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Beste Zemstenaar,
ná de deadline zijn tekstje binnen, wuift 
nog eens vanuit de verte en springt met-
een de auto in of het vliegtuig op. Op dit 
eigenste moment liggen onze girls wellicht 
topless op een zuiders strand te zonnen. 
Onze jonge papa bouwt met de kleine een 
kasteel van schelpjes en zand. JMB zit in Ja-
maica te proeven van alles wat niet mag. En 
de anderen zitten met hun madam op een 
zonovergoten terras, strohoed op hun kop, 
flesje Chablis in de koelemmer.

U vraagt zich af hoe we erin slagen om u in 
deze omstandigheden toch nog een fonkel-
nieuw nummer aan te bieden. Welnu, beste 
Zemstenaar, er bestaan nog mensen voor 
wie plichtsbesef en arbeidsvreugde geen 
holle woorden zijn. En nu is ’t onze beurt!

Veel leesplezier!
De redactie (PV)

Kent u dat gevoel? Die onbehaaglijke in-
druk dat u zowat de enige idioot bent die 
begin augustus nog aan het werk is? U ver-
trekt ’s ochtends en sluipt als een schim het 
huis uit: geen kat op straat, alle rolluiken 
dicht, nergens beweging. Zoiets geeft al 
een behoorlijk beklemmend gevoel. Waar 
hebt u dit aan verdiend? ’s Avonds is het 
nog erger. U rijdt afgepeigerd naar huis en 
in plaats van overal rustig in de file te staan, 
moet u voortdurend uitkijken voor hordes 
fietsers en luid joelende kinderen. En elk 
terras waar u passeert zit tjokvol uitgelaten 
mensen, allemaal vrolijk van de zon en het 
leven te genieten. Een mens zou voor min-
der ongelukken doen.
Eén voor één zie je ze op vakantie vertrek-
ken, de collega’s, de buren, de vrienden. 
Met een brede glimlach zwaaien ze “pret-
tige vakantie”, en weg zijn ze. En daar zit u 
dan, tot over uw oren in het werk.

Misschien dacht u dat het er bij de  
Zemstenaar anders aan toe ging. Niet dus. 
Dat gooit hier juist vóór, of nog liever juist 
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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

 HET DAK IS ONS VAK
NV

DAKWERKEN - VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW
MECHELSESTEENWEG 810 - 824

1800 VILVOORDE
TEL. 02 252 24 00

AZIZ vIert wereldfeest

ZEMST - DE vZw ASiElZoEkErS inTEgrATiE ZEMST (AZiZ) viErT 
jAAr hAAr vijfjArig jubilEuM. DE vErjAArDAg worDT klEur bij-
gEZET op hET ‘wErElDfEEST’ op ZonDAg 10 SEpTEMbEr vAn 14u 
ToT 22u, in DE SchrAnShoEvE vAn EppEgEM. 

De groep ABED uit Djibouti is tijdens het wereldfeest te gast in Zemst.
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 Garage 
Coloma

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

KAnKerpleK verdwIjnt 
uIt dorpsKern

EppEgEM – op DE hoEk vAn DE bruSSElSESTEEnwEg En 
DE griMbErgSESTEEnwEg rEAliSErEn DE gEMEEnTE En bouw-
bEDrijf vAn poppEl binnEn AfZiEnbArE TijD viEr DuplExAp-
pArTEMEnTEn MET gArAgE En EigEn fiETSEnSTAlling. 

Concreet is de afbraak van het oude gebouw aan de gang en worden er binnenkort twee appartementen gebouwd met drie slaapka-
mers, één met twee slaapkamers en nog eentje met één slaapkamer. Voor elk wat wils. Tot 23 september 2006 hebben Zemstse inwo-
ners voorrang om deze appartementen, die zullen worden gebouwd tegen een zo democratisch mogelijke prijs, aan te kopen. Meer 
info bij  Paul Goedemé van bouwbedrijf Van Poppel op 0479/44.11.96. 

In het verleden had deze plek diverse bestemmingen. In de jaren ‘40-’50 was er nog een maalderij, daarna een garage van Lada bij 
“Jacques Abeel”, daarna een “sjacossen- & ceinturenwinkel” bij Flipke en Georgette onder de naam “ DE CEINTAUR “. In de jaren ’90 kwam 
er in het gebouw een tuningbedrijf (Set Tuning, thans gevestigd aan de Hoge Buizen) en een winkel met benodigdheden voor paarden, 
later vervangen door een groenten- en fruitwinkel.
De gemeente Zemst oefende een tweetal jaar geleden haar voorkooprecht uit omdat het gebouw er wat verwaarloosd bijstond en in 
samenwerking met aannemer Van Poppel werd het project aangepakt. 
De buren en klanten van volkscafé Galaxie, bij Jacqueline en Fred, zijn tevreden met de gang van zaken.  De aanblik van de dorpskern 
van Eppegem zal er alleszins wel bij varen. 

ZEMST – Verkeersgebruikers moeten in augustus met extra 
verkeershinder afrekenen. Het Vlaams Gewest zal gedurende 
drie weken een omleiding instellen voor het zwaar vervoer 
langs de Leuvensesteenweg en de Trianonlaan, richting E 19. 
Dat gebeurt om de vernieuwing van de toplaag van de rijweg 
van de Haachtsesteenweg tussen Kampenhout en Steenok-
kerzeel mogelijk te maken.
De gemeentelijke autoriteiten verzochten een alternatieve op-
lossing uit te dokteren omdat de werken op het kruispunt aan 
het Blosodomein er al veel hinder veroorzaken. Het Vlaams 
Gewest deelde de gemeente mee dat er geen andere oplos-
sing voorhanden is en dat ‘in de verlofperiode (augustus) het 
zwaar vervoer zo al sterk beperkt is, zodat er geen bijkomende 
hinder te vrezen valt.  FoJ

extrA verKeersmIserIe In Augustus
Heel wat Zemstse verenigingen doen hun duit in het zakje. Eet-
standjes worden verzorgd door vzw AZIZ, vzw Xaritoo, Vrien-
dengroep Spermezeu-Zemst, Jeugd Internationaal Zemst (JIZ), 
Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking (GROZ) en 
Wereldwinkel. Deze verenigingen zetten daarmee de solidaire sa-
menwerking van ‘Open poort’ tijdens de Pinkstermarkt voort. 

Het muzikale gedeelte omvat muziek uit het Midden Oosten door 
het lokaal muziekproject aKt, muziek en dans uit Djibouti en So-
malië door de vereniging ABED, Koerdische muziek en dans door 
de groep van Seïd Hinare. Tussendoor zorgt DJ MT voor wereld-
dansmuziek.

Bijzonder thema van dit jaar is “sprookjes van vele landen”.
In een sprookjestent en af en toe op het podium worden korte 
sprookjes voorgedragen voor (grotere) kinderen en volwassenen. 
Een workshop voor kinderen van 8 tot 14 jaar borduurt op het 
sprookjesthema. 

Iedere bezoeker kan deelnemen aan TRACING, een spel van het 
Rode Kruis over opsporing van vermiste familieleden.
De inkom is gratis. Democratische prijzen voor de proevers aan 
de eetstandjes. Meer info: AZIZ secr. 015 62 11 87 en info.aziz@
skynet.be
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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

Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftmetho-

de

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

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

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 In die veertig jaar sportjournalist heb je ongetwijfeld heel wat beleefd, Willy?
In zekere zin ben ik te vroeg geboren. Met de moderne hulpmiddelen, computer, 
televisie- en radioverbinding, eigen telex, eigen lay-out enzovoort, is de taak van 
de journalist heel wat gemakkelijker geworden. Het is ooit gebeurd dat ik tijdens de 
Ronde van Spanje enkele uren moest wachten vooraleer ik contact had met Brussel. 
De dictafoon was een hemels instrument, maar durfde voor onaangename verras-
singen zorgen. Een kleine anekdote: op het WK in Zandvoort waren we met een zeer 
uitgebreide ploeg van de partij. En wat gebeurde? Toen omstreeks 20 uur iedereen 
zijn woordje had verteld, werd ons vanuit Brussel laconiek de boodschap overge-
maakt dat er geen letter op de band stond.
Wielerjournalistiek is de rotste stiel, maar de mooiste. Stalen zenuwen zijn vereist. Er 
was een tijd dat de dagbladen in de late namiddag uitkwamen met een extra-editie 
voor de Tour. Ondanks alle genomen maatregelen om toch maar afgezonderd in 

wIlly vAn den wIjngAerd 
veertIg jAAr In de mooIste mAAr lAstIgste sport

“IK heb met Alle 
grote renners gewerKt”

hofSTADE - EEn rAADSEl. hij wAS vEErTig jAAr SporTjournAliST bij hET lAAT-
STE niEuwS, woonT op DE TErvuurSESTEEnwEg in hofSTADE. hij iS gETrouwD MET 
MAThilDE, DochTEr vAn “ouDE gArDE” oScAr EyckMAnS. hij volgDE DE ronDE 
vAn frAnkrijk, DE ronDE vAn SpAnjE, DE ronDE vAn DuiTSlAnD, DE ronDE vAn 
ZwiTSErlAnD, DE vrEDESkoErS, EEn TwinTigTAl giro’S, vElDrijDEn wAS Zijn SpE-
ciAliTEiT. hij inTErviEwDE Al DE bESTE rEnnErS vAn DE EEuw. MoMEnTEEl iS hij 
EEn gEpEnSionEErDE wijZE MAn. Zijn nAAM: willy vAn DEn wijngAErD (86). EEn 
inTErviEw.

verbinnen 
Tervuursesteenweg 92 

1981 Hofstade
Tel. 015/43 13 72

GSM 0476/36 13 72

Persen van voordroog + wikkelen 
planten en rooien van bieten
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een hokje naar de radio te kunnen luisteren, werd ik op enkele 
minuten van de aankomst steeds omringd door supporters, die 
met hun geroezemoes het werken bijna onmogelijk maakten. En 
dan zwijg ik nog over de vele kilometerslange verplaatsingen in 
een ronde. Toch ben ik niet ontevreden. Ik heb de grootste wiel-
renners na de tweede wereldoorlog mogen volgen, onder wie 
het trio Van Steenbergen-Van Looy-Merckx. Ook Coppi, Bartali, de 
gebroeders Bodet, Koblet.Vergelijkingen zijn onmogelijk. Het was 
telkens een andere generatie. Wel kan gezegd dat Eddy de vol-
ledigste en de grootste was. Hij leefde voor de sport en was een 
maniak van de fiets.

