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B

este Zemstenaars,

jullie weten het nog niet, maar jullie hebben een
wel heel bijzonder nummer van jullie favoriete
maandblad in handen. Niet alleen de titel is van geslacht
veranderd, de aandachtige lezer zal merken dat alle artikels
deze keer door vrouwen zijn geschreven. Over vrouwen dan
nog wel. Een vrouwencoup op de redactie van de Zemstenaar?
Inderdaad, voor dit nummer stuurden we onze mannelijke
collega’s wandelen…(dat zal hen trouwens deugd doen, zo’n
wandelingetje in de natuur – het in vaten gegiste griepmedicijn
dat ze met z’n allen hebben ingenomen is hen niet zo goed
bekomen). Op één man na, maar ook die heeft een zekere
transformatie ondergaan… zoals u verder in dit nummer zult
ontdekken.
Maar wees gerust, het is maar voor één keertje. En dat
moest wel het maartnummer zijn, want op 8 maart is het
internationale vrouwendag. Ver van ons bed? Minder ver
dan we soms denken. Zo heeft Aline uit Hofstade en met haar
nog vele andere Zemstenaressen, de dag nog meegemaakt
waarop vrouwen voor het eerst mochten stemmen in ons
land.
We gaan dus zeker geen “Auwch-award” uitreiken aan de
vrouwonvriendelijkste Zemstenaar, zoals de Vrouwenraad
dat onlangs deed voor de vrouwonvriendelijkste columnist.
Daar houden we ons niet mee bezig… Integendeel: we
keren een award uit aan onszelf! Dit nummer dragen we
op aan alle toffe, lieve, pittige, dynamische, vindingrijke,
plezante madammen van onze gemeente, kortom aan alle
vrouwen van Zemst! Met een knipoog naar de mannelijke
helft – in het bijzonder onze mannelijke collega’s bij de
Zemstenaar. Welcome back volgende maand heren! En
vrouwen, vergeet op 8 maart de Thallys niet te boeken, die
voor de gelegenheid maar 8 euro kost… Paris, here we(l)
come!
De redactie (AG)
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Z

oals haar naam al doet
vermoeden heeft ze Vlaams en
Waals bloed in de aderen en
er is ook een familietak uit het
Duitstalige landsgedeelte, Eupen: een op
en top Belgische dame dus.“Mijn vader
was rentmeester voor adellijke families
met eigendommen in Haspengouw,
rond Sint-Truiden, een prachtige fruit-en
landbouwstreek”, begint ze haar boeiend
levensverhaal. “Zijn werk, waar ik heel mijn
jeugd mee vertrouwd was, heeft mij dat
inzicht tot organiseren en inspireren en
de zin voor rechtvaardigheid bijgebracht.”
Opgeleid tot leerkracht in O-L-V-Waver
gaf ze gedurende tien jaar les in haar
geboortestreek . Door haar huwelijk kwam
ze in Hofstade terecht. Als gelukkige
echtgenote en moeder van drie kinderen
werd ze in haar parochie verantwoordelijk
voor de vormselcatechese. “Een geweldige
parochiale ploeg hadden we toen. Later
kon ik definitief als leermeester godsdienst
aan de slag in De Esdoorn in Hombeek.”
Sociaal bewogen
Het onderrichten zit haar in het bloed,

Kranige 80-jarige Léa
vrijwillig in de weer

Hofstade - Léa Vavedin uit het golvende Haspengouw
met de Belgische driekleur in haar familiestamboom, blijft
eenieder verrassen met haar opzienbarend enthousiasme voor
de natuur, haar buurt en hulpbehoevenden. Ze blijft zich geven
voor anderen en dat houdt haar jong: geen mens die haar haar
tachtig winters geeft! Haar toewijding voor de andere etaleert
een onvermoeibare kracht van binnen en een eeuwig jonge
uitstraling van buiten. Zo groot kan een kleine vrouw zijn.
Tekst: Kristel Vanden Wyngaerd, foto: Jeanineke Andries

en daar staat geen rem op, bezoldigd
of niet. Als vrijwilligster Nederlandse les
zette ze dat werk verder voor Auxilia, een
organisatie voor kinderen die uit de boot
vallen. Zo gaf ze les aan zieke kinderen in
het Imelda-ziekenhuis of bij hen thuis. Via
Auxilia belandde ze in de gevangenis van
Mechelen. “Ik kon er Nederlandse les geven
aan de gevangenen van het arresthuis.
Daar heb je de hele wereld in je klas: alle
nationaliteiten
bijeen. Het is
een droom! Maar
het gaat om veel
meer dan alleen
maar
lesgeven.
Er is een vzw, het
Beschermcomité,
die elke maand
- naast andere
activiteiten - voor
de kinderen van de
gevangenen een
kindernamiddag
organiseert
rond
een bepaald thema,
zoals carnaval, of
de lente. Allemaal
vrijwilligerswerk,
maar
van
levensbelang voor
die mensen die
straks weer in
de maatschappij
moeten en waar
bij Justitie geen
aandacht voor is.”

“In de gevangenis heb je de
hele wereld in je klas”
4

Liefde voor natuur en kinderen
Haar sociale bewogenheid en interesse
voor de natuur dreven haar naar de
Wielewaal, de voorloper van Natuurpunt.
“Met Jeanne Peeters en Els Wijns heb ik
meegewerkt aan het eerste structuurplan
in Vlaanderen, jawel dat had Zemst! Een
milieuraad werd verplicht.” Zodoende is
ze van in het begin ondervoorzitster
van de milieuadviesraad. Ondertussen
had ze ook haar cursus natuurgids
afgerond en bracht ze die in de praktijk
met natuurbelevingsdagen voor de
jeugd in het Bloso-domein, toen
nog Grabbelpas: de voorloper van
de speelpleinwerking. De natuur en
kinderen bleven haar inspiratiebron.
Toen de piceaboom recht tegenover haar
huis als kerstboom verhuisde naar de
Grote Markt van Mechelen , nodigde zij
alle randbewoners uit rondom zijn stronk
voor een jaarlijks buurtfeest in juli. “Van
in 2004 verzamelen de piceavrienden
rond wat nu een beestenboom is
geworden voor solitaire bijen, wespen,
kevers en andere insecten en egels
aan zijn voet. Niet het eten is daarbij
de hoofdzaak, wel de gezamenlijke
educatieve activiteit voor groot en klein,
elk jaar weer iets nieuws, maar heel fijn.”
Al die bezigheden geven haar haar
levensvreugde, die ze vooral haalt uit de
dankbaarheid van zovele mensen. Maar
ze besluit wijselijk zelf: “Ik put vreugde
en vertrouwen ook uit mijn geloof, leef
eenvoudig en mijn motto is: heb uw
naasten lief.”
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digitale fotoprints
op taarten,
uw mooiste
foto, tekening,
bedrijfslogo, ...

Leopoldstraat 18
1980 Zemst
Tel: 015/61.12.77 Fax: 015/34.71.25
www.deculinairecroon.be
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Is vrouwendag werkelijk passé?
Hofstade - Ik hoor het sommigen onder u denken: “Moet dat nu echt zo’n vrouwendag?
Is die strijd bij ons nog niet gestreden?” Wij vroegen het Aline Donnez uit Hofstade. In
1948, toen vrouwen stemrecht kregen, was zij net afgestuurd als regentes huishoudkunde.
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jeanineke Andries

G

elijkheid tussen mannen en
vrouwen: hoe zit dat nu?
"Het is pas de laatste jaren
dat vrouwen meer aan bod
komen. In mijn jonge jaren was de plaats van
de vrouw aan de haard. In de naoorlogse
periode waren wij nog zo vergroeid met
die situatie en vonden we het dan ook
heel gewoon dat vrouwen geen inspraak
hadden, niet konden studeren en na de
lagere school in het huishouden belandden.
Met die conservatieve ideeën werden wij
toen opgevoed. Het gebeurde dat vanuit
de lagere school meisjes gestimuleerd
werden om verder te ‘mogen’ studeren.
Maar ook dat verder studeren lag in de lijn
van het huishouden. De vakken die meisjes
op school kregen, waren huishoudvakken.
Verpleegkunde, dat kon ook nog voor een
vrouw. Daar bleef het dan bij. Het heeft erg
lang geduurd voor er verandering in die
situatie kwam.

Op jonge leeftijd stoorde mij dat verschil
niet. Wij vrouwen werden beknot, maar
wij wisten niet beter. Ik werd mij voor
het eerst van de situatie bewust toen ik
in de jaren '50 in Congo terecht kwam.
Daar werkte ik met lokale vrouwen die
niet konden lezen of schrijven en die
er geen benul van hadden hoe erg ze
gediscrimineerd werden ten opzichte
van de mannen. Toen ik terug in België
kwam, viel het mij pas op, dat ook bij
ons vrouwen op vele vlakken anders
behandeld worden dan mannen."

Tot in de jaren zestig werden getrouwde vrouwen geweerd uit het katholiek
onderwijs.
"Ik gaf les in het katholiek onderwijs.
Na mijn huwelijk kon ik daar ondanks
mijn diploma en werkervaring niet
m e e r
terecht. En dat vond ik
onrechtvaardig. Bij
de KAV (nu FEMMA)
Aline Donnez: “Ik heb niet anders gezien dan dat
kon ik wel aan
bekwame vrouwen plaats moesten maken voor mannen.”
de slag. Deze
organisatie
heeft
in
Vlaanderen
v
e
e
l
bijgedragen
aan
de
emancipatie van
de vrouw. In de
jaren ‘70 hebben
wij ons avonden
lang
ingezet
voor het ‘Project
Onderwijs Meisjes’.
Wij gaven lezingen
waarin we moeders
overtuigden
dat
hun dochters recht
hadden op degelijk
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onderwijs. Sinds de jaren ‘80 is er veel
veranderd. Bij de proclamatie van mijn
kleinzoon vorig jaar op de faculteit
rechten en criminologie was ik echt zo
blij. In de eerste plaats natuurlijk omdat
mijn kleinzoon afstudeerde, maar het
viel mij ook op dat de helft van de
universiteitsstudenten vrouwen zijn.
Dat deed mij veel plezier."
De grote doorbraak!
"Ik heb niet anders gezien dan dat
bekwame vrouwen plaats moesten
maken voor mannen, zowel in de
politiek als in de bedrijfswereld. Zo zijn
er nog altijd politieke partijen in België
die geen enkele vrouw in de nationale
regering hebben. Ik hoop dat de jonge
afgestudeerde vrouwen van nu gelijke
kansen krijgen. Dat Catherine De Bolle
vorig jaar aan het hoofd van de politie
kwam, vind ik een grote doorbraak. Een
mannenbastion met een vrouw aan het
hoofd, dat is nog eens bijzonder."
Is vrouwendag werkelijk passé?
"Er is veel in beweging gezet, maar laten
we niet vergeten dat het nog niet zo
lang geleden is dat vrouwen essentiële
rechten hebben moeten afdwingen.
Vrouwen moeten nog aanvaard worden
in de zogeheten mannenwereld. In de
ontwikkelingslanden is de positie van
de vrouw allerminst rooskleurig. In grote
delen van de wereld worden vrouwen
nog steeds onderdrukt. Ook geweld
op vrouwen blijft vaak ongestraft. Er
is niks mis mee dat wij trots zijn op
onze liberale verworvenheden. Er wordt
tegenwoordig nogal vrij onverschillig
gedaan over vrouwendag en niet in het
minst door vrouwen zelf. Maar voor vele
vrouwen is de weg nog lang."
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dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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Internationale vrouwendag:
een terugblik
Vrouwen werden (en worden) op vele vlakken anders behandeld dan mannen. In
het Westen is er op dit gebied veel veranderd. In andere delen van de wereld is de weg
nog lang. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag die wereldwijd op 8 maart
wordt gehouden, dragen wij, vrouwelijke redactieleden van uw favoriete maandblad, deze
uitgave op aan alle ‘vrouwen zonder stem’.
Tekst: Veerle Mollekens, illustratie: Rumo

