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Beste Zemstenaar,
in een bekend etablissement aan de kerk 
in Weerde, hoort u later beslist meer. Of dat 
allemaal even deftig zal zijn, laten we voor-
lopig in het midden.

U begrijpt dat het geen verstandige zet was 
geweest om in de aanloop van zo’n drukke 
periode ook nog eens te gaan uitpakken 
met de Zemstenaar. Zo dom zijn wij nu ook 
niet. Vóór het weekend immers staat nie-
mand zijn hoofd er naar, ná het weekend is 
de helft niet meer in staat om nog iets te 
lezen. Nu iedereen stilaan weer alles op een 
rijtje heeft, lijkt het moment ons meer ge-
schikt.

Maar er is méér. Wij hebben namelijk ook 
een beetje gewacht op de feestelijke bra-
derij van Hofstade. In het hoge noorden 
van onze gemeente weten ze zoiets aan te 
pakken. Op zaterdag 24 juni verandert het 
centrum van Hofstade in een bruisende 
mix van allerlei activiteiten en animatie. Wij 
hebben een en ander voor u op een rijtje 
gezet: u leest er alles over op de midden-
pagina’s!

De redactie (PV)

Wat dacht u bij het begin van de maand? 
Waar blijft die Zemstenaar? Hoe zit dat 
met die mannen? Geen goesting meer? In-
spiratie weg? Ruzie in het huishouden? Al 
het geld opgebrast? Neen, beste lezer, niks 
van. Hier hebt u ‘m, uw vertrouwde Zemste-
naar.
En denk nu alstublieft niet dat wij zomaar 
vrolijk, zonder boe of ba, een week later ko-
men aangewaaid. Neen, zo werkt dat hier 
niet. Dat ene weekje uitstel heeft alles te 
maken met klantgericht denken en verfijn-
de marketingstrategie. Pas op, dure termen 
als meerwaardezoeker of lezersprofiel zult u 
ons niet horen gebruiken. Maar wij verkla-
ren ons nader.

Om te beginnen was er het voorbije Pink-
sterweekend. Wie een beetje vertrouwd 
is met het rijke Zemstse verenigingsleven 
weet wat dat betekent. In Elewijt houden 
ze het sportief en devoot, met een halve 
marathon en de meer dan 400 jaar oude 
Sint-Hubertusprocessie. In Zemst is het elk 
jaar opnieuw koppen lopen op de Pinkster-
jaarmarkt. En over Woit Rock, de jaarlijkse 
hoogdag van het meerstemmige chanson 
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- Culinaire Creativiteit
- Te gast bij U thuis in een ontspannen sfeer
- Geen lange winkeltochten of uren achter het 
  fornuis
- Een maaltijd wordt voor U bereid en na 
  afloop... wat is er mooier dan een nette keuken!

• Communiefeestjes
• Verjaardagen
• Recepties
 ... enz
in elke prijsklasse.

Cook @ Home
+32 15616071 - +32 475320075

www.cook-at-home.be

Cook
@

Home

Leercontract en kapper of kapster gezocht

Kachels - schouwen - Inbouwhaarden

Florquin heating 
Houtemsestraat 74

1980 Eppegem
015 - 61 74 00

www.florquinheating.be
info@florquinheating.be

Zemst was ooit een 
paradijs voor ska-
ters. Op het par-
keerterrein naast 
het voetbalveld van 
VK Weerde konden 
de jonge gasten 
zich volop uitleven 
op een grote ramp, 
een lange rail en 
meer van dat fraais. 
Voor skates, helmen, 
beenbeschermers 
en ander materiaal 
konden ze terecht 
in de Alley Oop, een 
speciaalzaak aan de 
Brusselsesteenweg 
in Zemst. De pret 
kon niet op.

Jonge skaters op de dool
VeertienJarige randy start petitie

ZEMST – Er drEigT onwEEr in hET SkaTErSwErEldjE van ZEMST. 
dE SkaTErS, EEn bEndE jongE MakkErS uiT hEEl dE fuSiEgEMEEn-
TE, Zijn hun favoriETE SpEElTErrEin in wEErdE kwijT. alSof daT 
nog niET volSTond MoETEn Zij in hun niEuwE ToEvluchTSoord, 
aan dE rolSchaaTSpiSTE in EppEgEM, ElkE kEEr opniEuw andEr-
halvE Euro afdokkEn. “daT kan Toch ZoMaar niET?”, proTES-
TEErT randy lauwErS. hij STarT proMpT MET EEn pETiTiE.
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Maar zoveel geluk, dat kon niet blijven duren. Eerst verdween 
de Alley Oop. Het pand veranderde van eigenaar en werd met de 
grond gelijk gemaakt. Even later gaf het gemeentebestuur een 
nieuwe bestemming aan het parkeerterrein in Weerde. Het ska-
teparadijs werd omgebouwd tot oefenterrein voor autorijlessen. 
Gele grillen en hekken namen de plaats in van ramp en rail. Het 
gemeentebestuur liet het skatemateriaal overbrengen naar de 
rolschaatspiste in Eppegem. En dan volgde de genadeslag, toen 
bleek dat er in Eppegem ook moest betaald worden. Anderhalve 
euro per skatebeurt!



�

Dat pikken de jongeren niet. De veertien-
jarige Randy Lauwers uit Zemst legt zich 
niet neer bij de gang van zaken. “Dat is 
toch allemaal niet eerlijk”, zucht Randy. 
“Ons skateterrein in Weerde was mooi cen-
traal gelegen. Voor de jongens uit Zemst 
of Weerde maakt een ommetje naar Eppe-
gem niet zoveel uit, maar voor de mannen 
van Elewijt en Hofstade begint die afstand 
toch te tellen.”

In Weerde hadden de skaters het rijk voor 
zich alleen, op de rolschaatspiste moeten 
ze ook rekening houden met de trainings-
uren van Reko Roller Club. “Op woensdag-
namiddag hebben wij doorgaans eerst 
wat schoolwerk te doen, daarna gaan wij 
er graag met de skate tegenaan”, vertelt 
Randy. “Maar veel tijd blijft er nu niet meer 
over. Als de inline skaters van Reko aan hun 
training beginnen, kunnen wij ophoepe-
len.”
En dan die 1,5 euro. Ook die zit de skaters 
hoog. “Wij zijn allemaal jonge gasten, wij 
gaan allemaal nog naar school. Als wij ons 
elke week een paar uurtjes willen uitleven, 
betalen we ons blauw. En zoveel centen 
hebben wij niet.”

Randy en zijn mannen gaan in de tegen-
aanval. Zij zijn begonnen met een petitie. 
De skaters gaan de boer op om zoveel mo-
gelijk handtekeningen te verzamelen van 
mensen die hun zacht protest ondersteu-
nen. De petitie ligt ook ter ondertekening 
in twee speciaalzaken in de omgeving. “Het 
enige wat wij vragen is een plekje om er-
gens vrijuit te kunnen skaten”, legt Randy 
uit. “Zonder daarvoor elke keer te moeten 
betalen. Net zoals dat vroeger het geval 
was in Weerde. Als wij met deze petitie vol-
doende handtekeningen verzamelen, zal 
er wel een oplossing uit de bus komen.”

Paul Verdoodt

BusJe komt…. niet meer
de liJn geeft sprankeltJe hoop

wEErdE – buSlijn 283, diE ZEMST MET wEErdE En ElEwijT vErbindT, gaaT al-
lEEn nog ’S MorgEnS En ’S avondS rijdEn, alS dE bEZETTing MET ScholiErEn grooT 
iS. dE riTTEn TijdEnS dE dalurEn wordEn uiT hET SchEMa wEggESnoEid wEgEnS niET 
rEndabEl. EnkElE wEErdEnaarS gingEn uiTlEg vragEn op dE ZETEl van dE lijn in 
MEchElEn. de Zemstenaar ging MEE.

Drie Weerdenaars bundelden het ongenoegen van heel wat busreizigers en brachten het naar 
de directeur-generaal van De Lijn in Mechelen.
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Guido Ryckmans, Luc Stuyck en Willy Maes, en met hen een kleine vijfhonderd Weer-
denaars die de petitie reeds tekenden, zijn het met deze beslissing niet eens. Ze for-
ceerden een onderhoud met Ingrid Lieten, directeur-generaal van De Lijn in Mechelen 
en formuleerden het ongenoegen van heel wat Weerdse gebruikers over de slechte 
service van het openbaar vervoer.

De actievoerders hebben een groot wantrouwen tegenover de cijfers die De Lijn aan-
voert om in het rittenschema van het onrendabele traject te snoeien. De Lijn telt op het 
traject Zemst-Weerde gemiddeld 1,6 reizigers en op het stuk van Weerde naar Elewijt 
nog minder, maar “die tellingen zijn niet actueel”, zegt Willy Maes. Hij deed zijn eigen 
onderzoek en stapte geregeld op de bus om het aantal reizigers te noteren. “Ik kom 
aan een gemiddelde van vier tot elf reizigers, maar spijtig genoeg is ook dat onvol-
doende om De Lijn te overtuigen.”
“Als we onder een gemiddelde bezetting van acht reizigers per traject gaan, zijn er 
goedkopere alternatieven”, verdedigt Ingrid Lieten haar besluit. ”De belbus is zo een 
initiatief. De mensen van Weerde moeten het een kans geven.”

Volgens Guido Ryckmans is de belbus moeilijk werkbaar en biedt ze geen garanties op aansluitingen met andere buslijnen of treinen. 
Dorpsgenoot Luc Stuyck klokte 50 minuten reistijd voor een ritje van Weerde naar het station van Mechelen, omdat de chauffeur via 
Humbeek rond moest rijden. “Op die manier loop je vaak het risico om een aansluiting te missen of je moet veel extra tijdsmarge voor-
zien. Wij vinden dat een slechte service”, zegt Ryckmans. 

