook logisch dat één universele
maat niet perfect past en dus geluid

Laure: “Bedenk dat je maar één paar oren hebt!”

onbeschermd doorlaat. De champignonnekes of universele oordoppen
met muziekfilter zullen je een betere muziekkwaliteit bezorgen dan de
moesjkes, maar je oren zijn niet beter
beschermd!”
Bestaan er dan geen oordoppen
die de muziekkwaliteit behouden
en je oren uitstekend beschermen?
“Muziekoordoppen op maat bezorgen
je een fijne muziekkwaliteit dankzij de
geïntegreerde muziekfilter en daarnaast sluiten ze je oren perfect af,
waardoor je zorgeloos van muziek kan
genieten! Een ander voordeel van deze
oordoppen is dat je mensen beter

V.l.n.r. champignonnekes, moesjkes, dopjes op maat met filter.
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kan verstaan, dankzij de muziekfilter.
Daarom raad ik iedereen aan om deze
muziekoordoppen aan te schaffen.”

Dopjes op maat

Waarom heeft dan nog niet iedereen zijn eigen muziekoordoppen
op maat?
“Vele mensen worden afgeschrikt
door de prijs. Ze kosten 150 euro per
paar, mààr ze gaan jaren mee en de
meeste ziekenfondsen betalen 20
tot 30 euro terug. Controleer daarom
zeker eens de voorwaarden van jouw
ziekenfonds want soms moet je ze bij
een bepaald hoorcentrum laten maken. Ik raad wel aan om jaarlijks een
gratis lektest te laten uitvoeren waar je
ze gekocht hebt, om te zien of ze nog
perfect passen.”
Maar het is toch te zot dat we allemaal oordoppen gaan kopen om
luide muziek te doorstaan?
“Ja en neen! Enerzijds is het inderdaad
zo dat de huidige regelgeving over de

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

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

DE NIEUWE MAALDER

boekhouding en fiscaliteit voor de
éénmanszaak en de kmo
startersservice

TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Martelarenplein 3		
Tel 015/61.52.99
1980 Eppegem		
Fax 015/61.73.93
raoul.koekoekx@skynet.be

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen
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ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50,
1980 Zemst
Tel: 015/62 14 00

Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
35 jaar ervaring in eigen streek

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

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22
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luidheid van muziek niet volstaat om
je oren te beschermen en zullen er altijd mensen zijn die graag de huidige
toegelaten decibels overstijgen. Maar
het is ook geen eenvoudige oefening
om een optimale muziekervaring te
verzoenen met 100% garantie om
geen gehoorschade op te lopen. Probeer maar eens het gebabbel op een
feestje te overstemmen zonder té luid
te gaan met je muziek. Op maat gemaakte oordoppen verzekeren je de
optimale bescherming én toch kan je
volledig genieten van de muziek!”
Hoe weet ik nu wanneer ik mijn
oordoppen moet gebruiken?
“Omdat je nooit exact weet hoe luid het
is, geldt als algemene regel: moet je
roepen om de ander te verstaan? Dan
staat de muziek vermoedelijk te luid.
Ga je vijf minuten binnen op een fuif
en daarna weer buiten, dan hoef je
niet meteen oordoppen te gebruiken.

Laure: “heb je last van oorsuizen, meld je dan
aan via de spoeddienst van het ziekenhuis!”

Gehoorschade loop je namelijk op bij
een langdurige blootstelling aan luid
geluid. Daarom vormt een ziekenwagen of een trein geen probleem. Deze
geluiden zijn zo kortstondig dat ze je
niet zullen schaden.“
En wat als ik ondanks mijn voorzorgen toch last heb van oorsuizen?
“Raadpleeg best zo snel mogelijk een
neus-keel-oor arts. Aan de hand van
medicatie en zuurstoftherapie kan hij
meteen een behandeling opstarten. Ga naar een
ziekenhuis in de
buurt en meld je
aan op de spoeddienst, want hoe
sneller je erbij bent,
hoe groter de kans
op herstel”.

Ik dank Laure voor zoveel goede raad.
Tegen de volgende Bierfeesten of Tramalant-fuif weet ik wat mij te doen
staat.

Tekst: Laure Jacquemin/Alex Lauwens,
foto’s: Laure Jacquemin

Flashy kleurtjes
Tips voor wie bang is om zijn
oordoppen kwijt te spelen
“Maak een ketting vast aan het
doosje van je oordoppen en
hang die vast aan je broek of
handtas. Kies ook een flashy
kleurtje (geel, oranje); door de
overheersende witte muziekfilter erin zie je dat nauwelijks
als ze in je gehoorgang zitten,
maar het spaart je wel een
heuse zoektocht voor het geval
je ze toch mocht verloren zijn.”
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Klaar voor een mooi wielerseizoen
HOFSTADE - Wielrenners Jens (20) en Jordy (22) Bouts uit de Vaartdijk in Hofstade kunnen de voorbije seizoenen mooie resultaten voorleggen. Als jongeren keken ze op naar het voetbaltalent van
hun vader Glenn bij Sporting Club Mechelen en daarom tekenden ze daar een aansluitingskaart.
Na enkele seizoenen bij de jeugd beseften de broers echter dat hun sportieve carrière elders lag.
Van voetballers naar wielrenners,
vanwaar de keuze?
Jens: “Ik was vijf jaar voetballer bij
SC Mechelen en vervolgens vijf jaar
BMX’er. Het was tijd voor iets anders.
Cyclocross was niets voor mij. Als
15-jarige probeerde ik te koersen. Mijn
keuze was vlug gemaakt.”
Jordy: “Een beetje hetzelfde verhaal.
Ik stond in de goal en dat was niets
voor mij. Al in mijn eerste jaar als renner, tijdens een kermiskoers bij de
junioren, was ik door de wielermicrobe
gebeten. Vanaf tweedejaars junior ging
mijn voorkeur naar de weg.”

Hoe was het voorbije seizoen en
wat zijn de verwachtingen?
Jens: “Mijn eerste gewonnen koers was
een motivering. Vaak was ik mee in de
kopgroep en behaalde ik goede resultaten. De conditie was goed, de uithouding iets minder. Mijn beste prestatie
was een zesde plaats in Handzame,
ereplaatsen in interclubs, een tweede
plaats in de Ronde van Vlaanderen
en een groene trui in de tussenspurten. Ik deed de overstap naar EFC L-R
Vulsteke, de ploeg van Jordy. Een hele
stap vooruit en de verwachtingen liggen dit seizoen daarom veel hoger.
Het laatste half uur kwam ik vaak iets
te kort maar ik heb deze winter goed
kunnen trainen in
Spanje.”
“Ik kijk vooral uit
naar het voorjaar,
met de steeds
lastige Vlaamse
parcoursen met
heuveltjes. Ook
wil ik me tonen
in interclubs en
belangrijke eendagskoersen met
uitschieters, daar
word je sterker
van. In mijn eerste wedstrijden
gaat het alvast
naar wens. Ik probeer steeds een
koers hard te maken, in het peloton blijven zitten
ligt me niet.”

De broers Jordy (l) en Jens (r) fietsen nu samen in dezelfde ploeg.