I

n grote delen van de wereld komt
de strijd voor gelijkheid tussen
mannen en vrouwen nu pas op
gang. In het Westen begon die
rond 1900. Zo was er bijvoorbeeld de
Duitse vrouwenrechtenactiviste Clara
Zetkin die in 1910 in Kopenhagen een
pleidooi hield voor vrouwenrechten.
Zij riep 8 maart voor het eerst uit als
‘Internationale vrouwendag’ en verzocht
om elk jaar op die dag te betogen voor
de gelijkheid tussen man en vrouw.
De aanleiding van haar pleidooi was
de herdenking van de staking van
naaisters in New York en Chicago
waar vrouwen opkwamen voor betere
arbeidsomstandigheden en kiesrecht.
Vrouwendag op 11 november in België
Dat we in ons land vrouwendag vieren
op een andere dag is te wijten aan de
drukke agenda van niemand minder dan
de baanbrekende feministische filosofe
‘Simone de Beauvoir’. Al éénenveertig
jaar lang is de onafhankelijke
feministische denkgroep VOK (Vrouwen
Overleg Komitee) drijvende kracht
achter onze jaarlijkse nationale
vrouwendag. Toen het pas opgerichte
VOK in 1972 voor het eerst in België
een vrouwendag organiseerde, nam
het contact op met de Beauvoir. De
drukbezette publiekstrekker kon enkel
op 11 november nog een gaatje vinden.
In 1977 riepen de Verenigde Naties 8
maart officieel uit tot ‘Internationale
Vrouwendag’. Het VOK blijft echter tot
op de dag van vandaag vrouwendag
vieren op 11 november.
de Zemstenares maart 2013

leidde De Beauvoir een autonoom
Waar staan we vandaag?
Het is nog niet zo lang geleden dat ook leven als vrouw, schrijfster en filosofe en
Westerse vrouwen niet aan de universiteit weigerde ze zich te conformeren naar
mochten studeren en getrouwde vrouwen de gangbare normen. Ze koos ervoor
niet buitenshuis konden werken. Algemeen om zichzelf als individu te realiseren.
kiesrecht voor vrouwen kwam er in België De Beauvoir vatte de centrale gedachte
pas na de Tweede Wereldoorlog! In 1949 van het feminisme samen met de zin:
verschijnt het essay van De Beauvoir “On ne naît pas femme, on le devient”
‘Le deuxième sexe’ dat inslaat als een (Je komt niet als vrouw ter wereld, maar

bom. Ze legt met dit werk de filosofische je wordt het gemaakt).
fundamenten van het hedendaagse
feminisme. Sindsdien is er erg veel
veranderd. De Belgische wet legt
meer en meer de gelijkheid op van
man en vrouw. In 1976 bijvoorbeeld
mogen vrouwen eindelijk zonder de
toestemming van hun echtgenoot
een bankrekening openen. Sinds
de jaren '80 krijgen vrouwen
aanzienlijk meer rechten en
gelijkheid binnen het huwelijk. Zo
wordt een verkrachting door de
echtgenoot strafbaar en krijgen
gehuwde vrouwen meer rechten
in de sociale zekerheid. Vrouwen
krijgen recht op gelijk loon en sinds
de jaren ’90 wordt gewerkt aan een
gelijke toegang tot verkiesbare
en openbare mandaten. In Zemst
zijn er op dit moment 37% van de
gemeenteraadsleden
vrouwen,
25% schepenen en op 1 januari
2013 werd voor het eerst een
De Marianne, Frans symbool voor de vrije vrouw,
met een handtas. De feministe Germaine Greer
vrouw, Joke Bruggeman, benoemd
zei ooit dat bagage aan de schouder hangen een
als nieuwe gemeentesecretaris van
oude vrouwelijke gewoonte is die geboren werd
Zemst.
uit slaafs gedrag. Of toch een symbool van emanPractice what you preach
Als levensgezellin van Sartre

cipatie? Begin 1900 droegen suffragettes een
handtas waarmee ze openlijk toonden dat ze een
huissleutel en geld bezaten.
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De vrouw in de straat

Zemst - Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart, trok de
Zemstenares de straat op om de Zemstse dames enkele vraagjes te stellen over het vrouwzijn. Hebt u altijd al eens willen weten wie vrouwen bewonderen, wat ons op en top vrouw
laat voelen, wat mannen van ons nog kunnen leren en welk hebbeding wij totaal niet
kunnen missen? Goed nieuws, u leest het hier!
Tekst: Sofie De Win, Lobke Geleyns, Foto’s: Jeanineke Andries

Marie De Lantsheere : “In België is
het sowieso al heel goed leven voor
vrouwen, maar vrouwendag is wel
een goede herinnering dat het zo
moet blijven evolueren. Door mezelf
mooi te maken en mooie kleren
aan te trekken voel ik me op en top
vrouw. Volgens mij moeten mannen
soms wat meer respect tonen voor
de vrouw.”

Karla Knaepen: “Mooie kleren, wat
make-up en wat nagellak geven me
meteen een vrouwelijk gevoel. Wat
mannen van ons kunnen leren, is wat
beter leren nadenken, de dingen
wat ruimer bekijken en vooral ook
beter leren anticiperen.”

Karolien Van den Wijngaart:
“Mannen kunnen van vrouwen leren
hoe ze meer kunnen genieten van de
kleine dingen in het leven zoals een
lekker etentje of een welverdiende
massage. En als ik zelf eens voor
een dag door het leven zou kunnen
gaan als man, dan zou ik vooral eens
op café willen gaan om onder maten
een frisse pint te pakken.”

Gina Verbinnen: “Als man zou ik
vooral graag eens het dagdagelijkse
leven meemaken om te weten hoe
het voelt om een man te zijn in je
gezin en op het werk. Wat ik als
vrouw niet zou kunnen missen, zijn
al die huis- en tuinsnufjes zoals een
wasmachine. Zulke dingen maken
de taak van vrouwen toch heel wat
makkelijker.”

Diane Van Hoof: ”Geduld en op tijd
komen, op dat vlak kunnen mannen
zeker iets leren van ons. Wat

Marleen Pasteels: “Momenteel ben
ik zeven maanden zwanger, dus dan
verandert je lichaam compleet. Maar
na mijn zwangerschap, met een
beetje make-up en leuke kleren voel
ik me supervrouwelijk. Ik denk niet
dat er veel zaken zijn die een man
wel kan en een vrouw niet. Dus ik
ben echt een heel tevreden vrouw.”

huishoudelijke taken betreft,
denk ik dat ze die perfect
kunnen. De vraag is natuurlijk of
ze het altijd willen. Ik ga heel graag

shoppen en op stap met vriendinnen.
Als man zou ik eens een keertje uit willen
gaan of iets gaan drinken op café.”
Kelly de Kegel: “Vrouwen zijn
organisatorisch veel sterker dan
mannen. Daarom denk ik dat mannen
van ons kunnen leren hoe ze minder
chaotisch kunnen zijn op het werk en
in het huishouden. Wat ik als vrouw
niet meer zou kunnen missen, is
het moederschap. De band met je
kindje ervaar je als moeder toch wel
anders dan als man, denk ik.”
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Maitë Beukelaers: “Ik kijk heel erg
op naar mijn mama. Ze is een sterke
vrouw en helpt anderen zoveel ze
kan. Mijn broer en ik kunnen dan
ook steeds op haar rekenen. Waar
ik nooit genoeg exemplaren van kan
hebben, zijn schoenen. Ik heb wel
zeven paar!”

de Zemstenares maart 2013

Reintje Vander Auwera : “Echt vrouw
zijn, is zijn wie je bent. Hier in België
lukt dat nu heel goed. Maar het
kan ook anders, kijk maar naar het
verschil met honderd jaar geleden
of naar landen waar je als meisje al
vanaf je geboorte gediscrimineerd
wordt. Vrouwen zijn in een

heleboel zaken beter, ze
kunnen meerdere dingen
tegelijk en bovenal kunnen ze beter parkeren.

Sonja Van Riet: “Adele, dat vind ik
een topmadam! Ze is een volslanke
dame zoals ik, maar met een
superstem en heel vrouwelijk. Het

verschil tussen vrouwen en
mannen? Vrouwen doen meer

huishoudelijke taken, zijn meer met
de kinderen bezig en hebben
meer te zeggen. Ik vind wel
dat vrouwen en mannen niet altijd
dezelfde rechten hebben, daar moet verandering in komen.”

Als ik toch eens een dag door het leven zou gaan als man,
dan zou ik graag mijn baard eens willen scheren.”

Greet en Morgane (moeder en
dochter): “Als Belgische vrouw
vind ik Internationale Vrouwendag
niet zo belangrijk, maar in andere
landen kan het inderdaad belangrijk
zijn om het vrouw-zijn daar wat meer
onder de aandacht te brengen. Als

ik voor een dag een man
kon zijn, zou ik vooral eens
op café willen gaan om te
horen wat ze daar allemaal over de vrouwen
vertellen.”
Xtina Van de Put: “Als ingenieur
zit ik vooral in een mannenwereld.
Toch voel ik me elke dag op en
top vrouw zonder daarvoor iets
speciaals te doen. Waar ik

mannen wel wat om benijd,
is dat ze meer spieren
en
uithoudingsvermogen
hebben. Ik doe graag sporten
zoals basketballen, diepzeeduiken
en wielrennen, maar ik merk dat mannen daar vaak een
streepje voor hebben op ons vrouwen.”

Carine Govaerts en Yara (moeder
en dochter): “Ik kan niet echt klagen
over mijn man en zijn hulp in het
huishouden. Maar een vrouw denkt
wel altijd eerst aan haar kinderen en
dan pas aan zichzelf. Soms zouden
we eerst eens aan onszelf moeten
denken en onze eigen goesting
doen zonder steeds stil te staan bij
wat we nog allemaal moeten doen.
Dat kunnen vrouwen nog leren van mannen.”
de Zemstenares maart 2013

Nora
Janssens:”Mijn
grote
voorbeeld is mijn moeder, ze
heeft al veel doorstaan en het is
echt een sterke vrouw. Schoenen,
handtassen en parfums, ik krijg
er niet genoeg van! Ja, het cliché
wordt bevestigd. Ik ben heel graag
een vrouw, maar was ik toch een
dagje man, dan zou ik graag eens
een echte mannentaak doen zoals
aan de auto zitten sleutelen bijvoorbeeld.”