Volgens de Weerdse actievoerders  lijkt het of de beslissing al onomkeerbaar is, maar mevrouw Lieten wil het wel aan de Weerdenaars 
komen uitleggen. “We zijn bereid om een infomoment te organiseren over het gebruik van de belbus”, reageert zij. “En we gaan ook 
na of buslijn 282 (Mechelen-Vilvoorde) eventueel een kleine omweg kan maken via Weerde.” De Weerdse gebruikers van het openbaar 
vervoer klampen zich alsnog vast aan die beloften.

Juliaan Deleebeeck
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HobbyPatch – Hofstade
Patchwork-, Handwerk- en Kreaselwinkel met klaslokaal. 

Tervuursesteenweg 328, 1981 Hofstade-Zemst
Diana Behets, tel: 015-61-79-36, GSM 0473-53-99-70,  

fax 015-61-14-62 of email: diana.behets@skynet.be
Gelegen in Hofstade Dorp:  E19 tussen afrit 10 en 11,  

Ook bereikbaar met trein (lijn 26) of bus nr. 280 of 7.

BRADERIJ 2006 en 15 jaar HobbyPatch
5%
10%
15%

op patchwork stoffen en materialen

op handwerkpakketten, draad en aftelstof

op hobbies zoals 3d knipvellen, stickers, stempels, 
papier en parels

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be
Openingsuren vanaf april:

woe, don, vrij, telkens vanaf 17u
zat en zon vanaf 12u

 

Het is Stephan Van Autenboer uit 
Elewijt. Hij kocht het gebouw een 
kleine drie jaar geleden om er 
een privé-woonst van te maken. 
Sindsdien verbouwt hij het op 
zijn eigen tempo. Toch lijkt het 
alsof het station nog regelmatig 
belaagd wordt door vandalen. 
“Dat is de laatste tijd al sterk ver-
minderd”, zegt Van Autenboer. “Er 
worden nog wel eens ramen in-
gegooid, maar dat valt nog mee. 
Het zijn dan ook nog niet onze 
nieuwe ramen”, relativeert hij.

In het verleden was het erger. 
Vóór het toekomstige woonhuis 
werd dichtgetimmerd en afge-
grendeld, kwamen er regelmatig 
grafittispuiters of andere onge-
wenste bezoekers over de vloer. 
“Waarschijnlijk jongens die zich 

renoVatie station eppegem Vordert

“af En ToE wordT EEn raaM ingEgooid, Maar daT valT nog MEE” 

EppEgEM – hET STaTion, vrijdagavond TuSSEn viEr En vijf. EEn groEpjE jongErEn kijkT 
SchichTig oM Zich hEEn En SluipT voor EEn SigarETjE of kwajongEnSSTrEkEn naar dE achTEr-
kanT van hET STaTionSgEbouw. daT pand iS al EEn TijdjE gEEn EigEndoM MEEr van dE nMbS, 
Maar wiE rEnovEErT hET dan En waaroM? 

verveelden”, denkt Van Autenboer. Hij verdenkt niemand uit de buurt, maar is er van overtuigd dat het om Brusselse jongeren ging.
Naast de junkies, die het gebouw even als een geschikte schuilplaats beschouwden, zochten ook twee landlopers er een tijdje onder-
dak. “Daar hadden we eigenlijk niet echt last van”, vertelt Van Autenboer. “Alleen wanneer ze het koud kregen en een vuurtje stookten, 
werd het gevaarlijk.”
Momenteel wordt het stationsgebouw ingepalmd door een heel ander slag van bezoekers. Geen indringers, maar een groep muzikale 
jongeren uit de verschillende Zemstse deelgemeenten, die er een perfecte repetitieruimte in zagen. Omdat Van Autenboers zoon ook 
in het groepje speelt, opent hij de houten schuttingen graag voor hen. Sowieso nog een klein jaar lang, want dan lopen de verbou-
wingswerken ten einde en kan de familie intrekken in hun nieuwe woonst. Het lawaai dat de voorbijzoevende treinen met zich mee-
brengt, valt volgens Van Autenboer best mee en zal hen dus niet storen. 

Sjoukje
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dranKencentrale louIs nIjs
bIeren en wIjnen

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

Braderij:  
Zaterdag Pannenkoekenbak

Wie is Leo Blommaert eigenlijk?
Ik ben Vilvoordenaar en boekhoudkundige. Maar in mijn vrije tijd 
ben ik vooral papa van twee prachtkinderen, echtgenoot en vrij-
williger voor het Rode Kruis Vilvoorde. 

Hoe is het allemaal begonnen?
Ik zal het nooit vergeten: in augustus 1977 (ik was er toen 15), tij-
dens een wielerwedstrijd in Vilvoorde-Borgt. Mijn zes jaar oudere 
zus was sinds kort actief bij de hulpdiensten en ze hadden een 
tweede persoon nodig om de koers in de bezemwagen te vol-
gen… De vonk sprong meteen over! Sindsdien ben ik stap voor 
stap opgeklommen op de Rode Kruisladder. Vandaag ben ik on-
dervoorzitter van de afdeling Vilvoorde. 

Wat drijft je?
Het sociaal gevoel werd mij van kindsbeen bijgebracht. Afkomstig 
uit een eenvoudig arbeidersgezin, met vader als enige kostwinner, 
hebben we het thuis financieel nooit erg breed gehad. Op mate-
rieel vlak werden we dan wel niet verwend, maar het huis was (en 
is) een thuis waar ik me geborgen voel.

Waarom Rode Kruisvrijwilliger?
Ik kwam dan wel eerder toevallig bij het Rode Kruis terecht, maar 
ik voelde snel aan dat ik er goed zat. In mijn vrije tijd mag het liefst 

Zemst in BloedVorm

ZEMST - dE rESulTaTEn liEgEn Er niET oM: in ZEMST wordT Er hEEl waT bloEd gEgEvEn, Méér 
dan in andErE gEMEEnTEn uiT dE rEgio. de Zemstenaar naM drijvEndE krachT, bEZiElEr En 
TrEkpaard lEo bloMMaErT van hET rodE kruiS vilvoordE ondEr dE arM voor EEn niET Zo 
bloEdErig gESprEk.

iets meer zijn dan louter een ontspannende bezigheid. Ik heb nooit 
echt begrepen welke voldoening bijvoorbeeld kaarters of biljar-
ters uit hun tijdsbesteding halen, zonder hierbij enige afbreuk te 
willen doen aan hun keuze. Door mee te werken binnen de Rode 
Kruisorganisatie krijg je écht de voldoening en de zekerheid dat 
mensen beter worden van wat we doen. Met kleine dingen kan je 
heel veel doen, en dan besef je dat je inzet iets positiefs toevoegt 
aan onze samenleving.

Hoe zie je de wisselwerking tussen “job” en “vrijwillige in-
zet”?
Het Rode Kruis vormt een soort tegengewicht voor mijn professio-
nele loopbaan. In een boekhouding draait het allemaal om cijfers. 
In mijn werkzaamheden voor het Rode Kruis kan ik creatiever zijn, 
zowel bij het organiseren als bij het realiseren van dingen. Denken 
we aan de aanpak van de ledenwerving, de veertiendaagse stic-
kerverkoop, de organisatie van huldigingen, vieringen, brevetuit-
reikingen, promotiestanden en speciale activiteiten.
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Op zaterdagmorgen luisterden de mensen naar Jos Gysen, op 
zondagvoormiddag stak Walter Capiau met iedereen de draak in 
infantiele telefoonspelletjes. Julien Put deed iedere ochtend zijn 
ding. Herkenbare, echte radiofiguren waren dat, die hun eigen 
stempel mochten drukken op de uitzending. Vandaag zorgen 
playlists, formats, hemeltergende reclameblokken en zenders die 
“naar mekaar toegroeien” (kranten hebben daar ook een handje 
van weg!), ervoor dat de échte beleving van radio wat verdwenen 
is. Maar ze bestaan nog. De mannen van stavast. Radioankers die 
hun tijd nemen en geïnterviewden tijd geven. Dat zie je zelfs niet 
meer op televisie. Wel, luister eens op zondagvoormiddag naar 
het programma Titaantjes van een radioman in hart en nieren, 
Pat Donnez uit Hofstade.

Titaantjes op Radio 1 heeft een luisterbereik van enkele honderd-
duizenden mensen. Om het met de slogan van een bekende 
supermarkt te zeggen: die moet je verdienen, elke zondag. Pat 
Donnez heeft een uitstekend team researchers achter zich. Zijn 
studiogasten weten dat ze hun ideeën kunnen ontplooien en hun 
beweringen kunnen staven. We hadden vele vragen en ideeën, 
maar Pat is intussen een publiek figuur. Tik op Google en je leest 
tientallen interviews met en over hem. Bovendien heeft de VRT 
een uitstekende website, waar je alle afleveringen van Titaantjes 
kan herbeluisteren. Al gauw dwaalden we af, werden nostalgisch 
en bleven we hangen bij wat hem het meest na aan het hart ligt: 
zijn Hofstade, waar Pat opgroeide en zich profileerde als een echte 
Chiroman. 

hofSTadE - lang gElEdEn, ToEn radio’S Er nog uiTZagEn alS EEn buffETkaST, ToEn wErd Er nog radio gEMaakT! hErinnEr 
jE jE nog daT “radioacTiEf” groEn oplichTEnd balkjE, daT donkErgroEn klEurdE alS dE frEquEnTiE goEd ZaT? Tv-prograMMa’S 
bEgonnEn laaT in dE naMiddag, dE radio krEEg allE aandachT En MochT rEkEnEn op naTionalE iMpacT. 

