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Beste Zemstenaar,

W
eet u wat “sportelen“ is, beste lezer? Sportelen 
is een nieuw begrip, gelanceerd door het Bloso. 
“Samen van het leven en van sport genieten, dat 
is sportelen”, klinkt het bij Bloso. “Ben je de vijf-

tig voorbij en heb je geen zin meer om elke week voluit te gaan? 
Je vindt het niet zo belangrijk of je wint of verliest? Maar vind je 
het wél belangrijk dat je tijdens het sporten kunt bijkletsen met 
je vrienden? Dat er regelmatig tijd is om op adem te komen of 
een grapje te maken? Wel, dan is sportelen voor jou gemaakt!”
Sport in een light versie dus. Beetje het midden tussen écht 
sporten en zwanzen en zeveren. Kijk, daar voelen wij wel iets 
voor. Maar waarom die beperking tot vijftigplussers of tot alleen 
maar sport? Laat iederéén toch wat meer genieten van het leven! 
Weg met dat jachtig gedoe! Dus lanceerde ook de Zemstenaar 
een nieuw begrip. Wat dacht u van “werkelen”? Wij legden ons 
plan voor aan het gemeentebestuur van Zemst en daar reageer-
den zij dolenthousiast. De gemeente Zemst lanceert prompt een 
concreet initiatief. 
Inwoners van Zemst hebben voortaan het recht om één, twee, allez 
vooruit, waarom geen vijf dagen per week te gaan “werkelen”. 
Gedaan met elke dag voor een hongerloon uw nikkel af te draai-
en tot het zweet in uw schoenen staat en u een bloeddruk van 
20 heeft. Voortaan gaat dat zo: in plaats van in vers gestreken 
overhemd of plooirokje stipt in te tikken om 8.30u, komt u erdoor 
rond een uur of 11, in T-shirt en korte broek. U wuift “hoi” naar de 
baas en maakt het u meteen een beetje gemakkelijk. Teenslip-
pers uit, voeten op uw bureau, eerst even de krant lezen. Daarna 
kopje koffie drinken, wat kletsen met de collega’s en ach, waarom 
niet, twee telefoontjes beantwoorden. Maar rond een uur of 3 is 
het dan echt welletjes. “Doe-oei, tot morgen!”
Het zal niet lang duren of stress, slapeloosheid, hoge bloed-
druk en hart- en vaatziekten zijn in Zemst nog slechts een vage 
herinnering. Geeft Zemstenaars meteen ook een aanzien-
lijke korting op hun bijdragen aan de ziekteverzekering. Geen 
geringe prestatie in deze tijden van besparing. Allemaal dankzij  
de Zemstenaar. Geniet van uw ovenvers zomernummer!
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DRUKKERIJ BINST
Kerkstraat 225
1851 Humbeek
T. 02 269 50 80
F. 02 269 52 99

info@drukkerijbinst.be

Hét 
adres
voor alle kwaliteitsdrukwerk
Drukkerij Binst staat voor 

kwal i te i tsdrukwerk. Een 
team van topmedewerkers staat 
klaar om met hun kennis van 
ontwerp, drukken en afwerking, 
u als opdrachtgever, optimaal 

tevreden te stellen. Met onze 
‘Heidelberg’ persen, haarscher-
pe ogen, grote dosis vakkennis 
en extra veel plezier in ons werk, 
verzorgen wij drukwerk van 
hoogstaande kwaliteit. In elke 

denkbare oplage, naar wens 
gevouwen, gestanst, veredeld 
en/of haarscherp gevouwen. En 
dat allemaal tegen een uitste-
kende prijs/kwaliteitsverhouding 
en indien nodig ook zeer snel.

WAARDE

BON
Geldig t.e.m. april

5%
OP GELEGENHEIDS-

DRUKWERK

OP VERTOON 
VAN DEZE BON

KORTING

(1 BON PER GEZIN)
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T
weemaal per week kan je de 
clubleden en hun honden terug-
vinden ter hoogte van het pavil-
joen Zomerlust, waar de honden 

worden opgeleid tot reddingshond. 
Maar de honden mogen van de Belgi-
sche wetgeving niet worden ingezet bij 
echte reddingsoperaties. Dat geldt trou-
wens ook voor de rest van Europa, be-
halve Italië. Honden mogen immers niet 
gebruikt worden als werkkracht waarbij 
hun eigen leven in gevaar kan gebracht 
worden. In deze club gaat het enkel om 
de sport met deze waterwerkhonden. 

Duikpak aan en mee het water in
De club, Education and Working Foundati-
on of Yeodogs, heeft zijn naam te danken 
aan Koen Vanlanduyt. In het begin van de 
21ste eeuw ontsprong deze club uit een an-
dere hondenvereniging. Koen en enkele 
andere leden deelden een andere visie 
over de hondenvereniging, en zo ontston-
den de Yeodogers. Hun leden komen uit 
alle hoeken van België. Het hoofddoel van 
deze club is het opleiden van waterwerk-
honden enkel en alleen voor de sport. Ook 
wordt van elk baasje verwacht dat die, 
met een duikpak aan, mee het water in 
gaat om de proeven uit te oefenen. 
De Yeodogers trainden oorspronke-
lijk met de Newfoundlander, maar de 
Leonberger en de Landseer ECT werden 
door de KMSH (Koninklijke Maatschappij 
Sint-Hubertus, de vereniging die toeziet 

op het verbeteren van hondenrassen) 
ook toegelaten om deze discipline te 
beoefenen. Andere rassen worden bij 
deze sportdiscipline niet toegestaan! 

Een beer van een hond
De Newfoundlander is een hondenras 
afkomstig uit Newfoundland in Canada. 
Hij werd voornamelijk ingezet voor wa-
terwerk: het redden van mensen uit 
het water, het slepen van boten en het 
binnenslepen van vissersnetten. Qua 
uiterlijk heeft de hond veel weg van een 
beer, de Leonberger zou op zijn beurt ge-
kweekt zijn om op een leeuw te lijken. 
Opmerkelijk aan de Newfoundlander zijn 
de vliezen tussen de tenen. Vooraleer 
men start met de trainingen, volgen vele 
honden een gehoorzaamheidscursus. Het 

is belangrijk dat de hond zijn baasje ge-
hoorzaamt en vertrouwt! De hond moet 
ten slotte zijn baasje willen redden. 

Wedstrijdje waterwerken
Enkele weken terug vond er in het Bloso-
domein een grote internationale water-
werkwedstrijd plaats, georganiseerd door 
de Yeodogs. De nummerplaten op de 
parking lieten duidelijk de internationale 
bekendheid van de club uitschijnen. Elk 
jaar worden er trainingskampen georga-
niseerd, telkens in een ander land. Vorig 
jaar vond het plaats in België, de volgen-
de editie zal plaatsvinden in Frankrijk. Ver-
schillende Europese hondenverenigingen 
komen samen op deze trainingskampen. 
Oefeningen, wedstrijden en brevetten be-
halen staan op het programma. Maar ook 
het uitwisselen van tips en advies wat 
betreft het opleiden van hun geliefkoosd 
dier, wordt als een groot voordeel gezien. 
Op een waterwerkwedstrijd kunnen ver-
schillende brevetten behaald worden. 
Naargelang de leeftijd en het niveau van 
de hond, wordt gestreefd naar een bre-
vet A, B of C. Zhumba behaalde het A bre-
vet. Dat houdt in dat de hond een boot 
kan slepen en een surfplank halen. Het 
herhaaldelijk en intensief samenwerken 
met de honden werpt zijn vruchten af. De 
club behaalde al enkele ereprijzen waar-
onder de Challenge des Trois Frontières. 
In 2009 haalde de Yeodogers de kaap 
van 300 brevetten binnen!  

Hofstade – Patricia D. en haar hond Zhumba uit Elewijt zijn sinds één jaar lid van de hondenvereniging Yeo-
dogs. Zhumba is een prachtige rashond, een Leonberger. Onlangs haalden ze hun eerste brevet binnen. De 
Yeodogers trainen wekelijks in het water van het Bloso-domein. Patricia nam ons mee naar een training.
 Tekst: Amy Baudelet, foto’s: Jean Andries

“Waterwerken is voor ons 
en onze honden een passie, 
een sport,

een unieke band en samen-
werking tussen mens en 

Yeodogs bijten niet!
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VERANDA THOMAS
DE VERANDA BOUWER

UIT UW STREEK

015/61.72.72
Elewijtsesteenweg 114 1980 EPPEGEM

Gratis Bestek en

Bouwaanvraag

tot 30m²

Veranda’s
Pergola’s

Ramen & Deuren
Zonwering
Lichtstraten

Metselwerken
Vloeren

Volledige Afwerking
PVC - Alu - Hout

Teak - Rotan - Loom

Interieur - Tuinmeubels

Decoratie - Badkamer

WWW.tidimport.be

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015/61.72.40

Tuinwerken Kristof
 

     

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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Onderhoud en herstellingen
Alle merken - Specialiteit TOYOTA

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

Garage Sint Martinus b.v.b.a. 

Roger Van den Eynden

 

Walter De Kok
Graaf de Bailletstraat 38 - 1980 Zemst

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

walterdekok@telenet.be
Buitenschrijnwerk - Vliegramen  -  alu - pvc - hout

Zonnewering  -  Zomeractie: Zonnetenten
Gratis motor bij 3-buisschermen

Devroye, De Vetter
Accountants & Belastingconsulenten BVBA

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Hoogstraat 3
1980 Zemst

e-mail : info@devroye.be

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

6

H
et feest vindt plaats op 
het Plein van de Verdraag-
zaamheid, dat voor de ge-
legenheid omringd wordt 

door eet- en drankgelegenheden à la 
kindersmaak: van spaghetti bolognese
tot een heerlijk, reuzegroot ijsje. 
Kortom, een dag waarop de kinderen 
centraal staan en waar ze onbezorgd 
kunnen spelen en zich uitleven. 

Opvoeden... geen kinderspel!
Nieuw dit jaar is dat er ook aan 
de ouders wordt gedacht. Er staat 
dan ook een nieuwe stand rond 
opvoedingsondersteuning, waar 
ouders, grootouders en begelei-
ders van kinderen informatie krij-
gen rond verschillende opvoedings-
thema’s en waar ze terecht kunnen 
met vragen of bezorgdheden.  
Kristin De Ridder, verantwoordelijke 
van de dienst opvanggezinnen en 
één van de enthousiaste trekkers van 
dit nieuwe project, licht toe: “Ouders 
willen graag superhelden zijn. Ze 
combineren werk en gezin, willen vro-
lijke kinderen, een opgeruimd huis, 
een goede ouder en partner zijn en 
er dan nog staan voor iedereen die 
hen nodig heeft. De lat word steeds 
hoger gelegd voor ouders en kinde-
ren. Maar maakt rommel in huis jou 
een minder goede ouder? Wist je 
dat moderne ouders vier keer meer 
tijd doorbrengen met hun kinderen 
dan in de jaren zeventig? Ben je een 

minder goede ouder omdat je geen 
tijd meer hebt om koekjes te bakken 
met je kinderen? Slaat soms de twij-
fel toe… Doe ik het wel goed? Had ik 
niet beter…? Niets is zo geruststel-
lend als het besef dat je niet alleen 
bent. Het besef dat ook andere ou-
ders wel eens met hun handen in hun 
haar zitten, blunderen en soms uit 
hun sloffen schieten. Ouders zijn ook 
maar gewoon mensen met hun eigen 
zorgen en twijfels.”

Vanaf 19u worden de activiteiten 
voor de kindjes beëindigd en zijn 
de tieners aan zet…..Pleinpop, hét 
Zemstse zomerfestival, barst dan los.