Onvergetelijke herinneringen?
Nooit zal ik het dramatische over-
lijden vergeten van Jempi Mon-
seré in 1971. In Retie geschiedde 
het drama. Vanuit de tweede 
volgwagen zag ik het gebeuren: 
Jempi botste met volle geweld 
tegen de voorruit van een auto 
die uit de tegenovergestelde rich-
ting kwam en sloeg als een blok 
op het wegdek. Paniek en on-
middellijk schreeuwde Roger De 
Vlaeminck om een dokter. Ik ben 
zonder omkijken naar het meest 
nabijgelegen huis gerend om te 
telefoneren. Alle hoop was vruch-
teloos. De olijke Monseré was op 
slag dood.
De Ronde van Italië, die ik 20 maal 
volgde, was de belangrijkste bron 
van souvenirs. Ik was er bij toen Merckx werd uitgesloten wegens 
doping in 1969. Een volledig ontredderde Merckx lag onafgebro-
ken te wenen. In een bui van ontgoocheling sprak hij zelfs ermee 
te stoppen. Alles wijst erop dat men Eddy een serieuze pad in de 
korf heeft gezet. Savona is voor Merckx steeds een smerige zaak 
gebleven.
1963 was een zwart seizoen voor Rik Van Looy. Men had een ploeg 
rondom Rik II gemaakt. Hij had niet kunnen deelnemen aan de 
Ronde van Spanje wegens een val, er waren ook moeilijkheden 
met Flandria en als clou was er het WK in Ronse. Met een dertigtal 
ging men naar de eindmeet. De spurt werd van zowat 300 meter 
voor de streep aangetrokken door Van Looy, met rechts van hem 
de kleine Gilbert Desmet en links Beheyt. In de laatste rechte lijn 
ging Beheyt (noodgedwongen of niet) Rik voorbij. Deze ontkno-
ping zullen vele wielerliefhebbers, net als ik, nooit vergeten.

Een vergelijking, vroeger en nu?
Momenteel is alles 100 procent commercieel, vroeger was dat 50  
procent. Er zijn geen coureurs meer. De weelde is te groot. Het 
materiaal is veel verbeterd. Ze willen grof geld, zonder er iets voor 
te doen. Bovendien kunnen de jongeren niet meer afzien. Er is ook 
geen strijd meer. We hebben nog één coureur: Tom Boonen en we 
zijn uitgepraat.
De begeleiding op de piste Den Reggel in Elewijt is positief. Maar 
dat volstaat niet. Vele wedstrijden en clubs zijn verdwenen, alleen 
de commerciële clubs blijven overeind. Alle respect voor de hui-

dige generatie, daaraan zal moeten gewerkt worden. In de voor-
bije jaren: eigen streekrenners Leon Lemeir, Eugene Van den Boe-
ynants, Rudy en Marc Party, Jan Lauwers, de broers Rudy en Marc 
Vercammen, Rikske Willems en René De Rey (specialisten veldrij-
den), dat waren nog coureurs.

De dopingzaak voor het vertrek van de Tour, wat vind je daar 
van?
Het onderzoek is te ver doorgedreven door de kranten en TV. Ik 
vind dat dom. Uiteraard is het niet logisch dat een renner zoveel 

Willy Van den Wijngaerd omringd door Longo (wereldkampioen veldrijden) en Merckx (wereldkampioen op 
de weg) in 1971.

voorsprong heeft op een andere, maar iedereen neemt doping. 
Wij wisten dat vroeger ook, maar hebben daarop nooit gedrukt, 
om de sport te sparen. Een grote ronde rijden zonder verster-
kende middelen kan niet, dat is toch logisch. Champagne en een 
stevige biefstuk, dat was vroeger doping. Nu gebeurt alles onder 
toezicht van een dokter. Ik vind dat men iedereen zijn goesting 
moet laten doen. Wie pakt, neemt een risico en moet er de gevol-
gen van dragen.

Hoe kan je Willy Van den Wijngaerd best omschrijven?
Ik ben van nature uit realist en een tikkeltje filosoof. Daarenboven 
heb ik veel in voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Mijn hart ligt 
op mijn tong, maar vooral ben ik altijd veel te braaf geweest.

Je dagelijkse beslommeringen?
Mijn vrouw (lacht). In oktober word ik 86, ’t is genoeg geweest. Ik 
doe niets meer.

Slotvraagje: met welk gevoel leest U nog uw krant Het Laatste 
Nieuws?
Het is pure commerce geworden. Wat staat er nog in de gazet? Je 
weet dat, je hebt er ook vele jaren gewerkt. Ik lees de titels en het 
is gedaan.

Bedankt, collega en nog vele gelukkige jaren.
Jean Andries
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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

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

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

De activiteiten rond de ‘opsmuk’ van het Blosodomein gaan momenteel in rustiger 
tempo door. Dat heeft meer te maken met de vakantieperiode dan met het vonnis 
van de Raad van State die einde april de stedenbouwkundige vergunning voor het 
geheel der werken vernietigde. De vergunning werd reeds twee jaar geleden een 
eerste maal geschorst. Bloso kreeg het voor mekaar om amper tien dagen na die 
schorsing een tweede stedenbouwkundige vergunning vast te krijgen van de pro-
vincie Vlaams-Brabant. Zoals men kon verwachten, vechten enkele buurtbewoners 
die zich in de vzw Rednablo (Redt Natuur Blosodomein) groeperen, ook deze nieu-
we vergunning aan. De tweede uitspraak van de Raad van State wordt over enkele 
maanden verwacht. Dat kan Bloso niet hinderen om gewoon door te werken.

Details

“Zo lang de rechters zich niet hebben uitgesproken over de bezwaren tegen de 
tweede vergunning, kan Bloso ongestoord verder werken”, moet ook voorzitter Jo-
han Goossens van Rednablo toegeven. Omdat de tweede vergunning slechts in de-
tails verschilt van de door de Raad van State vernietigde bouwvergunning, kan het 
volgens Rednablo moeilijk anders dan dat ook deze machtiging wordt vernietigd.
Rednablo is niet van plan om lijdzaam af te wachten. De volgende weken mogen 
zowel de plaatselijke politieke autoriteiten als gezagsdragers op een hoger eche-
lon zich aan het bezoek van een delegatie van Rednablo verwachten. “Nog voor de 

rAAd vAn stAte wIjst bloso terecht

maar

modernIserIng vAn blosodomeIn 
gAAt oververmInderd door

hofSTADE - DE rAAD vAn STATE STElT DAT bloSo Zijn boEkjE TE buiTEn 
gAAT bij DE MASSAlE hErinrichTingSwErkEn vAn hET bloSoDoMEin. hET hogE 
rEchTSorgAAn vErniETigT DEfiniTiEf DE EErSTE bouwvErgunning DiE voor DEZE 
wErkEn wErD AfgElEvErD. bloSo hEEfT EchTEr nog EEn TwEEDE bouwvErgun-
ning wAArop hET Zich bASEErT oM Toch Door TE gAAn. ook TEgEn DEZE TwEEDE 
vErgunning iS bij DE rAAD vAn STATE bEZwAAr AAngETEkEnD. hET ArrEST DAAr-
vAn worDT nog DiT jAAr vErwAchT.

Normandie
Cafe

nieuwe uitbaters

bij Jeeke
Hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58

Donderdag gesloten

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS - WIJNS

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

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

GSM 0475/869 163
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CAFE RUBENSHOF
BIJ LIEVE

CARDIJNSTRAAT 17 EPPEGEM
tel. 015/62.33.42

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

LOKAAL VAN TALRIJKE VERENIGINGEN

MAANDAG RUSTDAG

gemeenteraadsverkiezingen willen we graag het standpunt van de verschillende 
politieke families  kennen”, zegt Johan Goossens. Hij speelt met de idee om bin-
nenkort een open politiek debat rond de problematiek van het Blosodomein te or-
ganiseren.

twee klachten

Blosodirecteur Michel Van Espen kon tijdens zijn vakantie slechts beperkt reage-
ren op het arrest van de Raad van State. “De Raad doet een uitspraak omtrent een 
geding tussen twee particulieren tegen het Vlaams Gewest aangaande een aan 
het Bloso afgeleverde bouwvergunning voor het Blosodomein te Hofstade. De 
uitwerking van dit arrest is inmiddels achterhaald rekening houdend met het feit 
dat door het Vlaams Gewest ondertussen een nieuwe bouwvergunning voor het 
Blosodomein werd verleend. Deze vergunning werd ook aangevochten, zowel voor 
de gewone rechtbank als bij de Raad van State, die de vraag voor de onmiddellijke 
opschorting hiervan niet gegrond verklaarde. Over een definitieve uitspraak van 
de Raad van State over deze tweede afgeleverde bouwvergunning bestaat op dit 
moment geen duidelijkheid”, aldus Michel Van Espen.

natuur beschermen

“Wij zijn niet gekant tegen het moderniseren van het Blosodomein noch tegen 
sport”, benadrukt voorzitter Johan Goossens van Rednablo. “Ons standpunt is dat 
de natuur in dit domein niet mag aangetast worden. Sportgebeuren en andere ac-
tiviteiten kunnen enkel plaats vinden in het recreatiegebied en niet in het natuur-
gebied.”
Als gevolg van het jongste arrest van de Raad van State vraagt Rednablo aan Bloso 
dat nu reeds de werken in het natuurgebied stopgezet worden.
De redactie van de Zemstenaar herinnert er aan dat Bloso de toekomst van haar 
160 hectare grote domein in Hofstade situeert als een recreatiepark dat zich zowel 
naar de actieve als naar de passieve recreant richt. “Sport, recreatie, natuur en avon-
tuur moeten hier in een voortreffelijk samenspel versmelten”, zei Blosodirecteur Van 
Espen in een eerder gesprek met onze redactie.
Met de ‘opsmuk’ van het Blosodomein is een investering van 12 miljoen euro ge-
moeid. “Omstreeks 2010 is het domein in Hofstade één van de mooiste van de der-
tien Blosocentra in Vlaanderen”, kondigt Michel Van Espen aan.

Fons Jacobs

De perikelen over de bouwvergunning waarover het Bloso-domein nu al dan niet beschikt, 
zal de dagjesmensen worst wezen. Voor hen geldt het unieke aanbod aan zon- en strandge-
noegens dat er in de zomer te beleven valt.