Wanneer ben je naar Hofstade gekomen? 
Mijn ouders zijn in de strenge winter van 1963 in Hofstade komen 
wonen. Dat was toen een gat waar een kasseiweg doorheen liep. Als 
er een auto passeerde sprak het dorp er een dag later nog over. Wij 
hoorden bij de eerste allochtonen eigenlijk. Asielzoekers uit de stad, 
die geen al te duur stuk grond op de kop hadden kunnen tikken en 
het groen in de stad misten. Achter ons huis, op de Ambroossteen-
weg, lag het Schoem, een braakliggend terrein waarop braamstrui-
ken stonden en veel zilverberken. Daar maakten we onze boomhut-
ten in. In de zomer liep je door het korenveld - het mocht niet, maar 
dat maakte het net heel spannend - naar het bos van Schoeters. Een 
kindertijd uit de boekjes. Als ik vandaag mijn dagelijks traject van 
toen zou willen overdoen, kom ik in grote problemen. Het Schoem 
is volgebouwd met fermettes, het korenveld is een dure villaverka-
veling geworden en langs het bos van Schoeters staat metershoge 
prikkeldraad. Dat heet vooruitgang zeker? (grijnst)

Hoe kijk je nu naar je dorp van toen?
Een dorp is een verzameling verkavelingen geworden, die met 
elkaar zijn verbonden door een drukke autoweg. Ik ben zestien 
jaar in de Chiro geweest, en daar heb ik geleerd om liefdevol, 
maar kritisch naar mijn omgeving te kijken. Dat moest ook. Je 
had een speelplein, aan de Kerkhoflei, en je vloog weg voor een 

“titaantJe” pat donneZ kiJkt terug op hofstade
nieuwbouwwijk. Dan verhuisde je naar de Kriekelaarstraat en ook 
daar werd je gedoogd, tot je voor de volgende projectontwikke-
laar baan moest ruimen. We organiseerden een Spelewei, waar we 
met z’n allen op straat kwamen, omdat we gewoonweg op straat 
werden gezet. De politiek beschouwde ons als frivole lastposten. 
Onschadelijk dus. Ik mag zeggen dat ik inmiddels een groot deel 
van de wereld heb gezien, ook beroepshalve. Nergens wordt er zo 
schandalig gemorst met open ruimtes als in Vlaanderen. We lijden 
aan pleinvrees. Zien we een klad grond liggen, dan halen we een 
hijskraan en een betonmolen boven en beginnen te bouwen.

Waarom ben je verhuisd?
Ik woon nu bijna twintig jaar in Mechelen. Terug naar waar mijn ou-
ders vandaan kwamen. In een oud huis. De soort huizen waar je 
maar een voorbijganger bent. Het is gebouwd in 1831. Ik ben de 
vijftiende bewoner en hopelijk zullen er na mij nog generaties vol-
gen. Ik heb nooit de pretentie willen hebben om grond of land te 
veroveren. En daar een spuuglelijk onding op te zetten. Dat is ijdel. 
Je wordt ochgottekestoch met veel moeite tachtig jaar. En wie bij me 
langs komt, verbaast er zich over hoe stil het in mijn stadstuintje is. 

Titaantjes, elke zondagochtend van 9 tot 10.00 uur op Radio 1. 
Herhaling van 22 tot 23 uur. En op www.radio1.be.

Jean-Marie
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dupLEx apparTEmEnTEn mET GaraGE En bErGpLaaTs
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Al jaren had Rik Janssens een voorliefde voor Scandinavië en voor-
al Noorwegen, waar hij met onder andere vriend en buur Peter 
Buelens regelmatig op visvangst trok in de weidse natuur. Na zijn 
actieve beroepsloopbaan bij Electrabel rijpte de idee om een eer-
ste avontuurlijke uitstap te doen met zijn tweewieler, vanuit Oslo 
richting Noordkaap. Op zes weken tijd overbrugde hij zo 2.300 km 
over berg en dal en door vele lange tunnels. Overnachten deed Rik 
in zijn tentje op een camping, in een jeugdherberg of in hutten. 
Hij kookte dikwijls zijn eigen potje en zelfs de plaatselijke zalm- en 
andere vissoorten konden er niet gerust op zijn, want Rik had zijn 
vislijn bij en menige Noorse zalm moest eraan geloven.

Hij kreeg toen definitief de microbe te pakken, want een jaar la-
ter trok onze avonturier met zijn fiets voor vier weken naar het 
noorden van Schotland. Hij trotseerde het monster van Loch Ness, 
overwon de hoogste berg Ben-Nevis en ging niet achteruit voor 
de strafste lokale whisky’s.

Dat was nog niet alles. In 2001 stuurde hij zijn stalen ros over een 

aVonturier

hofSTadE –  hEndrik, aliaS rik janS-
SEnS wErd gEborEn in 1937 En woonT 
in hofSTadE. hij iS gEhuwd MET liSETTE 
En vadEr van TwEEling luc En Marc En 
dochTEr nadinE.  nikS aan dE hand, Zou 
jE ZEggEn. Maar niETS iS MindEr waar. op 
69-jarigE lEEfTijd iS rik EEn warE avon-
TuriEr op TwEE wiElEn gEwordEn.

Rik in een fiere pose op zijn stalen ros.

achtlandenfietstocht van zomaar eventjes 3.337 km. Hij door-
kruiste in zes weken tijd acht landen: België, Luxemburg, Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Tsjechië en Nederland. Hij fietste 
tot aan de bron van de Donau, aanschouwde de restanten van het 
communistische regime en de wederopbouw van ex-DDR steden 
als Dresden en Leipzig. In 2003 peddelde hij vanuit Hofstade op 
vier weken tijd naar Santiago di Compostella. In 2005 deed hij vijf 
weken en 2.292 km over de moeilijke rit van Malaga (Zuid-Spanje) 
naar Hofstade. Granada en de Sierra Nevada waren hier de hoog-
tepunten. Voor dit jaar plant Rik eind juni nog een tocht van Hof-
stade naar Berlijn en terug. Op vier weken tijd wil hij, met zijn 69 
lentes, 1.700 km afleggen.

Het ongecompliceerde levensmotto van Rik liegt er niet om: “Ik 
geniet van het leven met af te zien en in ruil krijg ik veel belonin-
gen terug “. Een Flandrien in hart en nieren.

De redactie van de Zemstenaar wenst Rik in juni een goede reis en 
nog veel van hetzelfde!

Bart Coopman

op twee wielen
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 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

11 juni = vaderdag

e-mail: pess@pandora.be
http://users.pandora.be/pess

brusselsesteenweg 418 - 1980 EppEGEm
Tel.: 015/61.15.91 - Fax: 015/62.08.68

braderijprijzen vanaf 23 juni
Tervuursesteenweg 248
1981 Hofstade
Tel.: 015-62 03 01
Fax: 015-62 05 70
www.klokhuys.be
Email: info@klokhuys.be

bestel@klokhuys.be
dinsdag t.e.m. zaterdag:   8u30-12u30   13u30-18u
  Wekelijkse rustdagen:   maandag en zondag
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Brood- en Banketbakkerij

Geert
Maandag en dinsdag gesloten

Tel. 015/ 61 63 58                    Fax 015/62 03 70
Tervuursesteenweg 295 - 1981 Hofstade - Zemst

Op 18 februari 1972, onder impuls van Norbert De Cree, Marcel 
en Frans Van De Perre en Wiet Jacobs, werd BK Weerde opgericht. 
De thuiswedstrijden werden gespeeld op het legendarische ter-
rein achter het gemeentehuis en men moest al van goede komaf 
zijn om er te komen winnen. De kleedkamers voor de bezoekers 
werden ondergebracht in, jawel, het oeillekot van het oude ge-
meentehuis van Weerde. Van een pionierstijd gesproken.

reserVen Bk weerde kampioen Zonder nederlaag
wEErdE – kaMpioEn MET 27 ovErwinningEn op rij En gEEn EnkElE nEdErlaag. daT prESTEErdEn dE rESErvEn van bk wEErdE 
diT SEiZoEn. hET iS nooiT vErToond in dE 34-jarigE gESchiEdEniS van hET wEErdSE baSkETbal.

Midden de jaren zeventig was het hoogconjunctuur in de club. 
Maar liefst drie ploegen namen deel aan de competitie: BK Weer-
de in 2de provinciale, Werda in 3de en Zennevallei in 4de. Toen werd 
er ook gestart met een jeugdbestuur, dat de lijnen voor scholie-
ren, kadetten en miniemen uitzette.
Momenteel bestaat de club uit twee dames- en twee herenploe-
gen. De oude gloriën spelen nog een potje basket bij de Vets. 
Vijf ploegen basketbal laten spelen kost handenvol centen. Geld 
komt er in het bakje door het organiseren van een aantal acti-
viteiten, zoals de Weerdeberoemde palingfeesten, een jaarlijkse 
quiz en een fuif.

En fuiven, daar had de club onlangs alle redenen toe: de reserven 
van BK Weerde speelden kampioen in derde provinciale. “De ti-
tel werd enkele weken geleden uitbundig gevierd”, vertelt coach 
Geert Van Grunderbeek. “Maar de kroon op het werk was onge-
twijfeld dat we alle 27 wedstrijden wonnen. Dit succes is mede 
te danken aan de combinatie van jeugdig talent en ervaring. We 
hebben geknokt tot de laatste speeldag en het is ons gelukt deze 
unieke reeks neer te zetten.” Waarna het feest losbarstte, maar 
niet vooraleer Geert met pak en al onder de douche belandde.

