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Ja, je ziet het goed. Ik zie
er zéér zwanger uit op de
foto. Dat komt omdat ik
bij het ter perse gaan van
dit nummer hoogzwanger ben. De uitgerekende
bevallingsdatum is 3
juni, dus misschien is
mijn buik weg terwijl je
deze intro leest.
We kiezen voor een
thuisbevalling, en dus
zal ook op de identiteitskaart van ons
tweede kindje “geboren in Zemst”
prijken. Iets waar ik best trots op ben. Uiteraard
omdat ik thuis bevallen heel authentiek vind,
maar ook omdat ik een trotse Zemstenaar ben.
Worden er trouwens veel kinderen thuis geboren
in onze gemeente? Misschien is dat wel stof voor
een artikel in een volgend nummer?!
Er zijn wel meer redenen om trotse Zemstenaar
te zijn, toch? Ik woon graag in onze gemeente
omdat er zoveel hartelijke en sympathieke mensen zijn, zoveel verhalen, zoveel rust, en vooral:
zoveel natuur en dieren! Als ik naar buiten kijk,
zie ik vijftig tinten groen, en dat maakt me
intens gelukkig. Met mijn gezin in deze mooie
gemeente mogen wonen en mijn kinderen hier
zien opgroeien vind ik een ongelooflijk privilege.
Ben jij ook zo zot van Zemst? En waarom dan?
Soms is dat moeilijk uit te leggen, maar misschien
is het wel interessant om er vandaag even bij stil
te staan.
Geniet van de lente!

facebook.com/dezemstenaar
instagram.com/dezemstenaar

De beste papa!

l voor
We zochten de beste Zemstse papa. Dankjewe
papa
jullie reacties! Een onschuldige hand koos
en
foto
deze
en
kreg
We
ciat!
Niki als winnaar, profi
prachtige woorden toegestuurd:

mij altijd
“Mijn papa (Niki) is de beste papa omdat hij
dingen
zotte
hij
en
s
overlaadt met knuffels en kusje
r zien!
bete
met mij doet. In zijn nek kan ik alles veel
naar
We spelen samen met de treinen, gaan vaak
hij ervoor
de speeltuin en als ik me bezeer dan zorgt
maar
nog
n
wone
We
dat de pijn snel is vergeten.
r net
maa
nog
net in ons nieuwe huisje en zijn dus
Zemstenaar.”

Groetjes, Sara Jaspers (mama).

Dialextjes va groët Zems...
• Trezeke àà de spiegel in wel duuzend greuzzelemente vanieë late valle: Marie-Thérèse had
de spiegel in wel duizend kleine stukjes kapot
laten vallen;
• De Polle was zoë staev as een bèt, hij zàà
veneir wa mieër zjummenas moete doen: Paul
was zo stijf als een plank, hij zou weer wat meer
gymnastiek moeten doen;
• ‘t (h)ammelake lag vol mee meuzzele: het
tafelkleed lag vol met kruimeltjes;
• Zjeraar àà der nen echten (h)anneskesnest va
gemokt: Gerard had er echt een vuile troep van
gemaakt;
• Silvie àà veul schoën hoechelkes in euren hof
staan: Sylvia had veel mooie struikjes in haar
tuin staan.

AL

dezemstenaar.com
info@dezemstenaar.com
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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

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren
Aanplanten • frezen

info@gijser.be
04 70 597 023
www.gijser.be
BE 0645.929.235
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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

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

PESS MEN’S FASHION
ACTUELE MANNENMODE
JEANS & VRIJETIJDSKLEDING
BRUSSELSESTEENWEG 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
TEL.: 015/61.15.91
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Elewijt naar tweede provinciale
ELEWIJT - KCVV Elewijt werd in derde provinciale C, na een verbeten strijd met Mazenzele en winst
tegen Malderen, verdiend kampioen. Voor de tweede keer in zijn bestaan, sinds de fusie met
Cr. Schaarbeek en VV Elewijt, speelt groen-wit volgend seizoen opnieuw in tweede provinciale.
Na het laatste fluitsignaal tegen Malderen was de ontlading groot bij spelers, sportieve staf en supporters, en de
champagneflessen werden ontkurkt.
De spelers werden door de KCVV Ultra’s
en 350 supporters in de bloemetjes
gezet en op vuurwerk getrakteerd.
“Gewoon fantastisch”, laat een gelukkige voorzitter Rudy Bautmans zich
ontvallen. “Het kampioenschap was
ongezien spannend met twee ploegen
die er met kop en schouders bovenuit
staken. 79 (!) punten en 19 meer dan
de derde FC Zemst, dat een verdienstelijk seizoen speelde met een jong
elftal. Na een lange achtervolging en
zeven punten achterstand, twee inhaalwedstrijden tot een goed einde

brengen, was een cruciale periode. We
wonnen onze moeilijke match bij FC
Zemst en speelden gelijk tegen Mollem. Eén punt voorsprong gaven we
niet meer uit handen.
Onze kern, die we met trainer Wim
D’Hondt en Luc Usewils samenstelden,
had vooral meer ervaring. De mix met
jeugdig enthousiasme was ideaal om
een kampioenenploeg te vormen in
slechts enkele weken, wat ook leidde
tot het winnen van de Beker van Zemst.
Bepalend waren de bankzitters, die de
wedstrijd vaak positief deden kantelen.
Ook de technische staf, samen met afgevaardigde Stefan Robberechts, heeft
een groot aandeel in het hele proces
van met de stage tot de laatste speeldag.
KCVV Elewijt is gewapend voor volgend
seizoen. Slechts één speler verlaat
de club en we hebben gericht spelers
aangetrokken om onze kern te versterken. Ook positief is dat ex-jeugdspelers de weg terugvinden naar de
club van oorsprong en zo de kern in de
breedte komen versterken.

Voorzitter Bautmans: "Bekroning van
een fantastisch seizoen."

De sterkte van de club is een hechte
bestuursploeg met de volledige steun
van de echtgenotes en het familiale
karakter. Onze jeugdverantwoordelij-

ken zijn aan een mooi parcours bezig
om de jeugdelftallen uit te breiden.
Ook onze B-ploeg heeft een stap vooruitgezet in hun ontwikkeling en zij zullen progressie maken met deze promotie van het A-elftal.
De titel is de bekroning van vele jaren hard bestuurswerk. Iedereen met
groen-wit bloed heeft zijn aandeel in
het succes. Weldoeners zijn mijn echtgenote Claudia, het hele bestuur, alle
helpers, terreinverzorgers en vooral
onze supporters en onze supportersclub de Ultra’s”, besluit een enthousiaste voorzitter Rudy Bautmans.
Lees ook over de kampioenenviering
en ploegvoorstelling op p39.

Tekst: Jean Andries,
foto’s: Gwendolyne Pithie

De spelerskern
Ken Vanhalle, Dautzen Jaspers, Kjelle Vervoort, Sammy Abdellah, Arnaud Bras, Ricky Coertjens, Camile Coosemans,
Auby Crock, Christophe De Deyne, Nick De Letter, Mick Devoster, Marwam El Benaoui, Kevin Goossens, Kristof Hannaert,
Olivier Mulowa, Eli Nuyts, David Puttemans, Thomas Rypens, Thibaut Seys, Filip Steylemans, Jason Van Kimmenade,
Evert Vandenwijngaert, Matthias Vannieuwenhuyse en Lorenz Vermeere.
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In de ban van curling
ZEMST – Dirk Heylen en burgemeester Veerle Geerinckx namen deel aan het wereldkampioenschap
curling in Noorwegen. Dat moet een ongelooflijke ervaring geweest zijn, dus gingen we ons oor
eens te luister leggen op het ijs in de curlinghal.

De eerste stapjes
Curling heeft niet de populariteit van
voetbal of wielrennen, maar de sport
is de laatste jaren wel gegroeid wat
betreft bekendheid en beoefenaars.
Dat was enkele jaren geleden nog niet
zo. Toen Dirk Heylen in 2003 naar het
WK curling keek op televisie, was hij
geïnteresseerd om de sport eens uit
te proberen, maar er bestonden geen
Belgische clubs. Hij werd dan maar
mede-oprichter van de eerste Curling
Club Flanders.
Toen de club in 2016 op zoek ging naar
een locatie voor een eigen curling-

accomodatie, kwam ze in Zemst terecht. Bij de opening van de speelhal
werd het hele gemeentebestuur, waaronder ook Veerle Geerinckx, uitgenodigd om het ijs eens te testen. Veerle
had de smaak al snel te pakken, volgde
achteraf een initiatie en schreef zich in
bij de club. Daar werd Dirk haar trainer.
Haar leergierigheid en motivatie zetten
Dirk ertoe aan om aan Veerle te vragen
om met hem een mixed dubbels team
te vormen met als doel deel te nemen
aan het WK 2019.

dus een dubbel doel: enerzijds wilden
ze minstens één wedstrijd op het WK
winnen, anderzijds wilden ze stevig
weerwerk bieden in de andere wedstrijden. De eerste doelstelling hebben ze behaald: ze wonnen een WKwedstrijd tegen Mexico.