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

Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

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

ROBBERECHTS
aFsluITInGen

Huttekenstraat 24 - Kapelle-op-den-bos
015 / 71 10 94

• poorten
• plaatsingsdienst
• SPECIALE PRIJZEN
  afgehaalde goederen
• Verdeler BEKAERT
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For

Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg
472

Mechelen
(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

bij Inge en rudy
Moniestraat 52 
1981 Hofstade

www.cafesportvriend.be

CHAUFFAGE –  SANITAIR

leopoldstraat 72 - 1980 ZeMsT
Tel. 015 / 61 18 88

015 / 61 49 26

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

bloemen & co

Brusselsesteenweg 86 1980 Zemst  tel & fax 015 61 28 87

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

Wie dat allemaal in één 
weekend wil meebeleven 
moet goed plannen, dus 
kregen wij van Ragna nog 
volgende info: “De bedoe-
ling is dat geïnteresseerden 
brochures ophalen aan de 
dienst onthaal van het ge-
meentehuis. Daarin worden 
alle deelnemers voorgesteld 
en er steekt ook een kaart 
bij waarop alle locaties zijn 
aangeduid op een straten-
plan. We duiden er ook 4 
themafietsroutes op aan. 
Er hangt trouwens een af-
fiche aan elke locatie, voor 
de herkenbaarheid. Vorige 
editie hebben we 1500 bro-

grAtIs Kunst, KrIs KrAs door Zemst!

K’ 06, een uItsteKende 
AfsluIter vAn de vAKAntIe! 

ZEMST - DE DiEnST vvv ToEriSME ZEMST orgAniSEErT TijDEnS hET lAATSTE 
wEEkEnD vAn DE groTE vAkAnTiE hAAr viErDE EDiTiE vAn DE kunSTEnAArSrouTE. 
EEn hAppEning voor ZowEl DE kunSTEnAArS, oM hun ArTiSTiEk TAlEnT TE TonEn, 
AlS voor DE inwonErS vAn ZEMST, oM EEnS op EEn AAngEnAME MAniEr kEnniS 
TE MAkEn MET hun crEATiEvEllingEn in DivErSE kunSTEn. op ZATErDAg 26 En 
ZonDAg 27 AuguSTuS, kAn jE, in AllE DEElgEMEEnTEn vErSprEiD, MEEr DAn 70 
kunSTEnAArS AAn hET wErk ZiEn, op MEEr DAn 30 locATiES En in MEEr DAn 20 
kunSTDiSciplinES. 

chures gedrukt, maar nu proberen we ruimer te gaan in onze promotie. Culturele 
centra, bibliotheken, radio en tv, internet en natuurlijk ook de geschreven pers. 
We hebben ook een eigen weblog www.kunstenaarsroute2006/skynetblogs.be, 
met daarop alle info van de deelnemers en een foto van hun werk. We verwach-
ten mensen van overal in Vlaanderen en zelfs Nederland. Het onthaal van het ge-
meentehuis zal trouwens open zijn gedurende dat weekend. Het charmante is 
dat vele werken van kunstenaars op eigen locatie worden tentoongesteld. In hun 
tuin, garage of atelier. Sommigen geven een demonstratie en bij enkelen kan je 
de werken ook kopen.”

Onverdroten, steeds met de Zemstenaar in zijn hoofd, ging je redacteur zijn neus 
eens aan het venster steken bij sommigen van hen. Magda Adriaens, bijvoor-
beeld, zal haar werken tentoonstellen in haar schitterende achtertuin, waar en-
kele van de prachtig gedrapeerde beelden met textielverharder zijn ingeplant. 

Of  Luc Fierens, een mail-art kunstenaar en visueel dichter sinds 1982. Hij neemt 
voor de eerste keer deel. De werken die hij tentoonstelt zijn collages van ge-
scheurde fragmenten van afbeeldingen uit boeken en tijdschriften. “Het is niet 
zomaar wat plakken voor mij, maar echt een medium om beelden te maken”, ver-
klapt Luc. “Onze visuele gedichten maken ook deel uit van een mail-art op inter-
net, waarop de kunstenaars wereldwijd beelden uitwisselen.”  

Een collage van Luc Fierens.
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Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

Schoolstraat 9 - 1980 Zemst - 015 / 61 37 96

Sanitair en loodgieterij
Algemene lood-, zink- en koperwerken

Hellende en platte daken
Bekleden van goten

Afstellen van gastoestellen

onTsToPPInGswerKen 24/24

GEERT LUYCX

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• • • • • • • • •

caFe en FeesTZaal
FEESTzAAl ToT 250 pERS
MARCEL EN LUCIENNE
BRUSSELSESTEENwEG 51
1980 ZEMST
TEl.: 015 / 33 62 69
GSM: 0499 / 16 60 84
BTw BE 639.336.601
dINSdAG GESLoTEN 

Er is ook Jeroen, die zijn popart al 
eens tentoonstelde. Jeroen ging 
met zijn werk Olie op het Doek 
van de idee uit dat alles kunst is, 
als je het maar wil zien. Hij kreeg 
verdeelde reacties voor zijn wat 
absurde kunst. De ene keer kon 
het publiek de rare hersenkron-
kels niet volgen, maar anderen 
vonden het weer fantastisch en 
geweldig. 

Louisa De Ron heeft al twee 
keer met veel plezier meege-
daan. Ze heeft het voorrecht op 

een unieke plek te mogen wonen in Zemst en ze gebruikt haar huis en omgeving 
dus als inspiratiebron. De wereld van aardmannekes, wortelkinderen en andere 
deugnieten is haar met de pollepel ingegeven. Wie aandachtig is, kan in haar tuin 
een glimp opvangen van één of ander feeëriek wezentje of komt plots oog in oog 
te staan met een koebeest! 

Mies Van der Zalm heeft altijd al deelgenomen. Zij vindt haar eigen atelierloca-
tie erg belangrijk, omdat de kunstenaar en zijn werk dan geconfronteerd wor-
den met het publiek in zijn eigen omgeving. Mies geeft er demonstraties van de 
rakutechniek en weeft nog op de traditionele wijze wandtapijten in reliëf met 
ingekleurd sisaltouw. Dankzij haar workshop sculpturale keramiek worden er ook 
werken getoond van andere deelneemsters. 

Hobbypatch is dan weer een winkel met klaslokaal, waar cursisten ’t Creatiefje 
hebben opgericht en onder die naam meedoen aan de kunstenaarsroute. Ze ma-
ken grote quilts en muurdecoraties. Voor dit jaar is er speciaal gewerkt aan een 
quilt dat het populairste Vlaamse lied van Louis Neefs De wereld die moet nog 
een eeuwigheid mee uitbeeldt. Verder nog kleurrijk handwerk, beelden, poppen, 
wenskaarten, borduursels en 3D-prentjes. 

Zo hebben alle kunstenaars hun eigen verhalen, hun eigen artistiek en creatief pad 
en dat laten ze jullie gedurende dat weekend van harte meebeleven. Mooi is dat!

              Jean-Marie, die zijn collectie barbiepoppen zal uitstallen.

Minimamical, een creatie van Jeroen.

ELEWIJT – Wielerfanaten halen vrijdag 11 augustus hun hartje op langs de wieler-
baan ‘Den Reggel’ in de Driesstraat. Wielerclub ‘Steun der Jonge Renners’ organi-
seert daar die avond een wielerwedstrijd achter dernies. Matthew Gilmore, Roger 
Hammond, Niels Albert, Wouter Van Mechelen, Kenny De Ketele, Christophe Rood-
hooft, Wim Beirnaert, Nico Mattan, Iljo Keisse, Steven De Neef, Mat Brindle, Edwin 
Smeulders, Bart Laeremans en Kim Tesseur verschijnen er aan de start. De renners 
worden om 18.30 u. aan het publiek voorgesteld waarna om 19 u. de eerste start 
wordt gegeven. In afwachting is er om 17 u. een wedstrijd voor aspiranten van 12, 
13 en 14 jaar. 
Inkomkaarten kosten 5 euro (4 euro in voorverkoop).
 FoJ

wedstrIjd Achter dernIes
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“Het kind werd in 1975 boven de doop-
vont gehouden en kreeg de naam De 
Egleghemse Zeevissers mee. Je hoeft geen 
wiskundig genie te zijn: ons zilveren jubi-
leum hebben we al achter de rug. In deze 
kwarteeuw zijn we ook uitgegroeid tot één 
van de grootste zeevisclubs van België. 
Met onze 76 aangesloten leden zijn we de 
grootste bootvissersclub van het land.”
“Op het Belgisch kampioenschap behaal-
de onze jeugd prachtige resultaten. Ruben 
Buls werd kampioen van België bij de juni-
oren, Bartel Buls derde bij de junioren, Bart 
Peeters vierde bij de beloften en Werner 
Van Den Bogaerts derde in het Belgisch 
kampioenschap.”

de egleghemse ZeevIssers: de grootste bootvIssersclub
ZEMST-boS - voor EEn lEukE SporT op ZEE, AMbiAncE, EEn ToffE Trip En EEn gEZEllig lokAAl MoET jE bij DE EglEghEMSE ZEEviS-
SErS Zijn. “DE grooTSTE booTviSSErSclub vAn bElgiE”, wEET DoMiniquE vAn hAESEnDonck. “DE vErEniging iS onTSTAAn AlS EEn 
ZoETwATErviSclub, DiE hAAr gEluk bEproEfT op DE EglEghEMvijvEr, DE ZAnDwinningpuT in hoMbEEk.”

“Feesten kunnen we ook. Al tien jaar orga-
niseren we een reuzenbarbecue met vis 
op de parking van ons lokaal taverne Ama-
deus. Zaterdag 26 augustus vanaf 14 uur is 
iedereen welkom.”
“Op het programma staan nog enkele leu-
ke trips: zondag 3 september (Oostende), 

zondag 1 oktober (Oostende), zondag 29 
oktober (Oostende), zondag 19 november 
(Blankenberge) en zondag 10 december 
(Oostende). Elke vrijdag die aan een vis-
trip voorafgaat is er een boottrekking in 
taverne Amadeus. Iedereen is van harte 
welkom.”