Meer info over BK Weerde vind je op www.bkweerde.be.
PVG

ZEMST – Goed nieuws voor zelfstandigen en KMO’s in onze ge-
meente. In september – de exacte datum wordt nog aangekon-
digd – gaat een informatieavond door om hen voor te lichten 
over mogelijkheden qua reclame en communicatie. Alle Zemstse 
KMO’s en zelfstandigen krijgen van de gemeentelijke KMO-stuur-
groep binnenkort een uitnodiging voor deze bijeenkomst in de 
brievenbus. Plaats van de afspraak is de polyvalente zaal van de 
bibliotheek.

FoJ

hoe maak Je reclame?
ZEMST – Zemstenaren krijgen binnenkort de gelegenheid al wat 
te ‘oefenen’ met elektronisch stemmen voor de volgende verkie-
zingen. Het Agentschap voor Binnenlandse Bestuur heeft de ge-
meente een diskette bezorgd met demosoftware die de geau-
tomatiseerde stemming voorstelt. Het gemeentebestuur neemt 
zich voor om de informatie onder de bevolking te verspreiden.

 FoJ

oEfEnEn voor vErkiEZing
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OCMW ZEMST: Het rusthuis Releghem zoekt 
personeel(M/V)

De verpleegkundige helpt mee om de bejaarden in het 
rusthuis een zo comfortabel en aangenaam mogelijk 
verblijf  te bezorgen, door optimale en deskundige 
hulp en verzorging.  
De kandidaten dienen het diploma  
A1 of A2-verpleegkundige te bezitten.
Aantrekkelijk loon met extralegale voordelen zoals 
maaltijdcheques, fietsvergoeding,  
hospitalisatieverzekering, vergoeding onregelmatige 
diensten,…

Interesse ?
Solliciteer schriftelijk naar het OCMW Zemst, Hoog-
straat 69 te 1980 Zemst of stuur een e-mail naar info@
ocmw-zemst.be.  U voegt uw curriculum vitae bij uw 
kandidatuurstelling.  Bijkomende inlichtingen zijn te 
bekomen bij het rusthuis op het nummer  
015 61 14 96 of bij  de personeelsdienst op het 
nummer 015 61 87 17.

• halftijdse gegradueerde of gebrevetteerde  
  verpleegkundige voor nachtdienst
• voltijdse/deeltijdse gegradueerde of  
  gebrevetteerde verpleegkundigen 

openIngsuren winkEL saLon

Van 1 oktober tot 31 maart

vrij-, za- en zondag 10 - 12  14 - 20 14 - 20

Van 1 april tot 30 juni

woens- en donderdag
vrijdag 
za- en zondag

10 - 12  14 - 20 14 - 20
10 - 12  14 - 21 14 - 20
10 - 12  14 - 21 14 - 21

Van 1 juli tot 30 september

10 - 12  14 - 21 14 - 21alle dagen

wekelijkse rustdag: dinsdag, behalve op feestdagen
tijdens de schoolvakanties zijn wij geopend

dekleinelinde@skynet.be

De stage werd voor de tweede opeenvolgende keer georgani-
seerd voor een verruimde Sparta-kern. Een tachtigtal sporters 
voelde zich aangesproken. Lopers, maar ook duatleten, dansers, 
voetballers en mountainbikers. Lopen is dan ook een prima mid-
del om de basisconditie op peil te brengen.
Een maxi-bus van Lauwers zorgde voor het transport en veertien 
uur later liepen de deelnemers al op de zeedijk. Nog dezelfde dag 
startte het trainingsschema: een cityverkenning op een drafje en 
bij 22 graden Celsius.

sparta sport in spanJe
ElEwijT, llorET dE Mar - SparTa ElEwijT aTlETiEk, EEn 
afdEling van SparTa vilvoordE, Trok TijdEnS hET paaSvErlof 
op TrainingSkaMp naar hET SpaanSE llorET dE Mar. allE fa-
ciliTEiTEn voor EEn opTiMalE TrainingSwEEk Zijn Er aanwEZig: 
EEn niEuwE SynThETiSchE aTlETiEkpiSTE, Zon, ruST En EEn goEd 
hoTEl. hET duo franS En franS, of rijckManS En MaTTEnS, 
vErZorgdE dE organiSaTiE.

Een dag later begon het ernstige werk, met twee trainingen per 
dag, bergopjes, snelheid en gezamenlijke duurlopen. Lloret heeft 
zelf geen atletiekclub maar investeerde in de accommodatie, voor-
al met het oog op georganiseerde trainingskampen. Na drie dagen 
van dat recept waren de meeste spieren behoorlijk verzuurd en 
bleek een rustdag nodig. Die werd ingevuld met een toeristische 
uitstap richting Barcelona en Montjuic. De deelnemers genoten 
van cultuur, het modernistische stadspark van Antoni Gaudi, de 
Champions League sfeer van Barcelona - Benfica en de befaamde 
Torreswijnen. Daarna deed de groep weer waarvoor ze gekomen 
was: keihard werken op het trainingsparcours en de looppiste. Na 
een nachtelijke rit kwam de bus een week later aan in Vilvoorde.
De tapasavond in de Oude School, een après-loopje met sangria 
en lekkere Spaanse gerechten rondde deze klassieke trainings-
week af.
Volgend jaar trekt Sparta opnieuw naar het zonnige Spanje.

Juliaan Deleebeeck

WEERDE – Nogal wat mensen uit Weerde klagen over verkeersproblemen in de Damstraat. De verkeersremmer aan de Dorpsstraat tus-
sen de R. Schumanlaan en de Zennebrug levert volgens hen weinig nut op. De bewoners vinden bovendien dat er aan de Pastorijstraat 
te snel gereden wordt. In een petitie vragen zij het gemeentebestuur om maatregelen te treffen die de verkeershinder beperken en die 
de snelheidsduivels tot betere gedachten brengen.

FoJ

proBlemen in de damstraat
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Die lezing is Insjallah mevrouw, naar het gelijknamige boek dat 
Struyf schreef, nadat ze drie jaar geleden naar Afghanistan trok. 
Undercover, want de verhalen die Lieve Blancquaert en zij er 
zochten, konden ze onmogelijk als journalisten achterhalen. “We 
merkten dat de meeste journalisten in Afghanistan mannen wa-
ren en die geraken nooit bij de Afghaanse vrouwen”, vertelt Struyf. 
“Daarom kregen wij het idee op zoek te gaan naar wat er omgaat 
in de vrouwen die verstopt zitten onder hun bourka.” 
Als vrouw lukte dat en er ging een nieuwe wereld open voor Struyf 
en Blancquaert. “We ontmoetten vele sterke vrouwen, die ons ver-
telden over hun leven als vrouw of moeder. Zij wisten niet hoe wij 
leven, maar beseften wel dat het beter moet kunnen dan hoe zij 
hun dagen doorbrengen”, zegt Struyf. Dat kan ook bijna niet an-
ders als je bedenkt dat het leven van een Afghaanse vrouw min-

annemie struyf geeft leZing in Zemst
Insjallah mevrouw grijpT jE bij dE kEEl

ZEMST - annEMiE STruyf iS bij hET groTE publiEk vooral bEkEnd van haar TElEviSiEprograMMa De moeDer van mIjn Dochter 
En dE bijhorEndE gESchrEvEn rEporTagES. Toch ZaT ZE ook dE voorgaandE jarEn niET STil En SchrEEf ZE ondEr MEEr hET boEk In-
sjallah mevrouw. ondErTuSSEn iS dE journaliSTE druk in dE wEEr voor EEn niEuw TElEviSiEprograMMa én EEn niEuw boEk, Maar 
MaakTE ZE Toch nog EvEn Tijd oM dE ZEMSTSE inwonErS TE vErblijdEn MET EEn lEZing. 

derwaardig is aan dat van een hond.
In een sobere en intieme lezing, die ook interessant is voor wie het 
boek al las, komt Struyf er meer over vertellen. “Een lezing biedt 
de mogelijkheid om andere verhalen te vertellen, het boek aan 
te vullen en een nog betere kijk te geven op de situatie, die nog 
steeds niet verbeterd is”, verzekert ze. Natuurlijk kan ook wie het 
boek niet las mee met de lezing, die wordt aangevuld met beeld-
materiaal. “Die beelden brengen de verhalen veel dichterbij”, vindt 
Struyf. “Ze grijpen je echt bij de keel.” 
Een nekbeschermer dragen is dus de boodschap voor de gelukki-
gen die tickets hebben kunnen bemachtigen voor het uitverkoch-
te Insjallah mevrouw, waarop Struyf graag vrouwen én mannen 
van alle leeftijden verwelkomt. 

Sjoukje 

kleuren pagina
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ZEMST – Ondernemers, opgelet! Niet alle reclameronselaars zijn even betrouwbaar als Jean Andries van de Zemstenaar. De laatste we-
ken krijgen nogal wat lokale handelaars bezoek van vertegenwoordigers die reclame ronselen en zich uitgeven als afgevaardigden van 
de gemeente Zemst. Het gemeentebestuur wil de Zemstse handelaars erop wijzen dat geen enkele firma een gelijkaardige opdracht 
kreeg van de gemeente. De ondernemers zijn dus best op hun hoede om dergelijke commerciële acties te behandelen. Het gemeente-
bestuur geeft altijd een aanbevelingsbrief mee indien een project wordt gesteund. Handelaars die twijfelen, doen er daarom goed aan 
dit attest op te vragen.

