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DeZe maanD in de Zemstenaar

Wij zitten in een dipje. Al méér dan een jaar 
sloven wij ons uit om u een leuk en gevarieerd 
maandblad aan te bieden. Glossy of niet, het 
moet de titel ‘magazine’ waard zijn. En wat 
krijgen wij te horen? In het beste geval: “de 

Zemstenaar? Bwa, da’s geen slecht boekske.” In 
het slechtste geval: “Zijde daar weer met uw 
gazetteke?”
Zo kan het niet langer. Op de jongste redac-
tievergadering werd er dan ook grondig ge-
evalueerd én gebrainstormd. Twee vragen 
werden gesteld: wat loopt er fout en wat gaan 
wij doen om ons product te verbeteren? Wij 
gunnen u als trouwe lezer een blik achter de 
schermen. 
PVG en DVR, brothers in arms, halen meteen 
de botte bijl boven: “Allemaal de schuld van 
de eindredactie! Bekijken die twee nitwits 
onze teksten wel?” Waarop FoJ, diplomatisch 
als altijd: “Tuurlijk, jongens! Elke avond lezen 
wij één van jullie stukjes, net vóór het sla-
pengaan. Werkt altijd.” BC, toch een man met 
enig aanzien, mengt zich in het debat en wijst 
meteen naar PV: “Hij daar, zie, met zijn idiote 
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intro’s altijd, dát is het probleem! Al dat geze-
ver over de seizoenen altijd, wie leest die flau-
wekul nu?” PV, een eerder schuchtere jongen, 
buigt het hoofd en belooft beterschap.
Tijd voor suggesties om het niveau op te krik-
ken. Het eerste voorstel komt van JMB. Be-
kwame vent, daar niet van, maar al enkele we-
ken bezig met een vreemdsoortig dieet van 
havervlokken, rauwe groenten en Duvel. “Als 
we nu eens iets brengen over het weldoende 
effect van zelfgekweekte planten op de crea-
tiviteit van de scheppende mens?” Dat dieet, 
wellicht. MP heeft ook een idee: “Alle titels 
én teksten in fluorescerend groen, dat geeft 
een lekkere catchy look!” Mja, we zullen nog 
zien. Dan begint het testosteron zijn werk te 
doen: “Blote madammen op de cover!”, roept 
FoJ. Meteen schiet ook JA wakker: “Uitstekend 
idee! Ik neem de foto’s!”

Het resultaat van zoveel denkwerk hebt u in 
handen, beste lezer. Wij hopen uit de grond 
van ons hart dat u er van geniet.

De redactie (PV)
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Bart De Clerck (38) en Mar-
leen Pasteels (32) wonen in 
Zemst-Laar. Hij is commis-
saris bij de federale politie 
in Brussel en Marleen maakt 
als inspecteur deel uit van de 
politie in onze zone Kastze 
(Kampenhout, Steenokker-
zeel, Zemst). Het koppel staat 
bekend als een sportief duo. 
Met Marleen, toen nog als 
supporter, kwam Bart al twee 
keer met een medaille terug 
naar huis van vorige wereld-
spelen. Twee jaar geleden 
haalde hij brons als veldcros-
ser in Quebec (Canada) en 
vier jaar geleden bokste Bart 
zich een zilveren medaille 
bijeen in het Spaanse Barce-

lona. “Spijtig dat op boksen 
een leeftijdsgrens staat. Naar 
die sportdiscipline gaat nog 
steeds mijn voorkeur uit”, 
zegt Bart, die overigens nog 
geregeld in de ring staat.

Lopen en roeien
Bart treedt op de aanstaande 
World Police and Fire Games 
aan in de veldcross en in de 
halve marathon. Marleen 
behoort tot een team roei-
ers en komt uit in de Dragon 
Boot Race.
“We zullen ons beste beentje 
voorzetten. Het is echter niet 
onze belangrijkste bedoe-
ling een medaille te bemach-
tigen. Meer dan ooit geldt bij 

evi, marleen en Bart

werelDspelen
gaan naar

LAAR – HOFSTADE –  DRiE bEROEpSHALvE AAn DE pOLiTiE 
vERbOnDEn ZEmSTEnAREn nEmEn EinDE vAn DE mAAnD DEEL 
AAn DE wERELDSpELEn vOOR DE pOLiTiE. Zij TREkkEn DAAR-
vOOR nAAR ADELAïDE in ZuiD-AuSTRALië. bART DE CLERCk 
En mARLEEn pASTEELS, DiE SAmEn DOOR HET LEvEn gAAn En 
in ZEmST-LAAR wOnEn, En DE HOFSTAADSE Evi DE HOnDT 
Zijn vASTbESLOTEn Om ER Hun HuiD DuuR TE vERkOpEn. vOOR 
HET DRiETAL Op HET vLiEgTuig STApT, HAD de Zemstenaar 
EEn gESpREk mET HEn.

 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00
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‘ZwemmenD 
 Zwaantje’ 
  uit HofstaDe

Evi De Hondt (28) uit Hofstade is lid van de 
wegpolitie Brabant. Zij zit zowat dagelijks 
op de motor. Het Zwemmend Zwaantje 
deed in haar jeugdjaren aan competitie-
zwemmen. Ze werd twee keer Belgisch 
kampioene bij de junioren en klasseerde 
zich ooit vóór Pascale Verbauwen. “Pascale 
moest opgeven, anders had ik haar nooit 
kunnen kloppen”, zegt Evi bescheiden. Op 
de wereldspelen van WPFG van zes jaar 
geleden in Indianapolis was Evi goed voor 
één gouden, twee zilveren en één bron-
zen medaille. “Ik ben het zwemmen nog 
niet ontgroeid, al maakte een druk werk-
schema een aangepaste training voor 
Adelaïde onmogelijk”, kijkt Evi op haar 
kansen aan. Ze zwemt de 400, 200 en 100 
meter crawl en de 50 meter vlinderslag.
Evi trekt met groot enthousiasme naar de 
politionele wereldkampioenschappen. “Ik 
maak van de gelegenheid gebruik om en-
kele dagen vakantie te nemen.”
Een groot voordeel van dergelijke interna-
tionale ontmoetingen met politiemensen 
is volgens Evi de kans om ervaringen uit 
te wisselen. “In Indianapolis kon ik bijvoor-
beeld een Amerikaanse gevangenis be-
zoeken en in het Canadese Quebec mocht 
ik mee op patrouille met de politie.” 

Fons Jacobs

Bart De Clerck en Marleen Pasteels  
hebben er vertrouwen in 

Evi De Hondt hoopt haar verzameling  
medailles te kunnen uitbreiden

deze sportieve confrontatie 
dat deelnemen belangrijker is 
dan winnen”, kijken Marleen 
en Bart uit naar hun trip naar 
Adelaïde. De tweejaarlijkse 
wereldspelen vinden daar 
plaats van 16 maart tot het 
einde van de maand.
Belgische deelnemers aan de 
spelen melden zich op eigen 
initiatief aan bij de Belgische 
Politiesportbond die poli-
tie- en brandweermensen uit 
gans het land groepeert. “Bij 
ons hoef je een selectie niet 
door prestaties af te dwingen. 
In de andere landen is dat wel 
het geval”, weten Marleen en 
Bart, die net als de overige 
Belgische deelnemers voor de 
eigen kosten opdraaien.
Voor de organisatie van de 
wereldspelen tekent de World 
Police and Fire Games, met 
zetel in het Amerikaanse San 
Diego. Uit veertig landen ne-
men meer dan 10.000 atleten 
die met politie- en hulpdien-
sten te maken hebben, deel.
Overigens hebben ze bij de 
World Police and Fire Games 
in het verleden nog méér be-
langstelling uit Zemst gehad. 
De deelname van hoofdin-
specteur Wim Roofthoofd 
enkele jaren geleden, ligt bij 
heel wat Zemstenaren nog 
fris in het geheugen.

	 verhuurt het materieel voor karwei en 
feest
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André Van Campenhout is voorzitter van 

Als vastgoedkantoor is het altijd onze bedoeling geweest om de 
inwoners van Groot Zemst de beste service te geven. Door onze 
sterke groei werd het na 2 jaar tijd om een nieuwe locatie op te 
zoeken. Onze verhuis is tot stand gekomen om 2 belangrijke redenen:

1. Het historische pand waar we nu zitten stond te koop en moest 
volgens ons bewaard blijven. Het is een kroonjuweeltje in de Zemste 
geschiedenis en als vastgoedmakelaars uit Zemst ligt onze gemeente 
ons nauw aan het hart.

2. Onze vorige locatie werd voor ons team te klein om U op een 
aangename manier te helpen bij het zoeken naar uw droomwoning 
of  om U alle kansen te geven uw woning zo snel mogelijk te verkopen 
aan de best mogelijke marktprijs.

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst

015/62.16.06

Daarom zijn wij fier om U vanaf  nu te verwelkomen op 
ons nieuw adres: Brusselsesteenweg 86 te Zemst!

BON
Gratis  

waarde- 
bepaling
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Met z’n allen beschik-
ken de leden van de 
VBOC over een hon-
derdtal oldtimers. 
Meestal gaat het over 
auto’s en zelfs een 
vrachtwagen die min-
stens 25 tot 30 jaar 
oud zijn. Maar kapper 
Michel Van Eeckhout 
uit Zemst is met zijn 
oldtimer Agusta motor 
een evenwaardig lid. 
Iedereen is welkom. 
Dat verklaart waarom 
VBOC zowel leden aan 
het stuur van een Daf-
je als aan het wiel van 
een Rolls Royce telt.
De VBOC is, zoals het 
hoort, aangesloten bij 
de Belgische Federatie 
van Oldtimers, die en-
kele honderden clubs 
groepeert. Dat zegt 
veel over het aantal 
oldtimerliefhebbers 

HonDerD olDtimers     
    toeren Door Zemst

André Van Campenhout is voorzitter van 

HOFSTADE – DE OuDSTE AuTO DiE jE REgELmATig in ZEmST kAn ZiEn 
RijDEn, mOET EEn REnAuLT uiT 1914 Zijn. ALS wE DAARin FOuT ZOuDEn 
Zijn, DOET wiE HET bETER wEET ER gOED AAn OnmiDDELLijk nAAR AnDRé vAn 
CAmpEnHOuT TE STAppEn. Hij iS vOORZiTTER vAn vbOC, DE vLAAmS-bRA-
bAnSTE OLDTimER CLub, DiE SinDS HAAR OnTSTAAn in 2001 HAAR ZETEL in 
DE bOOmgAARDSTRAAT 26 HEEFT. Ruim EEn vijFDE vAn HET vijFTigTAL LEDEn 
vAn DE vEREniging nOEmT ZiCH ZEmSTEnAAR En DE OvERigEn wOnEn in DE 
OnmiDDELLijkE buuRT.

dat Vlaanderen en België rijk is. De liefde 
voor oude auto’s en aanverwante bracht 
André Van Campenhout (58) en zijn zoon 
Guy (27) vijf jaar geleden in contact met 
andere fanaten uit de gemeente. Van het 
één kwam het ander en de club werd 
boven de doopvont gehouden. Leden 
en hun partners zijn sindsdien welkom 
op de vergaderingen, die iedere eerste 
vrijdag van de maand plaatsvinden, op 
de uiteenlopende maandelijkse activitei-
ten en op de maandelijkse zondagritten, 
die vanaf maart op de affiche staan. De 
organisatie daarvan berust, naar de ge-

plogenheden van de club,  afwisselend 
bij één van de leden. Traditiegetrouw 
nemen de deelnemers aan dergelijke 
toeristische uitstap de start voor een rit 
van om en bij de 200 km. “We leggen 
de klemtoon op het toeristische. Iedere 
deelnemer krijgt een roadbook op zijn 
schoot. Zemst leent zich bijzonder goed 
voor dergelijke initiatieven, omdat er 
veel mooie parcours uit te stippelen zijn”, 
licht André Van Campenhout toe.
Naast die activiteiten zijn er uiteraard 
ook de regelmatige meerdaagse uitstap-
pen tot in de buurlanden.