          Jean Andries

Dominique Van Haesendonck met actieve leden aan zee, klaar voor een clubtrip. 

 wegens stopzetting

totale uitverkoop
Handgeknoopte oosterse tapijten 

uit Iran - Indië - Nepal - Tibet - Pakistan - Turkije

tot -50%
tapijten liekens - Brusselsesteenweg 528 - 2800 Mechelen

Tel 015/42 31 51 - Open van 10 tot 18.30 - Donderdag gesloten

 Maes-PIls   JuPIler   sTella   saFIr   wIJnen   lIKeuren   sTerKe dranKen
geschenkartikelen 

en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ

ZEMST – Het Belgisch Staatsblad publiceerde kortgeleden de officiële bevolkingscijfers van alle Vlaamse gemeenten. Zemst telde op 
1 januari jl. een totaal van 21.326 inwoners waarvan 10.865 dames en 10.461 heren. Vergeleken met vorig jaar is dat een stijging van 154 
inwoners. De jongste jaren blijft de trend van het aantal Zemstenaars stijgen.           FoJ

we ZIjn met 21.326
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Sierschouwen: stijl - modern - klassiek
in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas 
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden

Hoge Buizen 57 - 1980 Eppegem - Tel. 02-751 50 14
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lAZemblA ZoeKt!
nA EEn SuccESvol jAAr, MET EEn MiSS- En MiSTEr ZEMST-vErkiEZing En MET EEn poliTiEk DEbAT voor jongErEn in hET vErSchiET, iS 
lAZEMblA op ZoEk nAAr vErSTErking. wE ZoEkEn Zo’n bEETjE vAn AllES. hiEronDEr SoMMEn wE EEn pAAr vAn onZE iDEETjES op. 
vinD jE Er niET wAT jE ZElf TE biEDEn hEbT, AArZEl niET, lAAT hET onS wETEn! wE hEbbEn MAAr één vErEiSTE, jE MoET EEn inwonEr 
vAn één vAn DE DEElgEMEEnTES vAn ZEMST Zijn.

Roddeltantes
Maar ook roddelnonkels zijn van harte 
welkom! Altijd al gedroomd van een di-
neetje met de sterren? Weet jij perfect 
wat je buren de voorbije week gedaan 
hebben? Komt iedereen spontaan de 
laatste roddels aan jou vertellen? Dan 
ben jij de geknipte persoon! We zoeken 
namelijk jonge enthousiastelingen die 
van alles op de hoogte zijn en dit willen 
delen met de rest van Zemst.

Fuifbeesten
Gaat er geen fuif voorbij in Zemst of ben 
jij er geweest? Ben je bovenop superso-
ciaal en niet te verlegen om anderen 
te vragen te poseren voor het LaZem-
bla-fototoestel? Dan krijg jij van ons 
de camera mee! Daarbovenop word je 
regelmatig gratis binnengelaten en als 
een ware VIP behandeld op lokale eve-
nementen. 

Cartoonisten
Zit jij altijd portretjes te maken van je 
vrienden? Kan je tekenen als de beste? 
En vind je omgeving het nog grappig 
ook? Deel je cartoons (met of zonder 
woorden) met de rest van Zemst!

Reislustigen
Plannen voor een wereldreis? Een stage 
in het buitenland in het verschiet? Pu-
bliceer je reisblog via LaZembla en hou 
in één keer al je vrienden op de hoogte 
van je avonturen! Gedaan met negentig 
keer dezelfde mail te moeten sturen. En 
je kan nog reageren via de site ook!

Schrijftalent
Je hoeft niet perse een journalist in spe 
te zijn, als je iets vloeiends uit je pen 
weet te toveren, zijn wij al lang tevre-
den! Korte stukjes over het wel en wee 
in Zemst, aankondigingen van evene-
menten of gewoon leuke dingen die 
je vond op het internet. Lees je graag 
boeken, verslind je de nieuwste films of 
ben jij één van die gamers en wil je daar 
korte recensies over schrijven? Het mag 
allemaal op LaZembla!

Filmtoeristen
Lijkt het wel of je digitale camera ver-
groeid is met je hand? Heb je originele 
ideetjes voor korte filmpjes? Etaleer je 
talent op LaZembla. 

Webdesigner 
Volgend jaar zou LaZembla zijn look 
willen veranderen. Heb jij grafisch ta-
lent? Toon het ons! Je hoeft nog geen 
supertalent te zijn, als je gewoon de ba-
sis kan, helpen wij je wel verder!

Wat bieden wij?
Allereerst een heel leuke groep van een 
tiental enthousiastelingen, verspreid 
over gans Zemst. 
Op de tweede plek een project met 
grootse ambities! Als één van de eerste 
jongerenblogs met een lokaal karakter 
is LaZembla een voorbeeld geweest 
voor velen. Niet alleen sleepten we 
na een paar maanden een zeer mooie 
award in de wacht, ook worden we in 
allerlei vakbladen en zelfs schoolcur-
sussen aangehaald! Met reden zijn wij 
trots op deze prestatie. Maar omdat we 
niet willen stagneren en the sky the limit 
is, zoeken wij nieuw bloed! LaZembla 
opent deuren, staat mooi op je CV en is 
gewoon een heel leuke ervaring.

Voor ons is het helemaal niet belangrijk 
dat je de allerbeste in je vak bent, we 
willen gewoon dat je er “goesting” in 
hebt! De rest komt vanzelf wel.

Wat moet je doen?
Mail je voorstel naar ellen@lazembla.
be en dan krijg je zo snel mogelijk een 
mailtje terug! 
Of neem alvast een kijkje op www.la-
zembla.be.

De LaZembla-redactie

	 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:
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VERANDA THOMAS BVBA

Fabrikant van:
Veranda's - pergola's

Ramen - deuren
Zonweringen

Metselwerken - vloeren

Gratis:
bestek

&
voorontwerp

&
bouwaanvraag

Super-isolerende beglazing Kw 1,1
ZONDER MEERPRIJS!

Elewijtsesteenweg 114 - 1980 Eppegem - 015 / 61 72 72

Thomas Import Design

Maatwerk

Teak indoor, outdoor

Loom, rotan

Badkamermeubels

Leuke koopjes 
tijdens soldenmaand

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

Tuinwerken Kristof
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Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

Hun mannen staan in voor het maaien van 
het gras en het snoeien van de heggen, 
maar toch zijn het vooral deze dames die 
zorgen voor de groene parels. Regina’s lan-
delijke tuin is uniek door zijn grootte – zes-
tig are- en door de gebogen vormgeving, 
geïnspireerd op haar landhuis. Mia’s zeldza-
me bos- en siertuin is verdeeld in verschil-
lende kleurcompartimenten. De vrouwen 
wasten de aarde van hun handen voor een 
gesprek over hun passie, maar hun groene 
vingers raken ze nooit meer kwijt. 
Beiden groeiden ze op in het milieu. Mia 
kreeg de smaak te pakken toen haar vader 
als eerste een bloementuin aanlegde in 
een volkswijk en haar alle Latijnse planten-
namen leerde. “Daarna heb ik het tuinieren 
zelf met vallen en opstaan geleerd”, vertelt 
ze. 
Toen Mia tien jaar geleden begon met de 
aanleg van haar bostuin, zag ze het als een 
echte uitdaging. Vooral wanneer ze hoor-
de dat de grond achter haar huis erg arm 
was en bijna geen zon kreeg door het bos 
achteraan. “Ik heb gewoon gezocht naar 
de juiste planten voor een schaduwtuin en 
dat zijn er meer dan je denkt”, legt Mia de 
simpele oplossing uit. 

Zemstse tuInen ZIjn grote publIeKstreKKer
EppEgEM, wEErDE – DE MEESTE ZEMSTSE TuinEn blijvEn vErborgEn voor hET 
groTE publiEk, wAT nA DiE DrogE juliMAAnD MiSSchiEn MAAr bEST iS ook. Toch wor-
DEn TwEE TuinEn Elk jAAr TijDEnS hET opEn TuinwEEkEnD plATgElopEn, ToT hET grAS 
Er bijnA bruin vAn worDT. DiE vAn MiA coulloMMiEr En vAn rEginA huySMAnS, 
TwEE DAMES MET EEn pASSiE.

Mia heeft een zeldzame bostuin: “Ik praat ook 
tegen mijn planten, ze doen nooit moeilijk.”

Regina over haar grote landelijke tuin: “Ik kan 
genieten van mijn tuin, maar ik blijf wel werkjes 
zien die nog moeten gebeuren.”

Sindsdien woont Mia eigenlijk meer bui-
ten dan binnen. “Er kruipt veel tijd in het 
onderhoud van de tuin, maar ik geraak 
er al mijn stress in kwijt”, zegt ze. “Mijn 
planten doen nooit moeilijk, ik praat zelfs 
tegen hen”, gaat ze verder. “Vlak voor het 
Open Tuinweekend vraag ik hen bijvoor-
beeld om snel nog wat te groeien en mooi 
open te komen.”
Dat lijkt te werken. Dit jaar vonden meer 
dan tweehonderd kijklustigen weer hun 
weg naar Mia’s tuin, die ondertussen ge-
vuld is met wel duizend verschillende 
planten. Veel volk, maar net niet zoveel als 
vorig jaar. Toen kreeg Mia mensen uit veer-
tien volle autocars over de terrasvloer.

slecht jaar

Ook Regina ontving deze zomer honder-
den bezoekers. Een slecht jaar, vindt ze 
toch. “Het eerste jaar dat we deelnamen 
aan Open Tuinen, kwamen er wel duizend 
mensen”, herinnert ze zich. Dat was in 2002, 
maar Regina’s interesse werd al veel eerder 
gewekt. Je zou kunnen zeggen dat ook zij 
het groen bloed erfde van haar vader, een 
bloemist die zijn snijbloemen in zijn eigen 
tuin kweekte. “Zo gaat het als je bijna in de 
tuin wordt grootgebracht”, vertelt Regina. 
Met de ontwikkeling van de huidige lan-
delijke tuin begon Regina in 1982, toen zij 
en haar man terug in haar ouderlijk huis 
introkken. “Dan begonnen we stuk voor 
stuk met de aanleg ervan.” Een opvallend 
element waar Regina voor koos, is de kiwi-

plant aan haar gevel. “Mijn man en ik had-
den er in Grimbergen ook zo één gezien. 
We hebben een mannetje en een vrouwtje 
geplant, zodat ze mekaar kunnen bevruch-
ten om kiwi’s voort te brengen”, legt ze uit. 
De moeite wordt beloond, de kiwi’s groei-
en bijna zo goed als in Nieuw-Zeeland en 
zien er zeer smakelijk uit. 