Jozefien en Rens (moeder en
dochter): “De gewone vrouw zoals
je ze in het dagelijkse leven ziet,
dat is echt een voorbeeld. Vrouwen
hebben een heel groot hart en zijn
niet zo egoïstisch. Mannen hebben
veel meer het ‘ikke’-gevoel en
zouden verder moeten kijken dan
alleen maar naar zichzelf. Naar de
kapper gaan is het enige dat ik
niet zou kunnen missen, voor de rest kan ik in principe alles
missen. De afwas doe je dan maar met de hand in plaats
met de afwasmachine.”

Céline De Wette: “Zonder mascara
ga ik nooit buiten; het maakt je
wimpers langer en dus net iets
eleganter dan die van mannen.
Een beter gepland leven, beter
nadenken,
minder
impulsief,
allemaal
eigenschappen
waar
vrouwen net iets beter in zijn dan
mannen. Was ik toch een dagje

man, dan zou ik graag eens
buiten willen plassen. Het lijkt misschien gek, maar ik
zou graag eens weten hoe dat voelt.”
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Wat/ een
man vrouw
lijden kan....
Jeanineke, de enige valse vrouw in ons midden,
ondervond voor één avond wat het was om
een échte dame te zijn. Een halve dag bij de
schoonheidsspecialiste om de benen, oksels (en
wie weet wat nog meer) te ontharen, daarna van
de make-upstoel -voor het nodige oplapwerknaar de kapper -voor een nieuwe coupe- om tot
slot uren voor de kleerkast te staan twijfelen of
die sacoche wel bij de rest van de outfit past.
Vermoeiend! En dan wist Jeanineke nog niet
hoeveel uren we elke week besteden aan onze
lichamelijke vorm. Wij stuurden hem/haar met
fototoestel en notitieboek naar de fitness voor
een diepgaand onderzoek!
Tekst: Ellen Van de Wijgaert – Foto’s: Jeanineke Andries

Claudia (boven), bekend van de Zemstse Kroeg, leeft
zich uit op de fitnesstoestellen, samen met Nancy, Carla
en Tamara. De dames zeggen in koor: “Wij sporten niet
om te vermageren, maar voor het plezier en om ons
uithoudingsvermogen te verbeteren. Door te sporten
verstevig je je lichaam en dat is mooi meegenomen. Zo’n
twee à drie keer per week kan je ons in de fitnesszaal
vinden om wat aan cardiotraining te doen. Een sauna
achteraf, dat hoort erbij!”

COMMERS WIM

AVEVE AGRARISCH CENTRUM

UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS
VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM
TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN
Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u
zaterdag 8u - 18u
zon- en feestdagen gesloten

Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10
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Specialiteit:
- Energising hairtherapy
- Exclusieve snit-kleurtechnieken
- Trendy looks
In ons salon wordt er enkel
gekleurd op basis van 100%
bio-kleuren, met aloë vera en
etherische olieën

Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64

PESS Men’s fashion
Actuele mannenmode
jeans & vrijetijdskleding
Brusselsesteenweg 418
1980 EPPEGEM - ZEMST
Tel.: 015/61.15.91

GARAGE

Maurice
EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE
HERSTELLINGEN
SKODA
EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN
Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

vw
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Bosontginning
WILLEMS b.v.b.a.

Zenneweg 37 - 1980 Eppegem
www.bosontginning-willems.be
Tel.: 015/61 32 69
GSM: 0478/26 20 52
Fax: 015/62 05 04
* Kappen en slepen van bomen
* Vervoer van bomen
* Uitfrezen van boomstronken
* Verkoop brandhout
* Aankoop + verkoop bomen
* Vellen van gevaarlijke bomen
* Bouwklaar maken van industrieen privaat gronden
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Winteronderhoud
NU,
is probleemloos
door de zomer
www.nauwelaerts
enzoon.be

Auto’s T&T
Aan- en verkoop van alle voertuigen
Hoge buizen 29, 1980 Eppegem
gsm 0475.370.488
WWW.AUTOST-T.BE

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
14
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Schrijn-, timmer- en interieurwerken

Frederic Cluckers

de Zemstenares maart 2013

Linterpoortenlaan 27, Zemst
0496/81-02-99
www.fcschrijnwerk.be
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“Ik kan
vrouwelijke
piloten-in-spe alleen
maar aanraden
om hard te
studeren en
ervoor te gaan!”

Garage Sint Martinus b.v.b.a.
Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA
Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

GEERT LUYCX
David Teniersstraat 26 - Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken
Rioleringswerken
Bekleden van goten
Afstellen van gastoestellen

ONTSTOPPINGSWERKEN

Kristine Dilen,
helikopterpilote
bij Defensie
Het allereerste onderwerp dat op onze
redactievergadering naar boven kwam, was 'vrouwen in
een mannenberoep'. Meteen schoot de naam Kristine
Dilen in mijn gedachten. Een vrouw in het leger, als
helikopterpilote nog wel, dat klinkt toch ongelooflijk stoer?

Dakwerken DE DONDER

Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen
Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05
•Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en dakbedekking
•Dakvernieuwing: leien, pannen, kwaliteitsrofing (resitrix)
•Dakgootbekleding in PVC
•Gootreparaties
•Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
•Gevelbekleding in diverse materialen

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst
015/34.64.19
www.hetlaarsslagerke.be
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Tekst: Ilse Van de Velde, foto’s: Jeanineke Andries

oe ben je in de militaire
luchtvaart terechtgekomen?
"Ik ben afkomstig van
Ravels in de Kempen. We
woonden vlakbij het militair vliegveld
van Weelde. Daar werden veel
oefenvluchten uitgevoerd, en er was
ook een zweefvliegclub van de Belgian
Air Cadets. Vanaf mijn zestiende ben
ik daarbij aangesloten. Mijn pa is ook
een militair, dus dat heeft misschien
ook bijgedragen.
Op mijn achttiende heb ik me kandidaat
gesteld voor de Koninklijke Militaire
School. Dat is een vijfjarige opleiding
op universitair niveau. Ik koos voor
Militaire en Sociale wetenschappen,
maar de opleiding tot burgerlijk
ingenieur is het meest bekend. De
toelatingsproeven bestonden naast
Frans en wiskunde, ook uit medische

en sportproeven. Zeven of acht procent
van de eerstejaars waren meisjes,
maar we zijn uiteindelijk maar met vier
afgestudeerd! Voor mij geen lange
zomervakanties toen: de opleiding
begon al in augustus met militaire dril,
marcheren en wapenleer in Elsenborn.
Voor de rest verliepen de semesters
zoals aan elke andere universiteit. In de
zomer hadden we één maand militair
kamp en één maand vakantie, en we
begonnen al terug in september."
Wanneer begon je dan echt te vliegen?
"Wel, je kan kiezen voor een korte of
een lange opleiding, na de universitaire
cyclus. Ongeveer één vierde van de
kandidaten kiest voor de lange cursus
tot piloot, ik ook. Dan krijg je een jaar
lang een algemene vliegopleiding
in Beauvechain (Waals-Brabant) op
de Zemstenares maart 2013

Marchetti, dat is een propellervliegtuig.
Daarna kies je voor jet (F-16), transport
(C-130) of helikopter (Agusta). In de
korte opleiding tot hulpkader, volg je
slechts één jaar theorie, waarna je
je vlieglicentie krijgt en meteen kan
beginnen vliegen. Ik zou jonge vrouwen
die graag willen leren vliegen dan ook
aanraden het korte traject te kiezen.
Ikzelf heb vier jaar in een operationele
eenheid gezeten, tot ik zwanger werd
van mijn eerste kind. Je bent dan vier tot
zes maanden per jaar van huis weg. Als
helipiloot is dat eerder ondersteunend
werk, bijv. Medevac: vervoer van
medisch personeel en patiënten. Je ziet
veel en de huidige, bemiddelende rol
van het leger als vredebrenger geeft
veel voldoening, al blijft het natuurlijk
een harde wereld.
Intussen werk ik al zes jaar in een
staffunctie als selectie-officier van
mensen die piloot willen worden."
Hoe ziet een typische werkdag er
voor jou uit? Draag je een uniform en
een wapen tijdens je dienst?
"Eén dag per week ga ik vliegen in
Beauvechain. Tegenwoordig is dat
omwille van kostenbesparing met
een Marchettivliegtuig in plaats
van een Agustahelikopter. In mijn
geval is dat ook logischer omdat dat
ook het trainingsvliegtuig is van de
leerlingpiloten die ik recruteer. Vier dagen
per week voer ik in Brussel gesprekken
met kandidaat-piloten. We bespreken
de resultaten van hun selectieproeven
en hun motivatie. Dit werk doe ik samen

met een team van psychologen waar ik
teamleader van ben. Ik draag wel een
uniform, maar geen wapen.
Ik vind de contacten met jonge
mensen heel tof en de uren zijn
ideaal voor mijn kinderen van zeven
en negen. Misschien word ik weer
wat meer flexibel als ze groter zijn,
maar dat zien we dan wel weer."
Hoe is het als vrouw in een mannenwereld?
"Ik herinner me een lange afstandsvlucht
met landing in een wei. Al de mannen
gingen staand plassen, ik moest eerst
een bosje gaan zoeken! Dan heb je
het als vrouw een tikje moeilijker, al
weet je dat natuurlijk van tevoren. Alle
vrouwelijke collega’s hebben verhalen
over grapjes en opmerkingen, maar low
profile blijven is in mijn ogen de beste
manier om er geen last van te hebben.
Verder is Defensie als werkgever
zeer flexibel. Vrouwelijke piloten
met kinderen uit mijn kennissenkring,
hebben vaak een stabielere job als
instructeur. Borstvoedingspauzes en
deeltijds werken bestaan bij ons
ook. Ik kan vrouwelijke piloten-in-spe
alleen maar aanraden om hard te
studeren en ervoor te gaan!"
Hoe ben je in Weerde verzeild geraakt?
"We hebben bewust gekozen voor
rust en de nabijheid van Peutie,
Neder-over-Heembeek en de steden
Vilvoorde en Mechelen: altijd leuk om
te gaan shoppen of om eens uit eten
te gaan!"


De Vetter

Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

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
Outdoor living - Vliegramen
Zonnewering  -  Buitenschrijnwerk

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

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

“Waardig afscheid nemen is de geboorte van een herinnering”
Wij verzorgen elke uitvaart met de nodige zorg, discretie en stijl en
volgens uw persoonlijke wensen en geloofsovertuiging.
Het rouwdrukwerk wordt door ons uitgevoerd in eigen beheer,
waardoor wij u dit snel kunnen aanbieden.
Uitvaartzorg in de ganse federatie Zemst. Wij beschikken over een eigen funerarium.

de Zemstenares maart 2013
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Juwelier

Kerkstraat 232, 1851 Humbeek
02/269.17.08 - Juweliervanlaer.be

Hoge Buizen 57
1980 Eppegem
Tel. 02-751 50 14
Sierschouwen: stijl - modern - klassiek
in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

		

18

de Zemstenares maart 2013

U kijkt toch ook?