Jordy: “Een overwinning lukte me
nog niet. Ik reed wel mooie koersen.
Ik werd derde in Parijs-Opwijk, tweede
in Frankrijk, won een ploegentijdrit en
de jongerentrui in de Pyreneeën en
ereplaatsen in interclubs. Mijn mooiste koersen reed ik in de Ardennen.
Als het maar bergop was. Een tiende
plaats in de Giro Valle d’Aosta was een
opsteker. Oververmoeidheid speelde me jammer genoeg parten in de
Ardennen, vooral in de wedstrijden
waar mijn sterkste wapen (klimmen)
het meest tot zijn recht moest komen.
“
“Dit seizoen, met mijn nieuwe trainer
Rudi Stroobants van Sports 2, zijn we
intensiever aan het werken om in de
belangrijkste periode te kunnen pieken. Koersen van één dag zijn niet
mijn ding, als het maar lastig is. Ritme opdoen is belangrijk, dan zal ik
er vanaf eind april wel staan. Ik moet
misschien iets meer aanvallender
koersen, dat zal alleszins in mijn voordeel zijn. Wedstrijden in Frankrijk, in de
Vogezen en de Ardense Pijl zijn met
stift onderlijnd.”
“We zijn klaar voor een goed seizoen”,
besluiten de broers in koor. “EFC L-R
Vulsteke is een jonge groep met veel
talent. Iedereen heeft vertrouwen en
we willen ervoor gaan. Onze begeleiding, trainingen en voeding, alles
is top. We hebben ook veel steun van
onze ouders, vriendinnen Jana en Kea
en supporters van ons team, ook dat is
belangrijk.”
Tekst en foto: Jean Andries
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Disco redt levens
ZEMST – Veel automobilisten vinden bumperkleven ergerlijk en gevaarlijk, maar ze kunnen zelf
onvoldoende inschatten wat een veilige volgafstand is. Het refreintje zingen van de discoklassieker ’Last Night A DJ Saved My Life’ komt aardig in de buurt. Jasper Steverlinck zong zijn versie in
De Melkerij.
Op een veilige afstand van je voorligger
blijven is essentieel om kop-staartaanrijdingen te vermijden. De Vlaamse
Stichting Verkeerskunde (VSV) vestigt
daar de aandacht op. Jasper Steverlinck, Regi en Tourist le MC ondersteunen de campagne met covers van de
discohit ’Last Night A DJ Saved My Life’
uit 2002, die ze speciaal voor de gelegenheid hebben opgenomen. Het luidop zingen van dat deuntje duurt twee
seconden en komt overeen met de
minimum afstand die je moet behouden met je voorligger om op een droog
wegdek een kop-staartaanrijding te
vermijden. Op een nat wegdek heb je
minstens drie seconden nodig.
“Om dat in de praktijk toe te passen
neem je een herkenningspunt langs
de weg zoals een verlichtingspaal of
brugpijler”, zegt Werner De Dobbeleer,
woordvoerder van VSV. ”Je begint te
zingen van zodra je voorligger dat punt
voorbijrijdt. Als je zelf dat herkenningspunt kruist terwijl je nog aan het zingen bent, dan rij je te dicht en moet je
de afstand met je voorligger vergroten.
Zing je de langere versie ‘Last night a
DJ saved my life from a broken heart’
dan kom je uit op drie seconden en
dat is de veilige afstand op een nat
wegdek.”

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

ma, di: 7u - 16u
woe, do, vrij: 7u - 18u30
za: 9u - 16u
zo: gesloten
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Meezingen met Jasper Steverlinck (aan de gitaar) voor veiliger rijden.

Harde cijfers
Jasper Steverlinck bracht in GC De
Melkerij een unieke liveversie van het
gekende nummer. ”Ik vind dit een creatieve manier om bij te dragen aan
verkeersveiligheid. Een boodschap
brengen op muziek die toch niet belerend is. Zelf heb ik nooit een kop-staartongeval meegemaakt en ik hoop dat
het zo mag blijven”, motiveert hij zijn
inbreng.
De VSV peilde bij Vlaamse autobestuurders naar hun zelfverklaard gedrag rond veilige volgafstand. Zo vindt
68% van de Vlamingen het ergerlijk
en gevaarlijk als een achterligger on-

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

voldoende afstand houdt. Slechts 38%
weet dat je minstens 2 seconden
afstand moet houden op een droog
wegdek en 41% denkt dat minder ook
wel volstaat.
Onvoldoende afstand houden vergroot
het risico op kop-staartaanrijdingen
met meer dan 13 keer. In Vlaanderen
is dat soort aanrijdingen goed voor 19%
van alle letselongevallen en 14% van
alle dodelijke ongevallen. Door een
leuk refreintje te zingen kan je jezelf
en anderen een aanrijding en veel
leed besparen.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck
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Music was my first love…
ZEMST-BOS - Met Rony Vangrunderbeek gingen we onmiddellijk ‘live’: de eerste vraag werd gesteld,
Rony zette in en de maat zat meteen goed. Zo zaten we perfect gepositioneerd in Het Hof Van Laar,
klaar voor een vloeiend gesprek van zo’n uur of twee.
We stellen Rony even aan u voor: geboren in 1964 en als het ware met drumsticks zijn eerste pap binnengespeeld.
Al snel was kleine uk Rony met haast
geen (drum)stokken van het drumstel
van pa weg te slaan.
Je talent heb je ongetwijfeld van je
vader. Was je de enige in het gezin?
Hij toerde als drummer destijds heel
Europa rond met muziekicoon Liliane
Saint-Pierre. Ik speelde samen met
mijn broer Marc, die bassist is en papa
Vangrunderbeek in de jaren ’80 in een
dansorkest. We traden heel vaak op
met Conny en Danny Fabry.
Ben je muziek gaan studeren?
Toen ik elf jaar was ben ik naar de muziekacademie in Vilvoorde gegaan en
gestart met notenleer. Ik mocht later
dan een instrument kiezen en toen lag
het voor de hand dat ik voor de drum
zou kiezen. Toch nam ik de beslissing
om voor de klarinet te gaan. Mijn toenmalige buurman speelde klarinet en
moedigde mij aan om dit ook te doen.
Bovendien was het grootste probleem
de praktische kant van de zaak: een
klarinet neem je overal mee, waar je
maar wil, maar een drumstel daarentegen…
Stond je dan ook al vrij jong op de
planken?
Mijn eerste muzikale ervaringen zijn
begonnen in de jeugdharmonie van
Weerde. Patrick De Neef, die toen
bassist was aan De Munt, was de
oprichter. Op mijn elfde sloot ik mij
eveneens aan bij mijn eerste bandje
met Johan Schellemans die gitarist
is bij ‘The Shortcuts’. Zij spelen nog
elk jaar op Pinksterzondag in café
16

‘t Schoonzicht in Weerde op Woitrock.
Bespeel je nog andere instrumenten?
Als chiroleider in Eppegem vertrok ik
steeds met rugzak én gitaar op kamp
en al snel werd ik tot ‘professioneel
kampvuurgitarist’ gedoopt.
Het moet een heerlijke tijd geweest
zijn, want ik zie de vlammetjes nu
nog fonkelen in jouw ogen!
Inderdaad… En mijn ‘rock’-gehalte is
daar wel fel aangewakkerd. Enkele
chiromaten vroegen mij toen om als
drummer aan te sluiten samen met
mijn broer als bassist voor hun band
‘Phantom’. We speelden ‘hardrock’
en zijn zelfs door een toenmalige
BRT-filmploeg drie dagen gefilmd voor
het programma ‘Vinger in de pap’. Het
heeft ons toch een reportage van 5 minuten opgeleverd.
Speelde je steeds ‘hard’, of ook
nog andere genres?
‘The blues’ had mij ook wel tamelijk
snel te pakken hoor en met ‘The Flying
Pullovers’ van jeugdhuis De Jeppe hebben we onder andere op de Weerdse
Bierfeesten gestaan en op Pukema in Puurs gespeeld.
We hebben jou ook gespot
in een ‘Oostenrijks Tiroler
orkest’, van waar komt die
wind gewaaid?
Ja, dan moeten we inderdaad
even het land uit voor een
verklaring: mijn vader is hertrouwd met een Oostenrijkse.
Zij maakte op een familiefeest gigantische schnitzels
klaar. Zo kwam ik op het idee
om deze heerlijk knapperige

naam ‘The Schnitzels’, als Tirolerband
tot leven te roepen.
En kreeg je van jazz ook snel de
smaak te pakken?
In mijn muzikale carrière werd en word
ik nog steeds heel vaak opgebeld om
in te vallen, meestal als drummer.
Ik speelde op een moment als percussionist in het Sweet Jazzorkest in
Zemst. Op een dag werd ik als invaller
opgeroepen door The Brussels Concert Band als percussionist, live-tv in
het casino van Spa, voor Miss Belgian
Beauty. Ik heb er uiteindelijk acht jaar
gespeeld.
Waar ben je momenteel nog aan
de slag?
Tegenwoordig drum ik bij de Nothegem
Big Band in Nossegem. Ook ‘The Schnitzels’ staan nog steeds op het menu.
Sinds vorig jaar speel ik in de groep
van de getalenteerde zangeres Veerle
Schepers: ‘Lady and The Lords’.
Music was your first love Rony?
And it will be my last…!