Kwalificatie

Ze deden hun best met de tweede
doelstelling, maar het niveauverschil
met sommige landen zorgde toch
voor erg verschillende scores. Bovendien moesten ze één forfait geven
door familiale omstandigheden, dus is
het verhaal niet helemaal afgemaakt.
Hun WK-deelname was een grootse
ervaring, maar ze denken dat er nog
meer in zit en hebben een extra drive
gekregen om het nog beter te doen.

Het WK mixed dubbels was in 2019 een
‘open entry’-toernooi. Elk land mocht
dus sowieso één team
naar het WK sturen.
Er waren twee duo’s
kandidaat om de Belgische vlag te verdedigen op het toernooi,
dus moesten Veerle
en Dirk hard aan het
werk met technische
en tactische trainingen,
maar ze moesten ook
leren samen spelen
als team. Ze stonden
wekelijks gemiddeld
15 uur op het ijs in die
periode.

WK passage
Dirk en Veerle wisten
dat het niveauverschil
op internationaal vlak
veel te groot was om
hoog te eindigen op
het
impressionante
en hoog-professionele
Veerle en Drik zijn helemaal weg van curling. WK. Ze stelden zichzelf
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“Veerle en Dirk trainden
gemiddeld 15 uur per week
voor hun WK-deelname.“

Toekomstmuziek
Van die ambities gaan Dirk en Veerle
meteen werk maken. In oktober nemen ze met nog twee andere spelers
van CC Zemst deel aan het WK mixed
in Aberdeen (Schotland). Begin december zouden ze ook graag deelnemen aan het WK-kwalificatietoernooi
mixed dubbels. Het WK is vanaf 2020
immers geen ‘open entry’ meer, dus
moet België zich proberen te plaatsen
via dit toernooi. Eerst moeten ze wel
nog hun selectie voor België opnieuw
afdwingen.
Tekst en foto: Laura Schoevaers

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
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Plezier op wielen
WEERDE – Ondernemen zit in het bloed. Dat werd me duidelijk toen ik Vincent Van Dingenen
interviewde. Deze jongeman is erin geslaagd om twee goede ideeën om te zetten naar twee bloeiende bedrijfjes.
Dag Vincent, zit het ondernemen
bij jou in de familie?
“Ja, er zijn inderdaad enkele familieleden die een zelfstandige activiteit
uitoefenen. Zelf heb ik eerst als loontrekkende in een reclamebureau gewerkt. Maar al snel besefte ik dat ik ook
op eigen benen wilde staan.”
Met welke zaak ben je toen
begonnen?
“Met de webshop alfamale.be waarmee
ik geschenken voor mannen verkoop.
Naast het feit dat het leuke cadeaus
zijn, ligt de originaliteit vooral in de
manier waarop ze verpakt zijn. Je krijgt
ze namelijk bezorgd in een houten
krat, samen met een koevoet om het
krat open te breken. En dat concept
slaat heel goed aan moet ik zeggen.
Er is zelfs een pakket beschikbaar met
daarin een volledige barbecue!”
Ondertussen heb je al een tweede
zaak opgericht?
“Dat klopt, sinds bijna twee jaar is er
nu ook mancaveonwheels.be. Ik wilde
naast het aankopen van consumptiegoederen ook een beleving aanbieden
aan de mensen. Samen met mijn
echtgenote heb ik avonden lang zitten
nadenken hoe we dat zouden kunnen
doen. Want om een beleving te kunnen
aanbieden, heb je een ruimte nodig. En
ineens kregen we het idee om daar-

voor een trailer te gebruiken. Dat heeft
als voordeel dat we niet meer beperkt
zijn tot één plek maar dat we ons kunnen verplaatsen naar bedrijven of naar
de mensen thuis.”
Een trailer is wel een grote
investering.
“Inderdaad! Terwijl ik voor mijn eerste
zaak slechts een bedrag van 10 euro
moest investeren om een domeinnaam op het internet te kopen, diende
ik nu een grote caravan aan te kopen.
Bovendien moest ik die nog helemaal
verbouwen. Op dat moment heb ik wel
even getwijfeld want met die caravan
konden wij zomaar gewoon op reis
vertrekken. Maar ik heb doorgezet en ik
ben er trots op dat ik al dat werk zelf
verricht heb. Tegelijkertijd heb ik er ook
heel veel van opgestoken.”
Toen de werken achter de rug
waren, ben je op zoek gegaan
naar klanten?
“Mijn studies en mijn beroepservaring
hebben me daarbij goed geholpen. Ik
heb een marktonderzoek opgestart en
de resultaten daarvan waren alleszins veelbelovend. Alle mannen wiens
mening ik vroeg, vonden Mancave on
Wheels een super idee. Dat ik tot nu
toe de enige ben in heel België die zo’n
mobiele mancave kan aanbieden, levert me vanzelfsprekend ook een groot

commercieel voordeel op.”
Voor welke gelegenheden wordt
jouw mancave vooral ingehuurd?
“Mijn trailer is uitgerust met een tapinstallatie, een bar met sterke dranken, een grote tv met Playstation, een
pokertafel, een kickertafel en nog veel
meer dan dat. Daarom kan hij gebruikt
worden voor veel gelegenheden. Vrijgezellenavonden, party’s, bedrijfs- of
buurtfeesten, noem maar op. Foodtruck of cocktailbar kan ook. Zelfs een
barbecue, zomer of winter, behoort tot
de mogelijkheden, met of zonder bediening. De klant is koning!”
Ik vermoed dat er al andere
ondernemersideeën door je hoofd
aan het spoken zijn?
“Dat heb je goed gezien maar die hou
ik nog even geheim om de concurrenten niet op gedachten te brengen.”
Wie de mancave on wheels live
wil zien, dat kan deze zomer op de
Zomerbar op T’ile Malines.
Tekst: Alain Dierckx,
foto’s: mancaveonwheels.be
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IUSTE

ADVOCATEN

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

Brandmerk voor de lens
ZEMST/BOOM – Fotografen Jo de Groote (57) en Anke Van haesendonck (22) delen meer dan alleen
een passie voor het vastgelegde beeld. Ze voelen zich “ge(brand)merkt”. Samen stelden ze zich tot
doel om andere “gemerkten” in de kijker te zetten, mét hun beperkingen, maar vooral als complete,
volwaardige, unieke mensen. Dertien in een dozijn.
De tentoonstelling komt er, een vervolgreeks ook, en tussendoor een gesprek!
“Voor mij is de mens voor de lens belangrijker dan het resultaat op de foto”,
begint Jo. “Dat klinkt controversieel uit
de mond van een fotograaf, maar dit
project gaat evenzeer of zelfs meer
over het proces, the making of. We
gaan met ons model een uitdaging
aan, hij of zij gaat zijn grenzen verleggen. Ze geven zich totaal en zijn achteraf dankbaar en tevreden om even
het middelpunt te zijn, om de kans te
krijgen zich te tonen.”
“Dat gaf mij de kans om mijn eigen
project aan deze reportage te verbinden”, vult Anke aan. “Ik toon wat er achter de schermen gebeurt. Zo maken we
twee reportages tegelijk, twee visies. Ik
word in alles betrokken: beslissingen,
vormgeving, pauzes… om te weten hoe
de modellen zich voelen, ben ik ook
zelf gaan poseren. Mijn autisme is mijn
merkteken en mijn angst voor treinen
was mijn uitdaging. Die fotosessie in
het station was een intens keerpunt!”

Samen op zoek
“De voorbereiding is de sleutel”, vertelt Jo. “Ik ben al meer dan een jaar
bezig om in heel Vlaanderen mensen
te ontmoeten. Je moet potentiële modellen eerst op hun gemak stellen,
een vertrouwensband opbouwen door
een heel open diepte-interview. We
gaan samen op zoek naar een uitdaging, een setting om hun persoonlijkheid en ook hun beperking subtiel in
beeld te brengen. Een tangodanseres

met borstkanker fotograferen
in een vuil, vies
koetswerkatelier
geeft een dankbaar contrast,
een blinde in
een interieurzaak vol kostbaar porselein is
ook best spannend.”

Samen je brandmerk vastleggen en je angst overwinnen.

“We hebben een
jongen met een mentale beperking
gefotografeerd in de Dossin Kazerne in
Mechelen. Hij sprak geen woord. In die
context, in die tijd zou hij omgebracht
zijn”, zegt Anke vurig.