Benny haelwaeters
terrassen - opritten

benjamin.haelwaeters@telenet.be
0475/509129

Maart, vrouwendag en een nummer van de Zemstenaar helemaal door vrouwen.
Daarom neem ik het voor eentje keertje over van Alex. Zoals elke maand lezen
jullie hier de leukste nieuwsitems die je binnenkort op TV Zemst kan bekijken. Op
zaterdag 16 februari organiseerde de kwb van Zemst een spelletjes- en
legonamiddag. Legokunstenaars werden opgeroepen om hun mooiste creaties
voor te stellen. De cameraploeg van TV Zemst trok ernaar toe om de leukste
constructies op beeld vast te leggen. Ben je meer een cultuurfan, klik dan zeker
even door naar het filmpje over ‘Het leven zoals het zeker niet is’ van acteur Walter
Baele. Hij gaf in d’ Oude school in Weerde het beste van zichzelf met bekende
personages en nieuwe typetjes uit ‘Tegen de sterren op’. Verder is er nog de
voordracht van de auteur van ‘de Voedselzandloper’ en het verslag van de bingoavond in Zemst ten voordele
van de parochiezaal. Een goed
gevulde nieuwsuitzending dus
ADVOCATEN
met leuke reportages!

IUSTE

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be
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Heb je zelf nog leuke ideetjes
of tips voor reportages, laat
dan zeker iets weten aan Alex.
via alex.lauwens@telenet.be
of 0474/056001.

SDW
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Hofstade - Ze is
bijna zeventig jaar, maar
heeft nog geen enkel grijs
haar, en loopt elke avond in
badpak heen en weer langs
de rand van het zwembad.
Ze heeft een passie voor
de zwemsport, maar meer
nog voor mensen: Jeanne
Van Deyck, beter bekend als
'Jeanneke van de zwemclub
van Hofstade'!
Tekst: Ilse Van de Velde, foto:
Jeanineke Andries

Jeanneke kan iedereen leren zwemmen!

J

eanneke, kan jij iedereen leren
zwemmen?
“Ja! Tenminste: in de zin van boven
blijven en voortbewegen, maar
niet iedereen heeft de ambitie om de
vier basiszwemslagen foutloos te kunnen
uitvoeren. Je moet vertrekken van wat er
al is, de motoriek die de zwemmer al
bezit, en daarop bouw je verder…”

Hoe doe je dat?
“Dat kan alleen als je veel geduld hebt,”
zegt ze, “maar kinderen hebben me altijd
geboeid, vooral de zogenaamd moeilijke
gevallen, met motorische, psychische of
sociale uitdagingen. Zij worden vaak uit
de groep gestoten, maar wij proberen ze
mee te nemen, inclusief zoals dat dan heet.
Onze club is geen elite. Vrije Zwem- en
Sportvereniging Hofstade
telt zo’n 400 leden tussen
4 en 80 jaar. Het verste
lid komt uit Verrebroek bij
Beveren, maar woonde
vroeger in Elewijt.
We
hebben
wel
competitieploegen, maar
we zijn niet aangesloten
bij de Vlaamse Zwemliga.
Hoewel we niet echt
prestatiegericht
zijn,
hebben we toch elk jaar
wel een aantal leden op
de kampioenenhuldiging
van de gemeente. Dat
vinden de kinderen wel
een echte stimulans om
door te gaan.”
Hoeveel kinderen heb jij
in de loop der jaren leren
zwemmen?
Reken zelf maar uit:
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elk jaar in september starten vier
groepen Kikkertjes van ongeveer dertig
kinderen. Nu zorgen jonge vrijwilligers
die zelf door ons worden opgeleid voor
de begeleiding. We gaan trouwens
voor bijscholing naar Nederland, waar
we intensieve workshops volgen aan
het Nationaal Platform Zwembaden.
We zijn door hen erkend en mogen hun
diploma’s uitreiken. Verder leren we
ook steeds bij door op internationale
bijeenkomsten onze oren en ogen open
te houden en ideeën uit te wisselen.

Op welke leeftijd kan je best leren
zwemmen?
Dat hangt ervan af met welke
zwemslag je wil starten. Je kan veilig
leren bovenblijven vanaf een jaar of
drie, met een soort 'hondjesslag',
maar voor schoolslag is voldoende
coördinatie van de motoriek vereist.
Dat heb je pas vanaf vier tot vijf à zes
jaar. Babyzwemmen is eigenlijk zeer
ver gevorderde watergewenning. In
Hofstade is het bad in mijn ogen hiervoor
te koud. Men kan er wel met baby’s en
peutertjes naar toe gaan, maar men
moet ze geleidelijk laten wennen aan
het koude water. Persoonlijk vind ik het
wel zinvol om met baby’s en peutertjes
naar een zwembad te gaan.
In de jaren negentig gaf ik op
de Zemstenares maart 2013
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woensdagnamiddag
zwemlessen
aan allochtone jongeren. Deze
jongens en meisjes kwamen samen in
het bad. Dit was voor hen een enorme
aanpassing. Samen in badkleding en
in de ondiepe zijde van het groot bad
spelen! Hun einddoel was 25 meter
boven blijven aan het eind van het
schooljaar, en de meesten haalden
dat en nog veel meer!
Is Zemst een sportieve gemeente?
We
hebben
een
goede
verstandhouding
met
de
gemeentelijke sportdienst: zij helpen
ons met de spreiding van onze uren
in het zwembad. Wat ongelooflijk veel
invloed heeft op de ledentrouw is het
beginuur van de trainingen. Op een
bepaald moment moesten we om 18
uur beginnen, en dan had ik er nog
drie over. Een half uurtje later betekent
tien tot twaalf zwemmers meer. Ook
voor de dames van de aquasport (een
mengeling van aquajogging, aquagym
en aquafit) maakt het een wereld van
verschil of ze hun kroost nog in bed
kunnen steken en of ze al dan niet nog
in de file moeten staan op
weg naar hier.
Sinds enkele jaren zetel ik
in de Sportraad. Het is er
fijn werken en we vormen
een hechte ploeg om
bijvoorbeeld de Sportweek
te organiseren.

verhuurt

het

Heb je nog tijd voor iets naast het
zwemmen?
Ja toch wel hoor: fotografie en
tuinieren zijn mijn hobby's. Ik maak
graag natuurfoto’s, en ook spontane
beelden van mensen. Zo heb ik
trouwens mijn man leren kennen. Hij
werkte in een fotowinkel. Geloof het
of niet, maar hij mag niet zwemmen
door een serieuze chloorallergie!
Samen zijn we ook graag bezig met
bloemen en planten. We hebben
geen moestuin, maar onderhouden
in het seizoen twee keer per week
de tuin van het Atheneum in Temse
waar mijn echtgenoot 36 jaar heeft
lesgegeven.
Wat zou je doen met een miljoen?
Ik zou eindelijk mijn huis verbouwen,
mijn drie kinderen iets geven, en
van de rest zeker nog wat materiaal
voor de club kopen!

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

Op 17 maart vindt er een wedstrijd
plaats in het Bloso-bad in Hofstade.
Het is ook de 70ste verjaardag van
Jeanne. Dat verdient een bloemetje!

materieel

voor karwei en feest

NU:
Feesten:
Tuin:

tenten - stoelen - tafels - banken borden - bestek - glazen - enz....
gazonverluchters - hakselaars kliefmachines - freesmachines - enz...
Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65
www.alverhuur.be - info@alverhuur.be
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Garage

LAUWERS
brusselsesteenweg 497
zemst (eppegem)
tel 02 251 94 36
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OOK VOOR
UW KREDIET
HEBBEN WIJ EEN
GEPASTE OPLOSSING !
Let op, geld lenen kost ook geld.
Erkend kredietmakelaar : 120.398

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60

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
de Zemstenares maart 2013
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Onder de

Bij het maken van dit nummer hebben wij onze
mannen buitenspel gezet. Maar één man konden we
absoluut niet missen. Al jaren weten wij dat Jeanke
héél wat in zijn mars heeft, maar tijdens de eerste
vrouwelijke redactievergadering wist hij ons geheel
te verbazen. Omdat wij vermoeden dat u, beste
lezer, hem zo nog nooit heeft mogen aanschouwen,
willen wij u dit beeld zeker en vast niet onthouden!

FC Zemst Sp. kan in het chalet steeds rekenen op
enthousiaste vrouwen. Yvonne De Borger is al 40
jaar actief medewerker en tapmadame, Annick
Song is al 10 jaar van de partij en op Josta De Man
kan men steeds rekenen.

De ‘sterke vrouwen’ van KCVV Elewijt laten zich niet kennen. Dat ze
kunnen feesten weten we, maar dat ze ook kunnen werken, bewezen
ze andermaal op de lunch van ‘de leige portemonnee’ Op de foto
v.l.n.r. Hermine Heyvaert, Ann De Schoenmaker, Carine Beukelaers,
Greet Geerts, Ilona Trouwkens, Patricia Weynans, Nancy Libotton,
Laura Vallinga, kapitein Claudia Vallinga en Emma De Ron.

Inneke (of ‘moeke’ voor de vrienden) uit
Elewijt, lieftallig vrouwtje van Dimi Buelens,
werd begin januari 45 lentes jong en dat
werd gevierd met familie, vrienden en
collega’s. De aanwezige vrouwtjes wilden
bij deze gelegenheid graag op de foto.
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mensen

Foto’s: Jeanineke Andries

FC Eppegem kan steeds rekenen op de vrouwtjes van de
club, die kunnen werken, maar ook stevig kunnen feesten.
Niet op de foto: Leen Willems en Gina Temmerman “de
bierwagen bevoorraden, heeft voorrang”, zeggen ze in
koor.

De dames van Verbr. Hofstade. Een kleine groep, maar
steeds van de partij. V.l.n.r. Roza Moens (35 jaar aan
de tap), Louisa Schiedts (al 22 jaar de rechterarm van
Roza) en Marion Ceuppens (13 jaar bij de club en de
sterke vrouw achter Tom Straetman).

De nieuwjaarsreceptie van NEOS-Zemst, op 11 januari, in
de lokalen van de bibliotheek Zemst kon rekenen op meer
dan 110 aanwezige leden. De organisatie van het feest, de
drankjes en de 700 hapjes die werden aangeboden waren
het werk van de dames uit het bestuur en de echtgenoten
van bestuursleden, samen met enkele, altijd hulpvaardige
leden. Een speciale vermelding gaat ook naar de dames die
instonden voor het maken van opmerkelijk frisse bloemstukjes
op de tafels en voor de aankleding van de zaal. Het bestuur
met de helpende hand van alle vrijwilligers mochten fier
terugkijken op de geslaagde receptie. De carrière van de
damesploeg is gemaakt. Uiteraard wilden de dames graag
op de foto.
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VK Weerde kan steeds rekenen op een harde kern dames.
Op de foto v.l.n.r. Gilberte (hooligan vanaf 5 jaar), Steffi,
Helga, Jenny, Louiza en Raymonde.
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Vrouwen aan de tapkraan:
de ba(a)rmoeders van Zemst

Zemst – In bijna elke kroeg van onze deelgemeentes, behalve in Weerde,
staat een vrouw aan de tapkraan. Wat vinden ze van hun job en wat
drinken ze zelf graag ?
Tekst: Katia De Vreese Foto’s: Jeanineke Andries