Oude voertuigen in 
ere herstellen en hou-
den behoort, samen 
met het verstrekken 
van advies en het be-
geleiden van de leden, 
tot de doelstellingen 
van VBOC. “We dulden 
geen wrakken in onze 
geledingen. Slechts 
volwaardige voertui-
gen horen thuis on-
der het logo van onze 
club”, betoogt André 
Van Campenhout. In 
zijn atelier liggen mo-
menteel honderden 
onderdelen van een 
gedemonteerde Pac-
kard uit 1927. “Je kijkt 
je ogen uit wanneer 
over enkele maanden 
deze parel van een ca-
brio langs de Zemstse 
straten zal rijden”, be-
looft hij.
Het is VBOC en haar 

leden dus hoofdzakelijk te doen om de 
pret en het genoegen om met een oldti-
mer te kunnen rijden. De club voelt zich 
niet te goed om af en toe haar wagen-
park ter beschikking van een liefdadig 
doel te stellen. Begin mei neemt VBOC 
deel aan een liefdadigheidsrit t.v.v. een 
kankerpatiëntje. “Voor vergelijkbare 
Zemstse initiatieven staan we open”, no-
digt voorzitter André Van Campenhout 
uit. Hij is te bereiken op 015/61.45.61 
waar ook kandidaat-leden voor informa-
tie terechtkunnen.

Fons Jacobs

14 scHaDeDossiers na storm
ZEMST – De gemeente Zemst diende 14 schadeclaims in na de storm die op 18 en 19 januari over ons land raasde. Bij het pro-
vinciebestuur van Vlaams-Brabant dienden 12 gemeenten in totaal 221 schadedossiers in voor een totaalbedrag van 612.200 
euro. Het provinciebestuur maakt de dossiers over aan het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de storm al dan niet als ramp 
zal erkennen.

 FoJ
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Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87
eddcars.eppegem@deal-net.com

BE 463.191.826

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47

“Het oudste spaarkasje in de Zemstse 
herbergen is dat van café Schoon 
Zicht”, zegt lichter Marc Van Messem 
(72) formeel. Samen met zijn collega-
lichter Luc Verest controleert hij maan-
delijks de inhoud van het spaarkasje 
van Appeltje voor de Dorst, rechtover 
de kerk in Weerde. Deze spaardersclub 
groepeert 92 spaarders, die ieder jaar in 
januari een gedeelte van de opbrengst 
van hun spaarcenten opsouperen om 
de clubgeest te onderhouden.

extraatje
Lokale specialisten vertellen ons dat 
spaarkassen in cafés en kroegen een ty-
pisch Belgisch fenomeen zijn, dat sinds 
het einde van de negentiende eeuw 
bestaat. De eerste caféspaarkas zou in 
Heist-op-den-Berg terug te vinden zijn.
De caféspaarkassen ontstonden in 
de periode dat van betaalde vakantie 
nog geen sprake was. Later dienden 
dezelfde spaarkassen om centjes op-

caféspaarDers leggen mooie cent opZij

ZEmST - Om wAT mEER TE wETEn TE kOmEn OvER HET CAFéSpAARgEDRAg vAn 
DE mEESTAL TROuwE STAmgASTEn in één vAn HET DERTigTAL CAFéS En HERbER-
gEn DAT ZEmST Rijk iS, ORgAniSEERDE DE REDACTiE vAn de Zemstenaar EEn 
TELEFOniSCHE mini-EnquêTE. LAAT HET mETEEn DuiDELijk Zijn DAT niET OvERAL 
DE TELEFOOn RinkELDE, LAAT STAAn DAT Hij STEEDS wERD OpgEnOmEn. DEZE 
bijDRAgE iS DuS géén wETEnSCHAppELijkE bEnADERing vAn HOE DE ZEmSTSE CA-
FéSpAARDER mET Zijn CEnTEn OmgAAT.

zij te zetten om een reisje of een ex-
traatje te bekostigen. Werkmensen 
zetten elke week iets opzij om zich 
een specialleke te kunnen permitteren 
in de kerst- of nieuwjaarsperiode. In 
nogal wat herbergen werd (en wordt 
nog steeds) een gedeelte van de op-
brengst van het spaargeld besteed 
aan een flinke maaltijd. 
Net als overal elders op den buiten 
worden in Zemst de spaarkaskes we-
kelijks of tweewekelijks gelicht. Dat 
gebeurt in het gezelschap van door-
gaans twee getuigen, de lichters. Zij 
houden een nauwgezette boekhou-
ding bij van wie welk bedrag in zijn 
schuifje van het doorgaans houten 
spaarmeubel deponeerde en brengen 
de fondsen naar de bank. Periodiek 
– meestal jaarlijks – worden de spaar-
ders uitbetaald. Zij ontvangen een 
rente die gelijkwaardig is aan wat een 
gewone spaarrekening opbrengt. Wie 
onvoldoende heeft gespaard, loopt 

‘spaarkaskes’
Zijn nog niet uit De moDe

 UITVAARTZORG
A n t h o n y  V e r h e y d e n

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Grafzerken en kerkhofbenodigdheden
Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

 Tel.015/ 61 61 61  
e-mail: uitvaartzorg.anthony.verheyden@skynet.be

Uitvaartverzorging in groot Zemst
B.V.B.A.
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Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftme-

thode

•Cristal peelings
•Permanente make-up
•Lichaamspakkingen
•Zonnebank

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

GSM 0475/869 163

het risico een boete te moeten beta-
len, terwijl wie goed spaarde meestal 
een bonus krijgt.
In de dorpscafés zijn de spaarkaskes 
nog altijd een sociaal bindmiddel tus-
sen de klanten en behoren ze tot de 
dorps- en cafécultuur.

1.000 tot 1.500 euro
Onze telefonisch rondvraag maakte 
duidelijk dat wekelijks gemiddeld 
1.000 tot 1.500 euro in een caféspaar-
kasje belandt. 
Het kaske van Amadeus in de Spilt-
straat in Zemst wordt iedere dinsdag 
gelicht. Deze spaarkas telt 70 spaar-
ders, die telkens in januari uitbetaald 
krijgen en die bij die gelegenheid een 
teerfeest houden.
De Normandie in de Hoogstraat heeft 
(nog) geen spaarkas, maar de nieuwe 
uitbater Jeeke hoopt daar binnenkort 
mee te starten.

In de Prins in Elewijt heeft 35 trouwe 
spaarders. De spaarkas wordt er we-
kelijks gelicht en de leden krijgen jaar-
lijks hun geld met intrest terug. Goede 
spaarders genieten er een bonus. 
De jaarlijkse uitbetaling is er voor de 
spaarders geen aanleiding om uitbun-
dig te gaan doen.
Van de vaste klanten in café Rotter-
dam op de Tervuursesteenweg in Hof-
stade staan er maar liefst 105 bekend 
als spaarder. Zij verzamelen zich onder 
de groepsnaam De Lustige Spaarders. 
In café Rotterdam is het twee keer per 
jaar uitbetaling mét een etentje aan 
gunsttarief.
Volledigheidshalve herhalen we nog 
eens dat niet alle herbergen en kroe-
gen in Zemst in deze mini-enquête 
opgenomen zijn. In nogal wat geval-
len bleef de telefoon onbeantwoord 
rinkelen.

 Fons Jacobs

Marc Van Messem 
(rechts) en Luc Verest 

‘lichten’ het spaar-
kaske van ‘Schoon 

Zicht’ in Weerde. “Wij 
beschikken zonder 

twijfel over het oudste 
caféspaarkaske in de 
regio”, beweert Marc. 
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Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

ELEKTRICITEIT bvba
TEL 015 62 00 29  0475 49 19 90

24/24 NIEUWBOUW - RENOVATIE - INDUSTRIE
HERSTELLING - DATABEKABELING

ACCUMULATIE VERWARMING - DOMOTICA
ALARMSYSTEMEN

DANY VAN EECKHOUT
Dorpsstraat 87 - 1982 WEERDE - Fax 015 62 30 12

Chantal Verschelden
DORPSSTRAAT 87
1982        WEERDE

015/62.00.29

KOMT OOK
AAN HUIS

Lichaamsverzorgingen, Gelaatsverzorgingen, Pedicure, Manicure,
Ontharen, Plaatsen van gelnagels.
2 Zonnebanken begeleid door gediplomeerde zonnebankuitbater.
Verkoop verzorgingsproducten, fantasiejuwelen en cadeaubons.
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NIEUW AXA BANK KANTOOR TE ZEMST
BANK en VERZEKERINGEN

VAN PRAET-DE KEYSER
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Onafhankelijke makelaar CBFA attest nr. 45769 
On nr 0466 792 803 - E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be

Brusselsesteenweg 233
1980 Eppegem
Tel-Fax: 015/61.07.02
www.coiffure-pascale.be

Opening nieuw schoonheidssalon

>>pedicure
>>manicure
>>nagelstyliste
>>gelaatsverzorging
>>lichaamsverzorging
>>epilaties
>>massages
>>Hot Stone massage

ALLES ONDER 1 DAK

WELNESS
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Deze ongewone school staat aan de 
Koning Albertlaan 181 in Neder-Over-
Heembeek.Matig tot ernstig mentaal en 
fysiek gehandicapte kinderen worden er 
opgevoed en verzorgd. Het is de bedoe-
ling dat zij minstens tot een zekere vorm 
van zelfstandigheid komen.

Leerkrachten Els Jacobs en Ineke De Wit, 
beiden ook van Zemst, getuigen: “We 
zijn maar wat blij met de belangrijke 
financiële steun die we krijgen van de 
Vrolijke Vrolijke Vrienden. Dit jaar steu-
nen ze op die manier niet alleen een zeer 
goed doel, maar ook een project met 

ELEwijT - DE jAARLijkSE bARbECuE, 
OF bETER gEZEgD HET winTERFESTijn 
vAn DE vROLijkE vROLijkE vRiEnDEn 
iS ACHTER DE Rug ALS u DiT LEEST. de 
Zemstenaar bLikT ER TOCH EvEn nAAR 
TERug, OmDAT DE OpbREngST DiT jAAR 
gAAT nAAR EEn OpgEmERkT pROjECT 
mET EEn bELAngRijkE ZEmSTSE inbREng, 
mET nAmE m.p.i. DE HEEmSCHOOL uiT 
nEDER-OvER-HEEmbEEk.

een fameuze Zemst-
se inslag. Immers in 
M.P.I. de Heemschool, 
waar het geld naartoe 
gaat, zitten een tien-
tal Zemstse gehandicapte kinderen en 
een vijftiental van de leerkrachten zijn 
van Zemstse bodem.”

Met de cheque van de Vrolijke Vrolijke 
Vrienden (waarvan het bedrag bij het ter 
perse gaan van dit artikel nog niet ge-
kend was, maar de opbrengst van de ac-
tiviteit bedraagt jaarlijks minstens 1.000 
EUR) zal de school motorisch materiaal 

m.p.i. De HeemscHool
steunen

vrolijke vrolijke vrienDen 

kunnen aankopen, zoals speciaal uitge-
ruste fietsjes voor de kinderen, voetbal-
doelen, kine-materiaal, etc.

Els en Ineke: “Met des te meer plezier 
zijn we met heel wat van onze leerkrach-
ten van het MPI aanwezig geweest op 
het winterfestijn en hebben we menige 
glühwein genuttigd.”
 BC

Fo
to
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an
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s

Onze fotograaf Jean bracht een bezoekje aan MPI de Heemschool.
Jean was ook present op het winterfestijn van de Vrolijke Vrolijke Vrienden zelf.
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Tervuursesteenweg 260, 1981 Hofstade 
tel & fax 015 61 28 87

nieuw adr
es

Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Hellende en platte daken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen
ontstoPPinGswerken 24/24

GEERT LUYCX

Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

Tel. 015/61.19.73 - 62.07.20
Fax : 015/62.07.08

Sporthal De Waterleest
Water leestweg 12
1980 Eppegem
Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst

Tel .  0477 / 83 92 15
Sporthal Zemst-centrum

Een drietal maanden scheiden jullie 
van een groots sportevenement in 
Zemst. Begint het te kriebelen?
Secretaris John Ceulers glimlacht: 
“Het kriebelt binnen wielerclub Sport 
& Steun al enkele jaren om een groot 
sportgebeuren naar Zemst te halen. 
We doen dit voor onszelf, omdat onze 
club precies 30 jaar bestaat, maar nog 
meer voor onze eigen inwoners, om 
aan te tonen waartoe we met onze ge-
meente in staat zijn. Dat we niet over 
één nacht ijs gaan, bewijst het feit dat 
we met de voorbereidingen van dit 
kampioenschap al zo’n 3 jaar geleden 

ZEmST – in DE OkTObEREDiTiE vAn de Zemstenaar LiCHTTEn wE AL EEn 
TipjE vAn DE SLuiER OvER HET bELgiSCH kAmpiOEnSCHAp (bk) wiELREnnEn 
vOOR DAmES ELiTE En HEREn juniORES. HET bk vinDT pLAATS Op ZOnDAg 20 
mEi 2007 En ZAL HET CEnTRum vAn ZEmST OmTOvEREn TOT EEn wiELERminnEnD 
DECOR, wAAR één REnSTER En één REnnER ZiCH vOOR 1 jAAR mOgEn kROnEn TOT 
’S LAnDS bESTE. 

begonnen zijn. Om van dit BK een suc-
ces te maken, is een goede verstand-
houding en samenwerking met het 
gemeentebestuur van fundamenteel 
belang. Het is trouwens de gemeente 
die het financieel engagement met 
de KBWB (Koninklijke Belgische Wiel-
rijdersbond) aangaat en de club die 
organiseert.”