Alles puur natuur
“Voor de uitwerking hebben we ontzettend veel hulp gekregen van de
Mechelse middenstand”, geeft Jo toe.
“Locaties, styling, kledij, een gepaste
uitdaging voor het model… Dat alles
draagt bij tot de unieke ervaring van
hun dag voor de lens.” Anke bevestigt:
“Ik doe de make-up en mijn mama
Veerle zorgt voor kapsels en kleding en
de nodige psychologische ondersteuning af en toe.”
Veerle lacht: “Gaan shoppen met de
modellen is een soort van ijsbreker.
Ik zorg voor een ontspannen sfeer. Ze
willen zo goed mogelijk voor de dag
komen, het moet een wow-moment
zijn als ze hun foto’s zien!”
“En wij doen alles puur natuur!” flapt
Anke eruit, “geen Photoshop, zelfs een

puist werken we nog niet weg!”

Leef je leven
“Ik heb met kanker gevochten en mijn
vrouw ook. Zij stuurde me naar buiten om te gaan fotograferen, onder
de mensen. Het sociale aspect geeft
een domino-effect: de mensen die ik
ontmoet, daag ik uit. Ze verleggen hun
grenzen. Dat is heel intens maar de
voldoening is even intens. Dat te kunnen delen is even verrijkend voor mij
als voor de mensen die poseren. We
willen interactie en dialoog creëren
over de merktekens en de mensen die
ze dragen. Onze Facebookpagina heet:
live-life – leef je leven. Dat is ook de titel van de expo en de essentie van ons
verhaal”, vat Jo samen.
De eerste expo loopt van 6 september
tot 4 november in het Anker in Mechelen. Er volgt ook een duo-tentoonstelling in Boom (waar Jo woont) en Zemst
(woonplaats van Anke) in het voorjaar
van 2020. Hou ze in het oog!
Tekst: Ilse Van de Velde,
foto: Veerle Van de Wiele
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Pepels in de Zemstse lucht
ZEMST - Natuurpunt brengt deze maanden een terugkerende bijdrage over onze natuur. Deze
maand gaat het niet over nachtuilen maar, jawel, over dagvlinders.
Heb jij deze lente al veel pepels zien
rondfladderen in je tuin? Pepels zijn
niet zoals de rakwi’s van de Chiro, ... ze
wachten wel op goed weer om te vliegen elke keer. Pepel is in onze streek
een oud dialectwoord voor vlinder, afkomstig van het Latijnse papilio, terwijl
het woord vlinder uit Noord-Nederland
komt.
Het vlinderjaar begon dit jaar vroeg. De
tweede helft van februari kon je al heel
wat citroenvlinders zien. Het was dan
ook zeer mooi en zonnig weer. Heel
anders dan begin mei, toen was het
koud en nat, met weinig vlinders als
resultaat.

Vlinders in je tuin?
Dagvlinders zijn insecten die, net zoals de meeste mensen, houden van
een zonnetje. Sommige soorten kan
je vroeg in het voorjaar al zien, zoals
de citroenvlinder. Andere soorten zoals
het bruin zandoogje zie je pas vanaf
juni. Dit heeft alles te maken met de
levenscyclus van vlinders die iedereen
wel heeft geleerd op de schoolbanken.
Het gaat van een eitje naar een rups
die haar buikje vol eet met planten, tot
de pop die op miraculeuze wijze verandert in een prachtige vlinder. Geen
vlinders dus zonder rupsen. En daar zit

De Kleine Vuurvlinder.

een probleem: iedereen ziet wel graag
mooie dagvlinders, maar die rupsen
zijn toch wat minder populair.
Wil je je tuin aantrekkelijk maken voor
vlinders? Dan moet je zowel de vlinders als de rupsen helpen. Het belangrijkste is om zeker geen pesticiden te
gebruiken. Deze gifstoffen zijn nefast
voor heel wat dieren. In de herfst en
in de winter laat je best een aantal
dorre planten staan. Deze dienen als
overwinteringsplaats voor de rupsen
en de poppen. Het opruimen van deze
dorre planten doe je dan pas in april.
Volwassen vlinders hebben net zoals
vele andere insecten nectar nodig.
Een variatie aan bloemen van de lente tot in de herfst zorgt hiervoor. Wil je

nog meer tips? Bezoek dan de website
www.natuurpunt.be/pagina/vlindersje-tuin.

Vlinders tellen
De meeste vlinders zie je in gebieden
die een variatie hebben aan struiken, ruigte en grasland. Wormelaar
in Zemst, de Dorent in Eppegem en
de Kollinten in Zemst-Laar zijn zeker
interessante gebieden om op zoek te
gaan naar vlindersoorten. Maar ook
in je tuin kan je verschillende soorten bewonderen zoals citroenvlinder,
boomblauwtje, dagpauwoog, klein
koolwitje, kleine vuurvlinder, bont
zandoogje, Icarusblauwtje, atalanta,
bruin zandoogje, gehakkelde aurelia,
enz... Wil je zelf ontdekken welke vlindersoorten in je tuin zitten, doe dan
mee aan het Vlindertelweekend van
Natuurpunt op 6 en 7 juli.
Meer info vind je op
www.natuurpunt.be/pagina/de-grotevlindertelling-van-natuurpunt.
Tekst: Wim Massant, Natuurpunt Zemst
foto’s: Erwin Lauwers en Wim Massant

De Oranjetip.
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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
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Het Hof van Beieren herleeft
ZEMST – Het Hof van Beieren, Schom 8, wordt volgend jaar de thuishaven van een uniek en menslievend project. Leen Teugels, de bezielster van het eerste uur, vertelde me in een prachtige (nu nog)
leegstaande schuur alles over haar mooie concept.
Dag Leen, na enkele omzwervingen ben je vorig jaar weer thuis
gekomen in Zemst?
“Ja, dat klopt, de eerste dertig jaar van
mijn leven heb ik in Zemst en omstreken doorgebracht. Daarna ben ik verschillende jaren in Zweden, Nederland
en Belgisch Limburg gaan wonen.”
Vertel ons eens wat je plannen
zijn met het Hof van Beieren?
“Ik ben altijd al gepassioneerd geweest
door de natuur. En in het buitenland
merkte ik dat de mensen daar veel
meer mogelijkheden hebben om hun
tijd samen met anderen buiten door
te brengen. Om dat ook in Zemst te
kunnen realiseren, is er een centrale locatie nodig, waar het buitenleven
centraal staat en waar de burgers, de
landbouwers en de natuurverenigingen elkaar kunnen ontmoeten. Ik ben
ervan overtuigd dat het Hof van Beieren daarvoor een ideale plek is. Van
de Vlaamse overheid krijgen we alvast
steun in de vorm van een professionele begeleiding bij het opstarten van dit
zogenaamde buurtpunt.”
Maar je wil meer doen dan enkel
de verbinding met de natuur te
herstellen?

“Inderdaad, met onze vzw willen we
ook mensen met een beperking - zowel mentaal als fysiek - de kans geven
om mee te werken aan dit project. We
merken dat er hier veel vraag naar is in
Zemst en we vinden het ook heel mooi
bij ons project passen. Zij zullen dan
ook een actieve rol spelen in de dagelijkse werking. In dat kader werken
we goed samen met lokale verenigingen zoals Windkracht Zemst en Atelier
ScHePSeLs.”
Wat staat er allemaal op het programma?
“Ten eerste natuurlijk de duurzame
verbouwing van de schuur. Binnen
komt er een leuke brasserie met een
panoramisch zicht op het mooie groene landschap. Overdag kan je daar een
ontbijt of een lunch nuttigen waarin
zoveel mogelijk streekproducten verwerkt worden. Daarnaast zullen we ook
lokaal vervaardigde artisanale producten verkopen. Tenslotte zal er een
infopunt gevestigd worden waar iedereen informatie kan bekomen over wat
er allemaal te beleven valt op het platteland. Dan denken we bijvoorbeeld
aan wandel- en fietstochten, georganiseerde bezoeken aan landbouwbedrijven en nog veel
meer.”