Het leek de ideale opdracht voor een man, een stevige kroegentocht doorheen alle deelgemeentes.
Maar helaas, het maartnummer moest over vrouwen gaan en vooral door vrouwen gemaakt! Dus
ondergetekende op stap met een vrouwelijke fotograaf langsheen de vele ba(a)rmoeders die onze
gemeente rijk is. En we zijn rijker dan ik had gedacht!
De gemiddelde leeftijd van de
dames in kwestie ligt tussen
veertig en vijftig jaar, dus dames met ervaring. De oudsten
onder hen denken er zelfs nog
niet aan om te stoppen.
Martha: “Wat zou ik anders doen
als weduwe op mijn leeftijd?”
Ingrid: “Het wordt wat zwaar,
maar toch probeer ik er nog een
paar jaar bij te doen.”
Diana: ‘Ik doe de voormiddagen
en mijn dochter Kim neemt over
tot sluitingsuur met het jonger
volk, op die manier is het plezant
en blijft het werk draaglijk.’
Cafés met een terras leven mee
met de seizoenen.
Chris: “Sommige mensen zitten
er bij goed weer echt op te
wachten.”
Lieve: “Ik heb een aantal
seizoensgebonden klanten, ze
komen enkel in de zomer met
de fiets. Er zijn er die ik als
de voorbode van goed weer
beschouw.”
Het sociale aspect van de uitbating van een café is voor
de meeste dames een positief
gegeven. Het jarenlange vertrouwen van de klanten, de
dagdagelijkse – de goede en
de minder goede – gebeurtenissen, de gezellige babbels,
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de generaties die elkaar opvolgen, het schept een band.
Carina: “Sommige klanten zijn
een deel van het meubilair
geworden, maar de bazin is en
blijft de baas!”
Agata: “Ik beschouw mijn café
als mijn living en er komen
vrienden op bezoek. Positieve
opmerkingen zijn een stimulans
om verder te doen.”
Sonja: “De nachtelijke uurtjes
plezier en de onverwachte
feestjes zijn altijd het leukst.”
Wat wordt dan als mindere
kant ervaren?
Vanessa: “Ik leef voor mijn café,
het is mijn passie. Helaas moet
ik meestal de familiefeestjes
missen.”
Claudia: “Sommige mensen
klagen over alles. In een
gemeente is het wel leuker
werken dan in een stad.”
Els: “Tegenwoordig komt er heel
wat papierwerk aan te pas.”

en vice versa. De jeugd drinkt
zelfs graag een Rosse Rita,
naar mij genoemd (1/2 kriek
Lindemans en1/2 Hoegaerden).”
Vanessa: “Van generatie op
generatie: sommige klanten
leer ik al vroeg kennen, eerst
via een jeugdvereniging die
iets komt drinken en een deel
van hen wordt later vaste
klant.”
Aan ondernemendheid ontbreekt het ook niet.
Heidi: “Binnenkort in mei vieren
we ons tienjarig bestaan, met
een groot feest en optredens.”
Tina: “Het tweejarig bestaan
in april gaan we drie dagen
vieren!”

Geen generatiekloof in de
meeste cafés. Een gezonde
mix van alle leeftijden. Zelfs vaders/moeders en zonen/dochters komen samen, maar toch
apart iets drinken.
Rita: “Goed eten is hier altijd
het onderwerp. Iedereen praat
met iedereen. Jong tegen oud
de Zemstenares maart 2013
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Onderhoud &
plaatsen van cv,
sanitair- &
gasinstallaties

Restaurantdagen
SK LAAR:

Zaterdag 16 maart 2013
bvba

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest
Gratis offertes
Verschillende referenties

Hofstadeveld 35 - 1981 zemst - Hofstade
015/61 71 22 - 0475/83 40 36
dirk.verbestel.bvba@telenet.be

Accountancy Koekoekx

van 17u tot 21u

Zondag 17 maart 2013
van 11u30 tot 18u

Parochiezaal Zemst-Laar

ALGEMENE BOUWWERKEN

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

B.V.B.A.

DE NIJS J.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83
E-mail: denijsj@telenet.be

FEESTZAAL - TRAITEUR

AMADEUS
ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82
GSM 0496/55 70 82

Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 140 personen
E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be
Maandag en donderdag gesloten

Fijne Franse keuken
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Chef aan het fornuis
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Julie Van Beek werkt al jarenlang bij VT4 en VijfTV, nu VIER en VIJF. Na programma’s
zoals Komen eten, De bevalling, Superhuisvrouw, De hondenfluisteraar, Zo man zo vrouw, ...
startte ze enkele jaren geleden aan een enorm avontuur. Ze trok naar Hollywood om er,
de ondertussen Vlaamse wereldster, Astrid Bryan te volgen. Deze maand start op VIJF
ondertussen al het vierde seizoen!

Julie is amazing in Hollywood!

J

ulie, heb je altijd al geweten dat je
voor televisie zou gaan werken?
“Ik heb communicatiewetenschappen
gestudeerd aan de universiteit in
Antwerpen en daarna heb ik er in Brussel
nog een jaar audiovisuele journalistiek
aan toegevoegd. Ik wist niet exact wat ik
wilde doen, maar alles wees wel in die
richting. Na mijn eerste sollicitatie ben ik
vrij snel mogen beginnen, eerst eventjes bij
Endemol en daarna bij VT4. Het allereerste
programma dat ik daar deed was ‘De
bevalling’, dat was heel bijzonder. Tijdens
mijn sollicitatiegesprek vroegen ze of ik
tegen bloed kon. Heel stoer antwoordde
ik ‘geen probleem’, terwijl ik daar helemaal
geen held in ben. Dat was een speciale
ervaring, soms liep er iets mis en dan stond
je daar plots met een pasgeboren, met
bloed besmeurd kind in je armen (lacht).”
Hoe kwam Astrid in Wonderland er dan?
“In
'Vlaamse
Hollywoodvrouwen'
stal Astrid de show, daarna kreeg ze

haar eigen programma op Vijf: 'Astrid
in Wonderland'. Ze wou graag een
eigen show en wij zagen meteen het
potentieel. Het klikte vanaf de eerste
dag tussen ons, in het begin moesten we
een beetje onze draai vinden. Je zou het
niet denken, maar Astrid is eigenlijk heel
erg op zichzelf. Maar dat kwam vrij snel
in orde. Ondertussen ben ik één van de
enige mensen van de crew die er van in
het begin bij waren. In het eerste seizoen
was ik nog redacteur, maar ondertussen
ben ik de regisseur van het programma.”
Wat wil dat zeggen: regisseur zijn van
een programma?
“Als regisseur ben ik constant op zoek
naar verhalen. Ik bekijk samen met Astrid
haar agenda en wat we zouden kunnen
filmen. In Amerika gelden andere regels
dan in Vlaanderen. Zo zou ik bijvoorbeeld
heel graag eens filmen als Astrid en
Laurens hun boodschappen gaan doen,
maar daar mag dat niet. Op draaidagen
sta ik altijd naast de camera,
geef ik aanwijzingen en doe ik de
interviews. Zo heb ik bijvoorbeeld
Mr Big (van Sex and the City) en
Cavalli (de modeontwerper) al
geïnterviewd. En tot slot is er dan
nog de montage achteraf.”
Zit je dan vaak in Amerika?
“Ongeveer de helft van het jaar
zijn wij daar. We logeren altijd in
hetzelfde hotel, dat is ondertussen
een beetje thuis geworden (lacht).
Soms moet ik echt tegen mezelf
zeggen: Julie, kijk even rond en
geniet. Want uiteindelijk komen
we op heel bijzondere plekken.
Het is echt een once in a lifetime
experience en dat besef ik ook
wel. Zo zijn we naar Aspen
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Tekst: Ellen Van de Wijgaert

geweest, Hawaï, logeren daar dan in
luxehotels, reizen met een privejet, gaan
naar restaurants waar we anders nooit
zouden komen, wonen red carpet events
bij, stonden op de set van 'The bold and
the beautiful', ‘The loft’ en ga zo maar door.
Stuk voor stuk unieke momenten dus”
En hoe zijn Astrid, de Lau en den John
nu écht?
“Ze zijn zoals op tv. Ik vind ze echt supertof,
ze zijn heel lief, het klikt echt. Laurens is ook
een échte Belg, hij houdt van een fris pintje,
is altijd joviaal en hij is ook héél intelligent.
Ze zijn heel schattig samen, écht een broer
en zus die niet zonder mekaar kunnen.
Astrid is altijd even lief gebleven, ook al is
ze intussen megabekend. In België kan zij
echt niet meer gewoon over straat lopen,
iedereen wil constant met haar op de foto.
LA is dat anders. Ondanks dat ze zich daar in
héél bekende kringen begeven -John zit in
de filmindustrie- kunnen ze nog over straat
lopen zonder herkend te worden. Maar als
je met Astrid over straat loopt, draait echt
iedereen zich om, draait iedereen zich om.
Ze is heel groot, heel mooi en ze verzorgt
zich heel goed.”
Wonen in LA, hoe is dat?
“LA, you love it or you hate it. Soms is er
iemand van de crew die daar echt niet kan
aarden en die dan heimwee heeft. Zelf heb
ik daar geen last van. Ik vind LA geweldig,
iedereen is er lief en heel vriendelijk,
het contact blijft wel vrij oppervlakkig.
Iedereen verhuist ook naar LA, je komt
daar mensen tegen uit Texas, New York,
enzovoort, maar niemand is geboren en
getogen in LA. Het is niet zoals hier. Ik zou
dat ook missen als ik ginder zou wonen,
ik vind het fijn om lange vriendschappen
te hebben met mensen die je al vanuit de
kleuterklas kent.”
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Zemst – Eppegem - Carolien
Jakus (15 jaar) en Axelle De Mesmaeker
(14 jaar) streden op zondag 3 februari
in Louvain-la-Neuve voor de Belgische
indoortitel hockey bij de scholieren.
Alhoewel ze met hun ploeg VICTORY
(in zwart-witte outfit) uit Edegem als
favoriet startten en uiteindelijk op
de derde plaats eindigden, mag dit
omschreven worden als een puike
prestatie en een beloning voor de
geleverde inspanningen!
Tekst: Katia De Vreese Foto’s: Jeanineke Andries