Op de stand van opvoedingsonder-
steuning kun je handige‘opvoedings-
wegwijzers’ op de kop tikken. Dit 
kleine boekje geeft een overzicht 
van de verschillende organisaties 
waar ouders terecht kunnen met vra-
gen over hun kind, met onzekerheden 
of twijfels. Het boekje is nog steeds 
verkrijgbaar via de dienst Welzijn 
015/61.88.91 of via het OCMW 
015/61.87.24. 

Kinderen baas 
op Kinderhoogdag

Zemst - Voor het tweede jaar op rij, wordt er in Zemst een 
kinderhoogdag georganiseerd. 3 juli wordt een onvergete-
lijke dag voor onze koters, waarop ze kunnen deelnemen 
aan al te gekke activiteiten. Niet alleen maar kliederen en 
kladderen of zelf een liedje zingen…met vijftien verschil-
lende workshops , een waar knutselparadijs en Wally’s 
Wonderland , een heus stukje Las Vegas in Zemst, kan zelfs 
het meest veeleisende kind zijn hartje ophalen.
  Tekst: Nicole Van Erp
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Leuvensesteenweg 47 - Hever

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

Keerbergsesteenweg 6 - Haacht

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

Iedereen welkom

Brusselsesteenweg 182
1980 Zemst

7

Duidelijkheid eerst: Bart Coopman 
gaat voor Noord-Korea. Hij heeft 
daar al correspondenten die over 
hem berichten. Naar het schijnt trekt  
hij voor zijn volgende verkiezingscam-
pagne naar Afghanistan.

Piet Van Grunderbeek supportert 
voor Slowakije, want hij droomt dat 
in een verre, heel verre toekomst, 
Vlaanderen ook eens op een WK zal 
staan. Hoop doet leven.

Suzy Goovaerts haar favoriete team  
moet  ongetwijfeld Frankrijk zijn. On-
geziene ruzies aan de top en het vol-
ledig beantwoorden aan de slechte 
verwachtingen, dat smeedt stevige 
banden.  

Katia De Vreese had ook heel graag 
voor Frankrijk gekozen, maar dat 
mag niet volgens ons reglement. 
Dus gaat ze volledig voor Grieken-
land. Onlangs nog winnaar van het 
EK met stug verdedigend en conser-
vatief voetbal, dat weinigen kon be-
koren en heden daarvoor afgestraft. 
De kroniek van een aangekondigde 
dood. 

Tom Dehaene wist eerst niet dat het 
WK al bezig was, wou dan voor België 
kiezen, maar werd tenslotte door 
backbenchers ingefluisterd dat de 
Verenigde Staten wel eens de verras-

sing zou kunnen worden. Quod non.  

Bart Bogaerts gaat resoluut voor de 
groene clubs (wat Ivoorkust, snuifje 
Mexico, beetje Portugal). Hij vindt 
het vooral  zeer jammer dat er op de 
voetbalvelden  plukjes kunstgras zijn 
verwerkt. Als hij kijkt, supportert hij 
steevast voor de ploeg die achter-
staat. Zit ingebakken. 

Tim Borteel is hevige fan van Denemar-
ken, ook Europees kampioen geweest! 
Het Danish dynamite is echter al jaren 
uitgeblust en ook op dit WK  is het te 
nat, te koud of te winderig om vuur-
pijlen af te schieten. Een terugkeer in 
triomf is nog niet aan de orde.  

Zou Billy Debacker op Servië kicken? 
Ik weet het niet.

             Total football, jmb

Na de verkiezingen, 
het WK voetbal!  

Zemst – Op onze  maandelijkse redactievergadering leek het 
ons een leuk idee om  na de verkiezingen eens te polsen bij 
Katia, Piet, Tim,Tom, Bart, Billy en Suzy, onze Zemstse kan-
didaten, wat hun bevindingen waren bij de uitslag van de 
verkiezingen. Omdat we de clichés al zagen hangen en het  
WK voetbal volop onze aandacht opslorpt, hadden we zo’n 
ideetje. Nu de Belgen wéér niet mee doen, voor welk land 
zouden onze kandidaten  supporteren? Welke sjaal hangt 
rond  hun nek en welk volkslied brullen ze mee? We gissen 
en vissen het uit voor u. 

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
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Onafhankelijk verzekeringsmakelaar 
 
•		Gespecialiseerd	voor	de	particulier	en	de	KMO
•		Samenwerking	met	verschillende	verzekeraars
•		Eigen	schadebeheer
•		Een	uitgebreide	service	aan	de	beste	voorwaarden

Agentschap bank

•		Volledige	bankservice
•		Hypotheekleningen,	financieringen,	beleggingen
•		U	heeft	persoonlijk	contact	met	uw	bankier
•		Cliëntvriendelijke	openingsuren

Tervuursesteenweg	257,	1981	Hofstade	(Zemst)
		Tel	015/61.66.98		-		Fax	015/61.71.36	–	www.jsdheylen.be

Kleempoelstraat 75
1980 Zemst

+32 (0)477 40 66 27

v.c.schilderwerKen@sKynet.be

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

Alle gyprocwerken

 

     

 

Dagelijks levering 
warme maaltijden

Alle catering 
volgens uw budget

Tel.  015 41 50 70
Fax. 015 42 32 21

Zemstbaan 1
2800 Mechelen
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juwelier

 vERhuuRt hEt matERiEEl 

vOOR KaRWEi EN fEEst

Nu:  

Mechelsesteenweg 724 - 1800 Vilvoorde
Tel. 02/253.30.30 - Fax 02/253.45.65

www.alverhuur.be - info@alverhuur.be

tenten - stoelen - tafels - banken -  
borden - bestek - glazen - enz....

gazonverluchters - hakselaars - 
kliefmachines - freesmachines - enz...

Feesten:

Tuin:

Zoals geweten zijn de plannen klaar 
om dit domein om te bouwen tot een 
rusthuis.  Een idee waar menig buurt-
bewoner zijn bedenkingen bij heeft. Er 
waren rondleidingen  voorzien voor de 
90 geïnteresseerde bezoekers die zich 
op voorhand hadden ingeschreven. 
Gegidst door Freija Lauwens en Roger 
Van Kerckhoven, in groepjes van 15, 
konden velen zich verbazen over de au-
thenticiteit van dit merkwaardige huis. 
Alles staat er nog als een halve eeuw 
geleden: de kelder met waterput, rus-
tieke deuren van eind 1700, antieke 
medicijnkasten, het nog steeds her-
kenbare koetshuis, én, niet te versma-
den, de bijzondere wijnkelder. In de 
serie Meneer Doktoor, een tranche de 
vie uit Zemst. 

Stamvader was Jan Baptist De Mae-
yer, een Nielse handelaar in kolen 
en wijnen (van een verrassende com-
binatie gesproken!), wiens oudste 
zoon Pieter Alfons als dokter in Parijs 
ging wonen (circa 1908). Hij werd 
echter door de familie naar huis ge-
roepen omdat er in Zemst een dokter-
spraktijk vrij kwam. Alfons De Maeyer 
werd aldus eigenaar van de woonst, 

Opendeurdag huis De Maeyer, groot succes!
Zemst - Op zondagnamiddag 13 juni, na de 
verkiezingen (weet je nog?) konden de Zem-
stenaren een laatste keer een kijkje gaan 
nemen in het legendarische huis van De 
Maeyer aan de Brusselsesteenweg. 

verwierf zeer vlug een uitstekende reputatie 
en nam steeds het zekere voor het onzekere. 
Zo maakte hij gebruik van warmte en koude. 
Vaak stuurde hij patiënten naar de ijskelder 
van het kasteel Releghem, waar je bijna het 
hele jaar door ijs kon kopen. Hij was een spe-
cialist voor “fleurus en waterfleurus”, wat we 
nu een longontsteking noemen. Zo stak hij, 
mét resultaat, watten aan in een glas dat hij 
omgekeerd op de rug zette. Het maakt hem 
bekend tot ver over de dorpsgrenzen. 

Nadien verwierf Alfons nog bekendheid als 
“vrouwendoktoor”, maar werkelijk speciaal 
was dat zijn zuster Alice de apotheek ver-
zorgde. Bijna alle medicamenten werden aan 
huis gemaakt en opgeslagen in zijn medica-
mentenkelder. Vele bereidingen bestonden 
uit natuurlijk ingrediënten, aangelengd met 
methylalcohol. Dokter De Maeyer bleef zijn 

praktijk uitvoeren tot op hoge 
leeftijd, bijgestaan door zijn 
ongehuwde zussen en stierf in 
1961. Huis De Maeyer heeft 
geleefd! 

jmb

meubelen in-
clusief. 
Na de eerste 
wereldoorlog 
kwam de vol-
ledige familie 
De Maeyer 
zich in Zemst 
vestigen. Dok-
ter De Maeyer 
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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

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

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

 

    
        
  

  

• 
• 
• 

   

          
    

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

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

Zemstsesteenweg 87 - 1981 Hofstade (Zemst)
Tel.&Fax: 015 61 79 60 - GSM: 0476 21 81 60
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Z
at het er al in van jongs af aan,  Robby?
“Dat mag je wel zeggen. Mijn vader 
was een verwoed amateurfotograaf en 
op mijn negende sloeg de vonk over. 

We sleten vele uren samen in de donkere ka-
mer (voor de jongeren onder ons: in een niet zo 
ver verleden werd er met filmrolletjes gewerkt 
en de foto’s moesten in een donkere kamer bij 
infrarood licht worden ontwikkeld).  Toen mijn 
vader in ’89 overleed, was het plots gedaan. 
Ik behaalde een diploma A1 informatica en 
ben ook nu nog werkzaam als IT-consultant. Het 
bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en 
nu ben ik beroepsfotograaf in bijberoep.”

Is dat nog leefbaar tegenwoordig? Iedereen 
kiekt er toch op los met digitale camera’s of gsm.
“En daar is ook niks mis mee. Wel stel ik vast 
dat de kwaliteit van de foto’s vaak te wensen 
overlaat. De mensen zijn vlugger tevreden en 
zien op tegen de prijs. Een beroepsfotograaf 
werkt niet gratis natuurlijk, maar er komt dan 
ook wel wat meer bij kijken dan op een knopje 
drukken. Er is uiteraard de investering in dege-
lijk materiaal. Maar eens de foto’s gemaakt zijn, 
volgt er nog heel wat computerwerk. Kwaliteits-
werk afleveren kost nu eenmaal tijd en moeite.”

Vind jij de evolutie naar digitaal werken een 
goeie zaak?
“Toch wel. Een foto nemen op zich is niet ver-
anderd, maar de mogelijkheden om de foto’s 
te verwerken achteraf zijn oneindig veel gro-
ter. Die donkere kamer vroeger had dan wel 
zijn charme, ’t was ook een heel gedoe. Nu 
volstaan mijn bureau en een computer.  Er zijn 
wel fotografen die teruggrijpen naar film, al dan 
niet uit nostalgie.”

Welk soort opdracht doe je het liefst?
“Ik hou van afwisseling. Ik doe gelegenheids-
werk zoals huwelijken, communies of privé-
feestjes. Iets helemaal anders is dan weer 

Portret van Robby De Laet, fotograaf
Weerde - De dag van vandaag is het een fluitje van een cent geworden om 
te pas en te onpas met de compacte camera of de gsm plaatjes te schieten. 
Echte fotografen bestaan echter ook nog. Hun apparatuur is uiteraard van 
een ander kaliber, maar zelf zorgen ze door hun vakmanschap en knowhow 
voor resultaten die u en ik niet behalen. Robby De Laet (43) uit Weerde is 
fotograaf in bijberoep. Wij liepen er eens langs.

Tekst: Dirk Verdeyen, foto’s: Robby De Laet

•	Kom kort genoeg bij je onderwerp, zodat 
het onderwerp groot genoeg in beeld komt.