En buiten?
“Buiten ligt de nadruk op de natuurbeleving, zowel
educatief als recreatief. We gaan een
blote voeten pad
aanleggen en een
natuurlijke speelLeen omringd door helpende handen. tuin. Er zullen ook
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In deze schuur gaat het allemaal gebeuren.

allerlei activiteiten georganiseerd worden waar ouders en kinderen samen
aan kunnen deelnemen. Het plan is
ook om scholen en bedrijven educatie
aan te bieden. En op het fraaie binnenplein willen we regelmatig marktjes
houden waar de lokale landbouwers
hun groenten en fruit rechtstreeks aan
de klanten kunnen verkopen. Intussen
is er ook een afhaalpunt voor groentepakketten actief. Zo willen we de zogenaamde korte keten in onze gemeente promoten.”
Hoe lang moeten de Zemstenaars
nog wachten vooraleer ze jullie
een bezoekje kunnen brengen?
“Onze streefdatum is mei 2020. Eenmaal alle vergunningen volledig in
orde zijn, en de nodige middelen vrijgemaakt zijn, beginnen we er met volle moed aan!”
Indien je een handje wil toesteken,
neem dan contact op met de vzw via
info@hofvanbeieren.be
Tekst: Alain Dierckx, foto’s: Jean Andries

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

Waardig afscheid nemen in Groot-Zemst.
Funerarium & rouwdrukwerk in eigen beheer.
www.uitvaartzorg-verheyden.be - 015 61 61 61
info@uitvaartzorg-verheyden.be
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Goed wonen in Ambroos
HOFSTADE - Woonzorghuis Ambroos nam deel aan de verkiezing ‘Zorgwerkgever van het jaar 2019’
en kreeg een ereplaats voor de titel ‘Beste woonzorgcentrum’. Een hele eer, waar ze best trots op
zijn.
Zorg-Anders, een mediabedrijf in de
zorgsector, organiseerde ook dit jaar
de verkiezing van ‘Zorgwerkgever van
het jaar’. Gaat dit dan vooral over de
manier waarop een woonzorghuis omgaat met zijn personeel? “Toch niet”,
legt directrice Mieke Vandorpe uit. “De
overkoepelende naam ‘Zorgwerkgever
van het jaar’ is wat misleidend, want er
worden eigenlijk tien awards uitgereikt.
Eén daarvan is effectief ‘beste zorgwerkgever’, maar je hebt er bijvoorbeeld
ook een voor ‘beste thuiszorgdienst’,
of ‘beste woonzorgcentrum’. Voor die
laatste titel dienden wij een dossier
in. Het gaat dan wel degelijk over de
kwaliteit van de zorg die we verlenen
en de manier waarop wij met de bewoners omgaan. Drie centra werden uitgekozen. Eén krijgt de award, de twee
andere krijgen een nominatie.”

Kleinschalig en huiselijk
“Met deze ‘ereplaats’ zijn we heel blij en
wel om verschillende redenen. Om te
beginnen is het de enige award die je
in onze sector kan krijgen, wat meteen
een grote waarde geeft aan deze officiële erkenning. Ze is dan ook hoog aangeschreven. Verder toont deze verkiezing ook dat het niet allemaal kommer
en kwel is in woonzorgcentra. Want al
te vaak hoor je negatieve verhalen over
hoe bewoners in woonzorgcentra behandeld worden. Dat gebeurt, jammer
genoeg. En ook bij ons is er uiteraard
verbetering mogelijk, maar toch zijn
wij er bij Ambroos van overtuigd dat we
het nét iets anders doen. Waarin zitten
de verschillen? Vaak in kleine dingen,
met een grote betekenis. Wij hechten
veel belang aan huiselijkheid. Geen op

De medewerkers van WZH Ambroos zijn heel blij met hun ereplaats!

voorhand gesmeerde boterhammen
als ontbijt, maar elke dag alle beleg op
tafel, zodat iedereen kan kiezen. Ook
het kleinschalige vinden we belangrijk. We spreken dan ook niet over afdelingen, maar over woningen.

Inspraak
“En inspraak, daar maken we een erezaak van!” gaat Mieke verder. “Zo organiseren we een woonraad, los van
andere vergaderingen. Daar hebben
de bewoners het vooral over samen
wonen en dus samenleven. Een vaak
voorkomend thema is eten. Lang geleden dat er nog eens biefstuk-friet op
het menu stond? Geen probleem, daar
werd voor gezorgd. Met (door de bewoners) zelf gesneden frietjes smaakte
het eens zo goed. Af en toe wordt er
eens een streekgerecht van vroeger
op tafel getoverd: bakharing, havermoutpap, hutsepot ... Alle suggesties
zijn welkom. Die gaan ook vaak over de

inrichting van hun gezamenlijke living.
Een kroonluchter, een vogeltje als gezelschap, alles is bespreekbaar.”

Innovatieve zorg
“Nog een andere reden waarom ik zo
blij ben met die award, is de erkenning
van de medewerkers”, besluit Mieke.
“Alle personeelsleden hebben de voorbije jaren heel hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering. We gebruiken zoveel
mogelijk nieuwe technieken om het de
bewoners aangenaam te maken. Eén
daarvan is bijvoorbeeld het ‘verzorgend
wassen’, dat bij mensen die pijn lijden
wordt toegepast. Dus chapeau voor
alle medewerkers. Zonder hen, geen
tevreden bewoners!”
Tekst: Annemie Goddefroy,
foto: WZH Ambroos
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Muddy Angels bekampen kanker
in modderpoel
HOFSTADE – Ze zijn niet om aan te zien onder de aankomstboog, de 5,000 vrouwen die deelnamen
aan de Muddy Angel Run in het domein van Sport Vlaanderen Hofstade en er zich uitleefden op een
modderig hindernissenparcours. Deels voor de fun maar ook om borstkanker te bestrijden.

Niet voor barbiepopjes
Vero, Ansje en Katia vormen een team
uit Zemst. Met roze lipstick hebben ze
de afkorting DZ van ‘de Zemstenaar’
op hun wangen gesmeerd. “We nemen
deel voor de fun maar ook omdat we
allemaal al van dichtbij of wat verderaf
met borstkanker geconfronteerd werden. Wij lopen voor de vrouwen die ertegen vechten om hen moreel te steunen. Ons fitnesspeil piekt niet zo hoog
maar als team hebben we het hele
parcours toch mooi samen afgewerkt.
We zijn met kinderlijke speelsheid in
de modder gedoken, hebben elkaar
op en over hindernissen gesleurd en

aangemoedigd en zijn rillend van de
kou uit de vijver geklauterd. We zijn fier
dat we nu Muddy Angels zijn want dit is
niks voor barbiepopjes hoor!”

5 km en 15 hindernissen
De Muddy Angel Run is de grootste
modderloop voor vrouwen in Europa.
De 5,000 deelneemsters worden er in
reeksen van 250 het parcours opgestuurd. Ze werken in teams om de run
van 5 kilometer en de 15 hindernissen
samen te overwinnen. Dat doen ze al
lopend of stappend naar keuze, zonder
tijdslimiet want competitie is niet aan
de orde.

Katia, Vero en Ansje:
geslaagd als Muddy Angels.

Een deel van de opbrengst in Hofstade
wordt gedoneerd aan de vzw ThinkPink voor onderzoek naar borstkanker.
Voor deelneemsters die aan borstkanker lijden of het net achter de rug
hebben stelde de organisatie 50 gratis
startplaatsen ter beschikking. Anderen
betaalden van 29 tot 49 euro afhankelijk van het moment van hun voorinschrijving.
Tekst: Juliaan Deleebeeck,
foto’s: Jean Andries en Juliaan Deleebeeck

Ook de Eppie-chicks liepen mee met de Muddy Angel Run.

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)

CASTEELS

Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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Foto’s: Jean
Andries
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Op 1 mei vertrokken
aan café
Ontmoetingscentrum
in Hofstade drie
volle bussen naar de
Heizel om
KV Mechelen aan te m
oedigen.
Honderdvijftig fans in
geelrode kleuren
waren van ’s morgens
al op temperatuur om hun team aa
n te moedigen.
Organisator supporte
rsclub Geel-Rood
Hofstade groepeert al
meer dan vijftien
jaar de Zemstse KV-fa
ns en voorzitter
Dirk Van Roey geeft he
t nog lang niet op.
KV ‘till I die is het mot
to.

en dat werd talrijk bijgewoond door jongeren
KCVV Elewijt organiseerde traditioneel “Vriendjesdag”
zorgden voor voorbeeldige initiatietrainingen
geboren tussen 2009-2014. Jeugdtrainers van de club
per leeftijdsgroep.

De gelukkige
winnares
van onze
moederdagwedstrijd
mocht
haar
boeket in
ontvangst
nemen.
(CDC)
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Foto’s: Jean Andries

“Het leven zoals het is” tijd
ens de verkiezingen in Ele
wijt. Cava, cava en
nog eens cava aan de tra
ditioneel geworden stand
aan GBS De
Regenboog. “Met dank aan
de ouderraad” zeggen de
dorstigen in koor!

Op 16 mei werd het buurtpad van WZC
Releghem en WZC Zonnesteen officieel
ingestapt. De 100-jarige Mariette gaf het
startsein met een ferme tik op de gong. De
talrijke aanwezige vrijwilligers, familieleden,
personeel en genodigden genoten samen
met de bewoners van een aangename
namiddag. “Laten we er een kom veel
buiten zomer van maken”, zeggen Trees en
Sarah in koor.
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Schoolfeest in de
basisschool Ter
Berken in Hofstade.
Binnenkort start de
school met moestuinieren, “Groenten
en Fruit” was het
thema.
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Verbroedering Hofstade org
aniseerde op 18 mei een
G-toernooi met 16 ploegen
met een beperking die ee
, allemaal mensen
n hele dag het beste van
zic
hzelf gaven. De Grasstuivers
na afloop letterlijk en figuu
(6-14 jaar) werden
rlijk in de bloemetjes geze
t. De club had een bijzonde
Ronny Machnicka en Inge
r
da
nkwoord voor
Verstraeten, die hun scho
uders onder de organisatie
zetten.
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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

Wedstrijden
30 juni dressuur
7 juli jumping

GARAGE

Maurice
VERKOOP NIEUWE WAGENS,
MECHANISCHE HERSTELLINGEN EN
CARROSSERIE ALLE MERKEN

VW - AUDI - SEAT - SKODA

015 / 6114 42

Brusselsesteenweg 395, Eppegem

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

Iedereen welkom!