Jeugdige
hockeyspeelsters
leveren puike prestaties

V

oor mij aan tafel zitten twee
jonge meisjes, enthousiast
omdat ze hun verhaal mogen
vertellen en tevens heel
nuchter wat hun sportieve prestaties
betreft.
Beiden zijn nochtans in een andere
sport begonnen. Met name het tennis,
waarin ze “helemaal niet slecht waren”,
al zeggen ze het zelf. Indertijd werd
naast het tennisveld waar ze speelden
ook aan hockey gedaan. Zo raakten
ze geïnteresseerd. Als achtjarigen
wisselden ze hun tennisracket voor een
hockeystick en begonnen ze aan de
minder gekende sport, bij MECHELSE, hun
eerste club in buurgemeente Hombeek.
In de belangstelling
Door de deelname aan de Olympische
zomerspelen in Londen, waar zowel de
mannen- als de vrouwenhockeyploeg zich
in de kijker wist te werken, mocht deze
sport op iets meer mediabelangstelling
rekenen dan voorheen. En zowaar,
zelfs in onze eigen gemeente zijn er
speelsters waarvan we mogen stellen
dat ze momenteel al op een vrij aardig
niveau spelen. Door hun prestaties en
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inzet van de afgelopen jaren werden
Carolien en Axelle 2 jaar na elkaar
geselecteerd voor de
provinciale
selectie van Antwerpen en zitten zij nu
beiden bij de nationale selectie. Dit
via een derogatie, want normaal kan
het pas vanaf zestien jaar. Van talent
gesproken, blijkbaar!
Zowel Carolien als Axelle volgen op
school Sportwetenschappen met vijf uur
sport. Komen daar bij: drie keer trainen
per week, de zaterdagmatch bij de jeugd
en dan op zondag nog nationale training.
Een hele boterham voor deze jeugdige
speelsters. Carolien noemt zichzelf een
strafschopspecialiste (de stroke), een
harde tante op het veld en moeilijk
te stoppen, waarbij de tegenstander
meestal als eerste tegen de grond
gaat. Ook Axelle heeft een geweldig
uithoudingsvermogen. Ze heeft een iets
fijnere lichaamsbouw, waardoor ze heel
wendbaar en tactisch heel sterk is.
Goede conditie vereist
De hockeycompetitie bestaat uit twee
delen: een indoor en een veldcompetitie.
De veldcompetitie loopt van september
tot november en wordt na de indoor

wedstrijden tijdens de wintermaanden,
verdergezet. Op deze manier draait de
competitie het jaar rond. Veldhockey
wordt met elf spelers gespeeld, indoor
met zes. Mannen en vrouwen spelen
afzonderlijk. Zowel de bal als de stick
zijn verschillend wanneer in de zaal of
buiten gespeeld wordt. Dit betekent een
vrij uitgebreid arsenaal aan materiaal.
Hockey is een intensieve sport waar heel
wat meters worden afgelegd. Ondanks
het feit dat er zich zestien spelers op
het wedstrijdblad bevinden en er zoveel
mag gewisseld worden als nodig is,
is een goede conditie noodzakelijk.
Kracht en techniek zijn uiteraard ook
belangrijk. De doelman ( of vrouw) is
gekleed zoals een ijshockeyspeler. De
veldspelers dragen beenbeschermers
en een mondstuk. Het kunstgrasveld is
een zand- of een waterveld. Carolien en
Axelle spelen liever op een waterveld
(de kunstmat wordt nat gespoten) want
“daar zijn betere slidings mogelijk en
moet er ook meer technisch gespeeld
worden.” Als beiden zo gretig en
vakkundig hun sport blijven beoefenen,
lijkt een fantastische hockeyloopbaan in
de maak!
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Mu isamaa,
mu õnn ja rõõm*
De Estse Liisika Palu leeft al een half jaar bij een
gastgezin in Hofstade als uitwisselingsstudente met
Youth For Understanding (YFU). Ze stelt vast dat muziek in
Estland een veel grotere rol speelt dan hier in Vlaanderen!
Tekst: Liisika Palu, vertaling en foto: Ilse Van de Velde

D

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

Café

't Steen

bij Chris en Alain

Rubenslaan 2 - Elewijt

Alle dagen open vanaf 10 uur GROOT ZONNETERRAS
DE BESTE PINT VAN DE STREEK !
Specialiteit : echte Trappist

Elke zondagavond : VOETBALUITSLAGEN

RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT, EPPEGEM
Tel 015 64 07 13
vanaf nu
café in een nieuw kleedje
MAANDAG RUSTDAG
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at ik zelf hele dagen loop
te zingen is misschien
eigenaardig,
maar
in
Estland wordt nu eenmaal
veel gezongen. Bij feestelijkheden
en onder het heffen van een glas
wodka, plegen we geregeld enkele
folkloristische klassiekers. In Tartu werd
in 1869 al een nationaal “Songfestival”
georganiseerd, dat nog steeds
bestaat. Wij hebben zelfs al zingend
onze onafhankelijkheid afgedwongen!
Eigenlijk was dat onze tweede
onafhankelijkheid.
We
hadden
Estland namelijk al eens onafhankelijk
verklaard van Rusland na de
Oktoberrevolutie. Op 24 februari 1918
was dat, en dat is sindsdien onze
Onafhankelijkheidsdag. Maar bij het
uitbreken van de tweede wereldoorlog
tekenden de nazi’s en de Sovjetunie
het Molotov-Von Ribbentroppact. In
enkele geheime onderdelen daarvan
kwamen ze overeen om elk hun
eigen invloedssfeer uit te bouwen in
Noord-en Centraal-Europa. Daardoor
werd Estland samen met de andere
Baltische staten door de Sovjetunie
aangehecht in 1940 en was het
voor lange tijd gedaan met onze
onafhankelijkheid!
Singing Revolution
In 1988, toen we officieel nog één
van de Sovjet-republieken waren,
hielden we spontane zangfeesten op
de terreinen van het Zangfestival in
Tallinn. Meer en meer mensen kwamen
die zomer zingen en brachten onze

Estse blauw-zwart-witte vlag mee. In
september waren het er al 300.000
(op een bevolking van nog geen 1,5
miljoen!). Algauw werd er gesproken
van de “Singing Revolution”. In de
volgende zomer, op 23 augustus 1989,
vijftig jaar na de ondertekening van het
Molotov-Von Ribbentroppact, vormden
we de “Baltic Chain”, een menselijke
ketting met 2 miljoen deelnemers,
tussen de hoofdsteden van de drie
Baltische staten: Tallinn, Vilnius en Riga.
Mijn mama heeft ook meegedaan!
Op 20 augustus 1991 werden
we
uiteindelijk
onafhankelijk
van de Sovjetunie. Daarom is 20
augustus sindsdien onze Nieuwe
Onafhankelijkheidsdag.
Muziek is natuurlijk niet meer zo
politiek geladen als toen. In 2009
heb ik meegedaan aan het nationale
Songfestival in Tallinn. Dat wordt elke
vijf jaar ingericht en alleen de beste
koren mogen eraan meedoen. In
hetzelfde weekend wordt ook telkens
het Estse Dansfestival georganiseerd
met de beste volksdansgroepen. De
deelnemers aan beide festivals lopen
de eerste dag in een feestelijke
parade van het centrum van Tallinn
naar de festivalterreinen. Het slotlied
zongen we met 18.000 stemmen
tezamen, en er kwamen meer dan
honderdduizend toeschouwers! De
volgende Laulupidu is van 4 tot
6 juli 2014 en zeker jullie bezoek
waard, vermits de UNESCO het hele
festival in 2003 uitgeroepen heeft
tot immateriëel werelderfgoed!
de Zemstenares maart 2013

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

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

* "Mijn vaderland,
mijn trots en
vreugde", het Estse
volkslied, op dezelfde
melodie als het
Finse volkslied!
Solfège
Wij hebben muziekscholen zoals in
Vlaanderen, dikwijls onderdeel van
kunstscholen waar je ook kan leren
schilderen en beeldhouwen. Net zoals
hier moet je in Estland ook notenleer
volgen. Solfedžo is dat in het Ests, dat
lijkt wel wat op de solfège van
hier! Ik speel al zes jaar op
de kannel, een soort kruising
tussen een harp en een piano
zonder klavier. Jammer genoeg
was hij te groot om mee naar
hier te brengen, maar op
YouTube kan je zien hoe een
kannel eruitziet en hoe hij
klinkt. Je vindt er bijvoorbeeld

optredens van Koit en Kalev, een
bekend Ests kannelduo. Je speelt
kannel met je vingertoppen, en dus
moest ik altijd mijn nagels superkort
houden. Ik vind het wel fijn dat dat
niet meer hoeft, nu kan ik eindelijk ook
eens nagellak dragen! 


www.tuinenvanvlasselaer.be
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Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen
gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138
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Bij inleveren
van deze bon:
GRATIS
strijkplank
bij aankoop
van een
stoomgenerator
Enkel geldig in de
maand maart 2013

ook wij aanvaarden dienstencheques
voor al uw strijkwerk

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE
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Myriam, Zohra en het Bloso-domein:
een succesverhaal

Hofstade - Het Bloso-domein, favoriete plaats van zonnekloppers, joggers,
wandelaars en mountainbikers. Een paar jaren geleden ‘berucht’ om zijn relletjes. Nu een
toonbeeld van rust. En daar zit centrumverantwoordelijke Myriam Dewael (48) voor iets
tussen. Tijd dus om haar eens te vragen hoe het is om “Hofstade plage” als speeltuin te
hebben. Alhoewel we die vraag eigenlijk beter aan hond Zhora zouden stellen...
Tekst: Annick Colman, foto: Jeanineke Andries

M

yriam, een Master in de
Lichamelijke Opvoeding, is
Limburgse, maar na vijf jaar
werken en wonen op het
Bloso-domein ziet ze zichzelf toch ook als
Zemstenares. “Dit is niet mijn eerste job
als centrumverantwoordelijke, wel mijn
meest uitdagende”, steekt ze van wal. “En
gelukkig eentje waar je niet constant achter
je bureau moet zitten. Elke dag doe ik mijn
ronde. Meestal met de fiets, maar ook te
voet en dan gaat mijn hond Zhora met me
mee. Een uitje waar ze altijd veel zin in
heeft, want het is echt wel haar domein.”
Wat doet een centrumverantwoordelijke?
“In grote lijnen ben ik bevoegd voor
personeel, onderhoud infrastructuur,
budgetbeheer en PR. Je moet weten
dat hier 53 mensen vast in dienst zijn.
In de zomer komen er daar nog eens 15
bij. Samen zorgen we ervoor dat het er
hier goed uitziet, dat de speeltuin en
het strand veilig zijn, dat er niet te veel
vuilnis rondslingert, enz. Verder gaat een
groot deel van mijn tijd naar het beheren
van de budgetten, het organiseren van
evenementen en het verzorgen van de
relaties met de pers. Om het domein
op een positieve manier in de pers te
krijgen. Want Hofstade is veel meer dan
relletjes met jongeren of ongelukken.”
Hoe ziet een doorsnee werkdag eruit?
“Ik begin rond 8.00u met het beantwoorden
van mijn mails. Dan doe ik mijn ronde,
even babbelen met mijn medewerkers.
Ik vind het belangrijk van hen toch zeker
één keer per dag te zien. Daarna zijn
er nog de administratieve taken en de
de Zemstenares maart 2013

vergaderingen: intern met het personeel,
extern met het hoofdbestuur in Brussel, met
de gemeente, het Sportimonium, enz. Het
fijne is dat ik baas ben over mijn agenda en
dat ik toffe en gemotiveerde medewerkers
heb waardoor ik met plezier kom werken.”

gekoppeld aan een kerstmarkt,
discozwemmen, verjaardagszwemmen
en zwemlessen voor kinderen.
Maar dat is niet voldoende. We hebben
gemerkt dat omwonenden in de zomer
wegblijven. En dat heeft veel te maken
met het negatieve imago dat we nog
steeds hebben. Vroeger was alles gratis
en dat leverde problemen op. Denk maar
aan de rellen van twee jaar geleden. Nu
is het domein partieel omheind, er is een
identiteitscontrole en je moet betalen voor
de strandzone. Allemaal maatregelen die
werken. Deze zomer was het hier veilig en
rustig. En dat willen we nu graag duidelijk
maken. Op 21 april plannen we een
evenement voor alle omwonenden.” 