•	Als je een huisdier of kind fotografeert, ga 
dan door je knieën zodat je ongeveer op 
ooghoogte komt.

•	Plaats het hoofd van een persoon niet in 
het midden van het beeld maar aan de bo-
venzijde, zodat de bovenste helft van de 
foto niet enkel uit lucht bestaat.

•	Digitale fotografie heeft als voordeel dat je 
mislukte foto’s kan weggooien zonder dat 
het je iets kost. Dus durf al eens te experi-
menteren. Neem bijvoorbeeld eens een foto 
van heel laag, of van hoog (houd het foto-
toestel met gestrekte arm boven je hoofd).”

bedrijfsfotografie. Dat kan het fotograferen 
zijn van een heel gamma gebruiksartikelen 
voor een gedrukte cataloog. Een rondje ma-
ken op een bedrijf en plaatjes schieten voor 
een bedrijfsblad kan 
ook. Ik zou graag wat 
meer portretfotografie 
doen en fotoshoots, 
waar ik trouwens een 
ruimte heb voor inge-
richt.”

Doe je het ook nog 
louter voor de fun?
“Ja hoor, op verlof zeul 
ik de hele zwik mee. 
Ik lijk dan wel op een 
z w a a r b e w a p e n d e 
agent met mijn harnas 
en gordels om alles 
op te bergen. Natuur-
fotografie is heel fijn, 
al vergt het heel wat 
geduld.” 

Robby’s eenvoudige tips om de 
kwaliteit van jouw foto’s op te krikken
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Voetbaltransfers
Zemst – Onze voetbalclubs zochten en vonden spe-
lers die hun ploeg een meerwaarde kunnen bieden.

Tekst en foto’s Jean Andries

1. Carrière?
2. Waarom transfer naar deze club?
3. Sterke punten?
4. Verwachtingen van uzelf en de ploeg?

TWEEDE PROVINCIALE

FC EPPEGEM

tem in 3de klasse en nu FC Eppegem.”
2. “Ik heb er voor gekozen om het rustiger aan te doen. Waar-
om? Ik kon het niet meer opbrengen om zoveel te trainen, full 
time te werken en ook nog een gezin te hebben. Ook word 
ik dit jaar 31 en voel ik dat het niet meer zo gemakkelijk gaat 
als vroeger. Ik heb elf seizoenen in nationale gespeeld en ik 
heb mijn hoogtepunten gekend met Dender en Tubeke. Ik wil 
zeker niet gaan uitbollen, maar gewoon op een lager niveau 
gaan voetballen.”
3. “Moeilijk te zeggen over jezelf. Normaal gezien heb ik een 
neus voor doelpunten (al was ik mijn instinct vorig seizoen 
blijkbaar kwijt) en ik ben een spits, denk ik, die het moet 
hebben van zijn voetballende kwaliteiten.”
4. “Ik vermoed dat de verwachtingen van het bestuur vrij 
hoog liggen. FC Eppegem wil naar 1ste provinciale, dat heb 
ik gevoeld tijdens de onderhandelingen. Ik hoop dat we dit 
kunnen realiseren. Ik denk dat we hiervoor het potentieel 
hebben, maar dat wil natuurlijk niets zeggen. Het belangrijk-
ste wordt dat er een hecht blok staat vanaf het begin van 
het seizoen, maar daar heb ik vertrouwen in. Voor mezelf 
zou ik graag terug bepalend willen zijn voor de ploeg in de 
vorm van doelpunten, nadat ik vorig jaar een minder seizoen 
kende (ook wel door blessures).”

Bert Van Zeebroeck (29)
1. “Jeugdopleiding van 6 tot 18 jaar 
bij FC Strombeek. Nadien nog 3,5 jaar 
eerste ploeg FC Strombeek, een half 
seizoen KVW Woluwe, een seizoen 
Willebroek-Meerhof, een seizoen 
SC Grimbergen en vijf seizoenen FC 
Vilvoorde.”
2. “Na vorig jaar in Vilvoorde een sei-
zoen vol malaise te hebben meege-
maakt, wist ik al vrij vroeg dat ik op 

het einde van het seizoen zeker van club zou veranderen. 
Uiteindelijk koos ik voor FC Eppegem omdat het een zeer am-
bitieuze en sympathieke club is die toch ook, en, dat is altijd 
leuk, aardig wat supporters heeft. Bovendien kom ik in Eppe-
gem een aantal spelers tegen waarmee ik vroeger speelde 
en woon ik slechts op een kwartiertje van het terrein.”
3. “Ik denk dat ik vooral op verdedigend vlak mijn mannetje 
sta. Ik ben een polyvalente speler die op verschillende posi-
ties uitgespeeld kan worden.”
4. “Voor mezelf hoop ik gewoon op een leuk seizoen, zon-

Mark Talbut (nieuwe hoofdtrainer)
1. “Als speler KV Mechelen (1979-1984), Beerschot (1984-
1990), Germinal Ekeren (1990-1995) en La Louvière (1995-
1996). Als trainer La Louvière in 2de klasse (1996-1998), 
Strombeek in 3de klasse (1998-1999), Kapellen in 2de klas-
se (1999-2001) en Kampenhout in 1ste provinciale (2007-
2009).”
2. “FC Eppegem is een goed gestructureerde club met een zeer 
gezonde ambitie, waar ik vele gekende gezichten terugvind.”
3. “Communiceren met mijn spelersgroep, organisatie en rust 
houden in de tent.”
4. “Ik denk wel over de nodige ervaring te beschikken, onder-
meer als speler op het hoogste niveau, maar ook als trainer 
ben ik niet aan mijn proefstuk toe. Ik ben voorstander van at-
tractief, aanvallend voetbal, met veel beweging en een vlotte 
balcirculatie, dit alles zonder de noodzakelijke organisatie te 
verwaarlozen. Ik verwacht gewoon dat mijn spelers mijn manier 
van werken snel oppikken en dat we als groep vorderingen 
maken. Tweede C ken ik niet, maar dat hoeft niet meteen een 
nadeel te zijn. Wees gerust, ik zal me goed laten informeren.”

Kevin Stuckens (30)
1. “Jeugd Diegem Sp., twee seizoenen 
Diegem Sp. In 4de klasse, twee seizoe-
nen Oud-Heverlee in 3de klasse, OHL in 
3de klasse, twee seizoenen opnieuw 
Diegem Sp. In 3de klasse, Willebroek in 
3de klasse, Dender in 2de klasse en pro-
motie naar 1ste klasse, voorbereiding 
en twee competitiewedstrijden in 1ste 
klasse, dan uitgeleend aan Tubeke in 
2de  klasse, met Tubeke promotie naar 

1ste klasse via de eindronde, twee seizoenen Woluwe-Zaven-

De nieuwe trainer Mark Talbut, omringd door bestuursleden 
tijdens de voorstelling van de nieuwe spelers.
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OPENINGSUREN:

dinsdag: 9u tot 12u - 13u tot 17u
woensdag: 9 tot 12u

donderdag: 9u tot 12u - 13u tot 20u
vrijdag: 8.30u tot 12u - 13u tot 18u

zaterdag: 8u tot 15u

L i n t e r p o o r t e n l a a n  2 6 4 ,  1 9 8 0  Z e m s t   I   T .  0 1 5  6 3  6 1  9 9

De Haararchitect
K A P S A L O N
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Nationaal	en	internationaal	
transport

RONNY	DE	LAET

Vekestraat	62,	1982	ELEWIJT
GSM	0477/31.30.44

Sporthal De Waterleest

Sporthal Zemst-centrum

Water leestweg 12
1980 Eppegem

Tel .  0 15  / 61  58 90

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0477 / 83 92 15

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

digitale fotoprints 
op taarten, 
uw mooiste 

foto, tekening, 
bedrijfslogo, ...
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der blessureleed en dergelijke natuurlijk. Tweede C is niet te 
onderschatten, maar ik denk dat we met Eppegem zeker en 
vast zo hoog mogelijk moeten proberen te eindigen.”

Maarten Tordoir (25)
1. “Begonnen bij de jeugd van SC 
Keerbergen, één jaar Heist-op-den-
Berg, acht jaar KV Mechelen en een pe-
riode kernspeler van de eerste ploeg, 
vier jaar SK Londerzeel en twee jaar 
Woluwe-Zaventem.”
2. “Mijn knie speelde mij twee jaar 
parten en vier keer trainen in de week 
werd te veel. Ik zocht en vond een 
ploeg in een lagere reeks. FC Eppegem 

is een gezonde, ambitieuze club. Kevin Stuckens had al voor 
de tweede provincialer getekend en overtuigde mij. Ik denk 
dat ik de juiste keuze heb gemaakt.”
3. “Fysieke uithouding, een goede voorzet en kopbalsterk.”
4. “Een goed en blessurevrij seizoen. Ik heb in tweede pro-
vinciale nooit gespeeld maar ik vermoed dat tweede C een 
sterke reeks is. FC Eppegem is goed versterkt. Beter doen als 
vorig seizoen is de opdracht.” 

Zeger Tordoir (20)
1. “SC Keerbergen (twee jaar), KSK 
Heist (één jaar), KV Mechelen (negen 
jaar), SK Londerzeel (vier jaar).”
2. “Na een tegenvallend seizoen wil ik 
terug plezier vinden in het voetbal, ik 
ben er zeker van dat ik dat bij FC Ep-
pegem zal terugvinden.”
3. “Positiespel en tactisch inzicht.”
4. “Zoveel mogelijk spelen en plezier 
maken met het voetbal. Met de ploeg 

meestrijden voor de titel.”

Maarten De Schepper (24)
1. “KV Mechelen en Diegem Sp.”
2. “Mijn transfer naar FC Eppegem is 
hoofdzakelijk ingegeven door werk-
omstandigheden (derde klasse was 
niet meer te combineren met het 
aantal trainingen). Mijn keuze voor 
Eppegem was snel gemaakt, aange-
zien ik er een aantal oude bekenden 
tegen kom en omdat er vooral een 
sportieve uitdaging ligt (promotie 

naar hogere reeksen).”
3. “Werkkracht, mentaliteit en een goede lange bal.”
4. “Voor mezelf hoop ik op een blessurevrij seizoen, voor de 
ploeg hoop ik dat we een rol van betekenis kunnen gaan 
spelen in de kop van het klassement.”

Glenn Baetens (19)
1. “Jeugd bij FC Eppegem, Racing 
Mechelen, KV Mechelen en ploegerva-
ring bij FC Vilvoorde.”
2. “FC Eppegem is een grote familie-
club. Bij Vilvoorde kwamen er slechte 
tijden aan en de motivatie was weg. 
Ik besloot andere oorden op te zoeken. 
Al snel kwam ik bij FC Eppegem, dat al 
eerder belangstelling toonde. Nu kijk ik 
met spijt terug dat ik niet eerder ben 

gegaan. Ik heb de stap gezet en wil de verloren tijd inha-
len. Ik heb bij Eppegem vele vrienden en dat speelde een 
belangrijke rol. Eppegem is een club die werkt aan de toe-
komst, wie wil er bij zo’n ploeg niet spelen?”
3. “Het is gemakkelijker om minder goede punten op te noe-
men. Toch vind ik mijn reflexen en hoge ballen mijn sterke 
punten. Ik speel graag mee en kom gemakkelijk uit de 16 
meter, wat in het moderne voetbal belangrijk is.”
4. “Mijn verwachtingen houd ik graag voor mezelf. Toch 
wil elke speler, inclusief mezelf, zondag op het wed-
strijdformulier staan. Met de ploeg is het vrij simpel: 
het einde van het seizoen vieren met een spetterend 
kampioenfeest.”