PV

duBieuZe reclameronselaars op pad
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vaderdag 11 juni

Lingerie, bad- en nachtmode voor dames en heren

Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade

Tel/fax: 015/62.08.96
www.lingeriebugattis.be

BraderijKOrTingen
van 23/6 tot en met 26/6

Beeldhouwer norBert Bauwens 
kapt en sniJdt al 45 Jaar

hofSTadE - MET haMEr En bEiTEl kapT En SnijdT norbErT bauwEnS al vijfEnvEErTig 
jaar prachTig houTEn bEEldhouwwErk. dE nu viErEnZESTig jaar gEwordEn kunSTEnaar 
krijgT Er Maar niET gEnoEg van. dagElijkS TrEkT hij Zich EnkElE urEn in Zijn aTEliEr 
TErug oM Zijn crEaTiviTEiT ZichTbarE vorM TE gEvEn. dE faaM diE norbErT bauwEnS ToT 
vEr buiTEn dE gEMEEnTElijkE grEnZEn vErwiErf, iS MEEr dan TErEchT.

Norbert Bauwens kapt en snijdt al 45 jaar 
in hout. Dat resulteert in prachtig beeld-
houwwerk.

verzamelingen terecht-
kwamen. Beeldhouwer 
Bauwens houdt zich bij 
het figuratieve. “Toch stel 
ik bij mezelf een duidelijke 
evolutie vast, van klassiek 
figuratief naar eigentijds. 
Maar mijn werk moet her-
kenbaar blijven.”

Wie met het werk van 
Norbert Bauwens of met 
de kunstenaar kennis wil 
maken, kan altijd bij hem 
thuis terecht. Bauwens 
is ook een regelmatige 
gast op groepstentoon-
stellingen en stelt ook 
individueel tentoon. Op 
de jaarlijkse kunstenaars-
route in Zemst is hij een 
vaste waarde. Kennis ma-
ken met deze kunstenaar 
en zijn oeuvre kan ook via 
http:/users/pandora.be/
norbert.bauwens.

 Fons Jacobs

Tervuursesteenweg 290 - B-1981 Hofstade-Zemst 
Tel. 015/ 61 62 50

braderijprijzen -20%
Maten vanaf 36 tot 46

Het kunstenaarsatelier van Norbert 
Bauwens op de Ambroossteenweg 73 is 
slechts enkele vierkante meters groot. 
De kunstobjecten die hij er uit logge 
klompen hout creëert, zijn er niet min-
der om.

Norbert Bauwens is beeldhouwer en 
houtsnijder van opleiding. In zijn jeugd 
kreeg hij een vorming meubelmakers-
culptuur in Ronse. Toen hij in 1961 in 
Mechelen belandde, volgde hij er een 
doorgedreven opleiding in de kunstaca-
demie. In meubelstad Mechelen kwam 
Norbert beroepshalve in een meubelbe-
drijf terecht. Hij was er gedurende drie 
jaar sculpteur. Een ongeval, maar vooral 
de crisis in de meubelsector maakte een 
einde aan die korte loopbaan. Norbert 
Bauwens had er vijf jaar weekendschool 
voor over om zich via de Belgische Ka-
mer voor Rekenplichtigen tot expert 
boekhouder om te scholen. Met die 
kwalificatie bouwde hij zich een jaren-
lange loopbaan op, om inmiddels met 
brugpensioen te gaan.

“Beeldhouwen en sculpteren vormden 
al die jaren het ideale tegengewicht 
voor de geestelijke arbeid die ik ver-
richtte”, zegt hij. Na zijn dagtaak trok 
Norbert zich doorgaans enkele uren 
in zijn atelier terug. Dat resulteerde in 
ontelbare mooie beeldhouwwerken 
waarvan er tientallen in diverse privé-
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tijdens de braderIj   
is er een optreden van 
de coverband   
‘gene drank, gene klank’.

Wij hebben ook een zeer  
uitgebreide eetkaart en  
tijdens de weekends zijn er 
op regelmatige basis  
thema-avonden.  
elke 2e vrijdag van de 
maand is het discoavond.  

Be There.
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“Ik heb het niet zelf gezocht”, verdedigt Monique zich. “Ik heb Er-
win nooit als wielrenner gekend.” “Jammer”, pikt vader Laeremans 
in. “Anders had ik nog gereden. Ik ben nooit goed verzorgd ge-
weest, later heb ik mijn wielercarrière nooit kunnen afmaken.”
“Ik heb nooit om wielrennen gevraagd, het is vanzelf gekomen”, 
herinnert Monique zich. “Erwin wilde graag coureur worden. Ik 
heb vroeger ook veel met de fiets gereden. Na veel praten was 
de eerste stap gezet. We reden samen met de wielertoeristen in 
Eppegem. Bart begon mee te rijden vanaf zijn acht jaar, schitterde 
in de groep en begon te koersen bij de tweedejaarsnieuwelingen. 
Tamara hoorde thuis over niks anders dan wielrennen praten, 
kreeg zelf ook een koersfiets en het trio was volledig.”

Nooit zenuwen tijdens een wedstrijd, Monique?
Ik blijf altijd doodkalm, Erwin niet. Maar het is al fel verbeterd.

Wat is voor jou het geheim van een goeie wielrenner?
Rustig blijven, gezond eten en geen uitgangsleven. Kortom, leven 
als een pater.

Brengen je wielrenners hun zorgen mee naar huis?
Ik speel wel eens de vuilbak waar ze alles ingooien. Dekseltje dicht 
en zwijgen. Bij een tegenslag met materiaal wordt er al eens ge-
vloekt, maar het is allemaal vlug vergeten. Tamara is daarin de 
strafste. Zij trekt er zich allemaal niets van aan.

En, Tamara, koersen tussen als die jongens, hoe voelt dat?
Als een meisje wint van een jongen werkt dat vernederend. De 
jongens kunnen niet veel verdragen. Een vriendje heb ik tijdens 
het koersen nog niet gevonden. Bart wél een vriendin, hoor.

Bart?
Twee jaar geleden heb ik Magalie leren kennen. Haar vader was 

faMiliE laErEManS 
dEElT één groTE paSSiE: 

“leVen als een pater”

EppEgEM -  jE Zal ZE Maar in huiS hEbbEn: 
EEn wiElErToEriST En Ex-wiElrEnnEr bij dE liEf-
hEbbErS (Erwin, 44), EEn wiElrEnnEr bij dE bE-
lofTEn (barT, 21) En EEn wiElrEnnEr bij dE da-
MESjuniorEn (TaMara, 18). MoEdEr MoniquE 
laErEManS (46) wEET Er allES van. 

verzorger in de Ronde van Brabant. Mijn vriendin kent er ook iets 
van, vandaar mijn goede uitslagen, hé! In de trofee Willy Teirlinck 
finishte ik vierde, in Schepdaal liet ik mijn klimtalent bewonderen 
en werd eervol tweede, en in het provinciaal kampioenschap in 
Wezembeek eindigde ik derde.

Vertel eens, Monique, hoe zit dat met de jaloezie tussen de ou-
ders van wielrenners?
Bij de jongens geen probleem. Bij de meisjes is dat erg, zelfs tot 
verwijten en duwen toe. De ouders van meisjes die goed rijden 
praten niet met elkaar, zij zoeken een ander niveau. Bij de jongens 
heb je dat niet.
Nog één vraag om de spanning in huis een beetje op te drijven: 
wie van de drie is de beste?
Bart. Hij heeft het meeste karakter en inzet. Tamara koerst niet 
graag bij de damesjeugd en kijkt al uit naar de beloften. En Erwin? 
Ja, hij kent de knepen van het vak, maar heeft het zelf nooit kun-
nen bewijzen.

Jean Andries

moeder monique: 

hET wiElrEnnEn
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Endurance is één van de meest groeiende, opwindendste en meest 
diervriendelijke takken van de paardensport. Hoofddoel is het zo 
snel mogelijk afleggen van een uitgezet traject. Daarbij geldt niet 
alleen de beste tijd, ook dient het paard nog in goede conditie te 
verkeren bij herhaaldelijke veterinaire controles.
In endurance zijn geen vette geldprijzen, geen massa supporters 
en geen luxueuze accomodaties te bespeuren. Endurance loopt 
men om te finishen, want dat heet winnen.
Voor grotere afstanden moeten zowel het paard als de ruiter goed 
voorbereid en getraind zijn. 

De wedstrijd in Haccourt was verdeeld over twee lussen van 38 
km. Van bij het begin bepaalde de kleine ruin van Heleen hoe snel 
er in de hoogste reeks zou gelopen worden. Na de eerste ronde 
had Sham al een deftige kloof geslagen en zat hij enkel nog opge-
scheept met één Waalse combinatie van formaat. Na goed 40 km 

kleine sham de snelste 

haccourT –  hElEEn cEuppEnS uiT ZEMST 
iS apETroTS op dE prESTaTiES van haar ara-
biSch volbloEdpaardjE  ShaM. hET gEbEurT 
Maar ZEldEn daT EEn vlaaMSE coMbinaTiE dE 
lakEnS uiTdEElT in dE TypiSch waalSE SporT-
diSciplinE EndurancE. TijdEnS EEn naTionalE 
EndurancEproEf klaSSE 1 kbrSf in hac-
courT op 14 MEi, ovEr EEn MoEilijk En hEuvEl-
achTig parcourS van 76 kM, bEpaaldE ShaM 
hET TEMpo van dE dag. En daT blEEk voor dE 
andErE coMbinaTiES hElaaS iETS TE SnEl. 