Verbrande
Brug

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

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

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:
26

015/611532

Fax:

015/617959

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

Foto: Jean Andries
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All work and no play makes Jack a dull boy… Sinds zijn derde middelbaar in het college,
in 1969, had Sander deze wijze Engelse woorden in zijn geheugen gegrift. Een gezegde
dat dateerde uit de 17de eeuw, en dat in 1980 nog aan spankracht had gewonnen,
dankzij een grandioze Jack Nicholson in The Shining van Stanley Kubrick. Helaas had
plichtsbewuste Sander zich tijdens zijn carrière niet kunnen losrukken uit het juk van
noeste arbeid, zware verantwoordelijkheid en bijhorende stress. Hij had nu de kaap van
de 65 gerond en zuchtte, met zijn hoofd op het stuur van de nagelnieuwe elektrische
bolide waarmee hij zichzelf verwend had, maar met een lege batterij, in the middle of
nowhere. Niet dat hij bang of ongerust was. In zijn kommerloze Chirojaren en tijdens
zijn legerdienst had hij wel hachelijker toestanden beleefd. Nu was hij gewoon kwaad
op zichzelf omdat hij bij een monsterfile in de buurt van Colmar in een waas van blind
vertrouwen Waze had gevolgd, dat hem langs onooglijke wegeltjes de donkere Vogezen
had ingewezen, met in de verste verte geen laadpaal te bespeuren. Met het laatste blokje energie dat ook zijn smartphone hem nog gunde, whatsappte hij, niet gespeend van
enige humor naar Magalie, zijn West-Vlaamse muze in Montreux: ‘Vanavond niet schat,
ma batterie est plate’. Sander stilde zijn honger met een pak Sultana-koekjes en nam
een slok uit de drinkbus van zijn racefiets, want plastic flesjes had hij ook afgezworen.
Hij trok een warme fleece aan en droomde weg… Ah, het meer van Montreux met Magalie
aan zijn zij, bij zonsondergang genietend van de geneugten des levens… Niet veel later,
een fel licht en luid getoeter: boer Stéphane die met zijn machtige John Deere was
opgeroepen om een wagen te gaan lostrekken… van zo’n andere unhandy Harry die ook
gepoogd had om via sluipwegen de files te omzeilen. Sander deed kort zijn verhaal en
mocht mee met Stéphane, hoog op de tractor en kreeg een slaapplaats op de hoeve. ’s
Ochtends werd hij verwend met een heerlijk ontbijt. Spek met eieren… in het aangename gezelschap van boerin Annette en dochter Emilienne. Boer Stéphane had ondertussen de Tesla getakeld en was nu in de weer om hem via de stroomgenerator van zijn
boerderij weer op te laden. Kort voor de middag had Sander weer stroom, voor auto en
foon. Hij nam dankbaar afscheid en zoefde zacht naar zijn Magalie in Montreux. Het werd
een innig samenzijn, tevens de basis voor een vaste vriendschap met elkaar, maar ook
met Stéphane, Annette en Emilienne. Om beurten boden zij jaarlijks een weekje logies
aan voor elkaar, nu eens in de Vogezen, dan in Montreux, aan de oevers van het meer.
Zakenman en boer… met een onderlinge vriendschap en liefde voor mens en milieu.
Geen gestreste saaie Sander meer, eindelijk!
Alex Lauwens
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TEN VELDE
ZEMST - Niet alleen de natuurliefhebbers van Zemst krijgen dit jaar, bij monde van Natuurpunt,
een hoekje in de Zemstenaar om de prachtige natuur van onze mooie gemeente te beschrijven.
Ook landbouwer Stef Apers kruipt dit jaar vier keer, elk seizoen dus, in de pen om het Zemstse
landbouwleven te verhalen en met foto’s te illustreren. Hier lees je zijn stukje bij afloop van het
lenteseizoen.
Neen beste lezers, dit artikel gaat niet
over strijdgewoel of oorlog maar wij
wensen u gewoon op de hoogte te
houden van de toestand op het veld
gedurende de wisselende seizoenen;
ten slotte zijn wij toch nog steeds een
groene gemeente met een sterk landelijk karakter.
Zodus de winter die al bij al meeviel
hebben wij achter ons gelaten en de
lente is in het land, alhoewel februari
eerder een lentemaand was. Ondertussen zijn we in mei beland en de
lente lijkt verder weg dan ooit, met een
schrale noordoostenwind, weinig of
geen regen en temperaturen die naar
een warme trui doen grijpen.
Op de landbouwbedrijven staan de
koeien en het overige vee eindelijk
buiten. Naar het schijnt doen ze zelfs
de koeiendans van vreugde omdat ze
op de frisse groene weiden kunnen
grazen. De fazantenhanen roepen op
wijfjes en de wolf is nog steeds ver

De schapen verwelkomen de lente met blij geblaat.

weg. Op de akkers is het meeste werk
voorlopig gedaan en ondertussen kiemen mais en bieten dat het een lust
is, de aardappelen zijn gepoot en de
wintergranen staan er fris donkergroen
bij en beloven een mooie oogst. Maar
er kan nog veel misgaan: droogte, onweders en hagelstormen kunnen nog
roet in het eten strooien. Daar moeten
we echter nog niet aan denken want
de hooitijd staat voor de deur.
Wie geniet er niet van de geur van vers

gemaaid hooi terwijl de ooievaars er
statig doorheen stappen op zoek naar
een lekker hapje.
Ziezo beste Zemstenaars, tot zover de
toestand op het veld en gedenk: mei
koel en nat brengt koren in het vat, alhoewel, nat?!
Tekst en foto’s: Stef Apers

De natuur in al zijn frisse, groene lentepracht.
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...

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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Eddy Merckx achterna, 50 jaar later
WEERDE – In 1969 won Eddy Merckx zijn eerste Tour de France. In datzelfde jaar werd Thierry Debrier
geboren. Een halve eeuw later gaat deze Zemstenaar - Thierry woont op de Gulderij - samen met
nog een viertal fietsfanaten het Ronde-parcours van toen overdoen. Als eerbetoon aan onze grootste sportman aller tijden, maar ook voor het goede doel. Ik klik mij stevig vast in de pedalen en fiets
een eindje mee. Een verslag in het zweet mijns aanschijns.
De Ronde van Frankrijk van 1969 telde
22 ritten, goed voor 4.117 kilometer. Op
woensdag 12 juni beginnen zij eraan in
Roubaix. Zij, dat zijn Thierry Debrier en
zijn vier kompanen: Alain Peleman (51)
uit Perk, Eric (60) en Patrick Moens (59)
uit Machelen en Stéphane Vandamme
(50) uit Meise. Drie weken later, op zondag 3 juli, willen zij aankomen op de
wielerbaan van Vincennes.

Tour du Mont Blanc

Thierry, om een onderneming
als deze tot een goed einde te
brengen, moet de conditie wel top
zijn?
“Patrick, Stéphane en ik doen al meer
dan 20 jaar aan triatlon bij het MTT, het
Machels Triatlon Team. Eric en Alain
fietsen al 15 jaar samen met onze
fietsgroep, de Copains. Zowat alle Europese cols hebben we al beklommen.

Vorig jaar nog hebben we de Tour du
Mont Blanc gereden. Deze geldt als de
zwaarste eendagsrit in Europa: 330 kilometer en acht cols, goed voor ruim
8000 hoogtemeters. We zijn dus een
en ander gewoon.”
En waarom kies je nu precies voor
deze uitdaging?
“Mijn fietsmakkers Alain en Eric zijn
hiermee op de proppen gekomen. En
omdat ikzelf dit jaar 50 word, heeft
het voor mij een dubbele betekenis.
We zijn er ons van bewust dat het een
hele opgave wordt, niet alleen fysiek,
maar ook qua organisatie. Dat laatste hebben we tijdens onze intensieve
voorbereiding al mogen ervaren. We
hebben van de tourdirectie het exacte
rittenschema ontvangen, maar het zal
niet evident zijn om dezelfde wegen te
nemen als een halve eeuw geleden.
Zo zijn we nog in onderhandeling om
te mogen aankomen op de piste van
Vincennes, waar 50 jaar geleden de
eindstreep lag. Daarna willen we wel
doorfietsen naar de Champs Elysées.
In 1969 was er ook geen rustdag. Wij
lassen er wel eentje in. Wij zijn tenslotte minstens dubbel zo oud als die
wielrenners toen. Gelukkig zijn er drie
ritten op Belgische bodem, en zullen
we af en toe het gezelschap krijgen
van andere triatleten en vrienden van
de Copains.”