Misschien cru, maar betekent dit dat 
onze gemeente opdraait voor de 
kosten?
Benny Vleminckx, penningmeester, 
weerlegt: “Was het maar zo eenvou-

De organisatoren van het BK in beeld

einDsprint worDt voorBereiD

BelgiscH

kampioenscHap
wielrennen Zemst: 
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Banden
redant
Zemst
n.v.

Hoge Buizen 11
1980 Eppegem

Tel. 02/255 09 99
Fax 02/255 09 90

Mail info@redant-banden.be

USEWILS DANNY

Algemene Onderneming 
GROND & AFBRAAKWERKEN

SIERBESTRATING

Uitgraven van kelders, opritten, terrassen, 
mazout- en regenputten,...

Leliestraat 22 - 1982 Elewijt (Zemst)
Tel.: 015 61 69 69 of 0495 23 41 67

danny.usewils@pandora.be - www.usewils.be

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden
Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Toyota specialist

Damstraat 121-123
1982 Weerde
Tel. 015 - 61 15 11
Fax. 015 - 61 79 77

Schalienhoevedreef 26b
B-2800 Mechelen
Tel (015) 42.34.32
Fax (015) 42.36.90
Harzevhtrans@skynet.be

Harzé VH Trans Bvba
INTERNATIONAAL
TRANSPORT

Gulderijstraat 10 - 1980 Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29

dig! Inderdaad, de gemeente schiet 
de inrichtingsvergunning voor aan de 
KBWB. Dat de gemeente dat betaalt is 
een verplichting voor elk BK wielren-
nen. De organisatie is in handen van 
een binnen de wielerclub Sport & 
Steun ontstane nieuwe vzw BK Zemst 
2007. De vzw heeft een contractuele 
overeenkomst met de gemeente om 
de vergunning tot de laatste cent te-
rug te betalen. 

Over welk budget voor zo’n Belgisch 
kampioenschap spreken we dan?
”We moeten enkele tienduizenden 
euro’s ophoesten om alles rond te krij-
gen”, vervolgt Benny. “Tachtig procent 
daarvan betaal je aan de KBWB om al-
leen nog maar het BK te mógen orga-
niseren. We hebben bewust gekozen 
voor een BK voor de jeugd (heren ju-
niores). Dat je daarbij als extra ook een 
BK voor dames elite organiseert en de 
kostprijs wat lager ligt, is zowel voor 
het publiek als de organisator mooi 
meegenomen.”

De twee voor de prijs van één dus?
”Dat klopt”, vertelt voorzitter Eddy 
Buelens. “’s Ochtends starten de da-
mes elite hun wedstrijd en in de na-
middag de heren juniores. Hadden 
we voor een BK voor heren elite ge-
kozen, dan waren we dubbel zoveel 
centen kwijt. Je hebt dan wel het 
voordeel dat je een deel recupereert 
via de uitzendrechten van radio en 
tv”, besluit hij.

De uitzendrechten mislopen jullie 
dus. Hoe gaan jullie dan genoeg 

euro’s vergaren?
“We hebben een sponsor- en marke-
tingplan voor dit BK opgesteld”, zegt 
John. “Om de gemeente terug te be-
talen, halen we onze inkomsten uit 
sponsoring. Onze organisatorische 
kosten moeten we nog coveren. 
Hiervoor verkopen we publieks- en 
VIP-arrangementen aan bedrijven. 
Ook onze eigen inwoners kunnen 
hierop intekenen. We verwijzen hen 
daarvoor graag naar onze website 
www.bkzemst2007.be. Als we an-
dere gelijkaardige BK’s van de laatste 
jaren vergelijken, kopen er zo’n 7.000 
toeschouwers een inkomticket. En 
tot slot hebben we onze eigen acti-
viteiten. Zo organiseren we op zater-
dag 21 april een kaas-, bier- en breu-
gelavond in zaal Prins Leopold. Die 
avond, opgeluisterd door het WIK 
percussie ensemble van Zemst-Laar, 
houden we ook onze officiële pers- 
en publieksvoorstelling, in aanwe-
zigheid van Eddy Merckx, peter van 
het BK”.

Dus Eddy Merckx is jullie peter?
”Inderdaad”, lacht de voorzitter, “De 
Kannibaal heeft niet getwijfeld om 
het peterschap van onze organisatie 
te aanvaarden. Zelf is hij nooit Bel-
gisch kampioen bij de heren juniores 
geweest. Dat hij erop stond om aan-
wezig te zijn op onze voorstelling op 
21 april, kunnen we alleen maar toe-
juichen.”
Als er mensen en of verenigingen zijn 
die graag een organisatorisch steentje 
bijdragen, mogen ze altijd informeren 
op 0479/998.045.”

BC/PVG

Als VIP naar het BK in Zemst?
“Dat kan”, vertelt Karin Andries. “Vanaf 11u heb je in zaal Prins Leopold 
gratis toegang tot de Duvelbar, om nadien te genieten van een VIP-
lunch. Gastsprekers uit het wielermilieu zijn voorzien. Tijdens de 
wedstrijd van de heren juniores is er ook nog een VIP-receptie en blijft 
de bar open tot een uur na de aankomst. De aankomst zelf volg je als 
VIP vanop de zittribune en als je wil kan je een ronde meerijden in onze 
VIP-wagen tijdens de wedstrijd zelf. Het arrangement kan je boeken via 
www.bkzemst2007.be”, besluit Karin.
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Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

 

walter De kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

Fax: 015/33.80.23
Gsm: 0495/25.30.85 - 0496/96.82.53

walterdekok@pandora.ba
Buitenschrijnwerk - Vliegramen  -  alu - pvc - hout

Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen
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Kevin dirigeert twee keer per week de 
training van zijn team. Eerste- en twee-
dejaarspupillen zijn 12 en 13 jaar en spe-
len samen in dezelfde ploeg. Bij Avanti 
spelen er (nog) geen meisjes mee, hoe-
wel dat in de nog jongere reeksen bij de 
benjamins en microben wel het geval is. 
Vanaf miniem spelen jongens en meisjes 
in een aparte competitie.
“Het speelse van kinderen niet onder-
drukken en hen gelijktijdig ook wat tech-
niek bijbrengen, is mijn belangrijkste op-
dracht”, zegt hij .”Een jeugdtrainer moet 
meerdere capaciteiten bundelen en een 
kruisingsproduct zijn van een begrips-
volle papa, een fantasierijke jeugdleider, 
een sporter die de techniek beheerst en 
een boeiende leraar die het weet over te 
brengen. En dat probeert Kevin allemaal 
te zijn.

Vroeg beginnen is belangrijk?
Hoe vroeger, hoe beter. Als je op latere 
leeftijd begint, moet je sowieso een heel 
stuk van de basisregels inhalen en die 
worden er al van bij de kleinsten, de  mi-
croben, ingepompt.
Met de pupillen wordt ook op fysiek ge-
traind. Je mag er van uitgaan dat kinde-
ren op die leeftijd daar geen tekort aan 
hebben, maar helaas is dat niet altijd zo 
in onze hypermobiele maatschappij.

Zelfs bij die jonge spelers worden er 

BasketBal
pupillen vanavanti

HouDen van speels
ZEmST – HET SpORTiEvE vERvOLg-
vERHAAL OvER DE bASkETTEnDE AvAn-
Ti-jEugD bREngT OnS vAnDAAg bij DE 
pupiLLEn. COACH kEvin mAHiEu (22) 
pRObEERT Op DE wEkELijkSE TRAiningEn 
Zijn 15 SpELERS in DE HAnD En DE TRAi-
ning bOEiEnD TE HOuDEn, En DAT LukT 
HEm AARDig.
Zijn TEAm ZETTE AL mOnSTERSCORES Op 
HET bORD, mAAR ging OOk AL mET ZwARE 
CijFERS OnDERuiT. “ALS ZE ZiCH mAAR 
AmuSEREn”, ZEgT DE COACH.

ongelooflijk hoge scores samengetikt.
Dat heeft alles te maken met het grote 
verschil tussen de teams en het feit dat 
we niemand willen ontgoochelen en 
dus iedereen laten meespelen. De grote 
groep van vijftien pupillen noodzaakt 
een rotatie in de opstelling en dat is 
dan weer nadelig voor de automatis-
men. We lieten al winstverschillen op-
tekenen van meer dan honderd punten. 
Uiteraard is het dan éénrichtingsbasket 
en staat de verdediging van de tegen-
strever erg zwak. Tegen Jette lieten we 
vorig seizoen 128-10 optekenen, maar 
Grimbergen pakte ons ook al in met  
15-155.
Op zeventien wedstrijden hebben we 5 
keer gewonnen. De teamgeest, de sfeer 
en de inzet voor elkaar zijn goed. Tech-
niek moet nog stevig bijgeschaafd wor-
den en soms zijn mijn spelers echt wel te 
vriendelijk voor de tegenspelers, die dat 
dan afstraffen.
De tweedejaarspupillen hebben het 
spelletje ook al beter onder de knie. Jan, 
Bart en Julien zijn al sterke dribbelaars 
en Julien scoort gemakkelijk 20 punten 
per wedstrijd. 

Wat is er haalbaar dit seizoen?
Laat het duidelijk zijn. Spel en plezier ma-
ken komen op de eerste plaats, daarna 
techniek en resultaat. We staan momen-
teel op de negende plaats van de dertien 
ploegen die in de B-reeks uitkomen. Mits 
enkele betere resultaten kunnen we de 
zesde plaats nog pakken. Daarnaast gaan 
we ook nog enkele tornooien spelen.

Als coach is het gemakkelijk om kinde-
ren te laten opdraven. Hoe zit het met 
je eigen sportprestaties?
Ik coach heel graag, maar door mijn werk 
in een tweeploegenstelsel is dat soms 
moeilijk te combineren. Volgend seizoen 
start ik waarschijnlijk terug als speler bij 
Avanti. Alles laat voorzien dat we met 
een aantal ex-spelers en jeugdspelers 
een team gaan vormen dat in de compe-
titie voor reserven uitkomt.

Juliaan Deleebeeck

Voor informatie over jeugdbasket Avanti 
Zemst kan men terecht bij Joris Maes op 
015-61.22.50
In de volgende ‘de Zemstenaar’ worden de 
microben en de benjamins  in de spots gezet.

Bij Avanti spelen (nog) geen meisjes 
mee. Dat kan inzet noch pret bederven.
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online
Om uw virtuele honger toch enigszins 
te stillen, zocht uw reporter de digitale 
snelweg af op zoek naar andere Zemstse 
sites. En we hebben er voor u gevon-
den! Er is voor elk wat wils te vinden.  
http://www.ketelstraat.be is de weblog 

Zemst u HEbT HET vAST AL gEmERkT, LAZEmbLA iS vAn HET wERELDwijDE wEb 
vERDwEnEn. gEEn pAniEk ECHTER, ER wORDT AAn gEwERkT. OnZE SiTE 
HAD TE kAmpEn mET HACkERpRObLEmEn En wE wiLLEn DEZE EERST Op-
gELOST ZiEn vOOR wE OnZE uSERS HiERDOOR bELASTEn. wE HOpEn SnEL 
wEER pARAAT TE STAAn, wE HOuDEn u vAST En ZEkER viA DEZE pAginA 
Op DE HOOgTE! 

van de gelijknamige straat in Weerde, 
je leest er al hun avonturen en kan er 
deelnemen aan spelletjes. Reko Zemst 
heeft een zeer sportieve blog waar je 
meer te weten komt over hun prestaties: 
http://rekozemst.skynetblogs.be. Een 

tijdje geleden dreef een simpele ziel de 
halve gemeente op stang met zijn zin-
loze posts op het Zemstse forum, één 
van onze inwoners was dit zo beu dat 
hij een weblog opstartte om zijn hart 
over De Simpele van Zemst te luchten 
 http://desimpele.skynetblogs.be. Stijn 
De Meyere, fotograaf, doet zijn zegje 
over het leven op http://sken.be. Bekijk 
zeker en vast ook eens zijn fotoblog! 
Over fotoblogs gesproken, Jane en Bart 
uit Weerde hebben een fantastische fo-
togalerij op http://www.artiamo.com. 