Tekst: Véronique Baudrez
Foto: Rony Vangrunderbeek

Brusselsesteenweg 471
1980 Eppegem-Zemst
02/251 22 33
info@hechi.be

Dinsdag - zaterdag 11:30 - 14:30
Dinsdag - donderdag 17:30 - 22:30
Vrijdag 17:30 - 23:00
Zaterdag 17:00 - 23:00
Zon- en feestdagen 11:30 - 23:00
Maandag gesloten

IUSTE

ADVOCATEN

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

START LENTEACTIES
TEM 30 JUNI 2019
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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'.
"Ik had gelezen in de krant dat de ooievaars
vroeger dan verwacht zijn teruggekeerd.
Onze buur liet weten dat de werken bij ons
op de Ambroossteenweg extra geïnspecteerd
werden door een nieuwsgierige ooievaar."
Ingrid Staljanssens, Hofstade

"Onlangs zat deze sperwer
rustig te picknicken in onze
tuin. Zijn lunch had hij luttele
momenten voordien in volle vlucht
onderschept."
Erika Vermeylen, Elewijt
Coördinatie: Marijke Pots

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177

info@printwinkel.com

1980 Zemst-Laar
015 610 138
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World Choir Games in Vlaanderen
WEERDE – Gerrit Calluy, dirigent van de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus Elewijt, zag begin dit
jaar de kans schoon om zijn ervaring in de HR-sector te combineren met zijn passie voor muziek.
Hij solliciteerde naar een job bij Koor&Stem en werd de nieuwste HR-manager van de World Choir
Games (WCG).

Topevenement
“In de koorwereld zijn de World Choir
Games echt wel het summum. Het zijn
als het ware de Olympische Spelen
voor koorzang. Alle niet-professionele
koren van over de hele wereld mogen
deelnemen. Zo’n 25.000 zangers en
600 koren uit 70 verschillende landen
worden verwacht. De Games vonden
voor het eerst plaats in 2000 in het
Oostenrijkse Linz. Sindsdien worden
ze tweejaarlijks georganiseerd. In 2020
organiseert Koor&Stem met de steun
van het Vlaamse Gewest de Games
in Vlaanderen. Een unicum”, vertelt
Gerrit.
De WCG vinden plaats van 5 tot en
met 15 juli 2020 in Antwerpen en Gent.
Dit in de belangrijkste zalen van deze
twee steden, zoals het Sportpaleis, de
Elisabethzaal, de Singel, de Vooruit en
de Bijloke. Je kan er de openings- of
slotceremonies, de competities en de
galaconcerten gaan bekijken en beluisteren. In de straten van Antwerpen
wordt een landenparade georganiseerd, een kleurige optocht van honderden koren. Het zal één groot feest

worden van dansende en zingende
enthousiaste mensen in traditionele
klederdracht vanuit
alle hoeken van de
wereld!

Hoog niveau
Tijdens deze tiendaagse olympiade
kunnen de koren,
al naargelang hun artistieke niveau of
repertoire (klassiek, pop, gospel,
show, religieus,…) en samenstelling
(jongeren, mannen, vrouwen, gemengd, …) deelnemen aan de competitie. De winnaars krijgen een gouden, zilveren of bronzen medaille. Het
niveau van de koren is erg hoog, maar
ook hier geldt de olympische gedachte
‘deelnemen is belangrijker dan winnen’. De koren die niet meedoen aan
de competities vinden we terug bij
workshops, seminaries, open repetities, vriendschapsconcerten of bij de
gratis openbare concerten in beide
gaststeden.”

Een massakoor zingt volksliederen
begeleid door een symfonisch orkest.

Voor de slotceremonie op 15 juli moet
je naar het Sportpaleis. Daar zal een
speciaal voor deze gelegenheid samengesteld massakoor van honderden zangers, begeleid door een
volledig symfonisch orkest, gekende
volksliederen uit alle continenten zingen. Voor tickets is het nog te vroeg. Die
kan je volgend jaar reserveren.

Een hele klus
Gerrit moet samen met een tiental
collega’s de organisatie van dit evenement tot een goed einde brengen.
Maar aangezien ze zo’n 25.000 man
verwachten, zoeken ze nog vele helpende handen.
“We zoeken 1.500 vrijwilligers. Zij moeten alle deelnemers begeleiden van
de luchthaven naar hun hotel, van
hun hotel naar de zalen, zorgen voor
de vlotte organisatie in de zalen,
ticketing, enz. Wil je zelf ook wel een
handje helpen en tegelijk genieten van
prachtige koormuziek en kennis maken met buitenlandse culturen, dan
kan je altijd een mailtje sturen naar
wcg2020@koorenstem.be.”
Tekst: Kim Willems, foto’s: ©Studi43

Gerrit is nog op zoek naar vele helpende handen.
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De beste acteerprestaties van
het seizoen op een Filme-rij
Voor de luttele som van 4 euro kan je
nu tickets boeken voor de laatste vier
films van dit seizoen. Allemaal met het
kwaliteitslabel van de Filmerij.

The Favourite

Beautiful Boy

Kinderfilm

7 mei. “Hoe ver ga je voor je drugsverslaafde kind?” Verpletterend emotioneel Hollywooddebuut van Felix Van
Groeningen.

10 april om 14.30 uur. Ken je de opschepperige eend Solan, de verlegen
egel Ludwig en de vriendelijke uitvinder Reodor al? Samen moeten ze
aan de slag om de inwoners van een
naburig dorp te verslaan in de grote
kaasrace. Daarbij zijn alle middelen
toegestaan. Met de overmoedige Solan
aan het roer, staat er veel meer op het
spel dan enkel een bol kaas. Het wordt
een gevaarlijke race over ravijnen en
bevroren meren en door bossen vol
hongerige beesten.

4 juni. Twee hofdames proberen in de
gunst te komen van Queen Anne. Op
ware feiten gebaseerd komisch kostuumdrama met een hoek af.

The Wife

God’s own country
21 mei. Mooi liefdesverhaal over de
komst van een Roemeense seizoensarbeider die het gevoelsleven van een
eenzame Engelse schapenboer helemaal overhoop gooit.

16 april. Veertig jaar lang zet een vrouw
haar eigen talent, dromen en ambities
opzij voor de succesvolle schrijverscarrière van haar wereldberoemde
man. Tot ze besluit uit de schaduw te
treden. “Achter elke sterke man staat
een sterke vrouw”. In dit geval een veel
sterkere vrouw. Kom kijken en overtuig
uzelf dat Glenn Close voor deze glansrol echt wel een Oscar had verdiend.