Goede doelen

Thierry Debrier, de fiets op met plezier.

Jullie geven wel een extra dimensie aan het hele gebeuren door
het te doen voor het goede doel.
“Wij willen niet één, maar meerde-

re goede doelen sponsoren: Kom op
tegen Kanker, Jongdementie & Alzheimer en Opvang Weeskinderen. Op
onze website www.copainsduvelo.be
vind je alle info hierover en ook de link
naar onze blog. En voor elke storting
vanaf 40 euro krijg je uiteraard een fiscaal attest.”
Het hele parcours intrigeert mij
wel. Eindelijk weer een Belgische
rondewinnaar met zes ritzeges,
en maar liefst 13 Belgische ritoverwinningen, waaronder ook
nog drie van Herman Van Springel.
“Het is ons niet te doen om dat gemiddelde van toen – 35,41 km/u – te
evenaren of te verbeteren. Voor ons is
het geen wedstrijd. Vergeet niet dat wij
over de Galibier (Alpen) – het dak van
de Ronde – en de Aubisque en de Tourmalet (Pyreneeën) moeten. Met ritten
van 300 km en meer. Ook de Puy de
Dôme, met in de laatste kilometers
klimmen aan 17%, zit erbij.”
De benen zullen goed zijn, het
materiaal tip top?
“Dat spreekt voor zich. Ik rijd met een
gloednieuwe Ridley Helium SLX, een
carbonneke in mat grijs met gewone
velgremmen, want schijfremmen wegen enkele grammen meer en zijn
dus niet aan de orde.”
Ik heb het begrepen. Als modale fietser
met 150 km à 200 km per week op de
teller, mag ik het vergeten. Dit is niet
voor watjes en verdient al ons respect!
Ga ervoor, Thierry & Co!
Tekst: Alex Lauwens, foto: Jean Andries
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Zuiderbad, parel aan de plage
HOFSTADE – Ik wandel naar haar toe over het gras. Sara begroet me met een brede glimlach. Schrijnwerkers zijn volop in de weer. Buiten nemen we plaats op het scheidingsmuurtje tussen het pand
en het strand. Met op de achtergrond het gekir van een groepje kleuters en het spuiten van de fontein neem ik mijn interview af. Er beweegt iets in ‘Hofstade plage’!
Thomas Van Roost, IT-er en multimedia-specialist, is opgegroeid in
Muizen en heeft mooie jeugdherinneringen aan de plage. Zijn partner Sara
Feskens, interieurarchitecte van opleiding, is verliefd op de modernistische
architectuur en noemt het één van de
mooiste parken van Mechelen en omstreken.
Omdat de historische horecapanden in
het recreatiedomein aan vernieuwing
toe waren, schreef Sport Vlaanderen
een nieuwe concessie uit voor negen
jaar. Sara en Thomas zagen het enorme potentieel. Doordrongen van een
grensverleggende passie, gedoteerd
met een goede dosis gezond verstand en omringd door mensen met
de nodige financiële kennis, tekenden zij in op de concessie en haalden
haar binnen. De naam voor het project
was snel gevonden: Zuiderbad. Of hoe
nieuw leven wordt geblazen in enkele
vaste horecapanden aan de plage.

3 activiteiten, 3 locaties
Zuiderbad is de overkoepelende naam
voor drie activiteiten op evenveel locaties. Eind juni opent de Strandbar zijn

deuren. De werken zijn pas deze week
gestart, maar Sara ziet het helemaal
zitten. De strakke deadline die ze zichzelf hebben opgelegd, motiveert haar
alleen maar. En haar ideeën zijn heel
concreet. Het 200 m² grote gebouw dat
binnen en buiten in totaal zo’n tweehonderd gasten kan ontvangen, zal
een hele transformatie ondergaan.
Deze zomer wordt een deel van de bar
ondergedompeld in een Ibiza beach
sfeer. Met zitgelegenheid op het terras én op het strand. De aankleding
wordt trendy bohemien, met bamboe,
guirlandes en een buitenbar voor de
terrasklevers. Tevens zal je kunnen
genieten van de Zomerbar. In deze
aanpalende pop-up op het grasveld
onder de berken staan filmavonden
(in samenwerking met partner Filmhuis Mechelen), sportactiviteiten en
kinderevenementen op het programma.
Ondertussen wordt het resterende deel
van de Strandbar verder omgebouwd.
Zo zal je vanaf september kunnen genieten van een gemberthee onder een
warm dekentje op het strand of een
dinertje in de knusse, gezellige sfeer

Sara en Thomas zien vol
vertrouwen de zomer
tegemoet.

van het restaurant. In de winter staan
er kleinschalige evenementen op het
programma zoals een barbecue op
het strand, een parcours doorheen het
domein gevolgd door een lunch.
Alsof het project nog niet ambitieus
genoeg is, wordt ook Zomerlust, het
self-service pand aan de speeltuin,
opgefrist. De elektriciteit en brandveiligheid worden conform gemaakt,
enkele likken verf en een aankleding
in Disney-stijl zullen vanaf juli de kids
bekoren met gezonde smoothies, wortelcakejes, ijsjes, ...

Mensen samenbrengen
Wat drijft deze jonge mensen? Het antwoord is eenvoudig. Hun visie ligt compleet in lijn met de ambitie van Sport
Vlaanderen om deze site op te waarderen. Horeca, dé passie van Sara en
Thomas, en de rode draad doorheen dit
project, is het ontbrekende puzzelstuk
in dit verhaal. Met Zuiderbad willen zij
op een unieke plek mensen bij elkaar
brengen. Alles draait rond beleving. Zo
zullen zowel het aanbod als de menukaart en het interieur de seizoenen
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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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volgen. Het totaalplaatje moet kloppen, van het logo, over de menukaart,
tot de presentatie van de gerechten in
je bord. En die menukaart volgt de le-

vensstijl van Sara en Thomas. Lekker,
gezond en evenwichtig. Zonder er te
ver in te gaan. Zo zullen vegetarische,
veganistische en caloriearme voeding

hand in hand gaan met fingerfood en
alcoholische dranken. Voor elk wat wils
dus. Sara en Thomas zijn niet bang
voor de drukte. Een efficiënte organisatie en een geolied team zullen ervoor zorgen dat hun verhaal een echte
successtory wordt.
Ik geloof er alvast in, al is het maar
omdat Sara zo vervuld is van passie.
Ik kijk er al naar uit om bij zonsondergang met m’n voeten in het zand te
nippen aan m’n glaasje wijn …
Tekst: Anja Van Cappellen,
foto’s: Kato Van der Sande

45ste ‘Den Elewijtse Halve‘
ELEWIJT - Op Pinkstermaandag is het kermis in Elewijt dorp. Devoot Elewijt stapt op in de 400-jaar
oude processie maar het sportieve hoogtepunt levert Sparta Elewijt, met de traditionele loopwedstrijden, waaraan zowel de getrainde atleet als de gelegenheidsjogger kan deelnemen.

Scherp wedstrijdrecord
‘Den Elewijtse Halve’ kent een rijke traditie. Om het kermisweekend sportief
in te kleuren, werden deze loopwedstrijden in 1975 op de kalender geplaatst met start en aankomst aan de
scoutslokalen. Omkleden gebeurde in
de scoutslokalen in een grote legertent
en voor een wasbeurt achteraf werden
emmertjes koud water aangedragen.
In de bloeiperiode van het fondlopen
lokte de organisatie telkens een sterk
deelnemersveld met veel Belgische
toppers. Walter Van Renterghem, Jos
Van de Water, Eric De Beck, Dirk Van
der Herten, Peter De Vocht, Jan Torfs,
Omer Van Noten, Ian Damian, Marc De
Blander en Magda Ilands liepen er naar
de zege. Buitenlandse winnaars waren
er ook met de Fransman Jean-Pierre
Eudier, de Djiboutiaan Hoch Aden en
de Rus Andrei Romatschenko, die ja-

renlang het wedstrijdrecord hield. Dat
werd in 2007 verbeterd door Stefan Van
den Broeck, die in solo en ver vooruit
op de anderen naar de aankomst liep.
Wie dat record denkt te kunnen breken, moet beter doen dan de 1.06.09
chrono van Stefan.