Ook onze jeugdhuizen en vereni-
gingen hebben een digitaal stekje.  

http://dejeppe.com laat je kiezen tussen 
een site over de beroemde Soirée Tropi-
cale of de huissite waar je alles te weten 
komt over het jeugdhuis. Op http://
www.tramalant.be bekijk je foto’s van 
de verschillende fuiven, maar kan je ook 
een woordje kwijt op het forum of ge-
woon wat informatie over de vereniging 
opsnorren. Uiteraard mag de site van 
de Weerdse Bierfeesten niet ontbreken:  
http://weerdsebierfeesten.be.   
Ook Zemst-Laar heeft zijn festivalletje:  
http://www.kleudde.be. En om het 
lijstje helemaal te vervolledigen geef ik 
u ook nog de link naar Railrock Weerde: 
http://www.railrockweerde.tk. Jenske is 
een 11-jarige Zemstenaar die sinds kort 
zijn eigen blog heeft, je leest zijn avon-
turen op http://jenske.weg-log.nl. Jeugd 
Internationaal Zemst vertelt op zijn web-
site over hun voorbije reizen en projec-
ten en je vindt er informatie over hun 
toekomstplannen http://jiz.be.

Ik zet nog even de sites van de verschil-
lende chiro’s en scouts op een rijtje: bij 
hen vind je de usual stuff: foto’s enzo…
http://www.chiro-zemst.be,  
http://www.chirohofstade.be,  
http://www.gewestzenne.be,  
http://users.telenet.be/thomas.peeters,  
http://www.chiroeppegem.be,  
http://www.chirojongensweerde.be,  
http://groups.msn.com/ 
 chiromeisjesweerde,  
http://scoutselewijt.be

Op http://www.gelle.be kom je het laat-

ste nieuws over communicatie te weten, 
de blog wordt onderhouden door de 
medewerkers van communicatiebureau 
Het Kofschip. Een andere werkblog, maar 
dan eentje met een politiek tintje, is die 
van Cois Vander Elst, plaatselijk politicus 
http://cois.skynetblogs.be. De KWB van 

Hofstade, Weerde en Eppegem deden hun 
best om een aantrekkelijk plaatje te ma-
ken van  http://www.kwbhofstade.be,  
http://www.kwbweerde.be, http://
www.kwblaar.be.  AZIZ, Asielzoe-
kers Integratie Zemst vertellen op  
http://www.aziz.be over hun doelstel-
lingen, activiteiten en organisatie.  

Ik ben er vast en zeker nog een deel 
vergeten, maar als dit lijstje een start 
kan zijn om zelf eens rond te sur-
fen op het net of, wie weet, uw ei-
gen stekje te beginnen, dan zijn 
wij bij de Zemstenaar al lang tevre-
den. Want ook ons vind je terug op  
http://www.dezemstenaar.com.

LaZembla webredactie
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  Garagepoorten en tuinpoorten
  Automatisatie van alle poorten
  Afsluitingen: hekwerk, hout en draad
  Toegangscontrole: parlo- en videofonie,  

    codeklavier, badgesystemen
  tuinverlichting, draadloze lichtsturing

Als verdeler van Winsol helpen wij u graag verder met:
  Rolluiken
  Sectionale poorten
  Zonneschermen
  Screens en verduisterende rolgordijnen
  Automatisatie van deze produkten

Mechelse Poort Service
Werfheide 13 – 1981 Hofstade

Tel: 0474/75.65.15 – fax: 015/20.70.98
www.mechelsepoortservice.be

mechelsepoortservice@scarlet.be
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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

David de Boeck
Brusselsesteenweg 4B - 1980 Zemst
GSM: 0496 / 69 23 58

Oud ijzer - schroot -- Koper - aluminium 
- lood - inox --Autowrakken -- Kabels --
Inboedels -- Overstock -- Faillissementen

Erik Peeters  Advocaat
Willem Geetstraat 9, 2800 Mechelen

Tel. 015 41 63 21

Fax 015 41 87 31

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

G.E.G.I. reconstrueert nauwgezet de 
veldslagen van Napoleon, met inbe-
grip van de bivakken en het leven in 
de tijd van toen. Dit gebeurt niet al-
leen in België rond Lingy en Waterloo 
- u moest eens weten waar de keizer 
overal gevochten heeft -, er zijn ook 
reconstructies van veldslagen in Aus-
terlitz (Tsjechië), Jena en Berlijn (Duits-
land), Frankrijk, enzovoort.
Via verenigingen over gans Europa 
heeft G.E.G.I. ongeveer 15.000 gepas-
sioneerde soldaten weten te recrute-
ren om aan zulke evenementen deel 
te nemen. Voor één re-enactment (het 
naspelen van een veldslag) kan het 

HoofDZetel g.e.g.i. Zoekt 
rekruten voor De genDarmerie 
van napoleon! 

ZEmST - ZOpAS wERD DOOR YvES mOERmAn, uiT DE p. bEnOiTLAAn, EEn 
niEuwE EuROpESE vZw OpgERiCHT, DE Groupement européen de Gendarme-
rie impériale, mET HOOFDZETEL in ZEmST. gEEF TOE, Groupement européen 
de Gendarmerie impériale, HET kLinkT niET ECHT FunkY, mAAR wE LiCHTEn TOE 
wAT HET inHOuDT. 

deelnemersveld oplopen tot 4.000 
gendarmen. Geen sant in eigen land 
momenteel, dus wil G.E.G.I daar iets 
aan doen. 
Als u geïnteresseerd bent in de ge-
schiedenis van die tijd, passie hebt 
voor Napoleon en zijn gendarmerie, 
of eens wilt deelnemen aan zo’n re-en-
actment, kunt u contact opnemen met 
Yves Moerman, via e-mail op ym04@
skynet.be of bellen op 0475-624224. 
Volgens de notulen en statuten dient 
gezegd dat enkel mannen zich kun-
nen inschrijven voor de gendarmerie. 
Als mevrouw persé mee wil, kan ze 
een vacature indienen bij de kantine. 

Mmm, de kantine. Een plaats 
waar u ook uw reporter wel 
eens zou kunnen vinden. Zal 
nadien ook wel een slagveld 
zijn.

Uw – waar zijn mijn  

gamellen gebleven – JMB
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Samen spelen in een professionele 
sfeer met muzikanten van alle leeftij-
den en je liefde voor muziek uiten zon-
der in een schoolse sfeer te moeten 
ondergedompeld worden, zijn slechts 
enkele van de motieven om meteen 
lid te worden van VBSO. Onder bezie-
ling van dirigent Rik Ghesquière uit 
Zemst, wil het VBSO muzikanten re-
kruteren uit de Vlaams-Brabantse mu-
ziekacademies: “We sporen conserva-
toriumstudenten uit deze regio op en 
proberen hen te motiveren zich aan te 
sluiten bij het orkest. Praktisch bestaat 
onze doelgroep vooral uit jonge mu-
sici die muziekonderwijs volgen op 
niveau hogere graad DKO. Musici die 
afgestudeerd zijn of een vergelijkbaar 
niveau bereikt hebben zijn ook wel-
kom. Er is geen leeftijdslimiet.”
Voorzitter William Blockmans: “In haast 
elke Vlaamse gemeente wordt er aan 
muziekoefening gedaan, en toch zijn 
er veel minder symfonische orkesten 
dan er harmonies of fanfares zijn. Te 

nieuw symfonieorkest in 
vlaams-BraBant (vBso) 
ZEmST – STEL, jE bEnT EEn gESCHOOLDE AmATEuR-muZikAnT En jE wiL DE 
SnAREn EEnS STRijkEn buiTEn jE wOOnkAmER… wAAR kAn jE DAn nAARTOE? 
wEL, HET pAS OpgERiCHTE vLAAmS-bRAbAnTS SYmFOniE ORkEST wiL gRAAg 
kEnniSmAkEn En ZET DE DEuREn OpEn vOOR ZOwEL jOngE ALS vOLwASSEn mu-
ZikAnTEn. 

vaak gaat de viool aan het eind van 
de academie de kist in, om er nadien 
nooit meer uit te komen. Met de op-
richting van het VBSO willen we hier 
iets aan doen. We willen amateur-mu-
zikanten uit Vlaams-Brabant kennis la-
ten maken met symfonische muziek, 
waarbij ze hun talenten kunnen ont-
plooien in een goed georganiseerd 
kader. We moedigen vernieuwing 
aan, zoals contact leggen met heden-
daagse componisten en alternatieve 
programma’s uitwerken.”

Praktische info: de repetities zijn elke 
zaterdag van 14u tot 17u in de con-
certzaal van de Gemeentelijke Aca-
demie van Zaventem. Contact en info 
op 0477 339042 bij Rik of e-mail naar 
info@artofmusic.be.
Op zondag 21 oktober wordt een 
feestconcert worden gegeven in de 
kerk van Zemst. 

 JMB

stelt ZicH voor

meYsmans J. b.v.b.a
- Grondwerken - Afbraakwerken
- Leveren van zand, teelaarde
- Nivelleren van terreinen en parkings
- Lossen en laden van schepen
- Verhuur kranen, bulls, dumpers

Brusselsesteenweg 383
1980 EPPEGEM
Tel.: 015 / 61.26.68
Fax: 015 / 61.64.75

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Tervuursesteenweg 508
1982 Elewijt
Tel. 015-61 37 91
fax 015-61 16 01
H.R.B 630 818
B.T.W. BE 464 223 489

Open

Weekdagen

  08.00u - 19.00u

Zaterdag, zon- en 

feestdagen

  09.00u - 18.00u

Rustdag donderdag

Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER
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  Guido en Ingrid trokken vorig 

jaar definitief naar Zuid-Frankrijk 

en zitten er blijkbaar goed. “Wij 

leven nog altijd in een vakantie-

roes”, lacht Ingrid. “ Vanaf het be-

gin voelden we ons hier thuis, nu 

voelen en zijn we ingeburgerd. Ze 

noemen ons nog wel “Les Belges”, 

maar spreken ons toch aan met de 

voornaam. In oktober 2006 zijn we 

gestart met de werken aan onze 

gîtes .” Ingrid en Guido zijn bereik-

baar via 00 32 466 60 20 56 of via 

guido.temmerman@wanadoo.fr  

of verbuystingrid@yahoo.com.   
(PV)   

  De verplaatsingen naar RC 

Waterloo, Mont-Saint-Guibert, 

Rixensart, Ohain en Waver-Limal  

maakten spelers en suppor-

ters van FC Eppegem met een 

autobus.  50 supporters, met 

vlaggen en toeters, zorgden 

telkens voor een enorme sfeer. 

De steun en ambiance worden 

gewaardeerd door de ploeg. 

Met dertien op vijftien en na 

de wedstrijd tegen Waver-Limal 

staat Eppegem alleen aan de 

leiding in tweede provinciale.

  Voor het derby tegen VK Weerde organiseerde VV Elewijt een late nieuwjaarsrecep-

tie voor sponsors en   gemeentebestuur. Voorzitter Luc Deheyder verwelkomde ieder-

een. Een 40-tal sponsors en de club hopen nog op een spetterende laatste periode. De 

receptie, met hapjes en een drankje, was een groot succes.

  Deze foto van de Weerdse Sint-Sebastiaansgilde waren we de lezers van 

de Zemstenaar nog schuldig. De gilde is de oudste in ons land en werd reeds 

in 1430 erkend. Tot op vandaag houdt de gilde de tradities in ere. De vereni-

ging wil in de Dorpstraat haar accommodatie uitbreiden.

  We maken het niet alle winters mee 

dat we in eigen gemeente sneeuwfoto’s 

kunnen maken. Met het huidige lente-

weer lijkt het overigens net of de win-

ter is ons ditmaal vergeten. Een reden 

te meer om dit plaatje te vereeuwigen. 