In deze uitermate frisse animatiefilm
(3+) staan de koddige personages garant voor heel veel humor en plezier.
Maar tegelijk is dit ook een ode aan
de fantasie en het talent om onder
alle omstandigheden het hoofd boven
water te houden. En als de nood het
hoogst is… heeft Reodor altijd wel een
slimme uitvinding achter de hand.
Tekst: Herman Jacquemin & Ansje Brassine
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Foto’s: Jean Andries
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De Goudsblo
em in Zemst
bestaat 25 ja
ar. Nieuw: leu
ke
gezonde gesc
henkideeën.
Vrijdag 12 ap
ril kan je van
9
uur tot 18 uu
r proeven van
kwalitatieve p
roducten. Er
zijn ook veel
lactose- en
glutenvrij tuss
endoortjes.
Lut presentee
rde graag
haar nieuwe
producten aa
n
enkele klante
n.

De Verenigde
Handelaars van
Hofstade gaven
aan DVC
Nieuwenhuizen
in WZC Ambroos
een cheque van
500 euro ten
voordele van de
buddywerking
jongdementie.

Roger Van den Eynden
en Marcella, Damstraa
t
in Weerde, stopten na
31
jaar met Garage SintMartinus. Het tankstation
blijft bestaan. “Vanaf 1971
tot 1987 was ik actief bij
René Bessendorfer en
sinds 1 januari 1988 met
een eigen zaak. Nu gaan
we tuinieren, en zullen
we meer tijd hebben
voor de kleinkinderen en
om te genieten”, zeggen
Roger en Marcella.
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In 2019 bestaat Chiro Tij
l uit Zemst 80 jaar. Da
t
zal gevierd worden m
et een groot feest aan
de
Hemen op 30 april. Bij
die gelegenheid zal oo
k het
beeld van dé Zemstse
Chirovader bij uitstek –
Flor
Van de Sande – passen
d ingehuldigd worden
op zijn nieuwe locatie.
Dit beeld van de Weerd
se
beeldhouwster Chris De
Laet heeft sinds enkele
weken immers een nie
uwe plaats gekregen in
een
verzorgd plantsoen lan
gsheen de Stationslaan
op
de hoek met de fietss
nelweg langs de Zenn
e. Chris
De Laet en Johan Jacq
uemin, (oud) Chiroman
in
hart en nieren, kwamen
alvast een kijkje nemen
en zagen dat het goed
was. (AL)

De Chirojongens van Weerde zijn klaar
voor de 34ste editie van de Weerdse
Bierfeesten. Op vrijdag 3 en zaterdag 4
mei wordt aan de Ketelveldweg feest
gevierd. Tijdens de namiddag staan er
familie-activiteiten op het programma,
en tijdens de avonden wordt er stevig
gefeest met onder andere Discobaar A
Moeder, Milo Meskens en Gers Pardoel.
De organisatoren houden de drankprijzen al voor het vijfde jaar op rij hetzelfde, en daar zijn ze behoorlijk trots op.

De prijsuitreiking Kerstactie Zemstse
handelaars had plaats op woensdag
27 februari. De winnaars van de vijf
hoofdprijzen werden bekend gemaakt.
Jarno Grysolle won de scooter (2.500
euro) van Mario’s Motorcenter.
Bertha De Becker en Kristel wonnen
elk een elektrische fiets (1.250 euro)
van Fietsen Luc Van Steenwinkel.
Lucas Honshoven en Ann Bosschmans
wonnen elk een reischeque (500 euro)
van reizen Anny.
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Foto’s: Jean Andries
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Op 4 en 5 mei aanstaande
palmt dansschool Impuls GC
de Melkerij volledig in voor haar
jaarlijkse dansshow. Onder het
veelzijdige thema ‘Verbonden’
brengen de dansers een aangenaam en afwisselend spektakel.
De voorstellingen vinden plaats
op 4 mei om 20 uur en op 5 mei
om 15 en 20 uur.
Reserveren kan vanaf 1 april via
secretariaalimpuls@hotmail.com

Woonzorgcentrum Releghem
Zemst organiseerde van 18 tot
22 februari een themaweek rond
winter/Oostenrijk/Duitsland. Een
quiz, een heuse “fotoshoot” en een
“apres-ski-namiddag” met Oostenrijkse muziek, sachertorte en koffie
of chocolademelk met slagroom
waren een groot succes. De week
werd afgesloten met een optreden
van blaaskapel “HummelBummel”.

“FC Eppegem B speelt
een
goed seizoen en beha
alt
met goed voetbal moo
ie
uitslagen, dat verdient
een
etentje”, vindt supporter
Pierre. En hij hield woord
met een mooi menu:
cava,
wildsoep, everzwijnstoo
fvlees, grondwitloof en
zelfgemaakte krokette
n. De
spelers bedankten “de
Pirre”
met sigaren en een go
ede
fles wijn.
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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
29

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

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

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

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

015/611532

Fax:

015/617959
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e
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Foto: Jean Andries

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

De maartse buien waren weg, de padden weer op het rechte pad getrokken, de zanglijsters terug van weggeweest en de sapstromen bij plant
en dier weer op gang gekomen. Alleen had de shortski, of veeleer de
après-ski, iets te veel van het lichaam van Ludovic geëist. Daar lag hij nu,
languit op de bank met gescheurde kruisbanden. Zijn linkerknie had het
(nachtelijk) doorzakken iets te letterlijk opgevat. Twintig jaar hard gewerkt,
het familiebedrijf voortgezet, met als resultaat: huwelijk op de klippen en
een faillissement op de koop toe, wegens niet ingespeeld op de nieuwste ontwikkelingen in de sector. In een ultieme poging om een dreigende
depressie af te wenden, had hij weer contact gezocht met zijn makkers
van weleer. Helaas, de kloof met het sportieve genietersclubje was te diep
geworden. Twintig jaar goedmaken in zeven dagen, neen dat kon niet. In
de put zat hij al, maar nu lag hij er ook nog eens in, in de zitput van zijn
riante villa. Een hypermoderne doos, omringd door hoge hekken, beveiligd
met stevige stalen poorten, bewegingssensoren en camera’s… maar ijzig
kil. Hectisch werken en Bourgondisch tafelen hadden hun tol geëist, zijn
botten broos gemaakt. En nu die eenzaamheid, want niemand voelde zich
geroepen om hem een bezoekje te brengen. Waarover zouden ze het met
hem moeten hebben trouwens?
Gelukkig had hij zijn zwart spaarpotje waar hij kon uit putten. Na de operatie
had hij de traiteurservice en boodschappendienst feilloos online geregeld.
Poetshulp had hij al eerder. En nu ook nog kiné aan huis. Twee keer per
week, en dat voor een tweetal maanden. Helena was een topkinesiste met
meer dan tien jaar ervaring. Gespecialiseerd in revalidatie bij sportblessures. Een beetje een zonnestraal in het depressieve leven van Ludovic.
Leuke praatjes, helende massages, hij kon het gebruiken. Op Goede Vrijdag had hij een gigantisch paasboeket voor haar geregeld met een flesje
bubbels en een doosje chocolaatjes aan toe. Een zuinige zoen was haar
dank. Ludovic had op zoveel meer gerekend. Helaas, een paasweekend in
mineur was zijn deel. De week nadien nog meer tristesse, want geen Helena meer, maar een jonge stagiair. Bruno, een beetje bruut en nors. Ludovic
wist niet waar hij het had… tot hij een week later een ansichtkaart in zijn
brievenbus vond. Van Helena, met hartjes en kuskruisjes. Zij was met enkele vriendinnen op wandelvakantie in Oostenrijk. Onderaan de kaart las
hij een PS: “Deze zomer wil ik met jou op stap, lieve Ludovic. Liefs, Helena.“
Alex Lauwens
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Kontaktpersoon: Patrick Moens
Spiltstraat 55
1980 Zemst
Tel. +32(0)15.613.733
Gsm +32(0)479.246.300
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
Gold Partner &
info@aquapura.be
Officiële verdeler
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Filiaal
Brabant:
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Moens
Filiaal
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Kontaktpersoon: Patrick Moens
1980 Zemst
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Spiltstraat
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verdeler van:
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Gsm +32(0)479.246.300
Tel. +32(0)15.613.733
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Gsm +32(0)479.246.300
Hoodzetel & filiaal Limburg:
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Industrieterrein Kanaal-Noord 1713
3960 Bree
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www.covrex.com
info@aquapura.be
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.lpw.be

www.lpw.be

www.covrex.com

www.covrex.com

ontwerp door archi Arnoud Algoet, info@arnoudalgoet.be

+32 (0)477 40 66 27
v.c.schilderwerken@skynet.be
ontwerp door archi Arnoud Algoet, info@arnoudalgoet.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
info@aquapura.be