Sinds enkele jaren speelt Mia met het idee 
om te starten met een tuinenparcours 
door Zemst. “Een leuk idee”, vindt Regina, 
“maar twee tuinen zijn te weinig. Al denk ik 
wel dat er nog veel verborgen parels zijn.” 
Daarom is Mia op zoek naar ongeveer vijf 
tuinen die echt de moeite zijn om te be-
zoeken. Wie interesse heeft in dit project 
en zijn tuin wel eens wil openstellen, of 
gewoon de tuinen van Mia en Regina eens 
wil bezoeken, kan hun gegevens verkrij-
gen bij de redactie. 

Sjoukje
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0479/66.46.66 
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0475/42.02.76



��

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

De 37e editie van de Dodentocht in Bornem staat van vrijdagavond 
11 augustus tot ’s anderendaags geafficheerd. Het internationale 
deelnemersveld bestaat uit duizenden inschrijvers waarvan er 
zich velen jaarlijks melden op deze belangrijkste wandelhappe-
ning van Europa. 36 jaar geleden verschenen welgeteld 65 deel-
nemers aan de start …
De steeds weerkerende ambiance, de duizenden toeschouwers 
langs het parcours, de gesmeerde organisatie en het unieke kader 
van de Dodentocht maken deze manifestatie tot een belevenis. 
In Bornem zijn er geen klassementen of records. Het gaat om de 
prestatie ten opzichte van zichzelf. De beloning bestaat uit een 
diploma, een medaille en een voldaan gevoel voor wie de eind-
meet overstapt.
“De internationale Dodentocht laat zien dat verdraagzaamheid en 
vriendschap tussen volkeren mogelijk zijn. Aanvaarding van- en 
respect voor anderen zijn dan ook de ware idealen van de Doden-
tocht”, verduidelijken de inrichters.

supporters welkom

Onder leiding van Rudy Devos onderschrijven de veertien spor-
tieve cafévrienden van The Pub deze waarden. In amper enkele 
weken kon Rudy zijn dertien kameraden er van overtuigen om 
mee te doen. Tussen de massa deelnemers die in Bornem de start 
zullen nemen, zijn zij te herkennen aan een T-shirt van The Pub en 
een aangepast petje.
“We hopen dat er heel wat Zemstenaren en mensen die mekaar 
in onze stamkroeg ontmoeten, naar Bornem zullen afzakken om 

wAndelAArs bInden schoenen AAn In ‘the pub’
veertIen cAfévrIenden stAppen dodentocht

hofSTADE – vEErTiEn SporTiEvElingEn DiE MEkAAr vonDEn 
AAn DE Toog vAn ThE pub rEchT TEgEnovEr DE kErk in hof-
STADE, STAppEn MEE in DE DoDEnTochT in bornEM. “onZE bE-
DoEling iS hET vollEDigE pArcourS vAn 100 kiloMETEr uiT TE 
lopEn”, ZEgT EEn EnThouSiASTE wAArD ruDy DEvoS (37). of 
DAT échT gAAT lukkEn, iS nog MAAr ZEEr DE vrAAg. onDEr DE 
vEErTiEn bEvinDEn Zich EnkElE gErouTinEErDE STAppErS MAAr 
ook onErvArEn wAnDElAArS DiE (nog) niET wETEn wElkE bE-
proEving hEn TE wAchTEn STAAT.

Veertien cafévrienden verdedigen de kleuren van ‘The Pub’ op de Bor-
nemse Dodentocht. Benieuwd hoe dat gaat aflopen!

voor ons te supporteren”, nodigt Rudy uit.
Hoe en of er na afloop van de Dodentocht op deze manifestatie in 
The Pub wordt teruggekeken, blijft nog een open vraag. “We zul-
len we zien”, reageert Rudy geheimzinnig.
Onder de veertien moedigen die tegenover de Hofstaadse kerk de 
start nemen, zijn er maar liefst acht die voor de eerste keer deze 
uitdaging aangaan. Rudy Devos is één van hen. “Ik heb vroeger 
wel wat gevoetbald en wat getennist. Ter voorbereiding van de 
Dodentocht stapte ik ook dertig kilometer bij mekaar. Dat is het 
dan!” trekt hij –misschien toch wat overmoedig- Bornemwaarts. 
‘Facteur’ Johan Van Damme, Franky Maes, Roberto Gonzalez, Pas-
cal Van de Reviere, Eric Clerinx, Bart Beullens (met zijn zestien jaar 
meteen de jongste en net oud genoeg om aan het wandelfeest te 
mogen deelnemen) en de enige vrouwelijke deelnemer Sandra 
Nuytkens zijn de overigen die zonder noemenswaardige wandel-
ervaring de krachten bundelen.
Benny Van Sweevelt wandelde al twintig keer de dodentocht suc-
cesvol uit. Franky Van Wemmel heeft tien wandelkruisjes achter 
zijn naam staan, Marc De Keyser lukte al zeventien keer de Doden-
tocht en Luc De Keyser achttien maal. Dit viertal stapt als ‘uithang-
bord’ van The Pub mee in de Dodentocht.
“Het is niet de bedoeling dat we in groep blijven stappen”, ver-
duidelijkt Rudy Devos. “Iedereen dient zijn eigen tempo aan te 
houden om met het meeste kans op succes de uitdaging tot een 
goed einde te brengen. We zien mekaar dan wel terug aan de 
eindstreep of …. wie weet waar!”

                                                                          Fons Jacobs

Fo
to

 Je
an

 A
nd

rie
s

Fo
to

 Je
an

 A
nd

rie
s



��

AnnE: “leuk eens een thuismatch te spelen”
Anne Bruynseels (40) ziet fotografie als een hobby. Sinds ze een digitaal foto-
toestel heeft, experimenteert ze er op los. “Ik probeer van alles”, vertelt ze. “Veel 
natuurfotografie of foto’s van m’n kinderen.” Om haar gevoel voor fotografie 
nog bij te schaven, zit Anne in de fotoclub van Boortmeerbeek, waarmee ze wel 
vaker deelneemt aan wedstrijden. “Het was wel eens leuk om thuis te spelen”, 
zegt ze.
Om kans te maken in die thuismatch, zag Anne in het oud zwembad het perfecte 
decor voor haar fotoreeks. “Het oude, vervallen gebouw sprak me echt aan, dus 
ben ik er twee keer geweest”, aldus Anne. Of ze hiermee ook kans maakte om de 
hoofdprijs – een Vlaanderen Vakantielandcheque - in de wacht te slepen, wist 
Anne niet. “Het is zo relatief of je inzending gesmaakt wordt. Je weet niet wie er 
nog deelneemt of waarop gelet wordt bij de keuze van de winnende foto.” Wat 
de jury, met onder andere de voorzitter van de cultuurraad, een journalist en de 
secretaris van de Zemstse fotoclub Zefoda, precies aansprak in haar inzending, 

winnAArS foTowEDSTrijD Van kapel tot kasteel   vóór DE cAMErA
ZEMST – DE winnAArS vAn DE foTowEDSTrijD Van kapel tot kasteel Zijn bEkEnD. DE foTo’S vAn AnnE bruynSEElS, nAThAliE DE 
viS En lArS vAn Dijck kwAMEn AlS bESTE uiT DE buS, rESpEcTiEvElijk in DE cATEgoriEën klEur, ZwArT-wiT En jEugD. iETwAT onwEn-
nig ruilDEn DE lAurEATEn EvEn hun vASTE STEk áchTEr DE lEnS voor EEn plAATS vóór DE onZE.

lArS: “op foto kan ik zien wat ik al eens echt zag”
Lars Van Dijck (7) nam voor de eerste maal in zijn jonge leven deel aan een foto-
wedstrijd. Zijn inzending? Een foto van het kapelletje in de Bosstraat. Daar heeft hij 
een heel goede reden voor. “Elke dag, wanneer ik naar school ga, rijd ik hier voorbij. 
Daarom wilde ik er ook wel 
eens een foto van maken”, 
vertelt Lars een beetje verle-
gen. 
Hoewel hij nog erg jong is, 
maakt Lars wel vaker foto’s. “Zo 
kan ik iets zien wat ik al eerder 
in het echt zag”, zegt hij. Toch 
liggen Lars zijn ambities niet in 
de fotografie. Wanneer hij later 
groot is, wil hij liever tekenaar 
worden.

weet Anne 
dan ook 
niet. “Wat 
ik wel weet 
is dat de 
jury on-
middellijk 
a k k o o r d 
ging over 
mijn winnende foto, maar waarom?” Navraag leert dat vooral 
de goede compositie en de originaliteit een rol speelden bij de 
keuze van Annes foto. 
Meer foto’s van Annes hand bekijken? Dat kan. Op 
www.pbase.com/photoselect/hofstade.
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winnAArS foTowEDSTrijD Van kapel tot kasteel   vóór DE cAMErA
nAThAliE: “alles leent zich tot een goeDe foto”
“Eigenlijk ging ik niet deelnemen”, vertelt de 26-jarige Nathalie De Vis. Geluk-
kig deed de jonge fotografe, die van fotografie haar bijberoep maakte, dat wel, 
want haar zwartwitfoto met verhoogde roodwaarden van ’t Hammeke werd 
bekroond in de categorie zwart-wit. “Op het laatste nippertje besloot ik toch 
een reeks in te zenden, omdat het om een wedstrijd van onze eigen gemeente 
gaat. De foto’s had ik al, die had ik gemaakt voor een opdracht waarvoor ik een 
bezienswaardigheid in Zemst moest fotograferen.” 
Nathalie, die fotografie studeerde in Vorst, koos voor het beroep omdat ze een 
nine to five job niet zag zitten. “Ik wil echt niet stilzitten”, voegt ze eraan toe. 
Na haar opleiding gaat Nathalie ervan uit dat alles zich leent tot een goede 
foto. Voor zo’n goede foto speelt de fotografe graag met de lichtinval. “Toen ik 
’t Hammeke ging fotograferen was het een enorm warme dag, maar ik ben er 
een hele tijd gebleven. Tot de zon 
gedraaid was en de lichtinval was 
hoe ik hem wilde.” 
Al legde Nathalie de lichtinval 
vast op harde plaat, ze was al-

lesbehalve zeker van haar kans op de overwinning. “Het was echt onverwacht, ik dacht 
zelfs niet naar de prijsuitreiking te gaan”, geeft ze toe. Toch is ze niet aan haar proefstuk 
toe. Vorig jaar geraakte Nathalie tot in de halve finale van de grote fotowedstrijd van  
Argusmilieu.be en haar foto’s werden eerder ook al tentoongesteld.
Geïnteresseerd in Nathalie’s werk? Voor originele kaarten met haar foto’s kan je terecht bij 
Davids boekenshop in Eppegem. Haar ander werk kan je bewonderen tijdens de kunste-
naarsroute.