Mooi toch?
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  Reko Roller Club Zemst behaalde in het Vlaams kampioenschap skeeleren indoor negen podiumplaatsen, 

waarvan vijf eerste plaatsen.Vlnr: Paulin Lauwers (3e miniemen), Anke Vos (2e scholieren), Julie Bailly (1e minie-

men), Vicky Jacobs (2e cadetten), Kevin Bailly (1e cadetten), Stijn Desmet (1e miniemen), Arno Bailly (1e pupil-

len), Nymphe Keuleers (2e pupillen) en Ellen Van De Catsye (1e pupillen).  

  Bij het 25-jarig bestaan van 

judoteam Jigo-Tai Zemst wer-

den Freddy Thybaert (voorzit-

ter) en Mariette Van Wauwe 

(secretaris) verrast op een sur-

prise party.  Het bestuur no-

digde vrienden en kompanen 

uit Freddy’s judoloopbaan uit 

om de stichters in de bloeme-

tjes te zetten .  Eerder op de 

dag behaalden 9 van de 11 

deelnemers aan de provincia-

le kampioenschappen in Len-

nik een podiumplaats.  Freddy  

werd verkozen tot voorzitter 

van het provinciaal comité.        

  Voor het derby tegen VK Weerde organiseerde VV Elewijt een late nieuwjaarsrecep-

tie voor sponsors en   gemeentebestuur. Voorzitter Luc Deheyder verwelkomde ieder-

een. Een 40-tal sponsors en de club hopen nog op een spetterende laatste periode. De 

receptie, met hapjes en een drankje, was een groot succes.

  We maken het niet alle winters mee 

dat we in eigen gemeente sneeuwfoto’s 

kunnen maken. Met het huidige lente-

weer lijkt het overigens net of de win-

ter is ons ditmaal vergeten. Een reden 

te meer om dit plaatje te vereeuwigen. 

Mooi toch?

  De laureaten van De Blauwe Duiver Hofstade. Jean Ceulemans werd 

algemeen kampioen.
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ALGEMENE BOUWWERKEN

DE NIJS J.
B.V.B.A.

MONIESTRAAT 53 - 1981 HOFSTADE
TEL./ 015-61 01 62 - FAX/ 015-61 74 83

E-mail: denijsj@telenet.be

 

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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

NIEUW IN HET GAMMA
DWERGKONIjNEN HAMSTERS

cAVIA’S PARKIETEN KANARIES

DrankenCentrale louis niJs
Bieren en wiJnen

Graaf Cornetstraat 24
1981 Zemst - Hofstade
Tel. 015/61 11 40
Fax 015/61 79 54

 

Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

zaakvoerder

Vandereviere b.v.b.a.

Tervuursesteenweg 192-206, 1981 HOFSTADE
Tel. 015/61.13.23 - Fax 015/61.07.34 - Btw. 423.647.795

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

OnderhOud & 
plaatsen van cv, 
sanitair- & 
gasinstallaties

kasteelstraat 26 - 1982 zemst - elewijt
015 / 61.71.22 

GARAGE
Maurice

EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

vw auDi
skoDa
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De beste manier om een afspraakje met 
Heidi De Batselier (27) te versieren, is bin-
nenstappen in tavernecafé Harlekijn op 
de Elewijtsesteenweg in Eppegem. Als ze 
niet achter de micro staat, tapt Heidi daar 
letterlijk uit een ander vaatje. Samen met 
partner Tim Van Dijck staat Heidi al drie 
jaar achter de tapkraan van Harlekijn. 
Heidi De Batselier heeft het in Eppe-
gem best naar haar zin. “Hier komen de 
mensen tenminste nog eens buiten om 
een pintje te pakken. Onze klanten zijn 
meestal mensen van het dorp.”
Trots voegt Heidi daar aan toe dat de 
meesten van haar klanten ook trouwe 
muziekfans zijn. “Ook al bestaat die niet 
in concrete vorm, ik kan me geen betere 
fanclub dan mijn cliënteel voorstellen.”
Dat Heidi en haar Stiletto’s een groeien-
de muzikale reputatie hebben, weten ze 
aan de tafeltjes in de Harlekijn al langer. 

prachtzangeres
Op de website van Stiletto wordt Heidi 
voorgesteld als een ‘prachtzangeres met 
een stem als een klok’. De groep bestaat 
verder uit ‘een legertje topmuzikanten 

waarDin van Harlekijn is leaDZangeres van stiletto

EppEgEm – vOOR HEiDi DE bATSELiER gAAn HELE ZALEn pLAT. 
DE LEADZAngERES vAn DE muZikALE FORmATiE STiLETTO STOnD vO-
Rig jAAR mET HAAR gROEp LiEFST vijFTig kEER Op HET pODium. OOk 
DiT jAAR gAAT HET in SnELTREinvAART DOOR vLAAnDEREn En nEDER-
LAnD. “DAAR mOET TOCH EEn EigEn CD’TjE vAn kOmEn”, TRACHTTEn 
wE HEiDi EEn pOSiTiEF AnTwOORD TE OnTLOkkEn. de Zemstenaar 
kREEg gEEn ‘nEEn’ En gEEn ‘jA.’

en acHter

HeiDi
staat Haar mannetje

poDium
tapkraan

op

die weten waar de klepel hangt’.
Van zichzelf beweren Heidi, Carla, Jack, 
Jan en Stefan dat ze gewapend zijn met 
een gevarieerd repertoire van pop- en 
rockcovers. Daarmee spelen ze wekelijks 
podia in gans Vlaanderen en in Neder-
land plat. Als handelsmerk presenteren 
ze zowel recente hits als krachtige klas-
siekers, die ze op eigenzinnige wijze in 
de typische Stiletto-stijl smeden.
Zijn publiek vindt Stiletto op zowel 
(bruilofts)feesten, optredens als con-
certen en uiteenlopende evenemen-
ten. “We spelen en zingen voor een ge-
mengd publiek van alle leeftijden. We 
brengen muziek om op te dansen. Ons 
repertorium gaat van Anouk, U2, Metal-
lica tot de Pointer Sisters en Tina Turner. 
Kies maar uit …”, verduidelijkt Heidi. Zij is 
de enige van de band die in onze regio 
woont. De anderen hebben hun thuis in 
de Kempen en in het Antwerpse.

MusicaL
Stiletto bestaat vijftien jaar, waarvan Hei-
di er de jongste drie jaar als zangeres bij 
was. Ze zingt in zowel het Nederlands als 

het Engels.
Muzikale vorming kreeg Heidi in de mu-
ziekacademie van Londerzeel, waar ze in 
haar jeugd woonde en aan het conserva-
torium van Brussel, waar ze een musical-
opleiding volgde. Heidi De Batselier staat 
al sinds haar achtste op het podium. Ze 
maakte zich o.a. verdienstelijk in sound-
mixwedstrijden en als playbackster.
Ook al gebeurt dat niet zo vaak, toch tra-
den Heidi en haar Stiletto’s ook al enkele 
keren in Zemst op. Dat was het geval in 
de Harlekijn zelf, maar ook op de Cocktail 
Party van Tramalant, bij jeugdclub Jeppe 
en nog niet zo lang geleden bij de uitrei-
king van de sporttrofee in Hofstade.
Over eventuele plannen voor een eigen 
cd laat Heidi (voorlopig?) niets los. Dat 
Stiletto in een niet meer zo verre toe-
komst een eigen nummer in het reperto-
rium opneemt, mogen de lezers van de 
Zemstenaar al wél weten. 
Wie meer wil weten over Heidi en over 
Stiletto is welkom in taverne Harlekijn of 
gaat even op internetbezoek via www.
stilettorockband.be.

       Fons Jacobs

Heidi De Batselier staat zo-
wel achter de micro als aan 
de tap haar mannetje
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CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

ZAAL VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN,...
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS

LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

Handgebonden boeketten
Bloemstukken
Plantencreaties
Bruidswerk
Grafwerk
Groendecoraties
Seizoensartikelen
Verjaardagsfeestjes voor kinderen
Bloemschikcursussen
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De wit C.v.
VERZEKERINGSMAKELAARS
Leopoldstraat 56 - 2800 Mechelen

Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87
Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65

b.v.b.a.

Mechelsesteenweg 726
1800 Vilvoorde

Tel. 02 / 252 47 49
Fax 02 / 252 38 46

VLOER_ & MUURTEGELS
KLINKERS - LAMINAAT - PARKET

De Molensteen

 Garage 
Coloma

Jubellaan 82  2800 Mechelen
Tel. 015 430 430  -  Fax 015 430 545  -  www.vw-audi.be/coloma

ZEmST – wiE AnDERS DAn mAAikE pOLSpOEL (17) vAn REkO ROLLERCLub 
ZEmST ging in DE SpORTOASE in LEuvEn AAn DE HAAL mET DE TiTEL vAn mEEST 
bELOFTEvOLLE jOngERE vAn vLAAmS-bRAbAnT?

De atlete werd vijfmaal Europees kam-
pioen 2006, won tweemaal zilver en 
brons op de Europese kampioenschap-
pen en behaalde een vijfde en zesde 
plaats op de wereldkampioenschap-
pen bij de junioren. De duizendpoot is 
ook met de fiets actief, op de weg en in 
het veld. Op het podium van de Spor-
toase stond ze te blinken, onder meer 
naast zanger Udo, Kim Gevaert (provin-
ciale sportprijs), Sven Nys en Niels Al-
bert (cyclocross), Kate Mintiens (karate) 
en Marieke Vervoort (tri- en duathlon). 
Professor Roland Renson, de voorzit-
ter van het Sportmuseum Vlaanderen 
(Sportimonium) in het Blosodomein 
van Hofstade, won de olijfkrans.

Wat betekent deze trofee voor jou, 
Maaike?
Echt, deze prijs is voor mij heel veel 
waard. Een beloning voor al de in-
spanningen die ik doe voor deze 
prachtige sport. 
Al zeven jaar werk ik met dezelfde 
coach, Jean-Pierre Boschmans uit Ep-
pegem. De trofee krijgt een speciale 
plaats in ons salon.

Nieuwe uitdagingen?
Schaatsen en wielrennen hebben veel 
met elkaar gemeen. Ik heb het wel ge-
zien in het skeeleren. Ik ben niet uitge-
keken op mijn sport, maar wil nieuwe 
uitdagingen aangaan.

maaike polspoel 
krijgttrofee sportBelofte

vlaams-BraBant

BusHalte verscHuift
EPPEGEM – De bushalte op de Brusselsesteenweg in het centrum van Eppegem 
verschuift in de richting van Zemst. Dat biedt de wachtende reizigers een betere 
bescherming tegen regen en kou.Het bushokje werd tijdelijk verplaatst naar de 
richting van Vilvoorde voor de bouw van het appartementenblok op de hoek 
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For
Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg
472

Mechelen
(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

Normandie
Cafe

bij Jeeke
hoogstraat 27 1980 zemst

0475/60.05.58
Donderdag gesloten

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

Café
“Schoonzicht”
Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

 

Land- en Tuinbouwmachines
e-mail   joannes.verbinnen@skynet.be
web   www.proximedia.com/web/verbinnenj.html

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

Tel. 015 / 41 20 92
Fax 015 / 43 03 38

Herstellingen alle merken

in Het wielrennen 
kan ik meer Bereiken”

“skeeleren is geen 
olympiscHe sport, 

De wielersport dus?
Helemaal vanaf nul beginnen is echt 
niet nodig. Als skeelercoryfee nam ik 
vaak de fiets als trainingsmiddel. In 
het wielrennen kan ik meer bereiken. 
Ik wil aan de Olympische Spelen van 
2012 deelnemen. Omdat skeeleren 

geen Olympische sport is, zal het dus 
via een selectie voor het Belgische 
wielerteam moeten gaan. De schaat-
sen helemaal in de kast stoppen zit er 
nog niet in. Dit jaar combineer ik bei-
de sporten nog, maar skeeleren heeft 
zeker mijn voorkeur.

            JA 

van de Brusselse- en de Grimbergsesteenweg voor de bloemenwinkel. Daar is 
echter geen plaats voor een schuilhokje op het openbaar domein. De nieuwe 
bushalte komt ongeveer aan het kopieercentrum naast de antiekzaak.