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst
ontwerp door archi Arnoud Algoet, info@arnoudalgoet.be

Filiaal Brabant:
Hoodzetel & filiaal Limburg:

Hoodzetel & filiaal Limburg:

ontwerp door archi Arnoud Algoet, info@arnoudalgoet.be

Algemene schilderwerken, binnen en buiten
Het plaatsen van wand- en vloerbekledingen
Alle gyprocwerken

Filiaal Brabant:
Kontaktpersoon: Patrick Moens
Spiltstraat 55
1980 Zemst
Tel. +32(0)15.613.733
Gsm +32(0)479.246.300
patrick@aquapura.be

www.flexline.be

www.flexline.be

www.lpw.be

www.covrex.com

Filiaal Brabant:
Kontaktpersoon: Patrick Moens
Spiltstraat 55
1980 Zemst
Tel. +32(0)15.613.733
Gsm +32(0)479.246.300
patrick@aquapura.be

Gold Partner &
Officiële verdeler van:
www.lpw.be
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Langs de Zenne op wandelschoenen
ZEMST – Ergens tussen Ecaussines en Naast in de provincie Henegouwen, tussen drassige
weilanden en velden ligt de bron van de Zenne. Echte Zemstenaars hebben een band met de rivier
en haar geschiedenis en dus trokken de leden van Pasar hun wandelschoenen aan om de Zenne
van bron tot monding te ontdekken. Ze hebben al drie trajecten afgestapt en op 5 mei verkennen
ze een stuk in Beersel.
Vrijetijdsorganisatie Pasar trekt geregeld op stap om samen de natuur te
verkennen, steden te bezoeken of om
cultuur op te snuiven. Wandelen en
fietsen zijn twee belangrijke elementen in het jaarprogramma. ”Een oude
Lannoo-gids en een reportage op de
regionale tv waarin de Zenne afgevaren wordt met een kajak heeft ons geïnspireerd om ze met droge voeten te
ontdekken”, zegt Frans Van Moer.

Klein drassig bosje
”De 103 kilometer tussen de bron en
de monding in het Zennegat hebben
we opgedeeld in meerdere trajecten
waarvan we ieder jaar eentje bewandelen. De bron vinden was een serieuze
uitdaging in 2016, want markeringen
voor de wandelaars vind je daar niet.
Met de stafkaart in de hand hebben we
ze toch gevonden in een klein drassig
bosje.”

len in Horrues (Soignies) met vertrek van
op het gemeenteplein
Place du Jeu de Balle.
Met de wagen zijn we
naar Rebecq gereden
om een tweede stuk
te wandelen”, vertelt
Frans. “Rebecq zelf
viel een beetje tegen.
Als jonge knaap beElisabeth, Frans en Eddy aan de Zenne in Eppegem..
leefde ik er een stukje
schap. Stevige stapschoenen zijn een
jeugd. In het klooster, vlakbij de Zenvereiste. We spreken af om 14.15 uur
ne, mochten we ieder jaar op vakanaan de parking van het kasteel, Lottie bij tante nonneke. Er stonden daar
sestraat Beersel, vlakbij het station.
toen twee watermolens op de Zenne
Wie er wil naartoe sporen met de trein
waarmee bloem gemalen werd maar
stapt in Weerde op om 13.12 uur of in
die zijn nu uit het landschap gegomd.
Eppegem om 13.15 uur. Iedereen kan
Spijtig.”
mee voor 2 euro en leden voor de helft.”

In 2017 en ook vorig jaar stond er telkens een Zennewandeling op het
Pasarprogramma.

Op 2 september van vorig jaar was
Halle de eerste grote Zennestad die
de stappers aandeden. Ze stapten in
lusvorm vijf kilometer stroomopwaarts
en zes stroomafwaarts. Ze combineerden er de industriële archeologie met
prachtige natuurgebieden.

“In 2017 zijn we op 1 oktober in de
voormiddag een stukje gaan wande-

Deel 4 op zondag 5 mei

Zennewandeling Halle.

“Ditmaal vertrekken we
in Beersel en via Drogenbos keren we terug naar
Beersel waar we een mooi
uitzicht hebben op de middeleeuwse waterburcht”,
legt bestuurslid Elisabeth
Kozloski uit. ”De wandeling
is ± 8.5 kilometer lang en
gaat door een glooiend en
overwegend groen land-

En wat na de Zenne?
Om het hele traject van bron tot monding te bewandelen is Pasar nog enkele jaartjes zoet maar wat daarna?
“De Barebeek en de Dijle hebben ook
een boeiende en vaak ongekende geschiedenis”, zegt Eddy Van Gucht, gids
en fotograaf van dienst. ”En voor de
liefhebbers organiseren we van vrijdag 20 september tot maandag 23
september een wandelweekend in het
Nederlandse Epen.”
Info: Bestuur Pasar Zemst: Frans Van
Moer 015/61 22 87 – Eddy Van Gucht
0472 31 31 45. www.pasar.be/Zemst.
Tekst: Juliaan Deleebeeck, foto’s: Juliaan
Deleebeeck en Eddy Van Gucht
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Kunst kopen in Zemst

WEERDE - Op zondag 5 mei vindt er in d’Oude School een kunstveiling plaats. Verschillende werken
van grote kunstenaars tekenen present. U toch ook?
Ik had een gesprek met Eric Paelman,
veilingmeester van Belgium Art and
Wine Auction, die de organisatie van
de kunstveiling in goede banen leidt.
Ben je al lang actief in de kunstwereld?
“Ja hoor, al sinds de jaren tachtig van
de vorige eeuw. En de firma Belgium
Art and Wine Auction bestaat al bijna
twintig jaar. Tot nu toe waren we voornamelijk actief rond Brussel en in
Wallonië maar zoals je kan zien, spreiden we onze vleugels nu ook uit naar
Vlaanderen.“
Vanwaar de vermelding van
“Wine” in je bedrijfsnaam, veil je
ook wijnen?
“Inderdaad, wij worden regelmatig gecontacteerd door wijnliefhebbers die
om een of andere reden de inhoud van
hun zorgvuldig opgebouwde wijnkelder
wensen te verkopen. Dergelijke veiling
verloopt dan wel op een iets andere
manier. Omdat de flessen volgens de
regels van de kunst moeten bewaard
worden en liefst zo min mogelijk getransporteerd, worden de flessen uitsluitend online geveild.
Va n z e l f sprekend
zorgen we
voor
een
volledige
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omschrijving zodat de potentiële koper
over meer dan voldoende informatie
beschikt.”
Welke soort kunst kunnen de
Zemstenaars verwachten op deze
veiling?
“Het gaat vooral om moderne Europese en Amerikaanse kunst (20ste
eeuw tot nu). Etsen, litho’s en zeefdrukken vormen het grootste deel van
de collectie, aangevuld met schilderijen, aquarellen en pastels. Ik kan je
nu al verklappen dat er grote namen
bij zullen zijn zoals Permeke, Appel,
Raveel en Alechinsky.”
Hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn
werk, zo’n kunstveiling?
“Eén week voor de start van de veiling
wordt de catalogus online gezet zodat
iedereen kan zien waaruit de collectie bestaat en eventueel al een bod
kan doen. Bij elk kunstwerk wordt een
schatting van de waarde opgegeven.
Op zaterdag (hele dag) en zondagochtend kan iedereen de werken gratis
ter plaatse komen bezichtigen. Er zal
steeds iemand van ons aanwezig zijn
om toelichtingen te geven aan wie dat
wenst. Om 14.30 uur op zondag start
dan de veiling onder het wakend oog
van een gerechtsdeurwaarder.”
Klopt het dat jullie geen foto’s van
de werken online zetten?
“Inderdaad, dat klopt. De reden daar-