Wat wil je bereiken?
“Toen ik hier begin 2008 aankwam, lag
het domein op zijn gat. Aan de ene kant
is dat een geschenk, want je kunt veel
realiseren. Aan de andere kant weet je
dat je heel hard zult moeten werken.
De eerste vier jaren hebben we ons
gefocust op de aanleg en de
infrastructuur
van het domein.
En daar komen
nu veel positieve
reacties
op.
Te g e l i j k e r t i j d
hebben we het
personeelsbeleid
herbekeken
en
hebben
we
initiatieven genomen
om alle neuzen in
dezelfde richting te
krijgen.
Nu werken we volop
aan de promotie
van het domein.
We hebben al een
aantal terugkerende
activiteiten
zoals
de Buitenspeeldag,
de
Paasactie,
Myriam Dewael en Zohra,
de
stranddag,
de echte baas
Jeugdsportival,
van het Bloso-domein.
Halloween, Doeland
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Vrouwen met ballen!

Zemst/Eppegem – Voetbal, een mannensport? Dat is dan buiten de damesploegen
van onze gemeente gerekend! Altijd staan ze klaar om er een stevige lap op te geven!
Tekst: Katia De Vreese, Annemie Goddefroy – Foto’s: Jeanineke Andries

D

e vrouwen van FC Zemst
zetten in weer en wind hun
beste voetbalbeentje voor
Het is vrijdagavond en het
heeft al een hele dag pijpenstelen
geregend. En de sneeuw was nog maar
net van de velden verdwenen… In bijna
heel Vlaanderen worden de matchen
afgelast. Maar niet zo in Zemst! Om 20u
staat de bijna voltallige damesploeg
klaar om zich op te warmen voor de
thuismatch tegen VK Linden. Er is maar
één veld bespeelbaar, maar één is
genoeg! That’s the spirit!
Nadat ze een paar rondjes hebben
gelopen en armen en benen hebben
uitgeslagen, roep ik ze snel even samen

voor een paar vraagjes. Niet te lang, want
ze mogen geen koude spieren krijgen…
Dames, krijgen jullie wel eens commentaar op het feit dat jullie voetballen?
“Ja, dat gebeurt wel eens, maar
meestal zijn dat wel toffe opmerkingen.
Sommige vriendinnen vinden het wel
een rare keuze, anderen vinden het
eerder cool en veel jongens zeggen
‘respect!’, maar komen dan toch eens
kijken wat we ervan bakken… En soms
testen ze ons wel eens. Dan vragen ze
ons bijvoorbeeld wat buitenspel is…”
En, weten jullie dat? (ikzelf kan het maar
niet onthouden, ik kom meestal niet verder
dan ‘’t is iets met de laatste man/vrouw…”)
Waarop ik een gezamenlijke uitleg krijg
waaraan
ik
eigenlijk nog
steeds
kop
noch staart kan
vastknopen,
maar
mijn
conclusie is: ze
weten het.
Wat vinden jullie zo leuk aan
voetbal?
“De sfeer in de
groep. Die is
echt heel goed
bij ons”, zeggen

ze in koor. Het is een sport waarbij je in
weer en wind buiten bent en dat vinden ze
allemaal een pluspunt. En waar ze het ook
allemaal over eens zijn: ze hebben een
toffe trainer met véél geduld: Jonas Franck.
Vindt hij het ook zo tof om deze dames
trainen?
“Jazeker”, lacht Jonas, die erbij is komen
staan. “Het is soms wel een zotte bende!
Het is mijn eerste ervaring als trainer, dus
ik kan niet vergelijken met het trainen van
een jongens- of herenploeg, maar het
is zeker plezant. Ik vind trouwens dat ze
‘mooier’ voetbal spelen. Daarmee bedoel
ik niet het niveau van hun spel, maar de
manier waarop: minder zware duels,
properder dus eigenlijk. Al zouden ze soms
op het veld een tikkeltje minder braaf
mogen zijn. Op het veld hé, niet ernaast!”

D

amesploeg KFC Eppegem heeft
nood aan nieuwe uitdaging
Het damesvoetbalelftal van
KFC Eppegem, dat vorig
seizoen nog kampioen speelde in het
recreatief damesvoetbal (REDAVO),
heeft een nieuwe uitdaging nodig. Een
aansluiting bij de voetbalbond behoort
tot de mogelijkheden.
Insiders van voetbalploeg KFC Eppegem
weten dat aan de ronde tafel in de
kantine van het Frans Vercammen Stadion

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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enkel de ‘oude
wijzen’ mogen
plaatsnemen.
Maar voor de
gelegenheid,
met name een
Italiaans festijn
ten voordele van
de jeugdwerking,
was de ronde
tafel van de
kantine naar de feestzaal verhuisd.
Daar trof ik op vrijdagavond een deel
van de damesploeg aan, gretig paraat
om een woordje uitleg te geven. Geen
gezelschap van oude wijzen, maar een
stel pittige dames die houden van een
stevig potje voetbal. En meer…
Reeds enkele weken zijn ze aan
het nadenken op welke manier ze
terug wat meer animo in de ploeg
kunnen brengen. “Doordat we vor£ig
jaar opnieuw kampioen speelden
en eigenlijk bijna altijd tegenover
dezelfde tegenstanders komen te
staan, hebben we nood aan wat meer
spanning. We missen dat een beetje
en zo komt het dat sommige speelsters
op het punt staan om af te haken. Een
nieuwe uitdaging kan hen misschien
op andere gedachten brengen.”
Vandaar de optie om een aansluiting
te vragen bij de BVB?
“Dit is inderdaad iets waar we over
aan het nadenken zijn. We willen
echter geen impulsieve beslissing
nemen. Iedereen van de ploeg, samen
zijn we met een twintigtal, moet zich
daar in kunnen vinden. We zijn al jaren

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

een leuke bende, we gaan ervoor, op
én ook naast het veld!”
Vanwaar dan de twijfel?
"Die aansluiting impliceert een heel
aantal dingen. Vooreerst zijn we nogal
verknocht aan onze vrijdagavond.
Waarschijnlijk wordt dit het grootste
struikelblok. Na de match durven we
er wel eens stevig invliegen, want
dan begint het weekend pas. In de
provinciale competitie zullen we op
zaterdag of zelfs op zondagmorgen
spelen. Ook komt er dan een officiële
scheidsrechter aan te pas en misschien
wel verdere verplaatsingen. We
zullen de pro’s en contra’s eens goed
tegenover elkaar moeten zetten.”
Kunnen jullie versterking gebruiken?
“Zeker en vast! Enthousiaste dames
mogen zich altijd kenbaar maken. Met deze
verandering op til krijgen we misschien
wel hulp vanuit een onverwachte hoek
(lees: bevriende club).”
We zullen van deze dames, waarvan
de jongste vijftien en de oudste
drieënveertig jaar is, vast en zeker nog
horen. Wil je hen vergezellen? Een seintje
kan aan wdk_hayley@hotmail.com. 

Tervuursesteenweg 238
1981 Hofstade
Tel. 015/61 43 17
dinsdag tot zaterdag
open van 8 tot 18 uur

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

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen
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Bel gerust voor
een gratis
waardebepaling
van uw woning!
Nico Vergaelen, BIV 506.573
www.compasvastgoed.be
www.century21compas.be
info@century21compas.be
Tel: 015 62 16 06
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GEREGISTREERD AANNEMER

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING
BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN
KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

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

www.betonvandijck.be

39

Het leven van gravin
Désirée Hohenlohe

Wisten jullie dat er een gravin woont in Zemst? Wij
gingen een praatje met haar slaan en mochten een
kijkje nemen achter de schermen…

W

Gulderij 9 - 1980 Weerde

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

Iedereen welkom
Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

Café

Schoonzicht
bij Dirk
aan de kerk
in Weerde
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aar houdt een gravin
zich mee bezig? Hebt
u een job? Hobby’s?
“Het mag misschien
voor sommige mensen raar klinken, maar
een gravin is een normaal persoon met
een job en hobby’s net zoals iedereen.
Ik ben een Liechtensteinburger en
ik werk in een klein internationale
organisatie ‘EFTA’ die activiteiten heeft
in Noorwegen, Zwitserland, IJsland
en Liechtenstein. Zoals vele anderen,
vertrek ik ’s morgens naar het werk en
kom ik ’s avonds terug thuis. Ik doe mijn
job heel graag.
Ik heb ook veel hobby’s. Eén ervan is
bijenteelt, een passie die ik deel met
mijn echtgenoot Thibault. Onze buurman
Louis Laremans en zijn familie heeft ons
een bijenkorf als huwelijksgeschenk
gegeven en we hopen om binnenkort
onze eigen honing te maken ‘Made in
Linterpoortenlaan’.”
Kookt u zelf? Organiseren jullie grote
feestmalen?
“Ik kook graag en koken is in feite
één van mijn belangrijkste hobby’s. Ik

Tekst: Karin Andries

eet ook zelf graag en ik schrik er niet
voor terug om zelf nieuwe recepten
uit te vinden. Op zondag zit de hele
familie samen aan tafel, dat is een
familietraditie. Mijn schoonmoeder
kookt dan een heerlijke maaltijd voor
het hele gezin en het is een mooie
gelegenheid om elkaar te zien en te
vertellen over onze activiteiten van
de voorbije week.”
Zijn er nog butlers in het kasteel?
“In de 18de eeuw waren er veel butlers,
maar de dag van vandaag heeft
onze familie gekozen voor een ‘doe
het zelf’-aanpak. We doen alles zelf.
De dames en heren in onze familie
zijn heel goed in praktische taken,
het is iets wat ik ook wil leren. De
belangrijkste taak waar we hulp bij
vragen is het onderhoud van onze tuin.
Onze tuinman Louis was er al voor wij
geboren waren! Hij kent onze tuin door
en door en weet de beste plaatsjes te
vinden. Hij is zeker niet te vergelijken
met een butler, maar hij is de baas
van de tuin en is een deel van onze
familie.”
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Met hoeveel mensen wonen jullie in het kasteel? Is
het kasteel al lang familieeigendom?
“Eigenlijk
zien
we
het kasteel als een
bijenkorf. Mijn mama is
de bijenkoningin en wij
hangen rond de korf. We
gaan naar het werk en
komen terug. Het kasteel is
een heel belangrijk element
en houdt onze familie bij
elkaar. Sommigen wonen
permanent op het kasteel,
anderen komen elke week
op bezoek. Het kasteel
van Linterpoort is al in de
familie sinds 1775, en
particulier nooit verkocht,
altijd geërfd!”

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.:

Fax:

015/617959

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

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

Sporthal De Waterleest
Gravin Désirée Hohenlohe en haar schoonmoeder.