    FoJ
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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
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valary 

HOFSTADE - ingE 
LEgRAnD En jAn 
bERTELS HOuDEn vAn 
kinDEREn. viER EigEn 
kinDjES kREgEn ER 
nOg EEn ADOpTiE-

Enkele jaren geleden kwam Inge in con-
tact met een pater in Kenia. Door het hoge 
sterftecijfer onder de volwassenen, door 
aids en malaria, blijven daar ontzettend 
veel wezen verdwaasd achter. Schrijnend 
zijn de toestanden waarin gezinnen met 
veel kinderen moeten overleven. 
Valary, toen 3,5 jaar oud en ondervoed, 
woonde bij haar oude tante in Bondo, 
een afgelegen gebied aan het Victori-
ameer. Valary stamt uit een gezin van 
dertien kinderen. Inge kreeg van de 
pater te horen dat Valary getest was op 
aids en dat haar papieren in orde waren. 
Drie weken nadien vertrok ze met een 
bang hart richting vliegveld Nairobi. De 
pater stond haar op te wachten. Tussen 
Inge en Valary  klikte het vanaf het eerste 
ogenblik. 
Hoe graag ze dat ook had gewild, Inge 
kon Valary niet mee naar Hofstade 

kenia
vinDt
nieuwe tHuis

uit

vier kinDjes 
in geZin Bertels 
kregen er een aDoptieZusje Bij

brengen. Vi-
s u m p r o b l e -
men stonden 
dat in de weg. 
“Maar ik kom 
terug. Ik kom 
je halen”, be-
loofde Inge 

Foto Jean Andries

Valary met mama Inge

HOFSTADE - ingE LEgRAnD En jAn bERTELS HOuDEn vAn 
kinDEREn. viER EigEn kinDjES kREgEn ER nOg EEn ADOpTiE-
ZuSjE bij. HET kEniAAnS AvOnTuuR vAn 2003, wAARbij 
ingE En jAn EEn ZELFSTAnDigE ADOpTiE REALiSEERDEn, iS 
vAnDAAg OnmOgELijk. DE ADOpTiEpROCEDuRE LOOpT nu 
vERpLiCHT viA kinD & gEZin En DE jEugDRECHTbAnk.

haar toekomstige adoptiedochter. 

Vijf Maanden
Na vijf maanden bureaucratie kreeg Inge 
het verlossende sein van de Belgische 
ambassade in Kenia. ’s Anderendaags 
stapte ze samen met Jan op het vliegtuig. 
Haar weerzien met Valary was emotio-
neel. Het meisje was intussen vier jaar en 
herinnerde zich haar nieuwe mama Inge.  
Valary had slechts beperkte aanpassings-
problemen in België. Zij had nog nooit 
een toilet of douche gezien. Op korte tijd 

sprak ze vlot Nederlands. Na de grote va-
kantie ging ze naar de  kleuterklas in Ter 
Berken te Hofstade.
“Kortom een happy end, dat de vele in-
spanningen waard is”, zegt Inge, die haar 
adoptieverhaal verwoordt in haar boek 
Een nieuwe wereld voor Valary. Het boek 
is uitgegeven door The House of Books 
en is vanaf half april in alle Standaard 
boekhandels voor de prijs van 14,9 euro 
te koop.
Inge is te bereiken op 0496/78.49.49.

          Dirk Van Roey

14 Dronken cHauffeurs
ZEMST – Van 87 chauffeurs die medio vorige maand bij een 
grootschalige actie ‘sturen onder invloed van alcohol en drugs’ 
door de politie van Kastze werden gecontroleerd, waren er 14 
positief. De politie trok het rijbewijs van één chauffeur in. An-
dere chauffeurs liepen een rijverbod van drie of zes uren op. 
3 chauffeurs werden betrapt op het rijden onder invloed van 

drugs. Zij speelden hun rijbewijs tijdelijk kwijt.
Bij de verkeersactie werden ook PV’s opgesteld voor diverse 
verkeersinbreuken en werden er 4 geseinde personen betrapt.
De politie van de zone Kastze kondigt voor de toekomst nieu-
we soortgelijke acties aan.

      FoJ
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Ons luchtvaartverleden is zonder twijfel onze 
grootste motivatie. Deze unieke roots voel je in 
elk van onze auto’s. Een Saab is helemaal rond de 
bestuurder ontworpen. Precies zoals de cockpit van 
een vliegtuig rond de piloot zit. Kom langs bij Jubel 
Motors voor een testrit en u zal meteen begrijpen 
waarom we zeggen : “Pilots Wanted”. Er is al een 
Saab vanaf €20.990 nettoprijs.*

Pilots Wanted

* SAAB 9-3 SPORT SEDAN 1.8I.

Saab Jubel Motors N.V.
Jubellaan, 88 • 2800 Mechelen

TEL. 015 43 20 00 

Saab “Test flight”
nu bij

Saab Jubel Motors nv

Brems Bouwmaterialen 
Linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63
www.bremsnv.be

 maes-Pils   JuPiler   stella   safir   wiJnen   likeuren   sterke Dranken
geschenkartikelen 

en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

Brusselsesteenweg, 71 - 1980 Zemst
Tel.: 015/61.11.22

WILLY BECQ
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Luu is het gewend 
om kilometers te ver-
slinden. Als vracht-
wagenchauffeur is hij 
wat dat betreft niet 
aan zijn proefstuk 
toe. Maar voor wat hij 
in februari heeft wil-
len presteren moet je 
toch wel wat avontu-
rierbloed in de ade-
ren hebben.

Luu net voor zijn ver-
trek: “Al heel lang den-
ken mijn vrouwtje en 
ik erover na om een 
reis te maken naar de 
appartementjes van 
mijn broer William en 
zijn vrouw Véronique 
in Gambia. Ze bleven 
maar zagen en op een 
bepaald moment heb 
ik ja gezegd, maar ik 

wEERDE - Luu mERCkx uiT HET kLEin vELD in wEERDE vERTROk Op 10 FEbRuARi vOOR 
EEn AvOnTuREnTOCHT mET EEn 14 jAAR OuDE TwEEDEHAnDSwAgEn RiCHTing gAmbiA.  
de Zemstenaar bREngT Zijn vERHAAL.

wil van zoiets altijd iets speciaals maken. 
Daarom zei ik dat ik het alleen met de wa-
gen wou doen. Mijn neef zag dat ook zit-
ten en we vonden nog een viertal andere 
mensen die wilden meegaan; we koch-
ten ons twee oude tweedehandswagens 
en nu staan we vertrekkensklaar.”

Luu’s echtgenote Sylvia: “Het avontuur 
schrikt mijn ventje niet af. Hij heeft al 
heel wat lange motorreizen en vracht-
wagentrafieken met hulpgoederen ach-
ter de rug, maar dit is toch iets unieks. Of 
hij het er heelhuids vanaf zal brengen? Ik 
heb er alle vertrouwen in. Hij slaat zich 
overal doorheen.”
De tocht van Luu en zijn kompanen leidt 

hen over land, zee en woestijn door de 
landen Frankrijk, Spanje, Marokko, Mau-
retanië en Senegal, om te eindigen in 
Gambia. Hun bagage is erop voorzien. 
Ze sleuren liters water mee, vier reserve-
banden, twee jerrycans diesel voor in ge-
val van nood en ook nogal wat materiaal 
om onderweg uit te delen (balpennen, 
lolly’s, …). Ze maken onderweg een stop 
in Sokone, het dorp in Senegal waarmee 
de gemeente Zemst een stedenband 
heeft gesmeed. 

Luu denkt de reis te kunnen afleggen 
in een dikke twee weken. Aan de grens-
overgangen van Mauretanië en Senegal 
hebben ze zelfs telkens op een volledige 

dag vertraging gere-
kend. “Hoe we voorbij 
die grensposten gaan 
geraken, dat is een 
beetje de grote onbe-
kende. Mauretanië is 
niet direct gekend als 
het meest beschaafde 
land in de regio. Des-
noods hebben we 
wel wat geschenk-
jes achter de hand 
om de grensposten 
gunstig te stemmen. 
Dat schijnt ginder de 
gewoonte te zijn. In 
Senegal mogen nor-
maliter geen wagens 
binnen van meer dan 
vijf jaar oud. Dus ook 
daar kunnen we pro-
blemen krijgen. Maar 
dat varkentje wassen 
we wel.”

In Gambia wordt Luu opgewacht door zijn 
vrouwtje en William en Véronique. Dan 
kan hij nog een weekje verpozen in de 
Kerr Seringappartementen van zijn fami-
lieleden, nabij het gekende Senegambia 
(www.kerrseringapartments.com). Hun 
voor de gelegenheid aangeschafte twee-
dehandswagen, een Volkswagen Passat 
van ’93 met meer dan 200.000 kilometer 
op de teller, hopen ze in Gambia te kun-
nen verkopen.

Als alles loopt als gepland komen Luu en 
Sylvka op 6 maart met het vliegtuig te-
rug aan in België. de Zemstenaar duimt 
voor hen.

                         Bart Coopman

luu merckx

gamBia
op avonturenreis naar !

Luu en zijn neef vertrekkensklaar
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Garage Lauwers Patrick bvba

Officiële verdeler Mitsubishi
Brusselsesteenweg 497
1980 Eppegem (Zemst)

Tel.: 02 251 94 36
Fax: 02 252 59 12
E-mail: lauwers@dealer-mitsubishi-motors.be

ZEmST – u kOn ER DE LAATSTE mAAn-
DEn niET nAAST kijkEn. HET vELDRijDEn 
mAAkT in vLAAnDEREn EEn pERiODE mEE 
vAn HOOgCOnjunCTuuR. 

Dat danken we niet alleen aan de grote 
klasse van de Vlaamse toprenners – ik 
ga ze niet opsommen, want ik krijg ru-
zie als ik eentje mis – maar ook aan de 
vele sponsors die het mogelijk maken 
dat de renners goed betaald worden. In 

gilBert BoHets 
BoegBeelD

van fiDea cross team 

Nederland staat Rabobank gekend als 
beste crossploeg en voor België is ver-
zekeringsmaatschappij Fidea de grote 
sponsor, met renners als Bart Wellens 
en wereldkampioen Erwin Vervecken in 
hun rangen. Groot was dus onze verba-
zing dat niet Wellens of Vervecken, maar 
onze eigenste Gilbert Bohets uit Zemst 
als centrale figuur in alle commercials 
fier te kijk stond. Vertel, Gilbert, waarom 
gij en geen ander? 

“Wel, in augustus 2005 kregen de werk-
nemers van Fidea de vraag of ze wens-
ten mee te doen aan de volgende re-
clamecampagne. Voorwaarden waren: 
ouder dan 50, fan van het wielrennen, 
graag gaan kijken en meedoen aan 
een fotoshoot. Zo mocht ik bij Biora-
cer wielerkledij gaan passen en wer-
den er in Lichtaart foto’s gemaakt voor 
prentkaarten en affiches. Ook de echte 
veldrijders waren erbij. Vanaf vorig sei-
zoen konden we naar de crossen gaan. 
We kregen een VIP-uitnodiging en vin-
gen de gasten op die door de sponsor 
werden uitgenodigd. Het mooie was 
dat we telkens twee VIP-pasjes kregen, 
zodat ook mijn echtgenote Chris kon 
meegaan. Zij is ook fan van de wieler-
sport. Dit crossjaar kregen we van de 
VRT de mogelijkheid om reclame te 
maken vóór en na de uitzendingen van 
de cross op Canvas. Met deze filmpjes 
werd het pas echt gezellig: rondrijden 
in een limousine, met z’n vieren in een 
jacuzzi met champagne, rondjes geven 
in een café enz. Deze commercials wer-
den vorig seizoen uitgezonden. Dit jaar 
werden de reclamefilmpjes opgenomen 
in de jachthaven van Zeebrugge. Het 
fijne is dat je alles eens beleeft vanop 
de eerste rij en kan meemaken hoe al-
les in zijn werk gaat. Als ze mij volgend 
jaar opnieuw vragen, doe ik zeker weer 
mee!”.

We zullen eens bij Yasmine horen wat zij 
van je fotoshoot vindt, oké?

   JMB 

4

Zoekertjes
Wenst u een zoekertje te plaatsen, stuur dan uw berichtje (voor de 15 e van deze maand) naar 
Jean Andries, Brusselsesteenweg 85 in 1980 Zemst of naar de Zemstenaar, Hofgrachtlaan 22, 
1981 Hofstade. Sluit 10 euro per zoekertje in.