Moussaev Raim (27) 
1. “Eerste afdeling Kazakhstan 2007-
2009, Grez-Doiceau 2009-2010.”
2. “FC Eppegem is een club met ambi-
tie, het doel is de eerste plaats.”
3. “Snelheid, technisch sterk en steeds 
honderd procent inzet zijn mijn sterkste 
punten.”
4. “Ik hoop dat we alle matchen win-
nen en ik zal er alles aan doen om mijn 
steentje bij te dragen.”

Glenn Breugelmans (19)

“Ik voel me alvast goed in 
de clubkleuren van FC Eppe-
gem. Zoveel mogelijk in de 
kern en op termijn een vaste 
waarde in de eerste ploeg.” 

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41
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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.

14168 dve  24-08-2005  09:18  Pagina 1

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.

14168 dve  24-08-2005  09:18  Pagina 1

Martelarenplein 2
1980 Eppegem
Tel. 015/34 72 36

www.derapro.be

Max. 5 vliegenramen GRATIS bij het tonen van deze advertentie

25709 Derapro  22-12-2009  11:27  Pagina 1
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DERDE PROVINCIALE

VERBROEDERING HOFSTADE
Erwin Van Halle

1. “Jeugdspeler bij FC Vilvoorde, na-
dien eerste ploeg in 2de provinciale, VK 
Weerde (2de), Crossing Elewijt (1ste), 
Kortenberg (2de) en Peutie (3de).”
2. “Door de moeilijke financiële toestand 
bij FC Vilvoorde was er nog weinig toe-
komst bij deze club. Bij Hofstade kreeg 
ik nog steeds een enorme waardering 
van de spelers en supporters. Toen de 
meeste spelers beloofden volgend sei-
zoen te blijven en anderen zouden te-
rugkeren was de link vlug gelegd. Door 

de degradatie naar derde heb ik nog lang getwijfeld maar de 
vele derby’s maken het toch aantrekkelijk.”
3. “Een jaartje vierde nationale was een enorme ervaring. Het 
was keihard werken. Als trainer deed ik ook de scouting van de 
tegenstrever en ik kreeg weinig steun van het bestuur, maar ik 
heb er veel uit geleerd. Ondanks de extrasportieve problemen 
heb ik er enorm van genoten om op dit niveau trainer te kunnen 
zijn. Samen met hulptrainer Zijlstra hebben we een zeer sterke 
terugronde gespeeld en zou het behoud een feit geweest zijn. 
De financiële perikelen beslisten daar anders over, waardoor er 
vele spelers hebben afgehaakt in de laatste vier wedstrijden.”
4. “Uit de kern een collectief systeem samenstellen om een 
zo hoog mogelijk rendement te halen. Men had me beloofd 
dat het een rustig seizoen zou worden, nu spreekt het be-
stuur al de wens uit zo vlug mogelijk te promoveren naar 
tweede provinciale. Ik denk dat we toch een belangrijke rol 
kunnen spelen en terecht ambities mogen koesteren. In de 
topdrie moet haalbaar zijn.”

Nieuwkomers: Carl Van Dessel (SK Kampenhout), Bruno 
Lociuro en Zarrouk (allebei SK Heffen), Abegig Mechmoud 

FC ZEMST SP.
Nieuwkomers: Yannick Ickmans, Yannick Jacobs, Jonas Van de 
Voorde en Ken Van den Borre (allen FC Eppegem), Sander De 
Geyter (Racing Mechelen), Wesley Aelbrecht (VV Elewijt) en 
Pieter Ghyselen (terug FC Beigem).
Uit: Barry D’Hoine en Alex Croes (allebei VK Weerde) en 
Glenn Breugelmans (FC Eppegem).
Geoffrey De Lièvre en Kevin Opdebeeck stoppen.

VV ELEWIJT
Nieuwkomers: Tim Matyn en Didier Greps (allebei SK 
Nossegem), Nicolas van het Groenewoud (RSD Jette), Tom Lam-
bers (ex-Elewijt en Sterrebeek), Kristof Schippers (FC Hever), 
Bart Buelens (SC Mechelen) en Jasper Dautzen (FC Perk).
Jeugdspelers (U21) in de kern: Kevin Pringier, Yannick Mar-
tin, Jorn Reszczynski, Vincent Haegeman, Mathias Ledeganck, 
Robin Vincken, Enzo Jordens, Jochen Vanpoeyer, Kevin Ma-
thijs, Andy Monsieur, Lars Gosselin en Joren Devisch. U17: 
Jeroen Vanpoeyer en Nico Reszcynski.
Uit: Kristof Beukelaers, Gregory Van Schoenwinkel, Michael 
Petitniot en Philippe Petitniot (allen FC Muizen), Wesley 
Aelbrecht (Zemst), Tom Bautmans (Kampenhout), Christophe 
Dedeyne (?), Yves Dossin (Eizer), Kann Aboubacar Sidiki (?), 
Sam Lesage (Eppegem), Nick Sintebin en Arno Lesage (al-
lebei Weerde), Tim Versees (Gildenteam Houtem) en Jimmy 
Philips (?). 

VK WEERDE
Nieuwkomers: Bart Ameel (SC Keerbergen), Jeroen Boone, 
Alex Croes, Jan-Pieter D’Hoore, Thomas D’Hoore, Barry 
D’Hoine, Ward Gillaerts, Ruben Goelen, Tim Vercammen 
en Wim Vervoort (allen FC Zemst), Fouad El Khattabi (SC 
Mechelen), Karim El Hajoui (FC Duffel), Arno Lesage, Nick 
Sintebin en Thomas Nauwelaers (allen KCVV Elewijt), Bert 
Pauwels (FC Eppegem).
Uit: Boubker Bouchtaoui en Youssef El Bouchtati (allebei 
Steenokkerzeel) en Stijn Van der Weegh. 

Nieuwkomers van VK Weerde v.l.n.r. Bart Ameel, Ward Gillaerts, Nick Sintebin, Bert Pauwels, 
Ruben Goelen, WimVervoort, Barry D'Hoine Arno Lesage, Alex Croes en Tim Vercammen.

(FC Peutie), Cedric Desmet 
(FC Vilvoorde), Sidi Haroun 
(Rode Verrewinkel), Pemba De 
Hertog (FC Strombeek), Bram 
De Cock (SK Reet) en Tom 
Janssens (Bonheiden).
Uit: Illias El Attabi (Boort-
meerbeek), Bram Verbist 
(HO Veltem), Tom Driessens 
en Kevin Van Aken (allebei 
Kortenberg), Tim Alleman, Tom 
Derese en Kevin Mosselmans 
(allebei FC Humbeek), Geoffrey 
Verelst (SK Kampelaar), David 
Van Deynse (FC Beigem) en 
Jerry Leemans (stopt).

Erwin Van Halle terug naar 
de club waar hij als trainer 

zijn visitekaartje af gaf.
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CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

ZAAL VOOR VERGADERINGEN
RUIME PARKING EN ZOMERTERRAS

LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

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

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

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

Café Burnout
Tervuursesteenweg 662

1982 ELEWIJT

NIEUWE UITBATER
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W
anneer begint een 
Soirée voor jullie?
Jason Valgaerts: “Dat 
hangt eigenlijk af van 

jaar tot jaar. Meestal beginnen we in 
oktober met een evaluatievergadering 
en om de maand komen we dan samen.  
Vanaf maart moet alles regelmatiger 
opgevolgd worden en is er om de twee 
weken een vergadering. Een paar jaar 
geleden hebben we een draaiboek op-
gesteld, waar eigenlijk heel de Soirée 
in opgesplitst is. Krijg je een taak, dan 
lees je in het draaiboek wat er precies 
van je verwacht wordt en hoe je dat 
het best aanpakt. Eigenlijk is het een 
routinemachine geworden.”
Ben Laloux: “De basis is inderdaad 
altijd hetzelfde, maar bepaalde min-
punten worden aangepast. Als je 
vergelijkt met tien jaar geleden, val-
len de verschillen niet echt op, pre-
cies omdat we ze beetje bij beetje 
aangepast hebben.”
Jason: “De brug, het marktje op het 
binnenplein en de namiddag. Alle-

Zilveren Soirée Tropicale 

Eppegem - De Soirée is in Eppegem en omstreken een alom 
bekend begrip. Een namiddag met workshops en een avond 
met optredens, cocktails en vooral een zuiderse sfeer. Dit 
jaar organiseert jeugdhuis De Jeppe op 10 juli 2010 voor de 
25ste keer dit salsa-evenement op de Schranshoeve. Maar 
bij een avondje plezier hoort natuurlijk heel wat organisa-
tie. En ook veranderingen zijn voor de Soirée niet onbekend.  
de Zemstenaar ging achter de schermen kijken.

Tekst: Sofie De Win, foto: Jean Andries

de Zemstenaar geeft tien duo-
kaarten weg voor Soirée Tropi-
cale op 10 juli 2010. Geïnteres-
seerd? Stuur dan een mailtje naar  
info@dezemstenaar.com.

Win een duokaart

maal kleine, voor de buitenwereld 
onzichtbare verschillen, maar voor ons 
vergt het heel wat meer organisatie.”

De organisatie mag er dan wel zijn. 
Maar wat is een Soirée Tropicale 
zonder muziek?
Ben: “De groepen die we laten komen 
worden geboekt in samenspraak met 
agentschappen. Je schrijft ze aan en 
vraagt wat ze in aanbieding hebben. 
Natuurlijk moeten we er altijd voor zor-
gen dat het in dezelfde richting gaat. 
Het is belangrijk om hiervoor iemand te 
zoeken die contacten heeft in de bran-
che, anders lukt het niet. Doordat we 
met professionele mensen werken, is de 
kwaliteit die we willen altijd aanwezig.”
Jason: “We zijn nog nooit echt ontgoo-

De soiree, al 25 jaar charme voor jong en oud.
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Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

T 015 61 66 52 - F 015 61 66 87
eddcars.eppegem@mail.be

BE 463.191.826

David de Boeck
GSM: 0496 / 69 23 58

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

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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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25 jaar Soirée Tropicale
Voor deze verjaardag hebben de 
organisatoren iets speciaals uitge-
werkt. De Soirée zal eigenlijk draai-
en. Het podium komt op het wa-
ter, de dj uit de salsaschuur krijgt 
z’n plaatsje op de wei en ook het 
marktje komt op een apart uithoek-
je. Het plein waar de oorsprong 
ligt, wordt de backstage voor ar-
tiesten. Met deze andere opstel-
ling hoopt de organisatie dat alles 
beter in elkaar gaat overvloeien. 
Dit jaar wordt er ook bijzondere 
aandacht besteed aan mensen 
met een handicap. Met steun van 
de Nationale Loterij komt er een 
speciaal podium, parkeerplaatsen 
en sanitaire voorzieningen. Het 
jeugdhuis wil zijn rol in het maat-
schappelijk belang vervullen en 
maakt het festival dus toeganke-
lijk voor iedereen. Neem zeker ook 
een kijkje op de nieuwe website  
www.dejeppe.com/soireetropicale.

cheld geweest door een salsagroep. 
Veel mensen keren ook terug en je weet 
met wie je aangenaam kan samenwer-
ken. De groepen die we laten komen 
worden geselecteerd op basis van hoe 
ze klinken, maar ook het budget speelt 
een belangrijke rol. Evenals het even-
wicht tussen oud en jong. Anders ver-
lies je een van de doelgroepen.”

Over budget gesproken, hoe zit het 
met sponsors?
Ben: “Sponsors, dat is een ander ver-
haal. In de loop der jaren hebben we 
met een aantal vaste partners iets 
opgebouwd. Meestal zijn het de lo-
kale bedrijven die een band hebben 
met het gebeuren. Je kan moeilijk elk 
jaar in het wilde weg opnieuw men-
sen aanschrijven. Er kruipt veel tijd in 
en meestal loont dat niet.”
Jason: “Ik denk ook dat we juist niet 
groot genoeg zijn om grote sponsors 
aan te trekken. We moeten het dus 
via netwerken doen.”