Op pinkstermaandag verwacht Sparta
Elewijt weer 700 of méér deelnemers
die ook allemaal een prijs krijgen.
Daarmee is ‘Den Elewijtse Halve’ een
topper onder de lokale sportevenementen.
Tekst: Juliaan Deleebeeck

Sporters met beperking
In 2000 zette Sparta voor het eerst een
korte jogging voor sporters met een
mentale beperking op het programma. Die zijn nu een vertrouwd beeld
op ‘Den Halve’. Vorig jaar waren ze met
vijftig om samen een sportief moment
te beleven.
De editie 2019 op 10 juni zal meteen
de 45ste zijn en is ook de tweede oudste van het land. Die van Nijlen staat
net één jaartje langer op de kalender.
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Ons dagelijks brood
HOFSTADE – Heidi Cobbaert (43), Sven Kosack (39) en Anibal Morgadinho (44) leren traditioneel ambachtelijk brood maken bij bakkerij BroodNodig. Ze krijgen daarvoor subsidies van minister van
cultuur Sven Gatz en de uitdrukkelijke opdracht om de kunst door te geven.
Je merkt het op vakantie: ieder land
heeft zijn eigen brood. In de grootschalige industriële bakkerijen gaan
die verschillen teloor. Hoog tijd om de
lokale link te herstellen, dachten Marc
Van Eeckhout en Lutgart Lyen van bakkerij BroodNodig in Hofstade. Zelf oude
variëteiten van graan dichtbij (laten)
kweken en malen en die verwerken tot
brood van eigen graan is één aspect.
Nu focussen ze op de culturele component: brood bakken als immaterieel
cultureel erfgoed. Hoe beter dan met
een multicultureel gezelschap?

Terug naar de basis
Heidi Cobbaert is een theologe die na
een opleiding biolandbouw bij Landwijzer en avondschool bakker in het
PIVA (Provinciaal Instituut Voedingsbedrijven Antwerpen) klaar is voor een
natuurlijker gebruik van de grondstoffen. Ze werkt in een zelfplukboerderij
voor kleinfruit en wil daar een bakkerijtje oprichten. Samen met mensen met autisme hoopt ze zo’n drie
keer per week tweehonderd broden
te kunnen bakken. “Ik hoop via dit
meester-leerlingtraject van achttien
maanden te kunnen leren uit de ervaring van anderen. Ik wil afstappen van
het industriële verhaal en terugkeren

naar de basis. Je kunt zo met weinig
ingrediënten iets heel lekkers maken.
Het gebruik van desem in plaats van
gist vergt meer tijd en opvolging. Ook
de kwaliteit van het graan speelt een
grote rol. In een korte keten zoals hier
kan je daarover meer feedback geven
en krijgen. Ik probeer nu vooral mijn vijf
basisrecepten op punt te stellen!”

Een uniek product
Sven Kosack is een Duitser die met
zijn Belgische vrouw in Dendermonde
woont. Hij werkt als projectcoördinator en programmeur in de computerwereld en is een gepassioneerd
hobby-bakker. “Het begon toen ik de
boterhammen van de kinderen met
boter uit de koelkast wou besmeren.
Het Duitse brood heeft een vastere
structuur dan het brood hier, en wordt
vaker met desem gemaakt. Ik begon
te experimenteren voor mijn eigen gezin. Mijn collega’s op het werk merkten de verschillende kleur en structuur van mijn brood op en wilden ook
proeven. Om wat meer achtergrond
te leren, ben ik toen een cursus in
het GROM (Groentemuseum in SintKatelijne-Waver) gaan volgen. Daar
hoorde ik over dit meester-leerlingtraject. Mijn doel is om op korte termijn
mee de workshops in het GROM te begeleiden. Op langere termijn denk ik
aan een Duitse bakkerij in Dendermonde, of een educatieve broodhoeve of
iets dergelijks, dat ik gaandeweg meer
vorm zal geven. Brood is een uniek
product en verdient een kwaliteitslabel!”

Anderen goesting geven
De effecten van desem onderzoeken.

Anibal Morgadinho komt uit Portugal,

Al knedend gevoel krijgen voor het deeg.

woont al vijfentwintig jaar met zijn gezin in België en werkte tien jaar in een
gewone bakkerij in Brussel.
“Voor mij ligt de magie in het transformeren van de materie: de desem
die het deeg verandert, de omslag in
de smaak, het deeg is soepeler en het
brood lichter. Dat element is nieuw voor
mij want ik werkte vroeger met gist. We
gaan drie maandagen naar Gembloux
om bij te leren van een bakker gespecialiseerd in desembrood. Het delen
van kennis is voor mij de grootste motivator in dit meester-leerlingproject.
Ik heb wel het meeste ervaring als
bakker, maar toch is het tweerichtingsverkeer: zelf bijleren van collega’s en
anderen goesting geven om bakker te
worden. Als ik dat met schoolkinderen
mag doen, ben ik helemaal gelukkig!”
Tekst: Ilse Van de Velde, foto: Lutgart Lyen

Als je in Hofstade langs de
Ambroossteenweg passeert,
vergeet dan niet een blik te
werpen door de reuzenverrekijker op het wassende graan
in de tuin van de bakkerij.
BroodNodig experimenteert er
met oude graanrassen!
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Kampioenenviering KCVV Elewijt
ELEWIJT - Zelden meegemaakt, zoveel gelukkige gezichten en waardering tijdens de kampioenenviering en voorstelling van nieuwe spelers bij KCVV Elewijt.
Een fantastisch seizoen verzilverd met
de titel moest uiteraard gevierd worden
en dat werd gedaan, zoals we Elewijt
kennen, in stijl. Een volle zaal waardeerde de welkomstwoorden van een
fiere voorzitter Rudy Bautmans, die de
prachtige prestaties en de activiteiten
van het seizoen onderstreepte. Na de
barbecue volgde het officiële gedeelte.
En dat was top!
Verdienstelijke leden van de club en
tal van genomineerden mochten van
trainer Wim D’Hondt een trofee ontvangen:
Dautzen Jaspers: gouden plakband
Trainer Wim Dhondt: gouden spons
Jason Van Kimmenade: gouden gel
Aubry Crock: gouden sleutel.
Thomas Rypens: gouden schaar
Filip Steylemans: gouden zweetband
Hans Junius: gouden camera

De laureaten met hun trofee v.l.n.r. Dautzen, Filip,
Ricky, Aubry, Thomas, Jason, Wim en Hans.

De nieuwkomers stelden zichzelf
voor en staken hun ambitie niet
onder stoelen of banken. Dat de
plaatsen in de ploeg duur zullen
zijn staat vast. Dit zijn de nieuwkomers: Ran Dondeyne, Yarno De Meyer,
Yentel Teugels, Dieter Van Rillaer, Robbe

De KCVV Angels, die zich een heel seizoen voor de club verdienstelijk maakten, werden
door trainer Wim D’Hondt, Dautzen Jaspers en Ken Van Halle letterlijk en figuurlijk in de
bloemetjes gezet. Ann, Carine, Ann, Ilona en Claudia waren opgetogen en poseerden
graag samen voor een foto.

Imbrechts, Niels Marcelis, Jaan
Heyvaert, Jari Boeskens, Robin
Cauwenberghs Joeri Bonsels, Joren
Van Loock en Soren Roels.
Tekst en foto’s: Jean Andries

Ricky Coertjens werd door de spelers,
bestuursleden en aanwezigen verkozen tot
de verdienstelijkste speler van het seizoen
en mocht van trainer Wim D’Hondt de
gouden schoen in ontvangst nemen.
Ken Van Halle, Thomas Rypens, Sammy
Abdellah, Dautzen Jaspers en Arnout Bras
maakten de top zes volledig.
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Pinkster Ale, een zacht blondje
ZEMST – De organisatoren van de pinksterjaarmarkt pakken dit jaar uit met de Pinkster Ale, een
bier speciaal gebrouwen voor de gelegenheid van de pinksterfeesten in onze gemeente. Wie het
zachte, blonde bier wil proeven, moet op de 42ste editie van de pinksterjaarmarkt zijn, die dit jaar
op maandag 10 juni plaatsvindt van 8 tot 15 uur.

Oerzemsts
De organisatoren van de pinksterjaarmarkt gingen voor de productie van hun bier een door en door
Zemstse samenwerking aan. Ze
werkten samen met Sweynbeer Craft
Brewery uit Elewijt en de ontwerper
Lennert Vedts.
Aan de wieg van het idee staat Denis
van Boxem, de laatst overlevende oprichter van de pinksterjaarmarkt. Het
idee voor een eigen pinksterbier is al
enkele jaren oud en werd ooit door de
echtgenote van Denis gelanceerd. Door
haar overlijden werd het idee op de
lange baan geschoven, maar nu pikte
hij het weer op.

Een gevaarlijk biertje
Denis omschrijft het bier zelf als “heel
zacht, ik zou bijna zeggen een gevaarlijk biertje”. Het is een blonde ale van
7,3 procent met aroma’s van onder

meer vlierbloesems, bloemen die tijdens de pinksterperiode in bloei staan.
De zoete toets van de vlierbloesem
paart mooi met het bittere van de hop.