TE kooP: Zoekt U een groot 
huis? Gebouwd in 1990. Fer-
mette stijl. Eppegem. Prijs: 
499.000 euro. 0472/65.59.29 
– 015/61.63.68

TE kP: Gehakselde maïs, 
geperst en gewikkeld in plas-
tiek. Gesch. vr. alle dieren, 
rundvee, paarden en scha-
pen. Blijft geopend ongev. 4 
à 5 weken gd. 0475/70.15.55 
– 0496/17.40.69
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Bilitis Dameskleding

Open elke dag van 13u00 uur tot 18u30
Zaterdag van 10u00 tot 12u00

en van 13u00 tot 17u30
Zondag van 13u30 tot 17u30

Dinsdag gesloten

Leuvensestw. 49
3191 Hever

015/52 03 33
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Gediplomeerde traiteur
Home - coocking

Catering

Brusselsesteenweg 139
1980 Zemst

015 – 61 78 68
0477 – 13 70 82

e-mail: info@foodenco.be
www.foodenco.be

Wij verzorgen al uw feesten 
van A tot Z

Eveneens te verkrijgen:
- Belegde broodjes

- Dagschotels
- Koude buffetten

- …

VERANDA THOMAS BVBA

Fabrikant van:
Veranda's - pergola's

Ramen - deuren
Zonweringen

Metselwerken - vloeren

Gratis:
bestek

&
voorontwerp

&
bouwaanvraag

Super-isolerende beglazing Kw 1,1
ZONDER MEERPRIJS!

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015 / 61 72 72

Thomas Import Design
Maatwerk

Teak indoor, outdoor

Loom, rotan

Badkamermeubels

Leuke koopjes 
tijdens soldenmaand

www.tidimport.be
Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61 72 40

Tervuursesteenweg 290
1981 Hofstade-Zemst 

Tel. 015/ 61 62 50

NIEUwE LENTE- EN ZOMERCOLLECTIE
Betty Barclay, rosner, Bugarri, Mcgregor, sanMartino, lecoMte

Openingsuren van maandag tot zaterdag 
van 10u tot 12u en 13u30 to 18u

Dinsdag gesloten
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Juan Maria Bollé woont nog 
maar drie jaar in zijn nieuwe 
woning met geïntegreerd ate-
lier – Atelier B – op de Zemst-
sesteenweg 137 in Hofstade. 
Daarom is hij in Zemst mis-
schien nog niet zo bekend. 
Hij nam al wel twee keer deel 
aan de kunstenaarsroute. Nu 
zijn werk via de Aldi op grote 
schaal tot in de modale huis-
kamers zal belanden, komt 
daar grote verandering in.
De 48-jarige Bollé is al twintig 
jaar als beeldend kunstenaar 
actief. Hij studeerde af aan 
het Sint-Lukas Hoger Insti-
tuut voor Beeldende Kunsten 
in Brussel en doceert aan de 
academie voor Beeldende 
Kunsten in Liedekerke.

HOFSTADE – wAREnHuiSkETEn ALDi  ZETTE in FEbRuARi REpROgRAFiEën vAn TwEE SCHiLDERijEn vAn kunSTSCHiLDER juAn mA-
RiA bOLLé uiT HOFSTADE in DE AAnbiEDing. HET gAAT Om DE wERkEn leda En Om Het uur van de wolf. DE TwEE SCHiLDERwERkEn 
wERDEn ELk in EEn OpLAgE vAn 1.750 ExEmpLAREn vAn 70 x 70 Cm. gEREpRODuCEERD. jE kAn ZE AAn 12,99 EuRO kOpEn. “EEn 
ORiginEEL SCHiLDERij kOST TOCH nOg ALTijD OngEvEER 1.300 EuRO”, vERDuiDELijkT DE kunSTEnAAR.

“Ik werd geselecteerd bij het kunstpro-
ject van Aldi en ben daar heel geluk-
kig om”, reageert de kunstenaar. “Kunst 
moet toegankelijk zijn. Hoe meer men-
sen er in contact komen met kunst, hoe 
liever ik het heb. Daarom vind ik het 
positief dat Aldi kiest voor minder be-
kende kunstenaars, omdat zij op deze 
manier meer naambekendheid kunnen 
verwerven.”

MetaMorfosen
De door Aldi geselecteerde en door Juan 
Maria Bollé gerealiseerde schilderijen ka-
deren toevallig in de tentoonstelling Me-
tamorfosen, die van 16 maart tot 29 april 
in galerij Art Depot in Rijmenam loopt. 
Het originele werk Leda zal daar te zien 
zijn.
Leda en Het uur van de wolf draaien rond 
het thema van La Belle et la Bête. Ze han-
delen over het fascinerende spel van 

aantrekken en afstoten. Beiden tonen ze 
menselijke figuren en dieren in een mo-
zaïekstructuur.
Juan Maria Bollé: “Mijn stijl ontwikkelde 
zich doorheen de jaren in deze richting. 
Ik kan niet meer schilderen vanuit één 
vlak. Ik werk altijd met splitscreens en 
met kleurenvensters. Mijn werk is sym-
bolisch geladen, maar niet zonder een 
knipoog.” Hij voegt daaraan toe dat zijn 
kunst product is van wisselwerking tus-
sen traditioneel en eigentijds schilderen. 
“Ook mijn vele reiservaringen beïnvloe-
den mijn werk. Door te reizen stoot ik op 
nieuwe invalshoeken, waaruit nieuwe 
werken ontstaan. Achter ieder werk gaat 
een verhaal schuil dat voor meerdere in-
terpretaties vatbaar is.”

hoogwaardig
Samen met werk van nog vijf andere kun-
stenaars bieden alle Aldi-warenhuizen in 

juan maria Bollé
kunstpromoot

alDi
via
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ons land de hoogwaardige reprografieën 
Leda en Het uur van de wolf van de hand 
van Juan Maria Bollé aan. Alle werken zijn 
genummerd en gehandtekend en mooi 
ingelijst. De Hofstaadse kunstenaar kon 
ons nog niet vertellen hoeveel van zijn 
reproducties de weg naar de Belgische 
huiskamers vonden. “Maar de eerste re-
acties waren veelbelovend”, weet hij. De 
verkoop loopt door tot uitputting van de 
voorraad. 
Het originele werk Leda is nog steeds 
in het bezit (maar te koop!) van de kun-
stenaar. Het uur van de wolf is kortgele-
den aangekocht door een Nederlandse 
kunstliefhebber.
Wie kennis wil maken met het werk van 
Juan Maria Bollé kan terecht in Atelier B, 
op de Zemstsesteenweg 137 in Hofsta-
de (tel-fax. 015/55.75.59) of bezoekt de 
website www.juanmariabolle.be.

Fons Jacobs



��

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

Ambachtelijk roomijs - Ovenverse pizza’s
Zuiderse gerechten - Zaaltje tot 50 pers.

www.eethuisdelente.be

 

Winterstop van 18 december 2006  
tot en met 8 februari 2007

 

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

ZEMST-BOS
Tel. 015/61 70 82

GSM 0496/55 70 82

FEESTZAAL - TRAITEUR

Zaal gratis beschikbaar met onze traiteurdienst voor:
Koffietafels - Doopfeesten - Communiefeesten - 

Familiefeesten - Huwelijksfeesten
Zaal voor 10 tot 70 personen

E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be

Fijne Franse keuken chef aan het fornuis

AMADEUS

laeremans
RAMEN BVBA

Heidestraat 97 • 1982 Weerde
tel. (015)61.19.55 • fax (015)61.81.04
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Het skeeleren maakte 
van Hilde Goovaerts 
al langer een bekende 
Zemstenaar. Haar pal-
mares is er dan ook 
naar: een wereldtitel in 
1995, zes Europese ti-
tels, goud op de World 
Games en vele natio-
nale titels. De nu 31-ja-
rige Hilde waagde het 
er vorig jaar op om het 
skeeleren te gaan com-
bineren met schaatsen.

Hilde, waarom waagt 
iemand zich op 30-ja-

HilDe goovaerts 
scHaatst skeelerten

aan De top

rige leeftijd op glad ijs?
Het schaatsen zit mij in het bloed. Ik ging 
al eens schaatsen op een 400-meter ijs-
baan in Nederland. In België is er immers 
geen enkele 400-meter ijsbaan. In 2005 
werd een compleet nieuwe ijsbaan aan-
gelegd in Breda. Van Zemst naar Breda, 
zo’n vijftig minuten met de auto, ik zei 
tegen mezelf: Hilde, dit is het moment.

Het moment om te schaatsen, maar 
hoe ben je opgemerkt?
Je gaat wekelijks een paar keer rondjes 
draaien. Er staan daar heel wat coaches 
langs de baan die op zoek zijn naar ta-
lent. Blijkbaar ging ik hard genoeg, want 
al vlug mocht ik deelnemen aan wedstrij-
den op gewestelijk vlak. Maar om echt te 
kunnen doorbreken moet je in de lande-
lijke categorie geraken. Die bestaat uit 
clubs waar slechts vier vrouwen en man-
nen deel van uit maken. Na mijn eerste 
seizoen had ik het geluk dat één van de 
vier meisjes uit mijn huidige club stopte 

met schaatsen. Ijsclub Hoolwerf Heiwer-
ken uit Eemdijk had mij opgemerkt en 
was er vlug bij om mij op te nemen.

Als Belgisch meisje trainen met drie 
Hollandse meiden, wat moeten we ons 
daar bij voorstellen?
Op zijn Hollands gezegd: “Hartstikke 
leuk, lekker samen baantjes maken.” We 
trainen met zijn vieren zo’n drie keer per 
week een uur of twee. We vormen een 
hecht team dat keihard traint, maar ook 
veel lol trapt.

Je eerste deelname aan de Open Ne-
derlandse kampioenschappen, zeg 
maar de wereldkampioenschappen, 
was meteen een succes.
Ik deed mee aan het lange afstands-
schaatsen op natuurijs in het Oosten-
rijkse Weissensee. Op gewestelijk vlak 
werd ik Belgisch kampioen. Op landelijk 
– zeg maar wereldvlak, want alle landen 
nemen hier deel – werd ik achtste op de 

ZEmST-bOS – SCHAATSEn? iS DAT niET gEwOOn LEkkER bAAnTjE gLijDEn, wAAR OnZE 
nOORDERbuREn ZO gEk Op Zijn? wij bELgEn bEgRijpEn AL DiE HOLLAnDSE HEiSA OvER DAT 
SCHAATSEn niET AL TE gOED. HiER En DAAR kEnT iEmAnD wEL SCHAATSbELg bART vELDkAmp, mAAR DAT iS mAAR EEn HALvE bELg. 
HET iS immERS nen ollander. DAAR kOmT nu vERAnDERing in. OnS LAnDjE ZAL binnEnkORT HET SCHAATSEn OnTDEkkEn En wEL 
in ZEmST. HiLDE gOOvAERTS STAAT SinDS DE OpEn nEDERLAnDSE kAmpiOEnSCHAppEn – ZEg mAAR wERELDkAmpiOEnSCHAppEn 
– STEvig HAAR vROuwTjE Op HET ijS. AFgELOpEn mAAnD wERD ZE in HET OOSTEnRijkSE wEiSSEnSEE, bij HAAR EERSTE DEELnAmE, 
pARDOES ACHTSTE Op DE 60 kiLOmETER En TwAALFDE Op DE 100 km AFSTAnDSCHAATSEn Op nATuuRijS.

60 km en op de 100 km 
twaalfde. Het was wel 
afzien geblazen, want 
deze twee wedstrij-
den stonden na elkaar 
geprogrammeerd op 
zaterdag en zondag. 
Voor  bijvoorbeeld 100 
km schaatsen op na-
tuurijs heb je gemid-
deld zo’n 3u20 nodig. 
Maar schaatsen in de 
natuur geeft een heer-
lijk gevoel.

Je hebt een voltijdse 
job als kleuterleidster. 

Hoe combineer je dat met deelnemen 
aan wereldkampioenschappen die 
veertien dagen duren en met trainin-
gen en wedstrijden? 
Ik heb een goede werkgever, die mij 
voor die periode loopbaanonderbreking 
toekent. Na mijn dagtaak skeeler ik in de 
zomer en schaats ik in de winter. Vooral 
in de winter zijn dat lange dagen. En elk 
weekend zijn er wel wedstrijden.