voor? Kunst moet je volgens ons beleven, je moet die schitterende ets of dat
prachtige schilderij in het echt zien, alleen dan kan kunst je raken en je een
goed gevoel geven.”
Heb je misschien een leuke
anekdote voor onze lezers?
“Ik zal nooit die ene veiling vergeten
waarbij twee mensen die elkaar niet
konden zien, lange tijd tegen elkaar
bleven opbieden voor een specifiek
werk. Tot één van hen uiteindelijk won
en al snel bleek dat het om een gehuwd koppel bleek te gaan. Jammer
genoeg hadden ze vooraf niets afgesproken. Zeer pijnlijk!”
De tentoonstelling/kunstveiling vindt
plaats in d’Oude School, Damstraat 49,
Weerde op 4 en 5 mei. De catalogus
zal beschikbaar zijn op www.baawauctions.be 1 week op voorhand (paswoord:
ARTZEM).
Tekst: Alain Dierckx,
foto’s: Belgium Art and Wine Auction
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Rods & Reels
EPPEGEM - In Eppegem kan je sinds enkele maanden een nieuwe winkel terugvinden: Rods &
Reels. De hengelwinkel wordt gerund door de sympathieke Yannick Schmit en zijn vader. Yannick
maakte van zijn passie zijn beroep. Wij sloegen hem aan de haak voor een bezoek aan de winkel
en een babbel.

Kleinschalige winkel
Wie een beetje oplet in Eppegem had
het al gemerkt: in augustus opende
er een nieuwe zaak in de voormalige
fotostudio van fotograaf Eddy Schmit.
Zijn zoon, Yannick, opende er een detailhandel voor de hengelsport. Je
kan er terecht voor aas, materiaal en
alles wat met visserij te maken heeft.
De winkel is niet alleen bedoeld voor
gewone dagjesvissers, maar specialiseert zich vooral in de benodigdheden
van karpervissers. Yannick: “Het is een
kleinschalig winkeltje omdat ik een
overzichtelijke zaak wou, maar je kan
hier voor alles terecht. Wat ik niet in
huis heb, kan besteld worden.”

Van zoon op vader
Yannick is een jonge ondernemer. Hij
startte de winkel op samen met zijn
vader, maar die werkt enkel achter de
schermen. Yannick houdt de winkel
open. Het verhaal van hun gedeelde
passie is bijzonder, want Yannick kreeg
de vismicrobe niet mee van zijn vader,
maar net omgekeerd. Yannick: “Mijn
vader is net door mij beginnen vissen.
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De vismicrobe bekroop me al erg jong,
ik wou al vissen toen ik vier jaar was.
Bij mijn grootouders in de buurt was
een grote visvijver, daar zag ik vaak vissers bezig. Dát wil ik ook doen, dacht ik.
Ik was natuurlijk nog veel te klein en
had hulp nodig, dus moest mijn vader
mee. Karpervissen is dus al erg lang
mijn passie. Toen mijn vader stopte
met fotografie en het pand vrijkwam,
dacht ik: het is nu of nooit.”

Gat in de markt
Yannick besloot dat het nú moest zijn,
dus startte hij de winkel op. Hij is er terecht trots op. Yannick: “De zaak draait
intussen goed. Ik ben blij dat ik elke
dag met mijn passie kan bezig zijn.

Vroeger waren er veel meer detailhandels in de buurt, maar de laatste jaren
verdwenen er steeds meer. Nochtans
kan je goed vissen in Zemst. Onze winkel vult dus een gat in de markt hier in
de buurt.”
Wil je zelf een kijkje nemen in de
gezellige winkel?
Rods & Reels Karpershop
Brusselsesteenweg 311
Eppegem
015 75 40 21

Tekst: Laura Schoevaers,
foto’s: Eddy Schmit

		

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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Groot-Zemst kleurt geel en rood
ZEMST - Van Laar tot Elewijt, van Eppegem over Weerde tot Hofstade… Overal in Zemst, geel en rood!
De steun van de supporters, gehuld in aangepaste kleuren, was enorm. Na een thrillerscenario behaalde KV Mechelen op 16 maart voor 16.298 supporters zijn ticket voor de hoogste voetbalklasse.

de Zemstenaar was erbij en onze fotograaf legde onvergetelijke taferelen vast. Zemstenaars en
Malinwa: één grote Kakkersfamilie.
maar
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ben er stee
Ik
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t dat
loven, ik wis
blijven in ge dit kon.”
de ploeg
ermeiren
Koen Vand

“Ik ben een Ka
kker
sinds ik zeven
ben. Vorig
seizoen heb ik
geweend
omdat we deg
radeerden,
nu meer gew
eend dan
een klein kind
. Ik heb
een gevoel da
t ik niet ga
sterven (lacht)
.”
Luc “de lood
gieter”
Van den Heuve
l

“Ik ben supporter sinds
1977. Bij KV Mechelen
heerst een gezellige
sfeer en het is één
grote familie. Een heel
jaar hebben ze ervoor
gevochten. De titel geeft
me een gevoel van
gerechtigheid. De trainer
heeft er een team van
gemaakt met mooie
resultaten.”
Laurent Marcelis

“Al tien jaar ben ik een
enthousiast supporter.
Deze titel is geweldig
en ruim verdiend. De
vele enthousiaste supporters van Zemst die
ik zie tijdens de viering
geven me nog een
beter gevoel.”
Bart Coopman

“KV-supporter, he
t is van generatie
op
generatie doorge
geven. FC Eppege
m en
Malinwa zijn fam
ilieploegen en ee
n deel
van mijn leven. Bi
j het eindsignaal
was
de euforie enorm
en ik was de eers
te
op het veld. Na al
het slijk dat ze na
ar
de club hebben ge
worpen, heb ik ee
n
revanchegevoel.
We hebben getoon
d
dat we een waard
ige eersteklasser
zi
jn.
Gerechtigheid is
geschied.”
Wouter Keuleman
s
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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

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

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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“Ik ben al 22 jaar
supporter. Mijn
vader werkte bij ex
-voorzitter
Dussart (Mercede
s Mechelen) en
was vlug van de vo
etbalmicrobe
gebeten. KV Mech
elen is de club
van mijn hart. Me
t mijn vader
Wilfried mis ik ge
en enkele
thuiswedstrijd. De
apotheose in
de slotminuten w
as voor ons
beiden een kippen
velmoment.
Het mooiste van
wat ik al heb
meegemaakt!” An
Van der Poel

“Ik ben meer dan 60 jaar
KV-supporter. De geel-rode
microbe kreeg ik met de paplepel ingegeven. 26 wedstrijden op rij zonder verlies voor
14.000 - 15.000 supporters,
chapeau!” Frans Andries

“Met mijn bompa
Warreke Moens
ben ik van kinds
af KV-supporter.
Mijn kinderen Arjan,
Milyan en Inaki zijn
eveneens door de
microbe gebeten.”
Vanessa Grammet

Eppegem
festijn bij FC
k
a
te
s
t
e
h
t
forfait
“Me
gedwongen
d
o
o
n
ik
t
s
h een
moe
ik sporadisc n
s
a
w
r
e
g
e
ro
ne
geven. V
twee seizoe n.
e
ij
rb
o
o
v
e
Kakker. D
edstrijde
einig thuisw gaan we
w
g
o
n
ik
te
mis
ngroep
hte vriende
t is telMet een hec
de trein. He
t
e
m
n
e
m
a
altijd s
auwers
est.” Marc L
kens een fe