Een weekje opzetten, dat kruipt toch 
in je kleren?
Jason: “De opbouw is meestal wel 
plezant, het wordt pas vermoeiend 
als je ’s avonds blijft pakken voor een 
pintje. De verrassingen die er elke 
editie zijn, maken het spannend!”
Ben: “Als je de werking en afspraken 
op voorhand goed hebt opgesteld, 
dan weet je waar je naartoe gaat, 
zonder veel spanningen. Het is een 
vrij zware opbouw, vijf dagen en heel 
veel verschillende onderdelen. We 
zouden iedereen dus op dezelfde 
dag kunnen laten komen, maar dat is 
praktisch onhaalbaar. Het podium op-
bouwen neemt al een dag in beslag, 
en een elektriciteitskabelke trekken 
gaat ook niet zomaar. Het wordt alle-
maal gedragen door vrijwilligers van 
bij ons. En we zijn dus afhankelijk van 
de opkomst op de dag zelf.”
Jason: “Bovendien maakt de decoratie-
verantwoordelijke er ook elk jaar iets 
speciaals van. Je zou het jezelf makke-
lijk kunnen maken en elk keer hetzelfde 
gebruiken. Dat ergens een plaats ge-
ven en opnieuw ophangen. Nu hebben 

we een originele, exclusieve inkleding. 
Het neemt iets meer tijd in beslag, 
maar dat is zeker de moeite waard.”

Al 25 jaar lang is deze avond geëvo-
lueerd naar wat hij nu is. Doen jullie 
zo voort?
Jason: “Wie weet, het is vooral belang-
rijk om fundamentele keuzes te maken. 
Als je echt iets groot wil maken, dan 
moeten we misschien naar twee dagen 
of een ander terrein. Maar je mag niet 
vergeten dat de nodige vrijwilligers er 
ook moeten zijn. Bovendien gaat het 
de organisatie ook complexer maken 
en dat is niet zonder risico. De Soirée 
is voornamelijk een inkomst voor het 
jeugdhuis en ga je dat op het spel zet-
ten voor meer winst? De charme die de 
Soirée uitstraalt maakt het zo uniek, en 
je doet het toch opdat de bezoekers 
een leuke dag zouden hebben.”
Ben: “De Schranshoeve is in het cen-
trum van Eppegem, een ideale uit-
valsbasis dus.”

Bedankt en we zien over 25 jaar dan 
wel hoe het gelopen is.  
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Onder de   mensen

20 de Zemstenaar juli 2010 

Hoogtepunt van de schlageravond bij 
jeugdhuis Tramalant was het optreden 
van Sanne en Erik. Voor Katrien uit Zemst 
werd het een heel bijzondere avond. In juli 
trouwt zij met haar Willem uit Weerde. Haar 
vriendinnetjes verrasten Katrien met een 
onvergetelijke vrijgezellendag. Voor een 
dolenthousiast publiek nodigden Sanne en 
Eric Katrien mee op het podium voor een 
bloedstollend mooie versie van hun klas-
sieker Veel te mooi. Veel geluk vanwege  
de Zemstenaar, Katrien en Willem!

In de fundamenten van het woon- en zorghuis Ambroos in Hofstade 
werd het medaillon van Maria ingemetseld, ter bescherming van 
de bouwvakkers. Hiermee werd een jarenlange traditie vanuit het 
Convent van Bethlehem in ere gehouden. De werken zitten op sche-
ma, zodat de opening voorzien blijft tegen begin april 2011.

Yoran Van der Meiren uit Zemst vierde op 22 
mei zijn zevende verjaardag en dat werd, sa-
men met zijn schoolvrienden van De Tuimeling, 
gevierd in de speeltuin van het Bloso-domein 
van Hofstade.

Biljartclub Centrum Hofstade werd kampioen en 
dat verdient een foto in de Zemstenaar. V.l.n.r. 
Hubert Coels (winnaar Beker Monika Einfalt),  Dany 
Claus (kampioen bandstoten en winnaar Beker Ivo 
Vantroyen), Freddy De Roover (secretaris), Rikki 
Andriessens (kampioen drieband) en Wim Van 
Stappen (kampioen vrijspel en algemeen kampioen 
van de club.
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Foto’s: Jean Andries

Sien Eggers uit de bekroonde serie Van Vlees en 
Bloed bracht begin juni een bezoekje aan slagerij 
Coppens-Dirix in Zemst. André, Romy, klanten en 
fans beleefden een gezellige namiddag en wilden 
graag met Sien op de foto.

Het jaarlijkse avondvoetbal, ge-
organiseerd door basisschool 
De Pimpernel was andermaal 
een groot succes. Hun tegen-
strevers, de basisscholen uit 
Hombeek en Leest moesten zich 
van hun beste zijde tonen om 
De Pimpernel te verslaan. Op de 
foto de meisjes en de jongens 
van het vijfde en zesde leerjaar, 
die hun steentje hebben bijge-
dragen. De meisjes van De Pim-
pernel gingen aan de haal met 
de beker, de jongens eindigden 
op de tweede plaats.

Werner Cooreman en zijn vrouwtje 
Lisette vierden hun 25-jarig huwelijks-
jubileum. Het was een supergezellige 
dag met vele genodigden die zich van 
kop tot teen hadden verkleed als cow-
boy en cowgirl. Silicon Carne zorgde 
voor veel sfeer en een geweldige am-
biance. Met de lekkere en heerlijke co-
rona was het feest helemaal compleet 
tot in de vroege uurtjes. Langs deze 
weg willen Gilles en Nathalie alle men-
sen bedanken die meehielpen aan dit 
prachtig jubileum van hun ouders.
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Zowel voor bedrijf als particulier

Hoge Buizen 65
1980 Eppegem
Tel. 015 61 43 91
Fax 015 62 00 54 
GSM 0497 70 66 25
info@schoonmaakvdv.be
www.schoonmaakvdv.be 

Reinigen van glaspartijen, burelen, werkruimtes

Tapijtreiniging en vloerbehandeling

Opkuis van nieuwbouw en na verhuis

Reiniging van alle kunststoffen en metalen

Ontmossen paden, gevels en daken

Polieren van aangetast glas

Leegzuigen en reinigen van waterciternes

Interventieopkuis na overstroming of brand

GRATIS BESTEK

Nieuwe website: 

www.h6traiteurservice.be

Bezoek onze toonzaal van >350 m2
   dinsdag t/m vrijdag van 9 -17.30 h
   zaterdag van 9 - 17 h
   maandag op afspraak
Speciale voorwaarden bij afgifte van deze  
bon 

Hoge Buizen 33
1980 Eppegem

tel. 015 / 34 26 08
info@coulidoor.be
www.coulidoor.be

Voor u halen wij 
alles uit de kast!
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I
n de provincie Brabant was eind jaren 
zeventig geen wielerpiste. Om het 
rijden op de piste te stimuleren werd 
onder impuls van ereburgemeester 

Remy Merckx wielerbaan Den Reggel 
aangelegd. De wielerbaan kende da-
delijk een groot succes. Van heinde en 
verre kwam men er rondjes draaien. Den 
Reggel was immers de enige wielerpiste 
van Brabant. Talloze meetings en trai-
ningen vonden er plaats. Vorig jaar nog 
won de betreurde Frank Vandenbroucke 
voor heel veel volk de wedstrijd achter 
derny’s. Toen Willy Van Zeghbroeck be-
gin dit jaar stopte nam Luu Merckx de 
voorzitterssjerp over. Hij wil wat graag 
het levenswerk van zijn vader Remy ver-
der zetten en het pisteleven weer hele-
maal laten openbloeien.

Luu, waarom nam je deze uitdaging aan?
“Het rijden op de piste is een echte 
Vlaamse volkssport die niet mag ver-
dwijnen. Talloze vrijwilligers hebben 
zich jarenlang belangeloos ingezet 
om meetings, trainingen en opleidin-
gen te organiseren. Dat mag niet ver-
loren gaan.”

Hoe gaat de club dat aanpakken?
“Wij zijn niet bij de pakken blijven zit-
ten. De piste was dringend aan ver-
nieuwing toe. Dankzij de steun van 
de gemeente werd de toplaag van de 
wielerbaan volledig hersteld en werd 
de omgeving netjes gemaakt. Nieuwe 
borstels keren goed, we hebben heel 
wat meer liefhebbers die rondjes ko-
men draaien.”

Ruim baan voor de vernieuwde wielerbaan!
Elewijt – Wielerclub Steun der Jonge Renners uit Elewijt houdt tijdens de zomer maar liefst zeven 
meetings op de wielerbaan Den Reggel, telkens met aanvang om 18u. Kersvers voorzitter Luu 
Merckx nam dit seizoen de fakkel over van Willy Van Zeghbroeck. Luu wil het pisteleven in Elewijt 
weer meer schwung geven. Op de pas gerenoveerde wielerpiste stelde hij trots een ambitieus 
programma voor.

Tekst: Piet Van Grunderbeek, foto: Jean Andries

Het nieuwe bestuur van WSC Steun der Jonge Renners Elewijt v.l.n.r. Jan Smets, secretaris Eric Lesage, 
voorzitter Luu Merckx, Charel Van Calster, Louis Eysscher, Harry Willems en Bart Lesage.

Programma pistemeetings 2010
•	Do 1 juli om 18u: omnium aspiran-

ten 12, 13, 14 jaar
•	Do 8 juli om 18u: PK omnium nieu-

welingen, junioren en dames - jeugd
•	Do 15 juli om 18u: omnium aspiran-

ten 12, 13, 14 jaar
•	Do 29 juli om 18u: Supercup nieuwe-

lingen, junioren en dames – jeugd
•	Do 12 aug om 18u: PK omnium aspi-

ranten 12, 13, 14 jaar (open)
•	Vrij 13 aug om 18u: dernymeeting + 

interclubwedstrijd nieuwelingen

Kan iedereen terecht op de piste?
“Zeker. Je moet er alleen rekening mee 
houden dat op bepaalde tijdstippen 
trainingen van de wielerbond plaats-
vinden. Zo zijn er bondstrainingen op 
dinsdag- en donderdagavond en op 
woensdagnamiddag. Aangezien de 
piste rond het voetbalveld van KCVV 
Elewijt ligt kan het ook niet tijdens 
voetbaltrainingen.”

Wat staat er zoal op het programma 
deze zomer?
“Er zijn zeven meetings gepland tij-
dens de zomermaanden. Voor elk wat 
wils. De toegang is gratis, behalve 
voor de afsluitende wedstrijd achter 
derny’s op vrijdag 13 augustus met 
deelname van vele bekende elite-
renners met en zonder contract. Het 
is telkens weer een volksfeest op en 
rond de wielerbaan. Een aanrader 
voor iedereen!”  

Lady Amherst vlot ingeburgerd in Elewijt
Elewijt - In het vorig nummer van de Zemstenaar maakte u kennis met de verdwaalde fazant Lady Amherst, die eenzaam rond-
doolde in Elewijt. Twee lezers hebben hem inmiddels vrolijk zien rondscharrelen. Begin juni paradeerde hij in de tuin van Diego 
Cooreman aan de Tervuursesteenweg, die hem prompt filmde op zijn gsm. Ook Marc Mafranckx merkte hem op zondagmorgen 
20 juni rond 9u op tussen de Kasteelstraat en het scoutsbosje. “Hij leek mij in goede gezondheid, zijn veren blonken mooi”, 
vertelt Marc. Kijk, zo eenvoudig is inburgeren in Zemst! pv
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W
oordvoerder van KWB 
Weerde Karel Buelens 
geeft hierbij een stukje lo-
kale geschiedenisles. “Bij 

de bouw van het KWB-lokaal Ons Huis in 
1952 werd, om de prille (en lege) KWB-
kas te spijzen, gestart met de eerste 
Vlaamse Kermis, die plaats vond in de ge-
meenteschool van Weerde. De Weerdse 
jeugd kon er zich uitleven aan verschillen-
de kraampjes met traditionele spelletjes. 
Toppers waren Eendjes Vissen, Potten van 

gebrek verhuisden de festiviteiten in 1970 
naar een grote tent in de Damstraat, schuin 
tegenover de gemeenteschool. De Weerd-
se Zomerfeesten waren geboren.