Sham en Heleen krijgen alle nodige zorgen en aandacht van hun begeleiders.
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wedstrijd stuurde Heleen een sms’je naar haar trainer, Johan Jans: 
“Die andere amazone moet haar paard constant aansporen, Sham 
loopt als een trein”. Na 62 km had de trainer duidelijk genoeg van 
dat bumperkleven. Sham zette nog een tandje bij en finishte.
De spanning bij de veearts was te snijden, want de demarrages 
hadden beslist hun tol geëist. 
Een luid applaus bevestigde het resultaat, voor Heleen en haar 
vader werd het allemaal te veel. Heleen barstte in tranen uit, het 
team was ontroerd en overgelukkig. 

Op 11 juni neemt Sham deel aan een 100 km-wedstrijd in Etalle 
en op 9 juli kan u deze combinatie aan het werk zien tijdens het 
Vlaams Kampioenschap in Oud-Heverlee. Voor meer info over de 
discipline endurance u kan terecht bij Heleen (0479-96 33 25) of 
op de webstek www.eldra.be.

Paul Verdoodt

na 76 km wedstriJd
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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

bij Inge en rudy
Moniestraat 52 
1981 Hofstade

www.cafesportvriend.be

brusselsesteenweg 64
Zemst
Tel. 015 61 24 43 

Vredelaan
weerde

Tel. 015 61 47 45

badkamers - Keukens - dressing
brusselsesteenweg 256  - 1980 Zemst
Tel. 015-61 00 29   Fax 015-61 79 95
info@sanidec.be - www.sanidec.be

di-vr van 9u tot 12u en van 13u tot 18u
zat. van 10u tot 17u

zondag van opendeurdagen van 10u tot 17u

liJnrechter freddy ferré stopt
EPPEGEM - Na 31 mooie seizoenen, eerst 
als scheidsrechter en daarna als assistent, 
neemt Freddy Ferré afscheid van zijn acti-
viteiten bij de KBVB. De zaakvoerder van 
De Molensteen kijkt voldaan terug. “Ik heb 
de leeftijdsgrens van zestig jaar bereikt”, 
verduidelijkt Freddy. “Mijn hobby heeft me 
veel vrienden en een pak mooie herinnerin-
gen opgeleverd. Voor alle mogelijke wed-
strijden in de Brabant werd ik aangeduid. 
Ik heb niets gemist en mag tevreden terug-
blikken op een mooie carrière.”

JA

FC Zemst liet Johan en Daniël Devos na een 
mooie carrière niet met lege handen vertrekken.

afscheid Van twee monumenten
ZEMST – daniël (40) En johan 
dEvoS (37) hangEn hun voETbal-
SchoEnEn aan dE haak. op ZaTEr-
dag 13 MEi wErdEn Zij door bE-
STuur, SpElErS En SupporTErS van 
fc ZEMST ondEr EEn STralEndE 
Zon uiTgEwuifd.

Beiden begonnen bij FC Zemst 
aan een leuke carrière. Eerst kwam 
Daniël in de eerste ploeg, al snel 
gevolgd door “kleine” broer Johan. 
Samen maakten ze er een paar jaar 
het beste van, en al dat talent bleef 
dan ook niet lang onopgemerkt. Na 
de mooie jaren bij Zemst, vertrok 
eerst Johan naar het toenmalige SK 
Leest. Hij maakte er de hele bloei-
periode in eerste provinciale mee. 
Even later werd Daniël bij Zemst 
weggeplukt door FC Vilvoorde en 
speelde er meteen kampioen.
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De “Voskes” vonden elkaar later terug bij Verbroedering Hofstade en promoveer-
den er opnieuw. Uiteindelijk maakten beiden de cirkel rond met nog enkele leuke 
jaren bij FC Zemst, waar het allemaal begon.

PV

 Maes-pIls   jupIler   stella   saFIr   wIjnen   lIKeuren   sterKe dranKen

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
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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

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

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

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

Van 12 tot 18 juni 2006 voeren de po-
litiediensten intensieve verkeerscon-
troles uit in het hele grondgebied van 
de provincie Vlaams-Brabant. De con-
troles passen in de campagne Bob in 
Vlaams-Brabant, die deel uitmaakt van 
het Provinciaal actieplan tegen dron-
kenschap aan het stuur. Met dit plan 
wil de provincie, samen met de lokale 
en federale politiediensten, het aantal 
verkeersongevallen die het gevolg zijn 
van rijden onder invloed, verminde-
ren. Het Belgisch Instituut voor de Ver-
keersveiligheid (BIVV) voert tevens van 
5 juni tot 2 juli 2006 campagne tegen 
overdreven of onaangepaste snelheid.  
 
In Vlaams-Brabant controleren de po-
litiediensten het hele jaar op rijden 
onder invloed. Bob is diegene die niet 
drinkt als hij moet rijden. Onder het 
motto Bob in Vlaams-Brabant vraagt de 

BoB riJdt liefst

ZEMST – drinkEbroErS kijkEn dEZE Maand bEST uiT hun doppEn. dE poliTiE 
krEEg dE opdrachT MEE oM in juni in vlaaMS-brabanT ExTra conTrolES uiT TE 
voErEn. wiE EEn glaaSjE TEvEEl ophEEfT, riSkEErT duS ook in ZEMST EEn forSE 
boETE. ook voor chauffEurS MET EEn ZwarE voET Zou hET wEl EEnS EEn durE 
Maand kunnEn wordEn.

nuchter én traag
provinciale overheid van Vlaams-Bra-
bant alle chauffeurs om nuchter te blij-
ven wanneer zij met de wagen rijden.  
 
Maar niet alleen dronken chauffeurs 
zorgen voor gevaar, ook de snelle jon-
gens moeten eruit. Overdreven of on-
aangepaste snelheid blijft één van de 
belangrijkste oorzaken van verkeerson-
veiligheid. Daarom gaan de politiedien-
sten in juni - naast de controles op het 
rijden onder invloed - extra controleren 
op snelheid. Te snel rijden verhoogt niet 
alleen het risico op een ongeval met 
blikschade, ook de kans op een ernstig 
of dodelijk ongeval stijgt alarmerend. 
Snelheidsbeperkende maatregelen lei-
den tot een kleiner aantal en minder 
ernstige ongevallen. Een verlaging van 
de snelheid met 1 km/uur kan leiden 
tot 3% minder ongevallen.

PV

WEERDE - Er komen verkeerslichtingen op het kruispunt van de Brusselsesteen-
weg met de Damstraat. De provinciale commissie verkeersveiligheid PCV heeft 
daartoe groen licht gegeven. Belangrijke voorwaarde is dat het verkeer van en 
naar de Guldenboomlaan onmogelijk moet gemaakt worden voor motorvoertui-
gen. De buurtbewoners krijgen inspraak in het zoeken naar beschikbare gronden 
om een alternatieve toegangsweg te voorzien. Een en ander krijgt concrete vorm 
wanneer de fietspaden langs de Brusselsesteenweg worden aangelegd.

                                                                                                     FoJ

vErkEErSlichTEn aan daMSTraaT
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Brusselsesteenweg 233
1980 Eppegem

Tel-Fax: 015/61.07.02
E-mail: info@coiffure-pascale.be

www.coiffure-pascale.be

!! nieuw voor ons kapsalon!!

Vanaf 5 juni 2006, is ons kapsalon open vanaf MAANDAG !!!
Maandag
Dinsdag
Woensdag

8u30-16u30
8u30-16u30
8u30-18u00

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

7u30-19u30
7u30-19u30
7u00-15u00

Maandag en dinsdag zonder afspraak

reserveren kan nu
24/24 uur en 7/7 dagen

via onze website

Handgebonden boeketten
Bloemstukken
Plantencreaties
Bruidswerk
Grafwerk
Groendecoraties
Seizoensartikelen
Verjaardagsfeestjes voor kinderen
Bloemschikcursussen

Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen

gesloten
9u tot 12u30  13u30 tot 18u30
9u tot 18u30 doorlopend
9u tot 14u doorlopend
9u tot 15u doorlopend
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Intussen is De Wehzel in Zemst de sport-
club met het grootste aantal leden (bij de 
400), wat nog eens in de verf zet dat de 
club bijzonder gemotiveerd bezig is. In 
het cafetaria zorgen de  nieuwe uitbaters 
Jenny en Michel voor koele dranken en lek-
kere snacks. de Zemstenaar maakte er een 
praatje met Marleen, pr-verantwoordelijke 
en Michel Vermeulen, de voorzitter van de 
club. We laten ze aan het woord

“De Wehzel werd 27 jaar geleden opgericht 
met de bedoeling de sport toegankelijk te 
maken voor alle mensen. Vanaf 6 jaar kan 
iedereen terecht in de club. Een seizoens-
abonnement kost 120 euro voor volwasse-
nen. Studenten betalen 70 euro, kinderen 
slechts 30 euro. Voor dat bedrag kan je on-
beperkt tennissen op één van de vijf gravel-
velden. Dankzij de vele jaren ervaring is er 
een efficiënt reservatiesysteem, maar wie 
op weekdagen overdag wil komen spelen, 
hoeft daar zelfs geen gebruik van te maken. 
We hebben ook De Wehzel Tennis Acade-
my opgericht. Deze biedt tennislessen aan 

TEnniSclub dE wEhZEl

ElEwijT - SindS EnkElE wEkEn kunnEn TEnniSliEfhEbbErS uiT dE 
rEgio wEEr TErEchT in TEnniSclub dE wEhZEl. dE clubnaaM vEr-
wijST naar dE vijf dEElgEMEEnTEn van ZEMST. hEb jE ZE? dank-
Zij dE SuccESSEn van clijSTErS En hEnin iS dE populariTEiT van 
TEnniS dE laaTSTE jarEn gEwEldig ToEgEnoMEn, Maar dE club uiT 
ElEwijT iS al vEEl langEr bEZig oM TEnniS TE proMoTEn En hET TE 
onTdoEn van hET EliTairE iMago, daT vaak onTErEchT aan dEZE 
SporT klEEfT. 

voor jong en oud, voor beginners of voor 
gevorderden, met trainers die beschikken 
over de geschikte diploma’s of klassemen-
ten. Dat gebeurt in kleine groepen van 4 tot 
6 personen rond dezelfde leeftijd, maar je 
kan ook individuele lessen aanvragen. Om 
onze tennisclub en de sport nog wat beter 
te promoten, organiseren we in de grote 
vakantie tenniskampen voor de jeugd. Ook 
voor de sportweek, die de gemeente jaar-
lijks organiseert, geven we twee terreinen 
ter beschikking.
Drie jaar geleden werd, op eigen financiële 
krachten, een groot deel van de infrastruc-
tuur gerenoveerd. We investeerden in een 
nieuw terras, douches en sanitair. Ook een 
goede verlichting en grondig onderhoud 
van de velden zijn een noodzaak. Subsidies 
zijn er wel, maar uiteraard dekt men daar 
de kosten niet mee. Daarom, maar ook om 
het familiale karakter van de club te on-
derstrepen, plannen we veel activiteiten 
voor jong en oud. Hét festijn bij uitstek is 
dit jaar de 25-ste jubileumuitgave van het 
mosselweekend op 26 en 27 augustus. Op 

tennisvlak blijft er natuurlijk onze inter-
clubcompetitie, waarin we het opnemen 
tegen andere clubs uit Vlaams-Brabant, 
én organiseren we voor de derde keer een 
open tornooi.”

Er is een vernieuwde website  waar je te-
recht kan voor alle info rond deze tennis-
club. Voor de leden is er het informatieve 
clubbladje, dat tweemaandelijks verschijnt. 
Voor inlichtingen kan je ook terecht in het 
gezellige cafetaria op weekdagen vanaf 
17.00 uur of in het weekend vanaf 10.00 
uur. Spring eens binnen na een avondwan-
deling! 

Waar? TC De Wezhel (achter de wielerpi-
ste), Diependaalstraat 51, 1982 Elewijt. Tel 
015 610033. 
 
Ondergetekende, die doorgaans 6-0, 6-2 
en 6-0 op zijn donder krijgt, overweegt om 
toch wat lessen te gaan volgen, maar zeg 
het niet door aan mijn partner.

Jean-Marie

opEnT dEurEn voor niEuw SEiZoEn
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verkoop - overname - schatting
nieuwbouwprojecten
hypotecaire leningen

(aan uitzonderlijke voorwaarden)

 

Vastgoedconsulent in vertrouwen

Elewijtsesteenweg 138
1980 Eppegem

GSM +32 0475 90 64 80
Fax: +32 (0)15 33 62 43

www.vastgoed-vdp.be

 

BANK en VERZEKERINGEN
KANTOOR André VAN PRAET
Brusselsesteenweg 73 te 1980 ZEMST
Tel: 015/61.30.03 Fax: 015/61.03.06
Onafhankelijke makeraar CBFA attest nr. 45769 
On nr 0466 792 803
E-mail: kantoor.van.praet@skynet.be

 STERAGAS

De beste voorwaarden voor eigen 
tanks en huurtanks !

Onklopbaar in  
propaan
Speciale kortingen
Huishoudelijk, horeca, 
landbouw, industrie

zaakvoerder : Roger Raspoet

015 / 61 66 39
Brusselsesteenweg 125 - 1980 Zemst

 

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

 

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 17 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10

 

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

 

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

Adverteren in de Zemstenaar?

Bel 0479/66.46.66 of 0475/42.02.76

Mail info@dezemstenaar.com

De prijslijst vind je op  
www.dezemstenaar.be -  ‘adverteren’
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Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

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

FRITUUR BIK
TERVUURSESTEENWEG 214 HOFSTADE
OPEN DINSDAG - VRIJDAG 17U - 22.30U

ZATERDAG 12U - 13.30U EN 17U- 21U
GESLOTEN

ZONDAG & MAANDAG & FEESTDAGEN
TEL: 015/612126

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

Elk jaar organiseert FC Zemst in de maand mei het New Masterstornooi, een voet-
baltornooi voor ploegen van slechts vijf spelers. Niet het winnen op zich staat er 
centraal, wél de ambiance. De Masters biedt gewoon een dagje sportief amuse-
ment: lekker sjotten in een gezellige tornooisfeer. 
Het element fun weegt er een stuk zwaarder dan het louter competitieve.Het 
hoeft dan ook niet te verbazen dat je bij het deelnemersveld vaak op bizarre na-
men stoot. Dit jaar was dat niet anders: teams als Racing White Teuvenairs, FC Alles 
Kapot of de Beasty Boys geven het tornooi alvast extra kleur.
In het verleden waren het doorgaans recreatieve of gelegenheidsploegen die de 
trofeeën mee naar huis mochten nemen. Ploegen als De Armers, VDM Tours, Real 
VDA en de Aspis wonnen de voorbije jaren het herentornooi. Vorig jaar pakte de 
organisatie voor het eerst uit met een damestornooi. De meisjes van SK Laar waren 
in 2005 de sterksten.
Dit jaar schreven twintig heren- en zes damesploegen in. Het werd een uitgeregend 
dagje, maar dat kon de pret niet drukken. Bij de dames bleek SK Laar opnieuw een 
maatje te groot. Laar versloeg VK Weerde met 6-1 en volgt dus zichzelf op als winnaar. 
Bij de heren zegt de naam van de winnaar voldoende. De Ridders van de Ronde Ta-
fel, een gelegenheidsteam van jonge, oude en ex-spelers van FC Zemst, trok in een 
thrillerfinale het laken naar zich toe. De Ridders haalden het met 4-3 van Avanti 
Zemst. Zij zijn één jaar lang de Masters van Zemst. Hoe het met deze jongens die 
dag is afgelopen, wil u wellicht liever niet weten. Paul Verdoodt
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sk laar en ridders ronde tafel 
ZiJn masters 2006

ZEMST – dE daMES van Sk laar En gElEgEnhEidSploEg dE riddErS van dE 
rondE TafEl MogEn Zich één jaar lang masters noEMEn. Zij wonnEn hET nEw 
MaSTErSTornooi van fc ZEMST.
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Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEmsT
015 / 62 00 65

•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftmethode

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

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

Oscar Van Kesbeeckstraat 66
B-2800 Mechelen
Tel (015) 42.32.50
Fax (015) 42.36.90
Harzevhtrans@skynet.be

Harzé VH Trans Bvba
INTERNATIONAAL
TRANSPORT

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

R. NAUWELAERTS
& zoon B.V.B.A.

Verkoop en herstelling van alle
LAND-, PARK- & TUIN-

BOUWMACHINES
MUIZENSTRAAT 112

1981 HOFSTADE(ZEMST)
TEL.: 015 41 78 08
FAX : 015 41 54 37

GSM : 0475 98 78 08

De Thuis in de Stad-fotowedstrijd loopt in dertien steden, waaronder Mechelen. Er 
komen honderden toeristen over de vloer in Mechelen, die de clichémonumenten 
fotograferen. Maar als echte kenner weet je wel beter. Je weet waar de échte mooie 
plekjes zijn. Wel, laat je dan niet kennen. Ga op stap met je fototoestel en leg jouw 
mooiste plekje vast. 
De foto’s moeten in één van volgende thema’s passen: ‘(T)huis in de stad’, ‘Er is ver-
rassend veel natuur in mijn stad’, ‘Mijn stad is de wereld in een notendop’, ‘Oude 
buurten van mijn stad kregen een nieuwe look’ en ’Mijn stad houdt van jong en 
oud’. Iedereen die affiniteit heeft met de stad, mag deelnemen. Mechelaars, maar 
dus ook iedereen die in Mechelen studeert, werkt, of er regelmatig komt.
De origineelste en creatiefste inzendingen worden per thema en per stad gekozen. 
Er is ook één hoofdwinnaar per stad, en die wint een workshop met topfotograaf 
Michiel Hendryckx. De winnende foto’s zullen op de regionale Thuis in de Stad-ad-
vertenties te bewonderen zijn.

Vermits ik in Mechelen studeer, heb ook ik affiniteit met Mechelen. Dus ging ik een 
dagje gezellig kuieren met mijn fototoestel. Dit is ‘m geworden: mijn deelname aan 
de Thuis in de Stad-fotowedstrijd. ‘Oude buurten van mijn stad kregen een nieuwe 
look’’. En nu maar hopen op die eerste plaats!

Mechelen is dichtbij, maar je mag ook één van de volgende steden fotograferen: 
Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Oostende, Roese-
lare, Sint-Niklaas en Turnhout. Surf naar www.thuisindestad.be en klik op ‘fotowed-
strijd’ voor het reglement en het deelnemingsformulier.

Marijke Pots

thuis in mechelen?
arTiSTiEk ZEMST, laaT jE kunSTEn ZiEn. ToT 18 juni loopT dE ThuiS in dE STad-
foTowEdSTrijd. Maak EEn MooiE foTo van MEchElEn, En win EEn workShop 
MET TopfoTograaf MichiEl hEndryckx.

Adverteren in de Zemstenaar?

Bel 0479/66.46.66 of 0475/42.02.76
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KWALITEITSSLAGERIJ
Tervuursesteenweg 238

HOFSTADE
Tel.:/Fax 015/61 43 17
MAANDAG GESLOTEN

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

De ploegsporten kenden een succesrijk seizoen met kampioens-
titels voor Basket Weerde, de juniors en de reserven van KCVV Ele-
wijt en de eerste ploeg van FC Eppegem, een judoteam van Jigo-
Tai en estafetteploegen van de Vrije zwem- en sportvereniging 
Hofstade. Daarnaast pakten tientallen sporters een titel in een 
individuele sporttak. Ze kregen er van de gemeente een applaus 
en een trofeestukje voor.
Uit al deze erg verdienstelijke sporters koos de sportraad Suzan-
ne Van Praet tot Sportlaureaat. De nadruk in het toekennen van 
deze trofee ligt op de prestaties die de genomineerden tijdens het 
voorbije seizoen leverden.
Suzanne haalde het met 27 stemmen tegen 16 voor haar broer 

Vrouwen kriJgen trofeeën 
Voor sportprestatie en sportVerdienste

ZEMST - dE SporTraad van ZEMST hEEfT dE kaMpioEnEn van 
hET voorbijE SEiZoEn gEhuldigd. ZE warEn MET vEEl En vEr-
TEgEnwoordigdEn dErTiEn divErSE diSciplinES. dE TwEE Tro-
fEEën diE dE SporTraad uiTrEikT wErdEn door vrouwEn wEg-
gEkaapT.

korporaal tresigniestraat is speelstraat

MeuBeLen - SChrijnWerKerij
KeuKen- en aLLe MaaTWerKen

Steenweg op elewijt 10
ePPegeM

Tel. 015/61.22.12
gSM 0475/93.67.41

 uiTVaarTZorG
anthony verheyden

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk

Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade

Molenveld 17 – 1982 Elewijt

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

Wannes die ook genomineerd was. Suzanne skeelt de rook uit 
haar kleine inline wieltjes bij Reko en het nationale team. Ze werd 
Europees kampioen ploegenkoers met de juniors dames en indi-
vidueel Belgisch kampioen slalom. Broer Wannes haalde Europees 
brons met de cadetten, werd nationaal kampioen lange afstand 
en pakte vijf maal zilver op het BK en Wannes heeft beslist nog 
progressiemogelijkheden.
De Sportraad beseft heel goed dat er ook mensen nodig zijn om 
anderen de mogelijkheden aan te reiken om hun sport te beoefe-
nen. Daarvoor werd de Trofee voor Sportverdienste ingesteld en 
die werd dit jaar toegekend aan Mariette Van Wauwen. Zij veegde 
enkele jaren de vloer met de collega’s van de judoclub en toen 
die proper was ging ze over op secretariaatswerk en houdt ze de 
financiële balansen van de judoclub stevig in het oog. Dat doet ze 
al 19 jaar.
Twee sterke vrouwen waarop sportend Zemst kan steunen. We 
willen er meer van…

Juliaan Deleebeeck

ZEMST – De korporaal Tresigniestraat wordt deze zomer een speelstraat. Kinderen kunnen er in die 
periode van 14 tot 22 uur op straat spelen. 
Het inrichten van speelstraten kadert in het jeugdbeleid van de gemeente om speelruimte te creëren. 
Er komen informatieborden om de weggebruiker te informeren.

FoJ
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het Zemstenaartje

We geven niet alleen een interview weg, maar ook cadeaubons. De namen van alle deelnemers worden in een 
grote pot gelegd. En met onze ogen dicht, pikken we er twee namen uit. Zij winnen een cadeaubon van € 10, die 
je mag spenderen in de DA-KADO, de boeken- en geschenkenwinkel op de Brusselsesteenweg in Zemst. 
Je mag de knutselwerkjes nog versturen tot het einde van de maand: 30 juni. 
De Zemstenaar, Kreupelstraat 111, 1980 Eppegem of info@dezemstenaar.com.

Win een cadeaubon
Vorige maand kondigden we een wedstrijd aan rond moeder- en vaderdag. Maak een knutselwerk 
voor mama of papa, stuur het ons toe, en win een interview. Maar er is meer...

Klas van de maand: 
het eerste en vijfde leerjaar 
van de regenboog

deze maand niet één klas, maar twee klassen die in de 
schijnwerpers staan. Het eerste en het vijfde leerjaar uit 
de Gemeentelijke Basisschool de regenboog in elewijt.

Nieuwsgierig naar wat deze klassen speciaal maakt? 
Hun juffen gaan aan het einde van het schooljaar op 
pensioen.

“Ik werk hier al 37 jaar”, zegt juf Rita, van het eerste 
leerjaar. “Ik was laatst aan het uitrekenen hoeveel 
kinderen ik dan al heb leren lezen, schrijven en rekenen. 
Dat moeten er zo’n 740 zijn.”
Juf Alda, van het vijfde leerjaar, werkt al 33 jaar in De 
Regenboog. “Ik stond vroeger ook in het derde en vierde 
leerjaar, maar de laatste jaren alleen in het vijfde.”

Of ze het lesgeven gaan missen. “Natuurlijk!”, zeggen 
beide leraressen. “Ik ga de kinderen zeker missen. Maar 
nu heb ik wat tijd voor mijn eigen kleinkind”, zegt juf 
Alda. Juf Rita denkt er ook zo over. “Ik ga iedereen ook 
missen, maar volgend jaar moet mijn klasje sowieso naar 
een nieuwe juf, en ik denk dat ze niet goed beseffen dat 
ik écht wegga.”

Ik ontmoet de twee klasjes, en als ik vraag of de juffen 
leuk zijn, krijg ik een volmondige “jaaaaaaaaa” te horen. 

Juf Alda en juf Rita, ijverig aan het verbeteren

Het vijfde leerjaar van juf Alda

Het eerste leerjaar van juf Rita

“Gisteren hebben we wel straf gekregen van de juf”, 
zegt één van de meisjes. “Maar dat is dan ook omdat 
we zoveel gepraat hebben.”

Besluit: twee toffe juffen, die iedereen zeker gaat 
missen. “En wij de leerlingen en de collega’s ook. Het 
gaat vreemd zijn om in september niet terug naar 
hier te moeten komen...”

Marijke
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	 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:

Jolien Van Helvoort (9) en haar twee jaar jongere buurjongen Tho-
mas Dernicourt zijn jonge dierenvrienden, in de echte zin. Toen 
begin dit jaar een onvoorzichtige eekhoorn de Ambroossteenweg 
in de bocht aan woning 159 overstak, bekocht de pluimstaart dat 
met zijn leven. Hij belandde onder een auto en was op slag dood. 
Met veel spijt begroeven Jolien en Thomas de eekhoorn in hun 
tuin. 

“Ik kan vrij goed tekenen’, zegt een bescheiden Jolien, die zich ove-
rigens bekwaamt in de academie. Het bevriende tweetal toverde 
met tekenstift en computer twee waarschuwingsborden te voor-
schijn.Met ouderlijke hulp werden die in de voortuinen opgetim-
merd. “Meteen worden de mensen die hier voorbijrijden gewaar-
schuwd dat er nog eekhoorntjes in onze buurt wonen. In totaal 
huist er een viertal pluimstaarten in ons bosje. En misschien breidt 
de familie straks nog wel uit”, hopen de twee.

FoJ

Jolien en thomas in de Bres Voor eekhoorntJes
hofSTadE – joliEn En haar buurjongEn ThoMaS nEMEn hET 
op voor dE EEkhoornS diE in hET boS achTEr hun oudErlijkE 
woning op dE aMbrooSSTEEnwEg wonEn.  “EnkElE MaandEn 
gElEdEn STiErf EEn EEkhoornTjE ToEn hET op STraaT ondEr dE 
wiElEn van EEn auTo TErEchTkwaM”, wil hET TwEETal EEn hEr-
haling van Zo’n incidEnT voorkoMEn. TwEE waarSchuwingS-
bordEn MakEn dE wEggEbruikErS aTTEnT op dE aanwEZighEid 
van EEkhoornS.
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HOFSTADE - De Gasthuishofhoeve 
staat sinds kort leeg. De eigenaar, het 
OCMW van Mechelen, overwoog al 
langer een verkoop. De gemeente 
Zemst toonde interesse en na enkele 
onderhandelingsrondes werd de ver-
koopsdeal gesloten. Zemst onderzoekt 
nu welke herbestemming de hoeve en 
de bijhorende gronden kunnen krij-
gen. Het domein sluit aan bij de recre-
atiezone van de Ossebeemden, waar 
onder meer FC Hofstade en Chiro Hof-
stade hun thuishaven hebben. 
De gemeente wil de ringgracht en in-
dien mogelijk het typische linkse hoe-
vegebouw behouden. De schuur aan 
de rechterkant is bouwvallig en wordt 
best afgebroken. De gebouwen kun-
nen op termijn een socio-culturele 
functie krijgen, waar verenigingen en 
inwoners terecht kunnen. Mogelijk-
heden en ideeën zijn er genoeg: van 
jeugdcentrum tot vergader- en semi-
narieruimte, van horecazaak tot mi-

kriJgt nieuwe Bestemming

lieucentrum. Ook over de bestemming van de aanpalende terreinen wordt nagedacht. Mo-
gelijk zijn er perspectieven voor een kinderboerderij of een openbaar park, dat een groene 
vinger kan zijn naar de Barebeekvallei. Wordt vervolgd!

gasthuishofhoeVe hofstade

	

	 	 			

digitaal op BeZoek BiJ gemeentediensten
ZEMST – In september lanceert de gemeente haar nieuwe gemeentelijke website. De elektronische identiteitskaart speelt hierin een 
voorname rol. Zemstenaars zullen met hun elektronische identiteitskaart kunnen inloggen om onder andere documenten, uittreksels 
of attesten aan te vragen. De aanvraagprocedure wordt geïntegreerd met de software van de gemeentediensten. Daardoor kan een 
aantal verrichtingen volledig digitaal gebeuren. 
De gemeente Zemst zet hiermee de eerste stap naar een volwaardig e-government (back- en frontoffice).

         FoJ
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