“Sinds 19
47 mis ik
geen we
dstrijd. K
V
Mechelen
is de rod
e
draad in
mijn leve
n,
en ik blijf
heel mijn
leven su
ppo
nummer rter
éé
Jan De C n.”
raen

“Van toen ik groo
t genoeg was om
over
de betonnen plat
en te kijken, moc
ht ik
mee met vader Gu
st. Altijd achter de
goal,
achter de kazern
e. Al bijna 60 jaar
dus is
de Malinwa de ge
el – rode draad in
mijn
leven. Ik heb het
KV-DNA doorgege
ven
aan mijn kinderen
. Kakker ben je vo
or het
leven. Het is het sc
hoonste wat er is
, vandaag, gisteren en
morgen (pinkt ee
n
traan
weg)!” Alex Lauw
ens

Tekst en foto’s: Jean Andries
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Binnenkijken bij een Zemstenaar
HOFSTADE – Nieuwsgierig naar hoe andere mensen wonen? Dan hebben we goed
nieuws! In de rubriek ‘Binnenkijken bij een Zemstenaar’ kijkt interieurstyliste
Katrien binnen bij iemand die in de gemeente woont. Deze maand kijken we binnen in dit bijzondere huis in Hofstade.

De bewoners

Teamwork

WIE? Leen (38, zelfstandig grafisch ontwerpster bij L-Ont), Gert (41,
Architect bij a33), Tuur (5), Miel (7).
WAT? Gerenoveerd huis, sinds 2013.
WAAR? ‘t Steppeke, Hofstade.

Als je 2 creatievelingen samenbrengt…
Gert maakte het ontwerp van dit huis
en Leen zorgde voor de binnenhuisinrichting. Het resultaat is een modern,
licht, maar warm huis.

Bijzonder

Leen: “We hebben gelukkig dezelfde
woonsmaak, wat het veel gemakkelijker maakt om knopen door te hakken.”

Geen bakstenen gevel, maar
kleidakpannen
Wanneer je door ’t Steppeke in Hofstade rijdt, valt dit huis meteen op.
Want het huis is helemaal bekleed
met kleidakpannen.

Woonstijl

Modern met een Scandinavische
toets
Leen & Gert combineren een strakke
moderne stijl met enkele Scandinavische en retro-elementen:
• In de leefruimte zijn de meeste kasten op maat gemaakt en wit. Dit geeft
het huis een rustig en open gevoel.
• Door een retrokastje, veel planten,
kussens en een tapijt toe te voegen,
voelt het geheel toch speels en huiselijk.

Het dak loopt naadloos over in de
gevel doordat dezelfde dakpannen
doorgetrokken werden.

Miel & Tuur hebben een ruime speelzolder,
waar ze ongestoord kunnen bouwen aan
hun Lego-wereld.

Leen maakte deze speelhoek zelf door een
kastje en tafeltje van Ikea te combineren.
Zo kunnen Miel & Tuur naar hartenlust
knutselen.

Gert: “We kozen heel bewust om ons
huis volledig met dakpannen te bekleden. Want dakpannen zijn veel dunner
dan bakstenen, waardoor er ruimte vrij
kwam om ons huis beter te isoleren.
En dat voelen we in onze energiefactuur.”
Leen gebruikt heel vaak planten om zones af te bakenen.
Die plantenmicrobe heeft ze van haar moeder.
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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

Mechelsesteenweg 323, Vilvoorde
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

MOOIE OPENBARE VERKOOP MODERNE KUNST
Onder toezicht van plvv Gerechtsdeurwaarder Q. Van de Vijvere
GAAN ONDER DE HAMER AAN DE HOOGSTBIEDENDE
ZONDAG 5 MEI 2019 om 14u30
SCHITTERDE MODERNE KUNST COLLECTIES
Prachtige werken van onze grootste Belgische kunstenaars: P. DELVAUX, J. ENSOR, J.M. FOLON, PERMEKE, R. RAVEEL, R. MAGRITTE F. ROPS, B. BOGART, D. DE
GLOIRE, MALIAKOV, Y. RAEYE, BUSSA, S. VANDERCAM, PANAMARENKO e.a.
COBRA met ALECHINSKY, DOTREMONT, CORNEILLE, K. APPEL,...
POP- ART met o.a. KEITH HARING, ANDY WARHOL, RAUCHENBERG, ROY LICHTENSTEIN
Mooie collectie INTERNATIONALE KUNSTENAARS:
PICASSO - MATISSE - DALI - W. TING - POLIAKOFF - TAPIES - MIRO - LUCEBERT
- G. BRAQUE - CHILLIDA -CHAGALL - TCHOLARIA - VENET - BONNEFOIT - SAM
FRANCIS - H. BROOD - HARTUNG - T. WESSELMAN - VAN DONGEN - GIACOMETTI JOSIAH en vele andere.
Taxation office www.baawauctions.be
Catalog online Password: ARTZEM
Foto’s en tekst onder voorbehoud BE0475652168
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boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren
Aanplanten • frezen

info@gijser.be
04 70 597 023
www.gijser.be
BE 0645.929.235
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Van achter
deze werktafel
runt Leen
haar grafisch
ontwerpbureau.
Haar bureau
heeft een mooi
uitzicht over
Hofstade.

Het retrokastje voegt een
element toe aan de strakke
kastje is nog van Leen haar
geweest. Nu doet het
spelletjeskast.

interessant
ruimte. Het
grootouders
dienst als

Meer foto’s van het huis van Leen & Gert?
Kijk op www.huisjethuisje.be.

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/contactgegevens (en eventueel een fotootje) door
naar info@dezemstenaar.com.

De zithoek bevindt zich op een houten
platform. Dit bakent niet alleen de zitzone
af van de rest van de leefruimte, maar
zorgt ook dat dit een gezellig hoekje
wordt.

En wie weet komt Katrien langs en
geeft ze ineens enkele tips om je interieur nog mooier te maken!
Door de op maat gemaakte kasten zit alles
netjes opgeborgen.

Tekst en foto’s: Katrien Souffriau

De vele ramen zorgen voor een mooie
lichtinval.
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Van harte, getekend Katrien Geeraerts
In februari 2017 konden de Zemstenaars
via dit magazine als eersten kennismaken met hartcoherentie-specialiste Katrien
Geeraerts, naar aanleiding van de publicatie
van haar boek Blijven Ademen. “Sindsdien is
mijn nieuwe leven, na mijn eigen burn out, in
een onverwachte maar positieve stroomversnelling gekomen”, geeft Katrien graag toe.
“De nationale pers en gespecialiseerde bladen pikten het op. Er volgden snel zes herdrukken, ja zelfs een vertaling in het Frans.
Ik word gevraagd als spreker of interviewer,
voor lezingen en op conferenties. En heel
wat mensen tot ver buiten Zemst vonden de
weg naar mijn praktijk in Het Appèl. Ik ben
de Zemstenaar dan ook graag erkentelijk om
mij hun ‘lanceringsplatform’ te hebben aangeboden.” (AL)
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Lennert rijdt boordevol ambitie

ZEMST - In de Heidestraat blikt Lennert Goovaerts (17) tevreden terug op zijn tweede jaar als competitie-cyclocrosser en zijn eerste jaar als junior. de Zemstenaar wou de potentiële kampioen wel
even ontmoeten.
‘Lennert heeft een paar jaar gevoetbald
bij FC Zemst, maar de wielermicrobe
nam de laatste jaren de bovenhand.
Gestart met de BMX vanaf de leeftijd
van vijf jaar, evolueerde hij op twaalfjarige leeftijd naar het echte veldrijdwerk toen hij van zijn ouders een echte
crossfiets cadeau kreeg. En twee jaar
geleden begon hij aan de echte competities. Hij rijdt onder het bekende
“AA-drink”-label, het jongerenteam van
Telenet-Fidea.