Wat verwacht je van volgend seizoen?
Als we kenners mogen geloven is lange af-
standsschaatsen zoals de marathon in de 
atletiek en zoals de wijn: je wordt beter met 
de jaren. Dus ik hoop zeker volgend jaar 
top vijf te halen op het wereldkampioen-
schap. Hoger mikken wordt moeilijk, want 
dan moet je het profstatuut aannemen en 
ben je bijna verplicht in Nederland te gaan 
wonen. Dan moet ik mijn job laten varen. 
Hoe mooi deze sport ook is, dat hebben 
mijn vriend en ik er niet voor over.

Piet Van Grunderbeek

Hilde Goovaerts, tijdens de wereldkampioenschappen schaatsen in het Oos-
tenrijkse Weissensee, geflankeerd door bronzen olympisch medaillewinnaar 
en schaatsbelg Bart Veldkamp en door twee van haar teamgenoten.
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Open di. t.e.m. vrijdag 9-18u30 • zaterdag 10-17u (van mei tot september: zondag 14-18u)

WWW.RMC-CLASSICS.COM

Brusselsesteenweg 156 - Zemst
Tel. 015/61 54 97

DEGELIJK AANBOD OCCASIES MET WAARBORG
ALLE MOTOREN UIT VOORRAAD LEVERBAAR
UITGEBREIDE KEUZE IN KLEDING, 
HELMEN EN ACCESSOIRES
OVERNAME, ALLE MERKEN MOGELIJK

AUTHORIZED DEALER

NIEUWE MODELLEN 2007 
VANAF NU IN ONZE SHOWROOM !
salonConDities van 1 tot 31 januari

Benny de win doet het Licht uit 
Bij de goede hoop
Benny De Win gaat de geschiedenis in als 
de laatste voorzitter van duivenvereni-
ging De Goede Hoop uit Zemst-Laar. “Wij 
zaten in Laar met dezelfde problemen 
als overal”, vertelt De Win. “Een slinkend 
ledenaantal en geen opvolging. Eind 
2006 bleven wij nog met tien man over. 
Dan vraag je je af waar je mee bezig bent. 

DuivenmaatscHappij De goeDe Hoop uit Zemst-laar verDwijnt
ZEmST - DE DuivEnSpORT mAAkT mOEiLijkE TijDEn mEE, OOk in ZEmST. nADAT EnkELE jAREn gELEDEn DuivEnmAATSCHAppij 
REDT u ZELvE uiT ZEmST-bOS ERmEE OpHiELD, HOuDT nu DE gOEDE HOOp uiT ZEmST-LAAR HET vOOR bEkEkEn. OOk bij DE DRiE 
OvERgEbLEvEn vEREnigingEn wORDT DE SpOELing Dun. TOCH bLijFT ER vOLDOEnDE EnTHOuSiASmE OvER. de Zemstenaar nAm 
pOOLSHOOgTE in DE wERELD vAn constateurs, RingEn En blauwe GescHelpten.

in ZemstDuivensport
BoertacHteruit

Mijn vrouw Mia, die het secretariaats-
werk deed, en ik besloten er dan maar 
een punt achter te zetten.” De overgeble-
ven duivenliefhebbers in Laar trokken 
naar andere verenigingen uit de buurt, 
het merendeel naar De Jonge Vlucht in 
Eppegem en De Witpen in Zemst.

neLLy de wit ziet het nog zitten
Nelly De Wit, secretaris van maatschap-

pij De Jonge Vlucht uit Eppegem, ziet 
enkele oorzaken voor het teruglopende 
ledenaantal: “Veel akkers werden in de 
loop der jaren woongebieden, waar je 
niet zomaar een duiventil mag neerplan-
ten. Zelfs grootouders melkers hebben 
het moeilijk hun kinderen en kleinkinde-
ren in de ban te brengen van onze sport.” 
Vergrijzing is ook bij De Jonge Vlucht het 
gevolg. De Win geeft sprekende cijfers 
mee: “95% van onze leden is ouder dan 
48. De helft hiervan is tussen de 70 en de 
87, de andere helft tussen de 48 en 69. 
Wij hebben één liefhebber van 27 jaar en 
één van 17. Van 1991 tot 2006 moesten 
wij wegens overlijden, gezondheidspro-
blemen en andere redenen afscheid ne-
men van ongeveer 22 liefhebbers. Van-
daag tellen wij nog 40 leden.”
Toch blijft Nelly De Wit enthousiast: “Onze 
jaarlijkse kampioenendag blijft een suc-
ces. Op onze jongste editie vorige maand, 
kregen wij het bezoek van Johan Roggen, 
al dertig jaar lang hoofdpresentator van 
de wekelijkse informatie voor duivenlief-
hebbers op Radio 1 van de VRT. Ook onze 
vrienden van FC Eppegem komen dan 
elke keer weer afgezakt. Geweldig toch, 
die wederzijdse sympathie!”
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Nelly De Wit en de duivenkampioenen van De Jonge Vlucht in Eppegem
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Tuinwerken Kristof

Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68

 PESS
MEN'S FASHION

Actuele mannenmode
Stadskledij & Casual

OPENINGSUREN
DINSDAG - VRIJDAG  09.00 - 12.30
    13.30 - 18.30
ZATERDAG DOORLOPEND 09.00 - 18.00
ZONDAG   09.30 - 12.00
MAANDAG GESLOTEN

e-mail: pess@telenet.be
www.pess.be

Brusselsesteenweg 418 - 1980 EPPEGEM
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68

Garage Verstraeten
Brusselsesteenweg 185
1980 Eppegem Zemst
Tel: 015/61.28.61
www.garageverstraeten.be

Tankstation SHELL
Brusselsestwg 197

Tanken 24/24
SMEERMIDDELEN

patrick spinoy, gefasci-
neerd door duiVen
Patrick Spinoy (48) is al meer 
dan dertig jaar duivenmelker. 
Hij is lid van De Blauwe Dui-
ver in Hofstade. Als de Spinne 
over zijn duiven begint, is hij 
niet te houden: “Fascinerend 
toch! Zo’n duif wordt 800-900 
km van hier gelost. Als je dat 
beest dan ziet thuiskomen in 
zijn kot, dat geeft elke keer 
weer een kick. Die microbe zit 
blijkbaar in mijn bloed.”
Ook Spinoy is niet blind voor 
de tanende belangstelling. “Er 
is om te beginnen weinig aan-
dacht van de media”, zoekt hij 
naar verklaringen. “En als de 
duiven dan eens in de schijn-
werpers komen, is het vaak 
met probleemtoestanden 
als doping of vogelgriep. Bo-
vendien hebben jonge gas-
ten vandaag hobbykeuzes 
genoeg. Duiven zeggen hen 
meestal niks.” 
Toch schort er volgens 
de Spinne ook iets aan 
het duivenwereldje zelf. 
“Zo’n duivenvereniging 
is niet hetzelfde als pak-
weg een voetbalclub, 
waar iedereen aan één 
zeel trekt. Duivenmel-
kers zijn elkaars con-
currenten. Vooral bij de 
ouderen zie je dat vaak. 
Als er een nieuwkomer 

opduikt, hebben ze nogal eens 
de neiging om te denken “Hela, 
die nieuwe gaat hier toch mijn 
prijsduif niet kloppen, zeker?”. 
Dat maakt het voor jongeren 
extra moeilijk om zich vlot te 
integreren. Ik maakte het on-
langs nog mee op een teer-
feest. Twee jonge duivenlief-
hebbers zaten er aan de ene 
kant van de zaal, de rest aan de 
andere kant. Tja, zo werkt het 
niet, natuurlijk. Ik probeer zo-
veel mogelijk de nieuwkomers 
op sleeptouw te nemen.”
Ook de sfeer is veranderd. 
“Vroeger was het elke zon-
dagvoormiddag feest”, lacht 
Spinoy. “Je weet hoe dat gaat: 
zet dertig, veertig venten bij 
elkaar en er moet geen teke-
ning bij. Thuis komen kort na 
de middag, het hoofd wat wa-
zig, het eten koud, enzovoort. 
Neen, dan gaat het er nu rus-
tiger aan toe. En misschien is 
dat wel beter voor iedereen.”

Paul Verdoodt

Patrick Spinoy met één van 
zijn makkers op de schouder
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Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen

Tel. 02/269 93 30 - Fax 02/269 58 05

Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en 
dakbedekking

t

t Dakvernieuwing: leien, pannen,  
kwaliteitsrofing (resitrix)

t Dakgootbekleding in PVC

t Gootreparaties

t Plaatsen van dakramen en lichtkoepels
t Gevelbekleding in diverse materialen

Dakwerken De DonDer

 

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

Philippe Jacobs woont in de Zemstse 
deelgemeente Hofstade. Dat ver-
klaart zo mogelijk nog méér waarom 
hij tevreden is dat het aanbod van de 
belbus aanslaat. De belbus reed op 
1 februari 2004 de eerste keer door 
de gemeente Zemst. Einde van vorig 
jaar bedroeg het totaal aantal gere-
gistreerde reizigers 31.173. Het ging 
van 5.160 in het eerste jaar naar een 
verdubbeling (10.096) en verder cres-
cendo (15.917) in 2006.

Philippe Jacobs: “De dienstregeling 
voorziet 5.475 ritten per jaar. Daarvan 
zijn er vorig jaar 82 % uitgevoerd. De 
belbus moet gereserveerd worden; 
als er geen reservatie is, dan rijdt hij 
niet.”

De gemiddelde bezettingsgraad van 
de belbus in Zemst is 3,54 reizigers, 
een goede score. In een belbus is er 
plaats voor 8 reizigers.

ZEmST – DE ‘bELbuS’ RijDT nu iETS mEER DAn DRiE jAAR DOOR ZEmST. in gAnS 
DiE TijD STApTEn mEER DAn 31.000 REiZigERS AAn één vAn DE 85 HALTES in 
ZEmST Op DE buS. “EEn SuCCES”, ZEgT pHiLippE jACObS, wOORDvOERDER vAn 
DE Lijn vLAAmS-bRAbAnT.

Zemstenaren die op de belbus stap-
pen, gaan meestal naar het station 
in Mechelen. Andere belangrijke 
bestemmingen zijn de Carrefour in 
Zemst maar ook Eppegem, het station 
Weerde en Weerde-Dorp.

Weerde-Dorp was een belangrijke 
bestemming sinds de buslijn 283 (Ele-
wijt-Weerde-Zemst-Mechelen) was 
afgeschaft. “Door de indienststelling 
van de buslijn 682 (Mechelen-Zemst-
Weerde-Elewijt-Perk-Luchthaven) 
zullen heel wat van deze reizigers 
opnieuw gebruik maken van de vaste 
lijn”, hoopt Philippe Jacobs.

40% van de belbusreizigers in Zemst 
stapt op dit openbaar vervoermiddel 
voor woon-schoolverkeer, 40% voor 
vrije tijd en winkelen en 20% voor 
woon-werkverkeer. De 65-plussers ne-
men ruim 26% van de verplaatsingen 
voor hun rekening.

Fons Jacobs

rijDt al Drie jaar
BelBus

Philippe Jacobs stapt aan Hofstade-kerk op de belbus. 
In Zemst kent dit transportmiddel groot succes.
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Een carport is een heel open constructie die minder licht 
weg dan een garage.
In een carport krijgen we een constante luchtcirculatie 
waardoor de wagen drooggeblazen  wordt en  
zo roestvorming geen kans krijgt.
Uw carport kan los of tegen de woning aan geplaatst wor-
den.
Alle carports worden warmbad verzinkt en gemetalliseerd 
en afgewerkt met ovengebakken polyesterpoeder.

15 jaar garantie - standaard en maatwerk

Kwai

Alle poorten en hekwerk worden standaard 
behandeld tegen roest en afgewerkt met een gecoate 

afwerklaag in een RAL-kleur naar keuze.

In onze showroom bent u van harte welkom om onze 
hekken en poorten te komen bekijken.  

Fiana

Antwerpen-P

design en kwaliteit 
voor uw veiligheid

i n fo@carpor t land .be
www.carpor t land .be

licht, lucht en … ruimte

Brusselsesteenweg 329 • B-2800 Mechelen - Tel. 015-41 41 42 • Fax 015-41 41 44
openingsuren: dinsdag - vrijdag 9-12u & 13-18u - zaterdag 10-16u - maandag & zondag gesloten 

www.metalpoort.be 
info@metalpoort.be
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