“Een zacht, bijna
gevaarlijk biertje.”
Collector’s item
Al dorst gekregen? Dan moet je de
Pinkster Ale zeker uitproberen op de
pinksterjaarmarkt. In centrum Zemst
staan die dag tal van kraampjes en
een feestmarkt. Het bier zal bij de
meeste standhouders verkrijgbaar zijn,
alsook bij De Semse en Oud Sempst.
Op het Plein van de Verdraagzaamheid
zal je het bier ook van het vat kunnen
drinken, bij de stand van Sweynbeer
Craft Brewery. Verzamelaars kunnen

Denis van Boxem fier op 'zijn'
bier en op de jaarmarkt.

zich bovendien verheugen op de vijf
verschillende labels die op de bierflesjes zullen prijken, met telkens een andere pinksterspreuk.
Voor meer info over de pinksterjaarmarkt, kan je terecht op de website
www.jaarmarktzemst.be.

Tekst: Laura Schoevaers,
foto’s: Jean Andries

De Pinkster Ale is een door en door Zemstse samenwerking.
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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

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

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

info@printwinkel.com

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

Sporthal De Waterleest

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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Little Free Library:
neem een boek, geef een boek
ZEMST-BOS – Het principe van een Little Free Library is heel eenvoudig: een kastje gevuld met
boeken, dat als een mini-bibliotheek langs de straat geplaatst wordt. Iedereen mag er één of meer
boeken uitnemen, maar je zet er evenveel boeken voor in de plaats. De eigenaar of steward zorgt
voor het onderhoud van het kastje.
In Nederland is het al een echte hype,
maar ook in Vlaanderen groeit het
stilaan uit tot een cultureel fenomeen. Toeval wil dat er ter hoogte van
Spiltstraat 30 in Zemst-Bos zo’n schattig, blauw boekenkastje staat. Steward
van dienst is Chris Vandenbrande.
Vanwaar dit idee, Chris?
Sinds ik op pensioen ben, zocht ik
een extra bezigheid. Ik lees heel graag
en heb een grote thuisbibliotheek. En
toen ik in de Zemstenaar het artikel van de boekenruilkastjes van de
Stoelenmadammen las in 2017, was ik
onmiddellijk verkocht. Via het internet
kwam mijn man Paul terecht bij Books
In Boxes (BIB). Dat is een Belgisch
privé-initiatief dat het concept van
Little Free Library verder wil verspreiden.

Welke boeken staan er zoal in?
Dat varieert natuurlijk. Maar je vindt er
alle genres in terug. Daar kijk ik op toe.
Commerciële successen zoals werken van Donna Tartt, Stieg Larsson en
Herman Koch. Maar soms toch ook
speciale boeken, zoals bijvoorbeeld
een werk over missionarissen.
Heb je het boekenkastje zelf
gemaakt?
Nee. Je mag het zelf maken, maar ik
heb ervoor gekozen om het bij BIB aan
te kopen. Hun boekenkastjes worden
gemaakt in het psychiatrisch centrum
St-Jan-Baptist in Zelzate. Een prachtig project! Zo steun je de patiënten in
hun ontwikkeling en genezingsproces.
We zijn ter plekke geweest om kleur en
grootte te kiezen en kregen na enige
tijd het boekenkastje thuis geleverd.

Chris hoopt dat haar initiatief
navolging krijgt.

Houdt iedereen zich aan de
regels?
Tot dusver heb ik in het kastje nog geen
verrassingen gevonden, enkel reclame. De kans bestaat natuurlijk dat het
leeggeroofd wordt. Maar om die kans
te verkleinen, maak ik binnenkort werk
van een eigen stempel. Zo kunnen de
afgestempelde boeken nergens aangeboden worden voor verkoop.
Is het boekenkastje een succes?
Er zijn toch wandelaars en fietsers die
al eens een kijkje binnenin durven te
nemen, en er zijn ook vele enthousiaste buren. Hopelijk krijgt mijn boekenkastje nog wat meer bekijks en wordt
het een plaats waar we leestips kunnen uitwisselen of gewoon met elkaar
een praatje kunnen maken.
Ben jij ook gebeten door de leesmicrobe en lijkt dit initatief je wel wat?
Alle info vind je terug op de website
www.booksinboxes.eu.
Tekst: Kim Willems,
foto’s: Paul Jennis en Kim Willems
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Afscheid van hazewind Tine
ZEMST - Na vijfentwintig jaar is het welletjes geweest. Tine Sels van FC Zemst hangt de voetbalschoenen definitief aan de haak. Wat niet wil zeggen dat we haar de komende jaren niet meer
tegen het lijf gaan lopen in Zemst.

Van jongs af
Tine Sels is een rasechte Zemstse. Als
dochter en zus van voetballers Luc
en Wouter (VK Weerde) viel de appel
niet ver van de boom en op twaalfjarige leeftijd – zelf was ze liever op
zes jaar gestart maar dat mocht toen
niet - vervoegde ze de dames van KFC
Eppegem om het vijfentwintig jaar op
het voetbalplein vol te houden. Na een
omzwerving op VK Weerde belandde
ze de laatste jaren bij de sterrenploeg
van FC Zemst. Onder haar bezielende
voorbeeld speelden de teams van de
snelle en ongrijpbare linksvoor of middenvoor, Eppegem en Zemst, kampioen in hun reeks!
Tine maakte in haar beste seizoen zowaar meer dan 100 doelpunten. Tine
(de bescheidenheid zelve): “Dat was
maar één seizoen hé; in andere jaren
lag het doelpuntengemiddelde eerder
rond de 30 of 40”.

Actieve levensstijl
Tine is niet alleen een graag geziene
voetbalspeelster; ze is ook altijd actief
geweest in het jeugdhuis Tramalant, in
de Chiro en, recent als medebezieler
van Open Air. Professioneel staat ze in
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het onderwijs in Vilvoorde. Daar woont
ze ook maar ze is op zoek naar een
betaalbare woning in Zemst. Alle suggesties zijn welkom!
Voetbal was wel haar leven. Ze speelde ook vijf jaar zaalvoetbal, was vijf jaar
jeugdtrainer en ging mee op buitenlandse voetbalstages als begeleidster.
Tine legt uit waarom ze op haar 37ste
de voetbalsport dan toch voor bekeken houdt: “Om gezondheidsredenen
eigenlijk. Met wat klachten aan de onderrug vroeg ik goede raad aan mijn
dokter. Die kon me vertellen dat ik nog
wat jaren kon meegaan in het voetbal
maar dat dit voor mijn lichaam niet aan
te raden is. Dan ga ik liever nog heel
veel jaren andere sporten doen, zoals
joggen. Dit is trouwens geen afscheid
van mijn voetbalclub; vroeger kwamen
veel vrienden en vriendinnen supporteren voor onze club en die ambiance
ga ik zeker niet willen missen; van die
groep ga ik nu graag deel uitmaken.”

Titel met FC Zemst

Ook jeugdvriendinnen van de voetbal
Liesbeth en Tina kwamen mee vieren.

Anderlecht viel de beslissing. Geweldig
hoeveel Zemstenaren toen met ons
meereisden en -leefden. En wat een
feest was dat achteraf.” N.v.d.r.: De reporter van de Zemstenaar was er toen
ook bij en kan zulks alleen maar bevestigen.
We wensen Tine nog heel veel leuke events, feestjes en matchkes op
Zemsts grondgebied, en… een betaalbare woning!!

Hoogtepunt van haar carrière? Tine
aarzelt: “Het hoogtepunt is de kampioenstitel van FC Zemst een dikke
twee jaar geleden. In het stadion van

Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries en Tine Sels

De laatste match van Tine Sels werd goed gevierd.

Eentje uit de oude doos.
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Beginnersgeluk?!
Zoek jij elke maand mee naar de leeshonden, maar stuur je de antwoorden
nooit in? Dan moet je dat deze maand
misschien toch maar eens doen, want
je zou zomaar eens kunnen winnen.
Dat bewijst Christiane Pateet, de winnaar van de leeshondwedstrijd deze
maand. Ze zocht wel vaak mee naar
de leeshonden op de foto’s, maar nam
pas vorige maand het initiatief om deel
te nemen aan de wedstrijd. En hop, ze
won!

Christiane woont al bijna 70 jaar, haar
hele leven, in Eppegem. Ze geniet tijdens haar pensioen van de tijd die ze
heeft en van de kleine dingen. Voor haar
twee dochters en drie kleinkinderen
– een vierde is onderweg – maakt ze
graag tijd. Christianes eerste reactie op
haar winst was: “Oh, tof zeg!” We wensen haar het allerbeste met haar prijs,
Z-cheques ter waarde van 25 euro.
In het meinummer zat de leeshond
tweemaal verstopt: op
pagina 12 bij het artikel van Zeroskip, bij
de foto ‘Topteam in
actie’ en op pagina 32
tussen de bewoners
van RVT Releghem,
luisterend naar de
Floordam Brothers. 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
zomin als de reclames.

antwoord met de pagina(‘s) waarop onze leeshond deze maand
te zien is, naar ons mailadres
(leeshond@dezemstenaar.com) of geef
een geschreven antwoord af 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 moet vóór 14 juni 2019.
Tekst en foto: LS

Als je ook wil winnen, stuur dan je

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