Jaar van de waarheid
Lennert legt uit: “Ik ben eerstejaars
junior en dat betekent dat ik bij de
jongsten van mijn categorie rijd. Desondanks heb ik al mooie uitslagen
behaald. Volgend jaar hoop ik volledig door te breken. Mijn coach, Michel
Geerinck, die ook een aantal profs
begeleidt, heeft een trainingspakket
op maat gemaakt voor mij uitgewerkt.
Mijn prestaties worden met een speciale applicatie op de voet gevolgd.
Binnen een dik jaar zou ik moeten weten of voor mij als veldrijder een echte
carrière is weggelegd. Dat wordt dus
het jaar van de waarheid. Moeite en tijd
steek ik er alleszins genoeg in, met
één à twee wedstrijden per weekend
en een viertal trainingen in de week,
telkens van een paar uur. We trainen
op de weg en in het veld en lassen natuurlijk ook duur- en bostrainingen in.
Ook op het parcours van Sven Nys in
Baal trainen we. In het zomerseizoen
lig ik niet stil. Dan rijd ik mee op de
weg om mijn conditie op te bouwen en
op peil te houden tegen de herfst en
winter. Ik durf wel eens uit te gaan in
Tramalant en zo, maar de sport komt
zonder twijfel op de eerste plaats!”

Papa als grote
voorbeeld?
Papa Günther is oud
Europees kampioen
motorcross en kent
het klappen van de
zweep voor een topsporter: “Mentaal en
fysiek moet Lennert
nog wat stappen
vooruit zetten en dat
zal nog veel inspanningen vergen. Hij is
op iets latere leeftijd
gestart dus moet hij
nog conditie inhalen ten opzichte van
zijn leeftijdsgenoten.
Volgend jaar gaan
we ook internationale wedstrijden rijden om UCI-punten
te verzamelen. Dan
kan je een betere
startpositie krijgen in
de Belgische A-crossen; als je op de
laatste rij moet starten kan je haast
nooit een mooie plaats in zulke koers
bijeen fietsen. We staan allemaal achter hem. Wij zijn als ouders de grootste
supporters van Lennert en ook onze
Zemstse mechaniekers of materiaalmeesters Kenny De Weerdt en Kurt Van
Camp staan ieder weekend paraat.
Het doet mij vaak terugdenken aan de
hectische tijden van de motorcross. De
lat voor Lennert ligt heel hoog maar hij
heeft zeker genoeg ambitie en doorzettingsvermogen om het waar te maken
en ons vertrouwen niet te beschamen.
Dat heel de familie meeleeft, uit zich
niet alleen in de wekelijkse verplaat-

singen naar de koers. Onze vakantie
in ons huisje in Calpe, Spanje, zien we
vooral als een hoogtestage voor onze
wielrenner.”

Mikken op podiumplaats
Lennert is nog maar een jaar of twee
competitief bezig maar kan al een
paar mooie ereplaatsen in zowel Aals B-crossen voorleggen. Volgend jaar
mikt hij op de echte podiumplaatsen.
Wie Lennert op de weg aan het werk
wil zien, komt deze zomer best naar
de wielerkoers van Sport en Steun in
Zemst-Bos. En in de winter zal hij ook
wel een wedstrijd rijden in het domein
Sport Vlaanderen.
Tekst: Bart Coopman, foto: familie Goovaerts
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Serviceflats op oude Harley-site
ZEMST – Aan de vooravond van de lente zat de aula van GC de Melkerij nokvol. De meeste aanwezigen waren in de herfst van hun leven. Op het podium: Nestor, het jongste paradepaardje van Brody,
een residentiële projectontwikkelaar.
In Zemst wonen ongeveer vierduizend 65-plussers waarvan meer dan
een vierde ouder dan 80 jaar. Vermits
Zemstenaars, meer nog dan andere
Vlamingen, graag in hun dorp blijven
wonen is er behoefte aan extra woongelegenheid.
Nestor is een nieuwbouwproject van
dertig erkende assistentiewoningen
(“serviceflats” in de volksmond) die
het daglicht zullen zien op de site van
de voormalige Harley Davidson motorshop. Tegen het voorjaar van 2021
verrijzen er 28 appartementen met
één kamer en twee flats met twee kamers. Het project omvat ook de aanleg
van een groene zone, dertien ondergrondse parkeerplaatsen en gemeenschappelijke faciliteiten.

De architectuur
De architectuur is modern. Veel aandacht wordt besteed aan het gebruik

van duurzame
en onderhoudsvriendelijke
materialen. De
oppervlakte van
de flats varieert
tussen 53 en 71
m². Om de nood
aan een groter
ruimtegevoel op
te vangen, worden o.a. grote raampartijen en schuifdeuren voorzien. Alle appartementen zijn instapklaar.

"30 nieuwbouw serviceflats zoeken

levenslustige vijfenzestigplussers"
Uitbating
Beheersinstantie Assist Home Services
neemt de uitbating op zich. Als tussenpersoon tussen eigenaar/verhuurder
en bewoner organiseren zij de verhuur
d.m.v. promoties, opendeurdagen, ... en

Op je oude dag genieten
in een parkomgeving.

de administratie. Daarnaast zijn zij als
woonassistent verantwoordelijk voor
de organisatie van de schoonmaak
van de gemeenschappelijke delen, het
onderhoud van de tuin en de zorg voor
de bewoners.

Voor wie?
De toekomstige bewoners zijn actieve vijfenzestigplussers, al dan niet uit
Zemst, die zelfstandig kunnen wonen.
Als je meer info wil, kan je terecht op
de website www.brody.be/nestor.
Tekst: Anja Van Cappellen, foto: Brody

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

Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken
Verkoop jonge occassiewagens
Tervuursesteenweg 206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34
E-mail garage.vandereviere@telenet.be
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Gulderij 9 - 1980 Weerde
Tel. 015/62 16 18 Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163
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Fred speelde en won
Zoals elke maand namen weer enkele
lezers trouw deel aan de leeshond. Er
stonden ook heel wat nieuwe namen in
onze mailbox, maar bijna geen enkele
van die namen had de volledige juiste
oplossing van onze speurtocht naar de
leeshond. De aanhouder wint, zeggen
ze dan. Wie won wel? Dat was Fred Van
Capellen, een trouwe deelnemer uit Eppegem.

als hobby. Toen hij stopte, lag dat niet
aan zijn conditie, wel aan rugproblemen. Dat vertelt hij in zijn veranda in
Eppegem, met uitzicht op de prachtige
tuin. Die tuin, dat is dan weer het werk
van Clarisse. Zij steekt al haar zorg in
de planten en bomen. Fred en Clarisse, wij wensen jullie veel plezier met de
Z-cheques.
In de maarteditie kon je de leeshond
vinden op bladzijde 7, toekijkend bij de
taekwondo, en op pagina 33, waar hij
zich vastklampte aan een boom bij de
knotters. De leeshond verstopt zich elke
maand op één of meerdere foto’s in dit
magazine. De foto’s van Onder de Mensen tellen niet mee, net zoals de reclames. Er ontstond bij de vorige editie verwarring over de afbeelding bij de rubriek
‘Binnenkijken bij Zemstenaars’: ook die
afbeelding telt niet mee als leeshond.

Fred is een sportieve zeventiger die al
meer dan vijftig jaar in Eppegem woont
samen met zijn echtgenote Clarisse.
Tot zijn zeventigste heeft Fred gelopen

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 ant-

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

50

woord af 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 12 april.
Tekst: LS
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Brusselsesteenweg 108
tel. 015/61.65.80
www.stefoptiekzemst.be
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