Sjoukje
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Wat eten we vandaag?
Geen zin om te koken?

Wij koken voor u  
een overHeerlijke maaltijd!

Laat u verrassen...
WWW.edereetfrui.be

feesten bij u thuis!
Alles is mogelijk

Verjaardagen - Themafeesten 
Communie - Paëlla

eef
edere et frui

015 / 61 66 15
0485 / 35 17 44

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

Geerdegemstraat 54
2800 Mechelen

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

Herstellingen alle merken

Het leven lacht me toe, beste lezers! Sinds 
ik redactielid ben van de Zemstenaar 
verzeil ik al eens op mondaine feestjes 
links en rechts. Word ik gespot in exquise 
restaurants, waar ik proef van de meest 
absurde liflafjes. Eerste rij tijdens mode-
shows, backstage op concerten, cham-
pagne en aardbeien bij de sportclubs, 
vernissages, avant-premières, autorally’s 
in een Austin-Healy cabrio, Champion 
League tickets voor Anderlecht (het le-
ven is niet perfect), het kan niet op soms. 
Wist je dat in de buurt iemand inschrij-
vingen verzorgt voor de eerste commer-
ciële ruimtevluchten? Hij heeft mij voor-
aan op de lijst gezet. Jaja, de Zemstenaar 
is goed voor mij! Dan zou je denken dat 
die Jean-Marie zowat alles al gehad heeft. 
Lap, krijg ik hier tien vrijkaarten voor het 
Cocktailweekend van Tramalant Zemst, 
waarmee ik vijf koppels mag gelukkig 
maken! Hop, naar Stijn voor wat uitleg.

cocKtAIlpArty 2006, 
weer AAn de fles!

Win 5 duo-tickets
de Zemstenaar geeft vijf gratis duo-tickets weg. Vertel ons 
waarom we de kaarten aan jou moeten geven, en de origi-
neelste inzenders winnen! Mail naar info@dezemstenaar.com 
of stuur een briefje naar Kreupelstraat 111, 1980 Eppegem.

“Tramalant zorgt dit jaar voor één grote 
tent en meerdere kleine om wat meer 
feeststemming te geven. We schenken 
acht verschillende cocktails die we, via 
een unieke techniek, gemonteerd door 
Peter, koel kunnen tappen. De klassie-
ker is een Trammeke en we shaken ook 
één niet-alcoholische cocktail. Natuurlijk 
schenken we ook de gebruikelijke bieren 
en frisdranken. Dit jaar wordt er extra sa-
nitair voorzien. Op vrijdag proberen we 
een iets ouder publiek aan te spreken. 
We doen een barbecue met een kinder-
fuif. Chirojongens Rosse en Bram zijn de 
dj’s. Verder nog een ballenbad, kindera-
nimatie, enzovoort. Ook de optredens 
later op de avond zijn top . Eerst is het 
party-time met Stiletto, een coverband 
met eigen stijl, vol energie en passie! De 
ideale opener. Daarna funk in overdrive 
met coverband Tracy Lane. Ze hebben 
een breed repertoire voor een breed pu-

bliek. Op zaterdag is het pure party-time 
met Discobar QSL. Dan zit het jongere 
volk te feesten. 

En gaat alles rustig verlopen?
“Op twee dagen komen er zo’n 2500 
mensen afgezakt en toch is het de laatste 
jaren altijd rustig geweest, dankzij een 
goeie security en controle van de poli-
tie. Geluidshinder zal onvermijdelijk zijn, 
maar we trachten dit zoveel mogelijk te 
vermijden door  op een vast uur de bas-
sen stiller te zetten en in een tent te spe-
len. De hinder van de buren proberen we 
te beperken door afsluiting rond de naas-
te huizen. De buren worden ingelicht en 
krijgen twee vrijkaarten.”

“Goed, Stijn, veel plezier op de feesten 
en bedankt voor de vrijkaarten!”

Jean-Marie

VLAAMS-BRABANT – Wie op zoek is naar leuk uitstapideeën in 
Vlaams-Brabant of kennis wil maken met de toeristische regio’s van 
de provincie, wordt op zijn wenken bediend op toerisme.vlaamsbra-
bant.be, de gloednieuwe website van Toerisme Vlaams-Brabant.
De website van Toerisme Vlaams-Brabant is opgebouwd vanuit 
een dubbele benadering.
In het thematisch luik staat alle informatie over wandelen, fietsen 
en logeren. Surfers krijgen meteen een aanbod aan uitstappen. 
Speciale aandacht gaat hierbij uit naar gezinnen met kinderen. 
‘Ridder en prinses voor één dag’, op zoek naar je favoriete strip-
figuren, zelf papier maken …? Een originele vakantiedag uitstip-
pelen start op toerisme.vlaamsbrabant.be. Alle fiets- en wandel-

toerIsme vlAAms-brAbAnt heeft nIeuwe websIte
kaarten kunnen er ook on-line besteld worden.
In een tweede luik komen drie toeristische entiteiten van de 
provincie aan bod: de Groene Gordel, het Hageland en kunststad 
Leuven. Ook hier vooral praktische bezoekstips: de mooiste par-
ken en tuinen ontdekken, op zoek gaan naar de wortels van het 
Brabants trekpaard, het wandelland Hageland verkennen, weten 
waar de langste toog van Europa staat …
Tot 30 september kunnen surfers deelnemen aan een wedstrijd. 
Wie de juiste antwoorden vindt op toerisme.vlaamsbrabant.be, 
en een goede gok doet op de schiftingsvraag, wint een vakantie-
cheque of één van de vijftig publicaties van Toerisme Vlaams-Bra-
bant.          FoJ
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Jan Van Asbroeck

Cardijnstraat 5
1980 Eppegem

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

de wIT c.v.
VERzEKERINGSMAKElAARS
Leopoldstraat 56 - 2800 Mechelen

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

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

MEUBELEN - SCHRIJNWERKERIJ
KEUKEN- EN ALLE MAATWERKEN

Steenweg op Elewijt 10
EPPEGEM

Tel. 015/61.22.12
GSM 0475/93.67.41

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

Rudi, waarom begin je in godsnaam aan een bijna onmenselijke opdracht om de 
Mont Ventoux 9 maal te beklimmen in 24 uur?
Na mijn deelname op Hawaï was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en die vond 
ik in een weddenschap met een bevriende journalist. De opdracht zat als volgt in 
elkaar: in juni 2006 zou ik het wereldrecord achtereenvolgende Mont Ventoux-
beklimmingen in 24 uur, trachten scherper te stellen. De bedoeling was het we-
reldrecord dat op 9 beklimmingen stond, met minstens een extra beklimming te 
verbeteren. Onder het wakende oog van 3 helpers en 8 trainingsmakkers trok ik 
afgelopen maand naar de voet van de bekende Franse mastodont. Na maanden 
van trainingslabeur -je moet weten dat een dergelijke voorbereiding grondig ver-
schilt van die voor een triatlon- en 4 beklimmingen, werd ik in mijn streven gefnuikt 
door de weergoden. In de vroege namiddag brak er een meteorologische hel los, 
met bliksem, hagel en zelfs mistralwinden. De organisatoren besloten wijselijk de 

rudI stroobAnts beKAmpt 

hofSTADE -  TriATlEET ruDi STroobAnTS wAAgDE in juni EEn wErElDrEcorD-
poging op DE MonT vEnToux. Zijn bEDoEling wAS oM in 24 uur hET rEcorD-
AAnTAl vAn 8 bEkliMMingEn op DE vErSchrikkElijkE bErg SchErpEr TE STEllEn. 
nA 4 bEkliMMingEn wErD hij in Zijn STrEvEn gEfnuikT Door DE wEErgoDEn. 
Toch iS hij Er TroTS op Er in gESlAAgD TE Zijn gElD in TE ZAMElEn voor hET 
goEDE DoEl.

mont ventoux

Ook al kon hij de Mont Ventoux niet bedwingen, toch behoort Rudi Stroobants tot de top-
sporters. 
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Driesstraat 144 - 1982 Elewijt
Tel. 015 / 61 12 51 - Fax 015 / 61 22 31

Van Calster & Zonen

Mazout
Kolen

Vervoer

BVBA

Maandag, dinsdag, woensdag 
en zaterdag van 9.30 uur tot 
12.30 uur en van 13.30 uur tot 
17.30 uur.

Tervuursesteenweg 328  
1981 Hofstade
Tel.: 015/61.79.36

Bij Diana Behets

clement
cleaning

BVBA

ruim- en ontstoppingsdienst
Kampenhoutsebaan 134

1982 elewijt (Zemst)
Tel.016 / 65 70 75 - Fax 054 / 32 06 48

wedstrijd te staken. De eerste ontgoocheling ebde al snel weg voor trots omdat ik 
er toch in geslaagd was geld in te zamelen voor het goede doel.

Inderdaad iets om trots op te zijn.  Zulke prestaties zijn enkel weggelegd voor 
topsporters. Jij behoort tot de top in de triatlon. Sinds wanneer ben je triatleet?
Tijdens mijn tienerjaren speelde ik voetbal bij Racing Mechelen en toen ik enkele ja-
ren later als militair in Duitsland gekazerneerd was, schopte ik het als voetballer zelfs 
tot in de Regionalliga, een reeks die vergelijkbaar is met de Belgische derde klasse. 
Sporten zit mij van kindsbeen af in het bloed. Naast mijn voorliefde voor voetbal, 
hield ik er ook een passie voor atletiek op na. Als sprinter was ik aangesloten bij 
PAK Tildonk. Mijn toptijden (10.9 op de 100 m  en 22.00 op de 200 m) waren goed 
genoeg om te kunnen wedijveren met de binnenlandse elite. Door allerhande bles-
sures kwam ik echter op de operatietafel bij Dr. Martens terecht, die me afraadde 
de reeds geciteerde sporten nog te beoefenen. Mijn revalidatie, die vooral bestond 
uit zwemmen en fietsen zorgde ervoor dat ik triatlon (in 1995) opmerkte. Eerst als 
toeschouwer en later als fervent beoefenaar.