Kan je ook gravin worden, doordat je
die titel toegewezen krijgt, zoals baron
Stijn Coninx of burggraaf Dirk Frimout?
“België is één van de weinige landen
waar je nog een adellijke titel kan
krijgen. Mensen die een bijzondere
impact hebben of hadden in de
politiek, kunst, sport, wetenschap,
bedrijfsleven, sociale activiteiten of
onderwijs kunnen in de adelstand
worden opgenomen. Ik vind het
persoonlijk een goede zaak.”
Waar staat graaf/gravin in rang?
“In België is dat als volgt: 1.Prins,
2.Hertog, 3.Markies, 4.Graaf. Er
zijn ongeveer 85 gezinnen in België
die deze titel dragen. Een tak van
de familie d’Ursel heeft de titel van
hertog. Er zijn in feite slechts vijf
hertogelijke families in België. En
dan is er nog de Hertog van Brabant,
een titel die prins Filip draagt.
Earl d’Ursel is een erfelijke titel,
de stichter van de familie was een
belangrijke koopman in Antwerpen,
die tot de adelstand verheven werd
in 1527.”
Wat betekent vandaag ‘van adel
zijn’? Zijn er nog speciale tradities
met andere adellijke families?
de Zemstenares maart 2013

015/611532

“Van adel zijn, is vandaag niet
verbonden aan bepaalde privileges.
Je kan wel zeggen dat er een groot
familiegevoel is en er een sterke
gewoonte heerst om andere mensen
die mogelijk in nood zijn te helpen.
Ook wat het patrimonium betreft,
houden we vast aan onze traditie. Dat
betekent dat als je een kasteel, huis
of grond erft, die al generaties lang
eigendom is van de familie, je die niet
mag verkopen om de lange traditie
niet te verbreken. Maar kastelen zijn
erg moeilijk te onderhouden en de
mensen zijn meer en meer op zoek
naar modern comfort. Dit is de reden
waarom het soms moeilijk is om de
traditie in stand te
houden. Er is ook
een gevoel van
verantwoordelijkheid wanneer je
een naam draagt
die al bestaat sinds
de 16e eeuw. Je
doet dan je uiterste
best om je naam
te associëren met
goede zaken. Ik
ben fier een gravin
te zijn en in Zemst
te wonen!.”


Bauvall Trans
Bautmans - Vallinga

Nat. en Internat.
Transport

Eppegemsestw 18
1982 Elewijt
Tel.: 015/61.60.87
Fax: 015/61.66.12
bauvalltrans@skynet.be
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Op zoek naar de perfecte maten?

Uw eigen BH-V(orm)!

Hofstade – Volgens recent onderzoek
dragen zeven op tien vrouwen de verkeerde
cupmaat. Nochtans kan het nut van een perfect
passende beha niet genoeg beklemtoond
worden. Het dragen van de juiste lingerie
kan heel wat lichamelijke klachten voorkomen
in nek, rug en schouders. Borsten die goed
ondersteund worden, behouden langer hun
vorm en stevigheid. Maar hoe koop je nu
de juiste beha? Wij staken ons licht op bij
lingeriewinkel Bugattis in Hofstade.

B

Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jeannine Andries

en jij ook één van die dames
voor wie de zoektocht naar
lingerie een ware martelgang
is? Bandjes die afzakken,
cups die rimpelen, je rugpand dat naar
omhoog kruipt. Het zijn maar enkele
voorbeelden. Wanneer je op eigen
houtje lingerie koopt, is een miskoop
snel gebeurd. De zoektocht naar een
goede beha begint bij vakkundig advies.
Nadia Schueremans , zaakvoerster van
Bugattis, haar twee dochters en een
team van deskundige medewerkers
geven al ruim 10 jaar raad op maat.
Nadia: "Foute lingerie dragen, is
erg onflatterend. De juiste lingerie
daarentegen doet wonderen voor je
figuur. Een goeie beha geeft je boezem
steun, legt accenten en maakt je
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zelfzekerder. Vele
dames
dragen
een beha die te
klein of te groot
is omdat ze hun
maat niet kennen.
Vaak
dragen
vrouwen een te
kleine cupmaat.
Ben jij op zoek naar de juiste beha? Verkoopster Martine De Smedt
en eigenares Nadia Schueremans geven klant Nancy De Wolf raad.
De borsten komen
dan boven de beha uit en het lijkt dan genoeg als je aan de achterkant twee
alsof de dame in kwestie ‘dubbele vingers tussen je huid en het middenstuk
borsten’ heeft. Bij vrouwen met grote kunt steken. Minder vingers betekent te
borsten zie je ook vaak een opening strak, meer vingers te los.
tussen de beugels van de beha en Voor vrouwen met een borstprothese is
de huid. Dit kan huidirritaties met zich de juiste lingerie nog belangrijker. Wij
meebrengen en je boezem wordt zo ook werken samen met een bandagiste.
Ook in onze bijhuizen in Balen en
niet voldoende ondersteund.
Bij Bugattis controleren wij altijd of Haacht kan je terecht voor vrijblijvend,
de cup mooi gevuld is. Je beha moet deskundig advies. Onze bandagiste
je borsten perfect omsluiten. Hoe werkt voornamelijk op afspraak zodat
beter de pasvorm, des te beter de we voldoende discretie en privacy
ondersteuning. De beha mag geen kunnen garanderen.
plooitjes vertonen want dan is de Deskundig advies bij het kopen van een
beha is echt geen overbodige luxe. Wij
cup te groot."
gaan samen met onze klanten op zoek
naar de perfect passende lingerie. Ook
Liften en steunen
"Het rugpand is het belangrijkste gewichtstoename of zwangerschap
onderdeel van je beha. Het lift en zijn elementen die een effect hebben
ondersteunt de borsten. Een rugpand op je beha-maat. Het is belangrijk
moet mooi horizontaal rond het lichaam om regelmatig te laten nameten of je
passen. Als het rugpand omhoog trekt, maten nog dezelfde zijn. Ook hier geldt
dan heb je een foute omtrek en zakken de wijsheid: meten is weten!"

je borsten weg. Je beha zit strak www.bugattis.be
de Zemstenares maart 2013
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Ann Meskens,

W

filosofische duizendpoot

e hebben vroeg
afgesproken
voor
onze
ontmoeting.
Dat moet ook wel, want Anns
agenda zit meer dan behoorlijk
vol. We treffen elkaar op de
bovenverdieping van haar
boekenwinkel ‘de Zondvloed’
in Mechelen in de koffiebar. Bij
een kopje dampende thee mét
koekjes besef ik het weer: ‘de
Zondvloed’ is een bijzondere
winkel. Ann en haar echtgenoot
Johan Vandenbroucke houden
van boeken. In de rekken vind
je een onuitputtelijk aanbod
van nieuwe, ramsj (overstock)
en
tweedehandsboeken,
hoogstaande literatuur, veel
Hofstade – Vrouw, moeder,
filosofie (hoe kan het ook filosofe, schrijfster, boekhandelaar,
anders), maar ook lichtere
journaliste, ‘writer in residence’
romans of de laatste thrillers.
aan de Gerrit Rietveld Academie
Wat je er nooit vindt, is
Amsterdam - kortom
banaal leesvoer. Daarbovenop in
een
indrukwekkende duizendpoot - Ann Meskens
activiteitenkalender
met groeide op in Hofstade. Reden
literaire lezingen, politieke genoeg voor een gesprekje
debatten of lezingen over met deze vrouw met animo.
een actueel onderwerp. De
Tekst: Veerle Mollekens, foto: Jeanineke Andries
Zondvloed is, als je het mij
vraagt, dé culturele ontmoetingsplaats mannenwereld. Op mijn 12e ging ik naar
een jongensschool en nadien stapte
bij uitstek in Mechelen.
ik in de familiezaak: verzekeringen,
Ann, jij hebt al heel wat op je palmares een wereld gedirigeerd door mannen.
staan en doet de dingen die je graag Maar eigenlijk wilde ik vooral studeren,
doet. Je groeide op in Hofstade met mijn horizon verbreden. Ik verliet de
drie broers. Hoe moeilijk was het voor familiezaak en trok naar Leuven. Na
jou om als meisje tussen al die mannen mijn studies filosofie aan de KU Leuven
koos ik voor de media. Ik werkte als
je dromen te realiseren?
Ann: "Er was wel een verschil in journaliste en was redactielid van het
opvoeding tussen mijn broers en mezelf, literair tijdschrift ‘De Brakke Hond’.
maar voor de belangrijkste zaken zoals Het is pas nadat ik zelf moeder werd
studeren, een rijbewijs halen enz. dat ik de innerlijke rust vond om thuis te
maakten mijn ouders geen verschil.Dat is zijn en te schrijven. Ik heb ondertussen
wel cruciaal geweest, denk ik. Zelf bleef twee boeken gepubliceerd.
ik nogal lang hangen in die zogezegde Zonder dat ik de omstandigheden
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moest forceren, heb ik altijd
de dingen gedaan die
ik graag doe. Dat vraagt
wel iets van een mens,
doorzettingsvermogen
bijvoorbeeld en prioriteiten
stellen en vooral jezelf geen
onnodige
beperkingen
opleggen. Roman, mijn
zoontje, komt altijd op de
eerste plaats. Dat wil niet
zeggen dat ik altijd braaf
thuis moet zijn voor man
en kind. Ik heb veel meer
te geven als ook ik mij kan
ontplooien."
De wereld is groot en
klein tegelijk
"Later ben ik mee in ‘de
Zondvloed’ gestapt,
want dat was
de
grote
droom van mijn
echtgenoot. Als
moraalfilosofe
werk ik vooral in Nederland en
ben ik deeltijds verbonden aan
de Gerrit Rietveld Academie
in Amsterdam. De wereld is
groot en klein tegelijk en ik
ben niet bang om die twee werelden te
combineren. Ik hoef niet alles achter mij
te laten om bijvoorbeeld naar New York
te trekken omdat daar alles boeiender
zou zijn. Ook lokaal engagement vind ik
prettig. Zo ben ik al jarenlang vrijwilliger
voor Oxfam wereldwinkel in Zemst.
Ik groeide op in Hofstade, studeerde
een jaar in Frankrijk, werk en woon in
Mechelen, maar ook in Amsterdam. Er is
overal zoveel te doen en er zijn zoveel
mooie zaken waaraan je plezier kunt
beleven. Overal waar je bent, geef je
vorm aan je leven. Dat is wat ik bedoel
wanneer ik zeg dat de wereld groot en
klein is tegelijk." 

de Zemstenares maart 2013
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Het klusje klaren met tante Karen!
Vrouwen zijn duizendpoten! Of liever, duizendarmen: wassende armen, strijkende armen,
troostende armen, lange armen, ... . Armen die knopen aannnaaien en armen die dassen
knopen. Als al die armen zelf maar niet in de knoop raken! Gelukkig zijn vrouwen ook
sociale wezens, ze staan altijd klaar met tips voor elkaar.
Tekst: Karen Andries
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In de knoop

De gemiddelde handtas weegt
2,4 kilogram.
TIP: Maak elke maand je handtas
leeg, je zal versteld staan wat je
(terug)vindt.
Het magneetslotje van je
handtas kan de oorzaak zijn dat
je bankkaart niet meer werkt.
Een vrouw zoekt 76 dagen van
haar leven naar spullen in haar
handtas.
Belangrijke tip voor de heren:
één op vijf vrouwen is het
meest gecharmeerd met een
complimentje over haar handtas.

Vind je dat je partner pas echt gekleed is met een das? Dan zit de kunst hem
in de juiste knoop! Tante Karen knoopt hem zo:

•
•

•
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Een gewone das kan je op maar liefst 85 verschillende manieren knopen.
De Romeinen gebruikten 2000 jaar geleden al een das... om hun bloed,
snot en zweet af te vegen! Voor de Kroaten was het dan weer een
geluksbrenger, een ijdele Franse koning maakte er uiteindelijk een
‘Cravatte’ van.
Een Europese stropdas herken je aan de schuine strepen die van rechtsonder
naar linksboven gaan, bij een Amerikaanse das is het omgekeerd.

OPGELET!
De redactie is niet verantwoordelijk
voor gebeurlijke ongevallen. Deze
tips zijn leuk om te proberen, maar
geen klachten naar de Zemstenares
als ze niet marcheren!
de Zemstenares maart 2013
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