De locatie werd door de jaren heen nog 
verschillende keren gewijzigd. In 1992 
verhuisden ze naar het plein van de 
Chirojongens aan hun lokalen, om ten slot-
te hun huidige stek te vinden op het speel-
veld van de Chirojongens in het Ketelveld.
Aan de formule van de feesten werd er 

door de jaren heen voortdurend gesleu-
teld om up to date te blijven. En met suc-
ces, de Zomerfeesten zijn nog steeds het 
hoogtepunt van het KWB-werkjaar. En 
dan is er nog een belangrijke constante 
bij de Zomerfeesten, die van in den be-
ginne aanwezig was….: de Zeeuwse 
mosselen. We gaan er prat op dat we 
elk jaar opnieuw de lekkerste mosselen 
serveren aan een democratische prijs. 
Ons mosselrestaurant is dan ook bekend 
in de wijde omtrek van Weerde.” 

Veertig jaar zomerfeesten bij KWB Weerde
Weerde - Naar jaarlijkse gewoonte gaat Weerde en omstreken uit de bol tijdens de Zomerfees-
ten. Op 16, 17 en 18 juli is het weer zover. Maar dit jaar  krijgt het evenement extra kleur: de 
Zomerfeesten blazen veertig kaarsjes uit. Tijd voor een terugblik, vond de Zemstenaar.
     Tekst: Paul Verdoodt, foto: Jean Andries

 

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS
TUINHOUT
CARPORTS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERD AANNEMER

www.betonvandijck.be

de Plank, Vliegend Wiel en de snel-
tombola. Om de innerlijke mens te 
spijzen was er friet met mosselen 
of schep te krijgen. Voor de dorsti-
gen werd er  in de “bar” naast de 
gewone pint een Dort, een Pale-
Ale of een trappist geschonken.

In 1953 verhuisde de Vlaamse 
Kermis naar het splinternieuwe 
lokaal Ons Huis dat op zondag-
avond onmiddellijk dienst deed 
als balzaal. Op maandag werd 
de Vlaamse Kermis op traditio-
nele wijze afgesloten met wip-
schieten naar de liggende wip.  

Wegens het groeiende succes en 
het ermee gepaard gaande plaats-

de Zemstenaar juli 2010 
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geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

maEs-Pils   JuPilER   stElla   safiR   WiJNEN   liKEuREN   stERKE DRaNKEN

 UITVAARTZORG
Anthony Verheyden B.V.B.A.

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

Brusselsesteenweg 47 - 1980 Zemst

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

website: www.uitvaartzorg-verheyden.be

Uitvaartverzorging in groot Zemst
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TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT DE LAET bvba

ZAAKVOERDER LUC DE LAET

TEL.: 015 61 13 51 - Fax: 015 61 06 58 - GSM: 0475 71 27 50
RPR BRUSSEL - BTW BE 0464.209.237

TRANSPORT DE LAET bvbaTRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT DE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAETDE LAET bvbabvbabvbabvbabvbabvbabvbaTRANSPORT DE LAET bvba
TERVUURSESTEENWEG 668 - B-1982 ZEMST-ELEWIJT

www.tuinenvanvlasselaer.be

	  
	  
	  

Professionele	  IT	  diensten	  voor	  zelfstandigen,	  vrije	  beroepen	  en	  KMO	  
	  

Portael-‐IT	  BVBA	  	  -‐	  	  Kreupelstraat	  37	  	  -‐	  	  1980	  Eppegem	  
0475/53.92.89	  	  -‐	  	  info@portael-‐it.be	  	  -‐	  www.portael-‐it.be	  	  	  

	  
Ontwerp	   &	   implementatie	   van	   netwerken,	   IT	   advies	   en	   support,	   databeveiliging,	   back-‐up	   oplossingen,	   periodiek	   &	   preventief	  
onderhoud,	  security	  analyse,	  systeemherstel,	  herinstallaties,	  leveren	  van	  hard-‐	  en	  software,	  	  …kortom	  uw	  uniek	  IT	  aanspreekpunt	  

Hier adverteren ?
Contacteer Jean Andries
via 015/61.10.06,
0475/42.02.76
of adverteren.dz@gmail.com

zemstenaar juli WERKDOCUMENT.indd   26 24/06/2010   23:57:39



27de Zemstenaar juli 2010 

G
oed gedocumenteerd met 
geschiedenisboeken en 
een knipselmap wacht Nico 
mij op. Nog voor ik hem iets 

kan vragen, begint hij al enthousiast te 
vertellen over zijn passie voor geschie-
denis en zijn liefde voor stripverhalen 
die te maken hebben met geschiedenis  
(De Rode Ridder, Bakelant, De Reizen 
van Alex). Bovendien waagt hij het om 
aan mij de eerste vraag te stellen. De 
omgekeerde wereld zowaar… Meteen 
een strikvraag, zo blijkt, want uw repor-
ter in kwestie – geboren en getogen 
Zemstenaar – moet het antwoord schul-
dig blijven op de vraag: “Hoeveel kaste-
len telt Groot Zemst?” Negen, zo blijkt. 
Zo, weer iets bijgeleerd (en u, geachte 
lezer, wellicht ook)! Ik wil niet nog een 
blauwtje lopen en maak Nico duidelijk 
dat ik de vragensteller van dienst ben!

Lang leve maandagochtend
Nico, toen ik jou in een filmpje op 

YouTube bezig zag, kreeg ik haast 
koude rillingen. Maar jou doet het 
kennelijk niets, met restanten van 
onze voorouders bezig zijn. Of vergis 
ik mij?
“Neen Alex. Ik vind het ontzettend 
leuk en ik ben ook blij dat ik het kan 
doen. Je moet weten dat ik normali-
ter in het Krea-atelier van het dag-
centrum van Ons Tehuis Brabant in 
Kampenhout actief ben. Eind vorig 
jaar kreeg ik te horen dat mij één dag 
per week ‘begeleid werken’ werd 
toegestaan. En omdat het zo mee-
viel, kreeg ik vanaf juni de kans op 
twee dagen per week. Het is dus een 
unieke mogelijkheid om iets te doen 
waar ik van hou, want alles wat met 
het verleden te maken heeft, boeit 
mij enorm. Mensen, dieren, meube-
len, voorwerpen… ik wil er alles over 
weten. Dat wist ook Lut, mijn bege-
leidster. En van het één kwam het 
ander. Maandag en dinsdag ben ik 

er nu aan de slag. De meeste men-
sen zien op tegen het begin van een 
nieuwe werkweek. Maar ik niet. Het 
kan voor mij niet rap genoeg maan-
dagochtend zijn!”

Vertel me eens iets meer over die 
skeletten, Nico. Waar komen ze van-
daan en waaruit bestaat jouw taak 
precies? 
“Momenteel is de Wollemarkt één 
grote werf. Men gaat er een mooi 
plein met bomen aanleggen en ook 
een ondergrondse parking bouwen. 
Maar eerst moeten alle overblijfse-
len van het vroegere Sint-Rombouts-
kerkhof oordeelkundig opgeruimd 
worden. En dat doet de archeologi-
sche dienst van Mechelen nog tot 
november van dit jaar (nvdr: het is 
trouwens de grootste Belgische site 
inzake kerkhofarcheologie).  Er lig-
gen daar honderden skeletten, soms 
nog vrij intact in hun – al of niet goed 

Skeletten wassen, 
een job als 

(g)een ander

Zemst – Wie in Mechelen door den 
Botaniek wandelt, ontmoet er door-
gaans weinig Zemstenaars. Behalve 
wanneer je naar theater ’t Arsenaal 
gaat, of tijdens de zomer met Parkpop. 
Maar dat is buiten de 32-jarige Zemste-
naar Nico Lepage gerekend. Gedurende 
twee volle dagen per week kan je hem 
er aantreffen in het atelier van de dienst 
Archeologie van de stad Mechelen. Met 
zorg en toewijding hanteert en vertroe-
telt hij er menselijke botten. Hij borstelt 
ze schoon en wast ze, alsof het om zijn 
eigen beenderen ging. Toch een wat 
bizarre bezigheid vond de Zemstenaar. 
Reden genoeg dus om het aan Nico zelf 
te vragen.

Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries

Nico Lepage: “Wat ik het liefst heb, zijn schedels, ook al zijn ze soms raar.”
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DE Wit C.v.
VERZEKERINGSMAKELAARS

Leopoldstraat 83 - 2800 Mechelen
Tel. 015 / 43 38 99 - Fax 015 / 43 38 87
Privé: Stationslaan 27 - Zemst - 015/62 00 65

ma - vrij 6u30 tot 18u30
za 9u tot 16u
zo gesloten

Stijn Streuvelslaan 2A
1980 Eppegem
015/61 08 88

Humbeeksebaan 186
1980 Zemst

015/34.64.19

Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Rioleringswerken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen
ONtstOPPiNGsWERKEN

GEERT LUYCX
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bewaarde – kist. Omwille van de 
tijdsdruk worden de archeologen 
momenteel geholpen door studen-
ten; er zijn er zelfs uit Nederland, 
Engeland en Ierland (nvdr: Sint-
Rombouts was een bisschop uit 
Dublin die hier in de 9de eeuw het 
katholieke geloof kwam verkondi-
gen). Ze gaan omzichtig te werk: 
ze nemen foto’s, meten alles op, 

ook al zijn ze soms raar. Ge kunt 
u daar soms bijna het gezicht van 
die persoon bij voorstellen. Waar ik 
echt niet van hou, zijn schedels van 
kindjes…
Dan denk ik aan Dutroux … (Nico 
wordt er even stil bij). Soms ge-
beurt het zelfs dat kindjes samen 
met hun mama begraven waren; 
dat kan te maken gehad hebben 

“Sommige van de skeletten waar ik mee werk 
zijn meer dan 800 jaar oud.”

met perioden van epidemies en 
ziekten”.

Een skelet adopteren
Nico vertelt gepassioneerd voort, 
zonder dat ik een vraag hoef te stel-
len. Wel gemakkelijk voor mij… Hij 
toont ook fier de foto met beschrij-
ving van het skelet waarvan hij het 
peterschap heeft verworven.

Hoezo, peterschap?
“Jaja. Ik ben peter van een skelet. 
Voor 15 euro kan iedereen die het 
wil peter of meter worden van een 
skelet. Als je het ook wilt doen, moet 
je op 19 september – de autovrije 
zondag -  maar eens naar de Open 
Sleuven-dag komen. Dat zal zeker de 
moeite zijn!”

Tof Nico, ik kom beslist. Bedankt voor 
het interview en geef uw skeletten 
maar een goed badje! 

noteren een heleboel gegevens, 
kennen nummers toe en stoppen 
alles in plastic zakken (1 skelet per 
zak). Een bestelwagen brengt ze 
naar het atelier in de Kruidtuin. En 
dan mag ik eraan beginnen: netjes 
afborstelen en wassen tot er geen 
vuiltje meer aan kleeft. Nadien 
rangschik ik ze netjes in schuiven 
of op rekken, zodat ze goed kun-
nen drogen.”

Je doet dat met je blote handen; ben 
je er nooit vies van? Of krijg je soms 
geen nare dromen nadien?
(Nico’s pretoogjes glunderen!)  
“Maar neen, Alex. Da’s wel alle-
maal van mensen die al lang dood 
zijn, hoor! De skeletten dateren 
van uit de Middeleeuwen; som-
mige zijn zelfs meer dan 800 jaar 
oud! Van 1134 tot 1235 was die 
plaats trouwens het enige kerkhof 
van Mechelen.
Wat ik het liefst heb, zijn schedels, 
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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

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

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

GSM 0475/869 163

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959
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Een paar weken terug ging ik wande-
len langs de Leuvense Vaart. Groot 
was mijn verbazing toen ik zag dat 
de Ambroosbrug volledig ingepakt 
was. Eerst dacht ik dat hier Christo 
Javacheff aan ’t werk was, de Bul-
gaarse kunstenaar die bekend staat 
voor het inpakken van grote ge-
bouwen. Zo heeft die o.a. ook het 
Rijksdaggebouw in Berlijn volledig 
in witte doeken ingepakt. Maar het 
waren andere kunstenaars, namelijk 
schilders. De 62 meter lange, stalen 
spoorwegbrug uit 1905 had dringend 
een onderhoudsbeurt nodig. 

Werfleider Jokke Van de Velde wist me 
te vertellen dat de volledige brug ge-
zandstraald werd en omdat er vroeger 
lood in de gebruikte verf zat, moest 
het stof opgevangen worden. Vandaar 

de doeken en een serieuze afzuigin-
stallatie. Het metaal van de brug zag 
er volgens Jokke nog goed uit, maar 
veel klinknagels zijn aan vervanging 
toe. Dit werk moet eerst gebeuren 
voor Jokke de brug in een nieuwe 
grijze kleur kan steken. Tot nu toe zijn 
er al zo’n 2.000 slechte verbindingen 
geteld en als je weet dat men er maar 
30 à 40 per dag kan vervangen, zal de 
brug nog een tijdje ingepakt blijven.
Pittig detail: Jokke en zijn ploeg moe-
ten steeds na een zandstraalklus, 
waar lood mee gemoeid is, naar het 
ziekenhuis voor een bloedonderzoek. 
Wanneer blijkt dat het loodgehalte 
in hun bloed te hoog is, gaan ze aan 
een baxter voor een bloedzuivering. 
En toch is er voor Jokke geen betere 
job dan deze.

JDH, foto JA

Ambroosbrug in een nieuw kleedje
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N
o murder, no crime, no smok-
ing guns, just fun. Heel veel 
fun! Geen Al Swearengen, 
Trixie of Calamity Jane hier. 

Dan maar een babbel met locals Danny 
Van  Hespelgem en Corina Schoreels, 
respectievelijk voorzitter en lesgeefster 
van de Zemstse line dance groep The 
Blue Sky Dancers. Uw reporter kwam, 
zag (dat het goed was) en genoot (met 
volle teugen). Hoe kan het ook anders, 
aan de zijde van Corina?

Optreden met een eigen countryzanger
Johnny Cash weerklinkt door de boxen. 
Op de dansvloer staan ze met zo’n 40, 
netjes in rijen opgesteld.  Met een 
geduld dat Michel Preud’homme to-
taal ongekend is, probeert Corina een 
nieuwe combinatie danspasjes aan te 
leren. Geen stress te bespeuren hier, 
alleen puur plezier. Maar toch parelt het 
zweet van onder haar hoed.

Corina: “Sinds twee jaar vinden we hier, 
bij Jeeke, in het zaaltje achter café Nor-
mandie, onze vaste stek. Elke dinsdag- 
en vrijdagavond komen we samen om 
te line dancen. En dat het aanstekelijk 
werkt, bewijst het steeds groeiend 
aantal leden. Momenteel zijn we met 
92, waarvan zo’n 84 dansers.”

Voor The Blue Sky Dancers 
schijnt de zon altijd

Zemst – Dinsdagavond, de Bo-
venweg achter café Norman-
die… De zon gaat langzaam 
onder. Het eerste duister valt. 
Auto’s stoppen. Mannen met 
Stetson-hoeden stappen uit. 
Vergezeld van heupwiegende 
dames met lange rokken. De 
hakken van stevige cowboy-
boots klakken op het asfalt. 
Deadwood aan de Zenne? 
Nieuwsgierig als hij is, trok 
de Zemstenaar  zijn stoutste 
jeans aan, rechtte zijn kraag 
en sloop ongemerkt mee bin-
nen door de saloondeuren, en 
kwam terecht… in een zonnig 
walhalla van country-muziek  
en line-dancing.

Tekst: Alex Lauwens; foto: Jean Andries

Samen met Myriam Steurs getroost 
Corina zich de moeite om geschikte 
nummers – bijna uitsluitend country - te 
zoeken, te downloaden en aan te leren. 

Corina: “Hoewel het allemaal eenvoud-
ig lijkt, komt het er op aan iedereen 
gelijk en met dezelfde bewegingen op 
dezelfde maat te laten dansen, zodat het 
een harmonieus geheel vormt. De basis-
passen komen in elke dans terug, maar 
telkens in een andere volgorde. Het is 
natuurlijk een kwestie van alles goed te 
onthouden. Want één misstapje en je valt 
uit de toon. Letterlijk en figuurlijk.”

Als lid van de Belgian Terry’s Texas 
Rangers Confederation, staat deze 
Zemstse line dance-groep open voor 
iedereen. Vrouwen en mannen van alle 
leeftijden, zelfs kinderen, zijn welkom. 

Corina: “We hebben ook verschillende 
niveaus: beginners, gevorderden en de 
echte topdansers, die vaak hun kunnen 
tonen op bals en andere grote gelegen-
heden. We hebben zelfs rodeorijders 
voor op festivals. En in de weekends 
treden we geregeld op met onze eigen 
countryzanger Guy Finel. We zijn dan 
met zo’n 30 à 40 dansers en toeren 
door heel Vlaanderen. Je kan ons vaak 
aan het werk zien aan zee en in de rest 
van West-Vlaanderen, maar even goed 
in Gent en Antwerpen.”

Kleren rechtstreeks uit de States
Voor wie er zit op te kijken, kan line 
dancing na een tijdje eentonig lijken  

Doch dat is het allerminst. De afwis-
seling wordt gebracht door het kop-
peldansen, waarbij twee partners in een 
cirkel dansen. En dan hebben we het 
nog niet gehad over de prachtige kledij!

Danny: “De kleren maken het tot een 
mooi geheel. Echte old time-kledij, uit 
de jaren 1800. Zeer herkenbaar voor 
de heren, maar ook erg sierlijk voor 
de dames. Zo een beetje saloon lady-
achtig. Deze kleren laten we zelfs spe-
ciaal overkomen uit de States.”

Jaarlijks houden The Blue Sky Dancers 
hun bal. Ook dit jaar was het weer een 
enorm succes. 

Danny: “Eind april waren we met zo’n 
600 man samen in zaal Prins Leopold 
hier in Zemst. Het is dan telkens één 
groot dansfeest.  Mooi om zien. En 
hoewel de mannen een pistool in de 
holster dragen, is er geen greintje ge-
weld. En we zijn zeker niet luidruchtig, 
of berokkenen geen overlast aan de 
buren. Wij amuseren ons gewoon ge-
weldig!”

Dat het de Blue Sky Dancers menens is, 
bewijst het feit dat zij zelfs hun eigen 
plancher hebben, een houten dansvloer 
van 8m bij 9m, die zij meebrengen in-
dien nodig. En die zelfs te huur is. Aan 
ambitie ontbreekt het hen evenmin. Zo 
dromen zij luidop van een festival, dat 
ze over uiterlijk 5 jaar willen organiseren.
Corina en Danny, wij noteren dat nu al 
in onze agenda. Good luck! 

Com’on, let’s dance!
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Op zo’n spraakmakend initiatief mocht de Zemstenaar uiteraard niet ontbreken. Maar dit is een deftig magazine, dus pittige 
details over het verdere verloop van de avond zult u in deze kolommen niet vinden. De rechten hiervoor zijn trouwens voor 
grof geld doorverkocht aan Das Bild en The Sun. U zal het moeten stellen met deze leuke sfeerbeelden van twee generaties 
vrolijke Fransen.

Vaders en zonen samen uit de bol in jeugdclub Tramalant
Zemst – Generatiekloof? Nooit van gehoord, 
zeggen ze in Zemst. Jeugdclub Tramalant lever-
de het zuiverste bewijs en organiseerde haar 
eerste Vader – Zoonavond. U leest het goed: de 
jonge flurken nodigden hun ouwe knakkers uit 
voor een leuke avond samen. “Make the old man 
proud”, zo klonk het op de affiches. Geen groots 
programma, niet te veel gedoe, gewoon een ge-
zellige tijd met z’n allen. Pijltje gooien, nagelke 
kloppen, pintje drinken, beetje zeveren, u kent 
dat soort dingen. 

Tekst: Paul Verdoodt, foto’s: Fiene Jacquemin
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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 140 personen

E-mail: traiteur.amadeus@skynet.be
Maandag en donderdag gesloten

Fijne Franse keuken Chef aan het fornuis

AMADEUS

accountancy koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

Martelarenplein 3  Tel  015/61.52.99
1980 Eppegem  Fax 015/61.73.93

raoul.koekoekx@skynet.be

 

Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Wij zijn verhuisd naar nr 206 !

 

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

 

Maurice
EPPEGEM

015 / 6114 42
VERKOOP

NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

vW auDi
sKODa

GARAGE

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

320
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Land- en Tuinbouwmachines
e-mail   joannes.verbinnen@skynet.be
web   www.grasmaaiersverbinnen.be

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

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

Herstellingen alle merken

WWW.WASSERIJDROOGKUISPRISMA.BE

OOK WIJ AANVAARDEN DIENSTENCHEqUES 
VOOR AL UW STRIJKWERK

Toonpark:
Leuvensesteenweg 219 

3190 Boortmeerbeek
tel: 015 511 411
fax: 015 411 511

gsm: 0476 72 52 55
info@metallooks.be

Openingsuren:
woe & vrij: 13u - 18u

zat: 10u - 17u
Elke eerste zondag van de maand: 

10u - 17u
Fabrikant van metalen sierpoorten, 

carports en hekwerk.

Ons toonpark zal gesloten zijn van 
12 juli t.e.m. 3 augustus 2010 wegens bouwverlof.

Binnenkort zullen jullie misschien 
wel merken dat de gele mini 
cooper van ons straatbeeld is 
verdwenen.

Tijdens mijn bevallingsverlof zal ik 
er tussenuit zijn in juli, augustus en 
september.

Vanaf 1 oktober kom ik heel graag 
terug met mijn vernieuwde look 
als Sandra Mobiele Kapster in de 
crème witte Opel Antara.

Tot in oktober! Sandra Mobiele 
Kapster 0477/57 96 53 

OPGELET VERWARRING MOGELIJK !
Toevallig is er een andere Sandra in onze regio begonnen 
nu ik tijdelijk afwezig ben.
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Met meer dan tien jaar erva-
ring biedt Van Dooren   
Dimitri u de mogelijkheid 
om uw badkamer te  
renoveren tot een oase van 
rust.  
Geniale totaaloplossingen 
voor kleine badkamers met 
een stijlvol design in combi-

natie met gebruiksvriende-
lijkheid. 
Afwerking  met hoogwaar-
dige materialen staan hier 
garant. 

Wirlpools & Wellness Stoomcabines 

Larestraat 32 
1980 Zemst 

0477/78.68.96 

Van Dooren  
 
-Badkamer 
         Renovatie 
-Wellness 
-Zonneboilers 
-Verluchting- 
         systemen 
-Centrale  
      verwarming 

Sanitair 

Weerde – Het één-programma 1000 
Zonnen koos op 8 juni Weerde uit om 
de bekende “stoel” te plaatsen. Wie 
de locatie herkent en met het juiste 
voorwerp bij de hand het eerst in de 
stoel zit wint tickets voor een reis. 
Stefan Swinnen herkende onmiddellijk 
de Weerdemolen en sprong in zeven 
haasten op de fiets. Hij woont in de 
Damstraat, enkele honderden meters 
van de Molen.
Stefan : “Ik neem mijn fiets in de ga-
rage, open de garagepoort, die nu 
plots opvallend tergend traag opent, 
en stuif in volle vaart naar de molen. 
Daar aangekomen zit er reeds iemand 
in de stoel. Gelukkig voor mij had die 
persoon, een toevallige passant, niet 
het juiste voorwerp, een fototoestel, 
bij zich. Toen nam ik plaats en werd de 
winnaar. Er waren meer personen on-
geveer gelijktijdig ter plaatse, waar-
onder een meisje uit de Watermolen-

Zemst - De kampioenenhuldiging 2010 was andermaal een groot succes. 
De kampioenen van zestien uiteenlopende disciplines werden letterlijk 
en figuurlijk in de bloemetjes gezet en mochten een beker of diploma in 
ontvangst nemen. Voor de trofee van sportlaureaat werden zes mensen 
genomineerd: Jos Breugelmans (EZV Wedstrijdteam – zeevissen), Andre 
Lafère (atletiek), Vicky Jacobs (rolschaatsen) en Wiebe De Prins (boog-
schieten). Afwezig: Bart Meynendonckx (zeilen) en Tim Jacobs (triatlon). 
De algemene vergadering van de Sportraad koos Andre Lafère voor zijn 
wereldrecord indoor op 800 meter bij de Masters. Francine Van Damme 
kreeg waardering voor haar begeleiding van gehandicapte sporters. 
Arnold Decoster kreeg postuum het erevoorzitterschap van de Sportraad. 
Zijn weduwe Marie-Claire nam de trofee in ontvangst.

JA

Kampioenen gehuldigd

Stefan Swinnen zat het eerst op “de stoel” van 1000 Zonnen

straat vlakbij.”
Het korte ritje levert Stefan en zijn 
vrouw Anita tickets op voor een 
reisje naar Puerto Plata in de Do-
minicaanse Republiek. Mooi mee-
genomen, vinden ze beiden. “Onze 
vakantie dit jaar is al gepland, dus 
dit wordt iets voor volgend jaar.”

DV

 Jos Breugelmans, Andre 
Lafere, Vicky Jacobs en Wieb De 
Prins waren de genomineerden 

sportlaureaten. 

  Andre Lafere werd 
sportlaureaat 2010 en kreeg 

van Schepen van Sport Piet Van 
Grunderbeeck een prachttrofee.
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Clement
Cleaning

BVBA

ruim- en 
ontstoppingsdienst

Kampenhoutsebaan 134
1982 Elewijt (Zemst)

tel.016 / 65 70 75 - fax 054 / 32 06 48

DRaNKENCENtRalE lOuis NiJs

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

 

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
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M
yriam Dewael: “Het schit-
terende weer tijdens 
het verlengde Pinkster-
weekend maakte dat het 

bezoekersaantal van het domein be-
hoorlijk hoog lag. Zo’n 7 à 8.000 zon-
nebaders per dag. Die bezoekers ko-
men in kleine groepjes geleidelijk toe 
in het domein, maar ‘s avonds is de 
uittocht massaal. Als er dan meer dan 
honderd personen staan te wachten 
op een bus met maar vijftig zitplaatsen 
raken de gemoederen snel verhit. En 
dat is wat er ook gebeurde op zater-
dagmiddag. Jongeren uit het Brusselse 
bekogelden de bussen met stenen, 
vernielden enkele dakvensters en ook 
een achterdeur. Vermits de politie die 
dag regelmatig patrouilleerde, waren 
er op het domein zelf geen noemens-
waardige incidenten.” 

privéfirma die vier à vijf securitymen-
sen zal inzetten om mee de rust te be-
waren. Ook zal er meer camerabewa-
king komen.
Het Bloso-domein is één van de laatste 
recreatieparken die gratis toegang ver-
lenen aan hun bezoekers en daar wringt 
het schoentje. Juist daarom wordt het 
domein uitgekozen als actieterrein van 
Brusselse jongeren. Alle andere parken 
hebben een individuele toegangsprijs 
ingesteld. Daarom wordt ook het plan 
opgevat om, vanaf volgend jaar, het 
recreatiegedeelte van het domein te 
omheinen en de toegang ervan beta-
lend te maken. Bloso hoopt met al deze 
maatregelen de incidenten tot een mi-
nimum te herleiden.”

Hoe zit het met dat zwembad?
Het vervallen zwembad blijft het kan-
kergezwel van het domein. Nochtans 

liggen de budgetten en de plannen 
al jaren klaar om het te vernieuwen 
tot een wildwaterbaan. Het ganse 
domein is geklasseerd en zonder 
toestemming van de dienst Onroe-
rend Erfgoed van de Vlaamse Over-
heid kan er niets gewijzigd worden. 

Alle hens aan dek bij Bloso

Hofstade – Tijdens het Pinksterweekend werden drie bussen van De Lijn beschadigd door jonge-
ren aan de halte van het Bloso-domein. de Zemstenaar ging een praatje maken over de recente 
gebeurtenissen met de centrumverantwoordelijke, Myriam Dewael (45) en stak tegelijkertijd ook 
zijn licht op over de toekomstplannen van het domein.

Tekst: Junior De heyder, foto: Jean Andries

Vanaf volgend jaar betalen?
Myriam Dewael: “Zoals ook vorig 
jaar gebeurde, zijn de mensen 
van De Lijn en Bloso samen met 
de politie rond de tafel gaan zit-
ten om de problemen in en rond 
het domein te bespreken. Daags 
nadien besliste De Lijn om de 
stopplaats aan het domein tij-
delijk te annuleren. De politie 
verrichtte een uitgebreide identi-
teitscontrole in het weekend van 
5 en 6 juni. Omdat het domein 
eigenlijk een privéterrein is, mag 
de politie er in veel gevallen niet 
verbaliseren. Daarom werd er in 
samenspraak met Bloso een po-
litiereglement opgesteld dat de 
bezoekers onder andere verbiedt 
flessen en waterpijpen mee te 
brengen. Honden zijn verboden 
op het strand, bromfietsen zijn 
niet toegelaten enz. Verder gaat 
Bloso een beroep doen op een 

lijkt me dat ook de beste oplos-
sing”, reageert zij.
De speeltuin werd reeds grondig 
vernieuwd en kreeg sprookjesach-
tige allures. Ook cafetaria Zomer-
lust kreeg een opknapbeurt aan 
de buitenkant en zal binnenkort 
van nieuwe tafels en banken voor-
zien worden, zodat ouders in alle 
rust hun kleuters in de speeltuin 
kunnen laten ravotten.
Voor de sportliefhebbers op wie-
len is er de skatestraat en een 
nieuw BMX-parcours. De moun-
tainbikers zullen in het begin van 
het najaar een 7 km lang parcours 
krijgen. Het loopparcours van 5 km 
is al in gebruik, alsook de Finse 
piste met Fit-o-meter.

Voor de verdere sportmogelijkhe-
den, de avonturen- en sportkam-
pen verwijzen we graag naar de 
website www.bloso.be. 

Myriam Dewael:  
“We doen er alles aan 
om de rust van ons do-

mein te bewaren.”
En de antwoorden laten lang op 
zich wachten. Als het van mevrouw 
Dewael afhing kwam er een nieuw, 
overdekt zwembad, dat het hele jaar 
bruikbaar is. “Een wildwaterbaan 
kan enkel in de zomermaanden uit-
gebaat worden en is bovendien een 
enorme energievreter. Gezien de 
nood aan zwembaden in onze regio 
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L
a Marmotte is een cyclosportieve 
die op 3 juli wordt gereden in de 
Franse Alpen. Deze prestatietocht 
kan met een zware Alpentouret-

appe vergeleken worden. De rit, die 174 
km lang is en 5000 hoogtemeters telt, 
gaat over vier cols, waarvan er in de Tour 
drie als “buiten categorie” bestempeld 
worden. Aan de start, die in Le Bourg-
d’Oisans wordt gegeven, staan jaarlijks 
tussen 5000 en 7000 deelnemers van 
over heel de wereld. Een cyclosportieve 
is officieel geen wedstrijd, hoewel er wel 
gezamenlijk wordt gestart en er een klas-
sement wordt opgemaakt per leeftijds-
categorie. De deelnemers variëren van 
recreatieve renners tot en met ex-profs. 

Met negen man trekken de Sempstse 
Duvels richting Alpen om zich te wagen 
aan deze tocht. Zeven daarvan zullen 
rijden en de andere twee zorgen on-
derweg voor bevoorrading. Sommigen 
doen de tocht zonder ambitie, anderen 
dan weer voor een mooi klassement. 
Maar alle zeven zullen ze afgemat over 
de finish rijden. De eerste beklimming is 
de Col du Glandon, 29 km lang en met 
een gemiddelde stijgingspercentage van 
4,5%. De tweede van de dag is de Col du 
Télégraphe, 11,5 km en gemiddeld 7,5% 
op de top. Dan wordt het 5 km afdalen 
om aan de Col du Galibier te starten, die 
17 km lang is en gemiddeld 7,3% stijgt. 
Het laatste beest dat overwonnen moet 
worden is Alpe d’Huez, met zijn 21 haar-
speldbochten en 14 km ongetwijfeld het 
monster van de dag. 

Uiteraard doen ze dit niet onvoorbe-
reid. Het hele jaar staat voor sommige 
renners in het teken van 3 juli 2010. 
Tijdens de wintermaanden saaie uren 
doorbrengen op de fietsrollen, wat 
voor een goede winterbasis moet zor-

Fietsclub de Sempstse Duvels 
gaat buiten categorie

Zemst - La Marmotte staat bekend als de ultieme fietsuitdaging voor wielerliefhebbers en cyclo-
rijders in Europa. Deze tocht gaat over 174 kilometer met onderweg vier beklimmingen waarvan 
er drie buiten categorie zijn.

Tekst: Bart Diricx
gen, om dan 
in het voorjaar 
de Vlaamse Ar-
dennen onvei-
lig te maken. 
Vanaf april 
is het weke-
lijks trainen 
in Nederland 
(omgeving Val-
kenburg), de 
Ardennen en 
later de Voge-
zen. Tijdens de 

De deelnemers v.l.n.r.: Jan Van den Bossche, Sven 
De Smet, Bart Diricx en Arnoud Bulcaert. Ontbreken 
op de foto Sven Verbeke, Jan Descheemaeker, Erik 

Vande Velde, Koen Coudijser en Lucas

maand mei zijn ze met 17 dames en heren 
gaan trainen in Mallorca. Dan is het hopen 
dat ze op de dag zelf gezegend zijn met 
een stel goede benen en gespaard blijven 
van materiaalpech en natuurrampen. 

De Sempstse Duvels zijn nog maar
een jonge club in het wielerland-
schap. Momenteel zitten ze in 
hun derde levensjaar en hebben 
ze een kleine 65 leden. Er is een 
competitieve mountainbikegroep 
(Ardennen) en een recreativere 
(Vl-Brabant). Er zijn ook 2 weg-
ploegen waarvan er één  competi-
tiever en één uitdagender gericht 
is. Tussen al dat mannelijk geweld 
rijden er zeven dappere dames. An-
dere avonturen of meer informatie 
over de fietsclub kan je vinden op  
www.sempstseduvels.be.
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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 
worden.
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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