Je hebt een rijk gevuld palmares in de triatlon.
Naast mijn 2 deelnames aan het officiële wereldkampioenschap lange afstand in 
Hawaï ( 2000 en 2005), ben ik vooral trots op mijn Europese titel -op eveneens de 
lange afstand- die ik behaalde in Almere (1999). Mijn beste tijd op die afstand, 9 uur 
07 min, is nog steeds goed voor een plaats onder de Belgische toptijden. Verder 
is mijn palmares nog gevuld met enkele nationale/ internationale medailles, een 
overwinning  op een internationale wedstrijd in Duitsland en tal van nationale se-
lecties voor Europese – en Wereldkampioenschappen.

Hoe combineer je beroep en topsport?
Als beroepsmilitair geniet ik van een status als ‘Sporter Hoog Niveau’. Daardoor kan 
ik gebruik maken van uitstekende faciliteiten die het me toelaten om elke week tot 
25 uur te trainen.

Heb je bepaald tips voor beginnende triatleten?
Omring je met mensen die kennis van zaken hebben en leer luisteren naar je eigen 
lichaam. Vergeet de prestatiedruk en geniet ervan.

Wat zijn jouw plannen nog in 2006?
Na de recordpoging op de Mont Ventoux heb ik het sportieve luik voor dit jaar af-
gesloten. Er rest me te weinig tijd om voor een nieuwe topprestatie/stunt te zorgen. 
Stilzitten kan ik echter niet en daarom steek ik al mijn energie in mijn recent opge-
richt bedrijf dat voeding- en trainingsadvies verstrekt. Ik kan jullie wel verzekeren 
dat jullie in 2007 nog sportief van me zullen horen.
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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

 

GARAGE
Maurice

EPPEGEM
015 / 6114 42

VERKOOP
NIEUWE WAGENS
MECHANISCHE 
HERSTELLINGEN

EN CARROSSERIE
ALLE MERKEN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst  

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

wd - wellness consulting
ONTbIjT - gEwIchTSbEhEERSINg - wELzIjN 

SPORTvOEdINg - ENERgIE & vITALITEIT

vOOR dE gRATIS AANbIEdINg vAN dE mAANd 
vOOR LIchAAmS-  EN vOEdINgSANALySE 

kAN u ONS STEEdS bEREIkEN OP:

TEL : 015-33.13.06
gSm : 0477-59.97.13

E-mAIL: chriss.heylen@telenet.be

 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

 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@pandora.be
http://users.pandora.be/pess

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

ToTale uITverKooP werKKledIJ
wegens verhuis

sweaters, polo’s, T-shirts en schoenen

Tot 30 september: - 40%
BELGIAN WORKWEAR
Brusselsesteenweg 463
1980 Eppegem - Zemst

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 in juli en augustus:

weekdagen telkens vanaf 15u
zat en zon vanaf 12u
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Het damesvoetbal is in Zemst aan een ware opmars bezig. Dames-
ploegen schieten bij ons als paddestoelen uit de grond en dit jaar 
wordt de allereerste damesbeker georganiseerd. Er vinden drie 
voorrondes plaats. Op vrijdag 4 augustus op het terrein van Weer-
de, zaterdag 5 augustus op het terrein van Zemst-Laar en vrijdag 
11 augustus op het terrein van Zemst. Na deze wedstrijden is be-
kend wie voor de beker gaat strijden. Zaterdag 12 augustus vindt 
de finale plaats op het terrein van Hofstade.
Roeland Sanctorum (FC Blue Angels, Hofstade) is met het initiatief 
op de proppen gekomen; het gemeentebestuur was meteen voor 
de idee gewonnen en ook de dames zelf waren laaiend enthou-
siast. Roeland weet ons nog een nieuwtje te melden: “De dames 
van FC Blue Angels gaan samen met de dames van Weerde. Er 
blijven nog steeds twee verschillende ploegen, maar de speel-
sters worden gemengd en we verhuizen naar de terreinen van 
Weerde.”

eppegem

Dirk Mertens (KFC Eppegem) en zijn dames stonden naar eigen 
zeggen te wachten op een damesbeker. “We vinden het een ge-
weldig initiatief. Als de venten het kunnen, kunnen wij dat ook.” 
Op de vraag of ze veel getraind hebben, kreeg uw reporter een 
lachje te horen. “Onze trainingen startten pas op 2 augustus. Eer-
der kreeg ik de dames niet gemobiliseerd. We hebben dus niet 
veel getraind en zien de beker als een leuke oefenpartij voor het 
komende seizoen”,  aldus Dirk.

zemst

Hilde Mues (FC Zemst) vindt het een heel toffe organisatie om het 
damesvoetbal wat meer bekendheid te geven. “Het is fijn om te 

voetbAllen om beKer

ZEMST - bij hET 
woorD Voetbal 
hoorT DE gEMiD-
DElDE vrouw hET in 
kEulEn DonDErEn. 
wE DEnkEn METEEn 
AAn hArigE bEnEn, 
lEkkErE konTjES in 
STrAkkE broEkjES En 
onTbloTE TorSo’S bij 
hET ScorEn vAn EEn 
DoElpunT. uiTErAArD 
kAn hET ook AnDErS!

laten weten dat er ook dames bestaan die graag voetballen. Bij 
Zemst draait het allemaal om het plezier en de vriendschap. Wan-
neer we ons niet meer amuseren, stoppen we ermee.” Erg veel ver-
wachtingen van de uitslag zijn er dan ook niet. “Voor ons heeft de 
uitslag geen belang. We vinden het al leuk dat we voor een beker 
mogen spelen. Het vormt een goede voorbereiding voor het sei-
zoen”, vertelt Hilde nog.

weerDe

Joël De Smet (VK Weerde) bevestigt dat de beker vooral bestaat 
om het damesvoetbal een gezicht te geven. “In Zemst leeft da-
mesvoetbal. Bijna elke deelgemeente heeft een ploeg.” Ook voor 
Weerde vormt de beker vooral een voorbereiding. “Het enige spij-
tige aan de beker is dat het zo vroeg is. Er zijn nog veel meisjes 
op vakantie. We hebben nog niet getraind en met onze fusie met 
Hofstade moet iedereen weer opnieuw leren samenspelen. Ik heb 
dan ook geen verwachtingen voor de bekermatchen. We zullen 
wel zien!”,  lacht Joël.

laar

Katleen Verbergt (SK Laar) is sinds dit seizoen de nieuwe trainer 
van de dames uit Laar. Daarnaast speelt zij nog steeds zelf mee. 
“Alle dames juichen de beker toe. Het is fijn om te kunnen spelen 
tegen de verschillende ploegen uit de streek.” Net als alle anderen 
is Katleen van mening dat de beker echter net iets te vroeg valt. 
“Er zijn veel meisjes op vakantie, we hebben nauwelijks een bal 
aangeraakt. Naar de toekomst toe zou het misschien leuk zijn om 
de matchen iets verder op het seizoen te laten doorgaan”, besluit 
Katleen.

Ellen Van de Wijgaert

dAmes
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ALGEMENE BOUWWERKEN

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

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

E-mail: denijsj@telenet.be

 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

 

COMMERS WIM
AVEVE AGRARISCH CENTRUM

UITGEBREID ASSORTIMENT STEENKOLEN EN GAS
VEE_ & HOBBYVOEDERS - BLOEM

TUINBOUWZADEN - SPROEISTOFFEN - MESTSTOFFEN
Open: van maan- tot vrijdag 13u - 19u

zaterdag 8u - 18u
zon- en feestdagen gesloten

Vennestraat 47 - 1980 Zemst-Laar - tel. 015 61 12 14 - fax 015 61 12 14
commers.wim@aveve.be - GSM 0477 42 67 10

dranKencenTrale louIs nIJs
bIeren en wIJnen

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

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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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

 

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
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“HZ’93 is een begrip in de provincie”, vindt 
voorzitster Sabine De Cock. Al verschil-
lende jaren geraken meerdere van onze 
jeugdploegen tot in de finales van het 
Vlaams-Brabants kampioenschap en/of de 
beker. Ook voor volgend seizoen ambiëren 
we met onze jeugdploegen minstens dat 
niveau.”
“Om dit ook op langere termijn te kun-
nen blijven waarmaken, zijn we als club 
voortdurend op zoek naar nieuw, jong 
bloed. Geïnteresseerde ouders kunnen 
steeds eens komen poolshoogte nemen 
op één van onze jeugdtrainingen: zater-
dagochtend in de sporthal van Zemst of 
woensdagnamiddag in de sporthal van 
Hofstade.
Waar er bij onze jeugd voornamelijk naar 
gestreefd wordt om elkeen, ongeacht zijn/
haar talent, gelijkwaardig sportief aan bod 
te laten komen, ligt bij onze senioren het 
accent toch meer op spelen om te winnen. 
Ons streven is om toch minstens met één 
seniorenploeg opnieuw in divisie te ge-
raken. Opnieuw, want zowel onze heren 
als de dames hebben reeds in die hoge 
regionen vertoefd. Onze heren een vijftal 
seizoenen geleden zelfs in de eerste lan-
delijke reeks, onze dames tot vorig jaar in 
tweede landelijke. 
Een onvermijdelijke samenloop van om-
standigheden heeft echter nogal plots 
een einde gemaakt aan deze sportieve 

hZ ‘93 hofstAde, een begrIp In de provIncIe
hofSTADE - hZ’93 onTSTonD in 1993 uiT DE fuSiE vAn TrAMAlAnT ZEMST En criSTAlvok hofSTADE. ToEn wArEn Er vijfTig 
lEDEn, in DE loop DEr jArEn iS DAT AAnTAl MEEr DAn vErDubbElD En bESTAAT hET voor MEEr DAn DE hElfT uiT jEugD. MET viEr SEni-
orEn- En ZES jEugDploEgEn bEhoorT hZ hofSTADE ToT DE Top vAn vollEybAllEnD vlAAMS-brAbAnT. ZEkEr wAT DE jEugDwErking 
bETrEfT.

hoogconjunctuur. Vandaag zijn we in de 
seniorencompetitie met onze dames en-
kel nog actief met een ploeg in derde pro-
vinciale. Bij de senioren heren is er voor elk 
wat wils: een ploeg in derde provinciale, 
één in tweede provinciale en voor hen die 
vooral voor de fun volleyballen, is er nog 
een herenploeg in de VLM (= recreatieve 
competitie.) Als je bedenkt dat onze 16-

jarige kerels vorig seizoen kampioen van 
Brabant geworden zijn met hun ploegje, 
weet je dat de aanvoer van vers talentvol  
bloed voor onze senioren (heren) verze-
kerd is en dat ons streefdoel om terug in 
divisie te belanden over enkele seizoenen 
binnen bereik kan liggen. Division, here we 
come!”
   JA

EPPEGEM - Verzamelaars- en hobbyisten-
vereniging ‘Open Oog’ uit Eppegem trok al 
voor de zesde keer op reis naar Duitsland. 
De club heeft een speciale band met het 
stadje Büren op 40 kilometer van de ge-
wezen garnizoensstad Soest in Nordrhein 
Westfalen. Hun aanwezigheid wordt daar 
derwijze op prijs gesteld dat zelfs een of-
ficiële ontvangst niet ontbrak. 
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Daalstraat 159
1851 Beigem - Grimbergen

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

Nieuwbouw, timmerwerk, zinkwerk en 
dakbedekking

t

t Dakvernieuwing: leien, pannen,  
kwaliteitsrofing (resitrix)

t Dakgootbekleding in PVC

t Gootreparaties

t Plaatsen van dakramen en lichtkoepels

t Gevelbekleding in diverse materialen

dakwerken de donder

 

AFSLUITINGEN
SIERBESTRATING

BOUWMATERIALEN
GRONDWERKEN

KLINKERS & TEGELS

Tervuursesteenweg 63
1820 Perk (Steenokkerzeel)

Tel. 015 61 13 49
Fax 015 62 09 43

GEREGISTREERd AANNEMER

Tuinhout - Carports - Afsluitingen
Klinkers en tegels - Afwateringssystemen

Adverteren in 

de Zemstenaar?

Bel 0479/66.46.66 of 

0475/42.02.76

ZEMST – Particulieren die een zoekertje wensen te plaatsen, kunnen voortaan ook 
in de Zemstenaar terecht. Eén berichtje mag maximaal 250 tekens (inbegrepen spa-
ties) bedragen. Wie op dit aanbod wil ingaan, stuurt zijn ‘zoekertje’(voor de 15é van 
de lopende maand) in een gesloten omslag met een bankbriefje van 10 euro of met 
twee bankbriefjes van 5 euro naar Jean Andries, Brusselsesteenweg 85 in 1980 Zemst 
of bezorgt het bij een van de redactieleden van de Zemstenaar of op het secreta-
riaat van de Zemstenaar in de Kreupelstraat 111 in 1980 Eppegem. Het ‘zoekertje’ 
verschijnt dan in het eerstvolgende nummer. We aanvaarden de opdracht voor een 
‘zoekertje’ slechts voor één publicatie. Meer dan één ‘zoekertje’ plaatsen in dezelfde 
editie is mogelijk tegen telkens 10 euro per kleine advertentie.
Wie in meerdere edities wenst te publiceren, dient zijn verzoek (met de overeenkom-
stige onkostenvergoeding) maandelijks te herhalen.

‘Zoekertjes’ betreffen private aanbiedingen. Handelsadvertenties horen niet thuis in 
deze rubriek. Wie als privé-persoon kenbaar wil maken dat hij (zij) werk zoekt of aan-
biedt, iets te koop of te huur heeft, iets of iemand zoekt … vindt van nu af aan in de 
Zemstenaar en geschikt klankbord. Wedden dat je binnen géén tijd poets- of strijk-
hulp vindt, of je massieve eetplaats, sportfiets, konijnenhok hebt verkocht en zelfs je 
vakantieappartement aan de Azurenkust hebt verhuurd?

FoJ

TE HUUR: ruime, comfortabele chalet in Daverdisse (Arden.) Kindvriendelijke ligging (rus-
tig, panorama, grote tuin + terras in bosrijke omgeving). Met de familie een onvergetelijk 
weekend? Bel 015/62.07.67.

GEZOCHT: poetsvrouw en bekwame sierschouwplaatser. Uren af te spreken. Van Hae-
sendonck Sierschouwen, Hoge Buizen 57, Eppegem. Tel. 02/751.50.14

TE KOOP: wegens sterfgeval. Invalidenscooter Sterling Elite. Zo goed als nieuw. Prijs over-
een te komen. Tel 015:61 33 27

GEZOCHT: student voor naschoolse kinderopvang in Zemst, van 1 tot 15 september, twee 
kinderen van 7 en 10, afhalen school (met fiets) en huiswerkbegeleiding tot +/- 19.30 uur 
op maandag, donderdag en eventueel vrijdag. Tel. 0475/662.457

ZoeKertjes voor Iedereen

ZEMST – De zes winnende foto’s van de recente fotowedstrijd ‘Van kapel tot kasteel’ 
krijgen een vaste plaats in de gemeentelijke bibliotheek. De foto’s zijn van Ann Bruyn-
seels, Marie-Anne Op de beeck, Luc Van Roy, Nathalie De Vis, Jos Janssens en Lars Van 
Dijck. De wedstrijd vond plaats naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeen-
schap en werd georganiseerd door de cultuurraad. Er waren 74 inzendingen. FoJ

wInnende foto’s KrIjgen vAste plAAts
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het Zemstenaartje
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Goud in italië

Zwaar beladen met  medailles keerde de Belgi-
sche delegatie terug naar huis. Twee van de ge-
lukkigen komen uit Zemst. Maaike Polspoel en 
Wannes van Praet van Reko Zemst zijn geen on-
bekenden in het skeelermilieu.

Maaike Polspoel won haar vijfde gouden medail-
le in de marathon skeeleren. En daar bleef het 
niet bij. Maaike sleepte nog een tweede en een 
derde medaille in de wacht. Ze ving zilver op de 
1000 meter en brons op de 5000 meter ploegen-
koers.

EPPEGEM - Het laatste weekend van juli vonden in Martinsicuro (Italië) de Europese Kampioen-
schappen Skeeleren voor cadetten en junioren plaats. Ik hoor u al denken: “Daar heeft Zemst 
toch niets mee te maken?”. Helemaal fout! Reko Zemst viel namelijk in de prijzen en hoe!

De redactie van de Zemstenaar roept alle Zemst-
se jeugdbewegingen op om de mooiste van hun 
kampfoto’s van de jaargang 2006 voor publicatie 
in ons septembernummer af te staan. Op die ma-
nier weet straks gans onze gemeente waar jouw 
organisatie haar voorbije werkingsjaar heeft af-
gesloten. 

Deze oproep richt zich ook naar niet-georgani-
seerde jeugd die in een of ander groepsverband 
een gedeelte van zijn vakantie doorbrengt.
We spreken af dat de foto’s vergezeld gaan van 
een (kort) woordje uitleg. Daarin lezen we graag 
met hoeveel deelnemers het bivak (kamp) is 
doorgegaan, wààr en wanneer dat gebeurde en/
of er bijzondere voorvallen te vermelden zijn. 
Als jullie dan ook nog een telefoonnummer ver-
melden waarop de redactie de verantwoordelijke 

de Zemstenaar zoekt foto’s van jeugdkampen 2006
ZEMST – Voor de meeste jeugdverenigingen is met de grote vakantie ook de periode van het 
jaarlijkse bivak of kamp aangebroken. Dit hoogtepunt in iedere jeugdvereniging levert al decen-
nialang mooie herinneringen en materiaal voor het fotoboek op. 

van jullie vereniging kan bereiken, dan kan er niet 
veel meer mislopen. 
Tot straks, in de Zemstenaar!
 Fons

*flits*, en wint een cadeaubon
Hoe beleef jij je vakantie in Zemst? Stuur ons je mooiste, origineelste of gekste vakantiefoto (die in 
Zemst gemaakt is uiteraard), en win een cadeaubon van 10 euro. Die mag je spenderen in de DA-KADO. 
Stuur je foto naar de Zemstenaar, Kreupelstraat 111, 1980 Eppegem of info@dezemstenaar.com.
 Marijke

Alsof dat nog niet genoeg was, behaalde ook 
Wannes Van Praet enkele keren een plaatsje op 
het podium. Hij maakte deel uit van het Belgische 
trio dat goud won in de aflossing, zowel op de pi-
ste als op de weg. Verder hing hij na een bijzon-
der spannende rit de bronzen medaille rond zijn 
nek voor de 200 meter tijdrit op weg. 

Binnenkort staat het kampioenschap voor senio-
ren op het menu! de Zemstenaar wenst de senio-
ren alvast veel succes en een dikke proficiat voor 
Maaike en Wannes.
 Ellen Van de Wijgaert
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laereMans
RAMEN BVBA

Heidestraat 97 • 1982 weerde
tel. (015)61.19.55 • fax (015)61.81.04

Brems Bouwmaterialen 
nv

linterpoortenlaan 48
1980 Zemst
Tel.: 015 61 01 44
Fax: 015 61 04 63

EPPEGEM – Chiro Eppegem viert tijdens het weekend van 30 september en 1 oktober zijn vijftig-, respectievelijk vijfenvijftig-, jarig 
bestaan. Dat wordt gevierd met o.a. een muziekfestival op zaterdag waar plaatselijke groepjes optreden. De avond wordt afgerond met 
Belgian Asociality en Katastroof.
Zondag 1 oktober staat een verrassingsdag aangekondigd. Jongeren en kinderen uit Zemst of die lid zijn van een plaatselijke jeugd-
beweging, zijn welkom op een namiddag vol speciale attracties: springkussens, schminkstandjes, voetbaltoernooi, volksdanscursus en 
nog meer. FoJ

jArIge chIro

Adverteren in de Zemstenaar?
Bel 0479/66.46.66 of 0475/42.02.76. 

Of mail naar info@dezemstenaar.com.

De prijslijst vind je op www.dezemstenaar.com -  ‘adverteren’.
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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 waar-
door de wagen drooggeblazen  wordt en  
zo roestvorming geen kans krijgt.
Uw carport kan los of tegen de woning aan geplaatst wor-
den.
Alle carports worden warmbad verzinkt en gemetalliseerd en 
afgewerkt met ovengebakken polyesterpoeder.

15 jaar garantie - standaard en maatwerk

Kwai

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

afwerklaag in een RAL-kleur naar keuze.

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

Fiana

Antwerpen-P

design en kwaliteit 
voor uw veiligheid

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

licht, lucht en … ruimte

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

www.metalpoort.be 
info@metalpoort.be



��


