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Beste Zemstenaar,

DeZe maanD in de Zemstenaar

vallen van de bladeren toch al niet op zijn ge-
mak – ziet ze nu helemaal vliegen.

En dat mag allemaal zomaar! Dat moet u nu 
zelf eens proberen, zie. Zet een wat fors uit-
gevallen tuinkabouter in je voortuin, en een 
week later ligt er een bezwaarschrift van 
Stedenbouw in je bus. Als moeder de vrouw 
toevallig haar beha’s en slipjes samen aan de 
wasdraad hangt, staat binnen het uur de ze-
denpolitie voor de deur. Schilder je voorgevel 
in een vrolijk kleurtje en je mag het gaan uit-
leggen bij de vrederechter! Maar onschuldige 
mensen bloednerveus maken met honder-
den wildvreemde gezichten op elke vierkante 
meter grond, geen probleem.

En toch, beste Zemstenaar, gaan wij hier niet 
de verzuurde zagevent uithangen, integen-
deel. Wij zijn ervan overtuigd dat alle kandi-
daten op alle lijsten ernstig bereid zijn zich 
zes jaar lang volop in te zetten voor u en heel 
Zemst. Dat verdient respect. Wij zouden zeg-
gen: kies er de kandidaat uit van de kleur die 
u het best past en met het profiel dat u het 
meest aanspreekt. Of hij/zij dan de knapste, 
charmantste, meest elegante of meest welbe-
spraakte is, och, who cares? U beslist!

De redactie (PV)

Heel Zemst loopt er zo fier als een gieter bij. 
De negentienjarige Yasmine De Borger, een 
Zemstse pur sang, werd zopas verkozen tot 
knapste, charmantste, meest elegante en 
meest welbespraakte meisje van heel Vlaams-
Brabant. Zelden vonden wij op de redactie 
zoveel vrijwilligers om een interview te gaan 
doen. Onze ouwe bokken rolden hier vech-
tend over de vloer om de opdracht binnen 
te halen. Lees alles over Miss Yasmine en haar 
fonkelnieuwe kroontje in dit nummer.

Over verkiezingen gesproken. U had dezer 
dagen wellicht al aan het straatbeeld gemerkt 
dat er gemeenteraadsverkiezingen op til zijn. 
Vreemd toch hoe het er hierbij aan toe gaat. 
Eerst duiken overal van die reusachtige, naak-
te, bruine, lelijke borden op. Esthetisch abso-
luut niet verantwoord, maar goed, zolang die 
megaborden kaal blijven, gaat het allemaal 
nog. Ernstiger wordt het als ze in een tweede 
fase beplakt worden met allerlei lachende of 
ernstig kijkende koppen, naargelang het ge-
val. Als brave burger krijg je het moeilijk: je 
voelt je stilaan bespied. In de laatste fase gaat 
het hek helemaal van de dam: in elke voortuin, 
op alle straathoeken, nergens kan je je hoofd 
nog draaien of een kandidaat kijkt je recht in 
de ogen. Een beetje gevoelige ziel – met het 
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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

Ons Yasmine 
is miss Vlaams-BraBant

ZEMST – HET EErSTE kroonTjE iS binnEn, op naar nuMMEr 
TwEE: daT van MiSS bElgië. EErST nog onZE TwEEdE vragEn-
rondE En bijHorEndE foToSESSiE. waT EEn MiSS TocH lijdEn 
kan. 

Yasmine De Borger: “De concurrentie voor Miss België is wel groot en 
zwaar.”
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ZEMST - ELEWIJT - De leesclub die op initiatief van de bibliotheekadviesraad het licht zag, gaat op maandag 16 oktober van start en 
niet op maandag 26 oktober, zoals de Zemstenaar in het septembernummer vermeldde. Zemstenaars die een origineel ideetje hebben 
voor een naam voor de leesclub, kunnen die nog steeds doorgeven op het e-mailadres van de bib.

leescluB start

Yasmine, je werd Miss Vlaams-Brabant. Wat ging er door je 
heen?
Ik wist echt niet meer waar ik het had. Voor het eerst besefte ik dat 
de verkiezing van Miss Vlaams-Brabant een preselectie is voor de 
Miss Belgiëverkiezing en dat ik nu bij de laatste twintig finalistes 
ben. Er zijn ook wel wat traantjes gevloeid, maar dat was meer van 
ontlading. Er viel een zware last van me af, want ik was de hele 
avond enorm zenuwachtig geweest.

Had je dan geen enkel vermoeden dat je kans maakte op het 
lint?
Absoluut niet. Zo was ik de laatste die mezelf moest voorstellen 
en ik hoorde alle kandidaten voor me het er één voor één heel 
goed van afbrengen. Zelf had ik een gedicht voorbereid waarbij ik 
ook een speelgoedkroontje gebruikte. Voor het zover was, moest 
ik dat kroontje de hele tijd op mijn hand houden. Bibberen dat die 
deed, zo zenuwachtig was ik.
Het gedeelte waar ik het minst zeker over was, was wel het ge-
sprek met de jury. Dat ging naar mijn oordeel niet zo goed, vooral 
het Franstalige gedeelte dan. Achteraf kreeg ik van Darline De Vos, 
de voorzitster van Miss België, te horen dat ze na dat gesprek al 
een vermoeden had dat ik de nieuwe Miss Vlaams-Brabant werd. 
Blijkbaar ging het dus toch niet zo slecht. 

Je zal het tot de verkiezing op 19 december erg druk krijgen. 
Welke activiteiten gaan je dagen vullen en ga je ze kunnen 
combineren met je studies?
Vanaf vier oktober, de dag waarop alle finalistes bekend zijn, zal 
het inderdaad enorm druk worden. Diezelfde avond blijven we 
al allemaal slapen in het kasteel waar de laatste verkiezing plaats 
heeft, om dan de volgende dag te repeteren voor de officiële 
persvoorstelling. 
Ik ga toch proberen om de verkiezing te combineren met mijn stu-
die communicatiemanagement. Het zou spijtig zijn om ze voor die 
paar maanden op te geven. Stel je trouwens voor dat ik Miss België 
word en dan moet toegeven dat ik niet studeer en nog niet werk. 
Dat is geen goed voorbeeld, want een diploma blijft belangrijk.

Gesproken als een echte miss. Wat zijn je andere troeven?
Ik ben spontaan en leg makkelijk contacten. Dat zal me als Miss 
België zeker van pas komen, want dan zal ik mensen ontmoeten 

“Ik had een gedicht voorbereid waarbij ik ook een speelgoedkroontje 
gebruikte.”

aan de lopende band. Communicatief ingesteld zijn is dus een 
must. Verder komt mijn defileerervaring goed van pas en natuur-
lijk het feit dat ik graag op het podium sta. Je merkt het onmiddel-
lijk wanneer iemand daar tegen zijn zin staat.
Tja, het zal sowieso een zware strijd zijn, want de concurrentie is 
groot en sterk. 

Sjoukje 

Als Zemstenaar kan je Yasmine natuurlijk aan de titel van Miss 
België helpen. Binnenkort maken de borden van de gemeente-
raadsverkiezingen plaats voor de hare, waarop alle informatie 
staat.

Philip Beke, diensthoofd Verkeer van de politiezone Kastze (Kampenhout – Steenokkerzeel – Zemst): “De jongste weken hebben wij 
verschillende snelheidscontroles gehouden in de Hoogstraat, de Driesstraat, de Dynastiestraat, de Linterpoortenlaan, de Damstraat, de 
Vredelaan en de Tervuursesteenweg. Hierbij werden 1146 voertuigen gecontroleerd en werden 44 snelheidsovertredingen vastgesteld. 
We moeten natuurlijk wel rekening houden met de operationele tolerantiemarge van 16 km/u, die werd vastgelegd op een arrondis-
sementeel verkeersoverleg.” PV

snelheiDsDuiVels tegen De lamp
ZEMST – cHauffEurS MET EEn ZwarE voET riSkErEn in ZEMST EEn fikSE boETE. dE voorbijE wEkEn wErdEn Er in ZowaT allE dEEl-
gEMEEnTEn conTrolES gEHoudEn. 44 laagvliEgErS krEgEn EEn procES-vErbaal aan dE broEk.
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Geboren en getogen in de Leopoldstraat 
te Zemst, heeft Kristien, sinds ze in 2000 
afstudeerde aan de Studio Herman Teir-
linck, meer dan veertig producties afge-
werkt. Hard werken dus en doorzetten, 
maar talent is toch bepalend. “Zeiget van 
gien vremde”, horen we hier vertellen en 
inderdaad: vader Mark De Proost is al jaren 
verbonden aan KK Streven van Eppegem, 
grootvader Jan De Proost speelde toneel 
en grootmoeder Maria Baeck was gekend 
voor haar acts op feestjes. Als kind speelde 
ze onder andere De Filosoof van Hagem, het 
eerste Eppegemse openluchtspektakel. La-
ter stond ze mee aan de wieg van ’t Groeit 
Jong in Zemst, een toneelvereniging met 
uitsluitend jongeren, die het nog steeds 
prima doet! Tijdens de zomermaanden lo-
pen geen vertoningen zodat we tijd had-
den voor een terugblik en een vooruitblik. 

Voor de would-love-to-be actrices in 
Zemst: hoe veeleisend is Herman Teir-
linck? Slechts een vijftal acteurs per jaar 
krijgt een laureaat.
Tja, de selecties zijn zwaar en de jaren op 
school ook. Vooral omdat het altijd over 
jou gaat en of je “het” al dan niet hebt. Je 
kan je niet verschuilen achter het feit dat 
je weinig gestudeerd hebt of zo. Het gaat 
over jou, je persoonlijkheid, je talent, dat 
wat je zo graag wilt. Dat maakt het soms 
hard, want je moet slecht durven zijn om 
te leren. Je moet ploeteren en dat houdt 
trouwens niet op na school. Je bent maar 
zo goed als je laatste stuk. Het moet altijd 
opnieuw beginnen, bij elk nieuw project, 

De Blikken Van actrice kristien De prOOst

ZEMST - in één van dE EErSTE uiTgavEn van de Zemstenaar HaddEn wE HET ovEr HanS van nuffEl, diE Zijn plaaTS HEEfT 
gEvondEn in dE rEgiSSEurSSToEl. Hoog Tijd duS, dacHTEn wE, oM ook EEnS iEMand aan HET woord TE laTEn diE inTuSSEn voor dE 
caMEra En vooral op dE plankEn EEn indrukwEkkEndE carrièrE HEEfT uiTgEbouwd, acTricE kriSTiEn dE prooST. 

opnieuw fouten maken, zenuwen voor de 
première… Ik vrees dat dat nooit stopt. 
Ik ben meteen na Studio Herman Teirlinck 
aan de slag gegaan als freelance actrice. 
Dat betekent dat je, afhankelijk van waar-
voor je gevraagd wordt, zelf beslist aan 
welke producties je meewerkt. Er zitten 
wel wat constanten in mijn lijst werkge-
vers, zoals het Toneelhuis (het stadsthea-
ter van Antwerpen in de Bourla ), het Pa-
leis (jeugdtheater) en natuurlijk Tristero, 
het gezelschap uit Brussel waar ik sinds 
september 2004 deel van uitmaak. Bij Tris-
tero werk ik aan alle producties, van bij het 
prilste idee tot aan de opvoering. Zo kan ik 
projecten realiseren die ik zelf wil maken, 
zonder afhankelijk te zijn van de vraag van 
een theaterhuis. 
Ik heb ook nog wel nevenactiviteiten. De 
belangrijkste is mijn rol in Kinderen van 
Dewindt. Momenteel ben ik bezig met de 
opnames van de derde reeks. De tweede 
reeks komt vermoedelijk in januari 2007 
op het scherm. Sonia Dewindt komt dus 
terug, maar ze wordt er niet echt sympa-
thieker op, vrees ik. Gelukkig is het maar 
een rol. Meer mag ik niet prijsgeven.

Vind je in al het werk een goede verdien-
ste? 
Dat is altijd relatief natuurlijk. Dat hangt 
van je levensstandaard af. Ik vind dat ik 
goed kan leven van mijn actrice-zijn. Voor 
mij is de vrijheid om te doen wat ik wil en 
graag doe, onbetaalbaar. Ik wil daar gerust 
hard voor werken, want in de artistieke 
sector moet je soms vechten om betaald 

te worden. Sommigen gaan ervan uit dat, 
als je iets doet met hart en ziel, het moet 
kunnen voor een habbekrats of zelfs gra-
tis. 
Ik werk soms gratis, als het project me 
nauw aan het hart ligt, en als men om bud-
get verlegen is. Daarom maakt het me ook 
zo boos dat sommige fiks gesubsidieerde 
theaterhuizen minder proberen te betalen 
dan waar ik recht op heb. En dat is niet dan 
“gespeeld”.

Maar intussen zijn er toch ook mooie en 
leuke momenten voorbij geschoten?
Ik speelde ooit in MacBeth bij het Toneel-
huis, in een regie van Luk Perceval. Ik 
speelde Lenox, de lange boodschapper. 

Adverteren?
Bel 

0479/66.46.66 

of 

0475/42.02.76
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Het speelvlak was voor de gelegenheid 
veranderd in een brede en bijna 40 meter 
lange catwalk, die vanuit de Bourla tot op 
het plein liep. Ik vertrok telkens van buiten 
op het plein en liep de hele afstand tot 
vooraan, sprintend met zware bottines, 
zes maten te groot en een oranje vlagske 
op mijn hoofd. De voorstelling duurde 
bijna vier uur en na twintig keer rennen 
was ik pompaf. Als beloning werd ik op het 
eind nog vermoord door MacBeth, een rol 
van Wim Opbrouck. Maar ik speelde die rol 
heel graag, omdat hij zoveel van mij vroeg 
en heel tragisch was. 
Ik ga ook, met periodes, veel naar toneel 
kijken. Naar bevriende collega’s bijvoor-
beeld. Zo heb ik vorig seizoen heel erg 
genoten van Bezonken Rood van Guy Cas-
siers, met Dirk Roofthooft. Ook Opening 
Night van NT Gent was straf. Maar als ik aan 
een première werk of op tournee ben, heb 
ik niet altijd zin. Dan concentreer ik me op 
waar ik zelf mee bezig ben.

Sinds 1995 verblijf je in Antwerpen. Is 
Zemst dan ver of dichtbij?
Na eerst op kot te hebben gezeten, ben 
ik in ’t stad blijven hangen, maar ik kom 

graag terug naar Zemst. Vooral naar mijn 
familie, maar ik kijk ook uit naar sommige 
evenementen van de Chiro of Tramalant, 
zoals de Chiromefeesten, waar vrienden 
van vroeger mekaar tegen het lijf lopen. 
Bovendien is Zemst toch rustiger en groe-
ner dan Antwerpen. 
Ik kom graag af en toe naar huis “ontstres-
sen”. Ik heb in maart 2003 in Eppegem 
Smullen met Snullen geregisseerd en ik 
heb me daar enorm mee geamuseerd. Dat 
zal zeker nog eens gebeuren, alleen moet 
de agenda wat meewillen. Ik vind ook ver 
reizen om te gaan spelen heel plezant. Zo 
heb ik met het Toneelhuis en Victoria kun-
nen reizen door Nederland, naar Duisburg, 
Arras, Straatsburg, Bazel, Lille. Dit jaar spe-
len we met Tristero drie van onze stukken 
in de Brakke Grond. Zij organiseren voor 
ons een promotieweekend.

Waar kunnen we je dit najaar met Tristero 
aan het werk zien? 
Vooreerst kan ik zeggen dat je vanaf eind 
september alles kan terugvinden op onze 
nieuwe website www.tristero.be. Daar 
zal alle nodige info voorhanden zijn. Het 
wordt alleszins een drukke Tristero-perio-

de. We beginnen met Iemand van Ons, een 
voorstelling over de politiek, de liefde en 
onszelf. Een echte aanrader, want in deze 
voorstelling is alles waar! 
Omdat we zeer lovende kritieken kregen 
in 2005, hernemen we deze productie. 
Daarna een nieuwe voorstelling over ge-
weld versus de mediatisering en commer-
cialisering daarvan. Face to the Wall/Fewer 
Emergencies heeft een zeer rake tekst van 
één der beste hedendaagse auteurs, Mar-
tin Climp. We gaan ermee in première in 
de KVS van Brussel en daarna op tournee 
door Vlaanderen. Ook Mechelen! 
Tot slot hernemen we de spetterende, 
zwarte komedie Abigail’s Party van Mike 
Leigh. Pure seventiesstijl. Wegens over-
donderend succes hernemen we dit voor 
de derde keer, nu tijdens de kerstvakantie. 
De ideale ontspanning tussen het feesten 
door: lachen met een niet geslaagd feestje 
van een ander. Dat vindt plaats in en spe-
ciaal ingerichte ruimte in het Kaaitheater 
(www.kaaitheater.be).

Zei je van iets lachen? Feestje? … Zet me 
op de eerste rij!!!!  

De altijd voor te vinder, JMB

Lingerie
Badmode

Dames - heren

openDeurDagen

6 - 7 - 8 oktober

nieuw

tel.: 02 / 251 06 73
Leuvensestraat 81 - 83     1800 Vilvoorde

6 okt
7 okt
8 okt

10 - 18u
10 - 18u
14 - 18u
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Ziekteverschijnselen zijn hoge koorts, ontsteking 
van de mondslijmvliezen, gezwollen en soms cy-
aankleurig blauwe tong (waaraan de ziekte haar 
naam ontleent), manken, overvloedig speeksel-
verlies uit mond en neus, vermageren, stijfheid, 
gekromde rug en woluitval.
Vijf tot twintig percent van de schapen sterft na 
8 tot 10 dagen. Diegenen die het overleven, her-
stellen langzaam met groeivertraging en steriliteit. 
Drachtige dieren kunnen aborteren.
De ziekte wordt overgedragen door insecten die bij 
een besmet dier bloed zuigen en nadien een ander 
aanprikken, of door dekking van een besmette ram 
bij een gezonde ooi. Huisdieren, niet-herkauwers 
als honden, katten en paarden lopen geen risico.

BlauwtOngZiekte 
ZEMST – HoudErS van klEinE En groTE HErkau-
wErS Zijn al EnkElE wEkEn ongEruST door EEn 
niEuwE ZiEkTE diE Hun diErEn bEdrEigT. blauw-
Tong of caTTHaraalkoorTS iS EEn viruSZiEkTE 
diE wordT ovErgEdragEn door bESMET bloEd En 
SpErMa. dE ZiEkTE iS niET bESMETTElijk voor dE 
MEnS Maar kan voor ScHapEn dodElijk Zijn.

Steek uw tong eens uit!!!

VerOntrust schapenhOuDers

Het gebruik van een erkend insecticide tegen vliegen en muggen kan preventief 
helpen. Daarbij worden zowel de dieren als hun stallen besproeid.
De muggen die de ziekte overdragen kunnen in ons klimaat niet overwinteren. 
Enkele dagen vriesweer zijn voldoende om de plaag te stoppen.
Wie de symptomen van blauwtong bij zijn schapen of runderen meent te herkennen, 
raadpleegt best een dierenarts. De eigenaar moet de ziekte verplicht aangeven.

JD

Bilitis Dameskleding

Open elke dag van 13.00 uur tot 18.30.
Zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

en van 13.00 uur tot 17.30.
Zondag van 13u30 tot 17u30.

Dinsdag gesloten

Leuvensestw. 49
3191 Hever

015/52 03 33
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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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE

AARDAPPELEN
BIJ AANKOOP VAN 25 KG 

10KG GRATIS MET DEZE BON

1 bon per gezin. GELDIG TOT 15/10/06

 

Mark Van Steenwinkel
Alle natuursteen - vloer- en tegelwerken

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

De Koninklijke Harmonie 
Sint-Martinus van Weerde 

nodigt iedereen uit op haar 
Aperitiefconcert 15 oktober 2006 

om 11 uur in zaal Alcazar, 
Damstraat 96, Weerde

 
ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 1980 Zemst
Tel: 015 / 62 14 00

Privé
Stationslaan 15, 1980 Zemst
Tel & Fax: 015 / 61 40 45

Plaatsing van Ramen en Deuren in Hout, PVC en 
Alu
Alle soorten Plafond-, Wand- en Muurbekledingen
Rolluiken - Zonnewering elektrisch - Gyproc

De Lente
Kreupelstraat 111

1980 Eppegem
015 61 05 11

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

www.eethuisdelente.be

 

Opgelet! Andere openingsuren vanaf september.
Kijk op
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Schoonheidssalon

Stationlaan 27
1980 ZEMST
015 / 62 00 65

•MKM Contour lift
De nieuwe faceliftmetho-

de

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

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

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

De Vlaams-BraBant ClassiC

Wielerclub Sport & Steun Zemst-Bos 
kon dit jaar tien kaarsjes uitblazen bij 
de organisatie van “De Vlaams-Brabant 
Classic 2006”. De club is er opnieuw in 
geslaagd om een ruim deelnemersveld 
aan de start in Zemst-Laar te krijgen. 
De interclub wielerwedstrijd voor ju-
niores (17-, 18-jarigen) geniet heel wat 
respect in het binnen- en buitenlandse 

wielercluB spOrt & steun 
Draait Op VOlle tOeren

ZEMST-boS - wiElErclub SporT & STEun uiT ZEMST-boS iS dE laaTSTE Maan-
dEn druk in dE wEEr En STEEkT Haar aMbiTiES niET ondEr SToElEn of bankEn. 
EErST En vooral kEnT dE vErEniging EEn STijgEnd SuccES MET dE organiSaTiE van 
Haar wiElErwEdSTrijd ’dE vlaaMS-brabanT claSSic’, Maar daarnaaST Zijn dE 
wiElErvriEndEn druk bEZig MET dE voorbErEidingEn van HET bElgiScH kaMpi-
oEnScHap wiElrEnnEn TE ZEMST in 2007.

jeugdwielrennen. Sinds 1997 slaagt 
het bestuur erin extra ploegen en ren-
ners naar de interclub te lokken, en 
dat jaar na jaar. Deze editie kreeg een 
plaatsje op de internationale UCI wie-
lerkalender, waardoor een record aan-
tal van 192 binnen - en buitenlandse 
renners op zaterdag 16 september de 
start namen voor een wedstrijd over 
116km. Al heel wat kleppers kwamen 

Brusselsesteenweg 413
1980 Eppegem

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

BE 463.191.826

Op deze tentoonstelling komen de hobbyisten in eerste instantie hun materiaal voor-
stellen en hun verzamelingen vertonen (postzegels in de luchtvaart, afstempelingen 
Sabena, …). Je kan bijvoorbeeld ook je waardevolle munten laten schatten. 

Er valt van alles te beleven. Het gezelschapsspel The Lord of the Ring wordt gepre-
senteerd. Er zijn ook tal van doe-activiteiten, zoals het maken van kerstkaarten, bloem-
schikken, enzovoort. Bovendien verkoopt Open Oog voor een prikje de afgeschreven 
boeken van de gemeentelijke bibliotheek.

Je kan nog inschrijven om tentoon te stellen of een stand op te zetten. Contacteer daar-
voor Didier Rombaut op 015/62.37.12 tussen 10 en 15 oktober.

De toegang is gratis.

ruilen, VerZamelen, snuisteren!
EppEgEM – Hobbyclub opEn oog organiSEErT Haar TwEEdaagSE TEnToon-
STElling En ruilbEurS MET EEn oudE boEkEnvErkoop op ZaTErdag 21 En Zondag 
22 okTobEr 2006 in dE parocHiEZaal in EppEgEM. 

Robin Matyn
tuin- en LandschapsaRchitect

robin_matyn@telenet.be

albertlaan 14
1982 elewijt - Zemst

015/34.01.55
0496/94.99.68
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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

For

Drinks

& Swings

Brusselsesteenweg
472

Mechelen
(bij Zemst)

Bij Yvonne en Frank

Café DEN ACHTSTEN DAG

ROBBERECHTS
AFSLUITINGEN

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

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

Normandie
Cafe

nieuwe uitbaters

bij Jeeke
hoogstraat 27 1980 Zemst

0475/60.05.58

Donderdag gesloten

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

tijdens vorige edities aan de start. Kijk 
maar naar Thomas Dekker (winnaar 
in 2002), die ondertussen de gedood-
verfde hoop van het professioneel Ne-
derlands wielrennen is en dé opvolger 
wordt genoemd van Michael Boogerd. 
De organisatie probeert het Vlaamse 
flandrienkarakter van deze wedstrijd 
te behouden door de renners vijf keer 
over de 700 meter lange kasseistrook 
in de Walestraat te sturen. Spektakel en 
toeschouwers verzekerd. 
De laatste jaren is deze jongerenklas-
sieker telkens een Belgisch-Nederlands 
onderonsje geweest. Toch kleurde het 
podium dit jaar volledig Belgisch. Dieter 
Verbeek (Koninklijke Balen Bicycle Club) 
kroonde zich tot winnaar en mocht met 
een door Eddy Merckx geschonken fiets 
naar huis. Tweede werd Roel Van Looy 
en derde was de Brabander Kenny Ter-
weduwe.

BelgisCh KampioensChap Wiel-
rennen te Zemst

Wielerclub Sport & Steun Zemst-Bos 
werd opgericht in 1977. In 2007 zal de 
club exact 30 jaar bestaan en wil ze dit 
sportief vieren. Een tweetal jaar geleden 
diende de wielerclub, in samenspraak 
met de gemeente Zemst, haar kandida-
tuur in om het Belgisch Kampioenschap 
wielrennen op de weg voor heren, ju-
niores en dames elite te organiseren in 
2007. Enkele sportieve fanatiekelingen 
uit de club richtten hiervoor de vzw BK 
Zemst 2007 op. Enkele maanden gele-

den werd het BK definitief toegewezen, 
waardoor de gemeente Zemst op zon-
dag 20 mei 2007 een wielerhoogdag van 
formaat zal meemaken. Dit is nog nooit 
eerder in onze gemeente gebeurd. 
Het kloppend hart van deze dag zal zich 
op de Brusselsesteenweg in Zemst-Cen-
trum bevinden. Om 10.30u vertrekken 
zowat 150 dames voor een wedstrijd 
van 120km. De 180 heren juniores mo-
gen om 15.00u hun opwachting maken 
voor een tocht van 130km, in rondjes 
van 11km. Duizenden mensen zullen die 
dag naar Zemst afzakken. Het is evident 
dat het parcours volledig verkeersvrij 
wordt gemaakt. “Toch mag dit niet als 
last of hinder worden ervaren”, vertelt 
John Ceulers, secretaris van de club. 
“We organiseren dit niet zozeer voor ons 
maar vooral om onze eigen Zemstse in-
woners een sportief hoogtepunt te gun-
nen. Begin van volgend jaar plannen 
we een aantal infovergaderingen om 
iedereen duidelijk en concreet te infor-
meren over wat kan en niet kan die dag”, 
vertelt John verder. Op dit moment con-
centreert de vzw BK Zemst 2007 zich op 
de voorbereiding van haar Kaas-, Bier- & 
Breughelavond op vrijdag 1 en zaterdag 
2 december in de parochiezaal in Zemst-
Laar. Deze activiteiten zijn nodig om het 
BK te kunnen financieren. Meer info via 
www.bkzemst2007.be.
Een steentje bijdragen aan de positieve 
ontwikkeling van het jeugdwielrennen 
is per slot van rekening het doel van 
Wielerclub Sport & Steun Zemst-Bos.

autODieVen Betrapt
EPPEGEM – De wijkpolitie van Zemst betrapte twee autodieven die op de stations-
parking in Eppegem een auto kraakten. De twee verdachten probeerden te ontko-
men in een klaarstaande auto maar de politie was hen te vlug af. In hun voertuig 
troffen de agenten divers inbrekersalaam en verscheidene voorwerpen aan die uit 
andere auto’s op de Eppegemse stationsparking waren gestolen. De politie stelde 
de twee autoschuimers ter beschikking van het parket in Brussel.

FoJ

ELEWIJT – Natuurpunt heeft in natuurgebied Vriezenbroek zeven putten gegraven 
met de bedoeling er kikkers en vooral de zeldzame kamsalamanders in het gebied 
meer kansen te geven. De kamsalamander is een erg zeldzame diersoort en wordt 
in Europa beschermd. In Zemst komt het diertje nog voor in twintig van de vijftig 
poelen. Zemst is bijgevolg een rijke plaats voor kamsalamanders. Met de nieuwe 
poelen hoopt Natuurpunt de populatie nog uit te breiden maar het kan enkele jaren 
duren voor de nieuwe poelen bewoond zijn. 

 FoJ

kikkers en salamanDers in VrieZenBrOek
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De vzw USDA heeft als doel het kwalita-
tief opleiden van leraars en leerlingen, 
door middel van een aan de leerling aan-
gepast verdedigingssysteem. Het onder-
scheidt zich van andere gevechtskunsten 
door het gebruik en vechten op vier ver-

ZEMST – dE univErSal SElf-dEfEnSE 
acadEMy, korTwEg uSda, iS EEn groE-
pEring van ErvarEn En inTErnaTionaal 
ErkEndE gEvEcHT- En ZElfvErdEdigingin-
STrucTEurS, waarvan Er, jE raadT HET, 
ook EEn afdEling TE vindEn iS in ZEMST. 
diE kaTjES diE jE ZondEr HandScHoEnEn 
niET kunT aanpakkEn (ZiE foTo) kun jE 
TrEffEn in Hun lokalEn aan dE bruSSEl-
SESTEEnwEg, acHTEr dE SnookEr aan dEn 
TurfpuT. 

schillende aanvalsafstanden. USDA gaat 
daarvoor naar eigen zeggen constant 
op zoek naar topinstructeurs uit heel de 
wereld. Door de diversiteit aan leraars 
met uiteenlopende achtergronden biedt 
USDA in haar scholen aan iedereen de 
kans - leken, ‘andere stijl’- studenten en 
leraars - om zich zo  te ontplooien tot 
experts in de verdedigingskunsten. De 
USDA- scholen beoefenen wat zij noe-
men het Pak Loong Self Defense Kenpo. 
Pak Loong betekent ‘witte draak.’ Het 
is een zelf ontwikkeld verdedigingssy-
steem, gebaseerd op de technieken, vor-
men, sets, principes en concepten uit het 
Siu Lum Kuen Fa (Zuidelijke Kung Fu Stijl), 
het (Ed Parkers’) American Kenpo, Chin 
Na, Hsia Chiao, Kieung King Kung Fu (Chi-

Het jeugdtoernooi Kenpo Karate in de sporthal te Eppegem was een groot succes..

nees Kickboxen) en wapenkunsten.
Het aangeboden pakket bestaat uit een 
heel gamma van afweren, blokkeringen, 
slagen, handtechnieken, trappen, klem-
men, worpen, grondtechnieken, wurgin-
gen en verscheidene wapens. Voor elk wat 
wils dus. 
In Zemst trainen ze op maandag en woens-
dag van halfzeven tot halfacht met de kin-
deren, en van acht tot tien uur ’s avonds 
met de volwassenen. 

Meer info op www.usda.be of www.pak-
loongkenpo.be of breng een bezoekje aan 
de Brusselsteenweg 3B te Zemst (achter 
de Snooker One). Email: info@usda.be�� tel.Email: info@usda.be�� tel. 
0478-980551 en 0475-812383.

ZelfVerDeDigingtechnieken leren in Zemst?

Fo
to

 Je
an

 A
nd

rie
s

maandag  

TEXTIEL               KLEDING               LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

OPEN: alle dagen van 9u tot 18.30u
Zaterdag tot 18u

GESLOTEN: zondag en 

acTIE
DaMEs EN HEREN

3+1 GRaTIs
Karel Vandersloten

Neiverheidsstraat 3
B-1800 Vilvoorde

GSM:0485/34 98 90
www.dragonturtle.be

Zemstenaars, maak nu kennis met 
DRAGON TURTLE
en verwen uzelf

• Een relaxerende rugmassage (30 min.)  
of
• Een klankrelaxatie (30 min.) voor 
slechts 15 euro

Eenmalig aanbod geldig vanaf 
02/10 tot 31/10/06
enkel op weekdagen, afspraak 
en vertoon van dit briefje
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Verbrande
Brug

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12 - fax 02/251 58 64

De Wevertjes nodigden op een mooie zondag in 
september de ganse buurt, de aannemer en het 
schepencollege uit op hun eerste buurtfeest, geor-
ganiseerd naar aanleiding van het einde (of toch zo 
goed als) van de werken in de Weverstraat.
We legden Rony Baeke, gekscherend de ‘burge-
meester van de Weverstraat’ genoemd (door zijn 
buren die niet voor een grapje verlegen zitten), op 
de rooster.
Vanwaar dit initiatief, Rony? “Van het een kwam 
het ander”, antwoordt hij: “We werden bij de werken 
aan de Weverstraat geconfronteerd met nogal wat 
ellende, aangericht door een van de onderaanne-
mers van de werf. En omdat de straat open lag dron-
ken we op straat ook al eens samen een pint. Het 
idee om ons te organiseren als buurtcomité kwam 
haast vanzelf. We hadden ook gehoord van de ge-
meentelijke subsidies en van de Open Straatdag en 
we besloten het erop te wagen. Ons buurtfeest van 
17 september was onze eerste en trouwens zeer 
geslaagde activiteit. Naar schatting 80% van de om-

weVercOmité wijDt nieuwe straat inwEErdE – ‘dE wEvErTjES’ noEMT HET paS op-
gEricHTE coMiTé van dE wEvErSTraaT in wEErdE 
ZicHZElf. opgEricHT naar aanlEiding van dE 
bEëindiging van dE wErkEn in Hun STraaT. onZE 
rEporTEr waS TEr plaaTSE, dronk Er MEnig gEr-
STEnaT, Maar inTErviEwdE vooraf rony baEkE, 
lid van HET coMiTé.

wonenden heeft er aan deelgenomen. 
Alleen jammer dat de hoofdaannemer 
van de wegeniswerken door omstan-
digheden niet kon komen. Hij was er 
nochtans graag bij geweest.”
De Wevertjes laten het hier niet bij en 
willen blijven doorgaan. Als er in de 
straat iets verkeerd loopt, willen zij 
gezamenlijk de nodige inspanningen 
doen om bij de bevoegde instanties 
aan te kloppen. Zo solliciteerden ze al 

Sfeerbeeld van het inwijdingsfeest van de Weverstraat op 17 september.

bij de gemeente om twee zitbanken 
te bekomen. Op ludieke manier heeft 
Marcel Teughels ondertussen al de op-
richting van een nieuwe lokale politie-
ke partij aangekondigd. Programma: 
zitbanken, verwijdering van de Wever-
straat uit GPS-bestanden, meer snel-
heidscontroles en meer van dat. Mar-
cel heeft zichzelf al op de 69ste plaats 
van zijn lijst geposteerd en zoekt nog 
68 andere kandidaten. 

 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
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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

Bij Inge en Rudy
Moniestraat 52 
1981 Hofstade

www.cafesportvriend.be

Leuvensesteenweg 47 - 3191Hever

Alle dagen open van 07 tot 22 uur

VOLAUTOMATISCH ZONNECENTER

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

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

Veldvoetbal, minivoetbal, zaalvoet-
bal…, allemaal toch gewoon met een 
bal naar de goal sjotten, niet? 
Rudi: “Niet bepaald. In België zaalvoet-
balt men sinds 1964. Toen spraken ze 
nog van ‘zaal- en miniatuurvoetbal’. ‘Mi-
niatuur’ stond toen voor het kleine veld 
en de minidoelen. Vandaag speelt men 
op velden van minimum 18 op 38 me-
ter. Ook de bal is anders in de zaal: deze 
botst amper.” 
Fernand: “Trouwens, de eerste zaalvoet-
ballers waren vooral oud-voetballers die 
hun loopbaan verlengden door in de 
zaal te spelen. Dat is nu geëvolueerd. 
We krijgen veel jonge ploegen die het 
avondvoetbal kunnen combineren met 
hun studies.”

Hoe is de Liga Zemst ontstaan?
Fernand: “25 jaar terug startte de Liga 
Hofstade Heide met een competitie. 
Francois Duplessis en Luc De Weghe wa-
ren de oprichters. Al vlug groeide deze 
liga met ploegen die ook in andere za-

familie VanDeraerschOt leiDt 
De ZaalVOetBalDans in Zemst

ZEMST - in ZEMST draaiT HET ZaalvoETbal wEEr op vollE ToErEn. wiE ’S avondS 
EEn Zaal binnEnSTapT, ruikT niET allEEn vErS ZwEET, Maar ook EEn SnEdig En-
THouSiaSME: STEEdS MEEr voETbalploEgEn vindEn dE wEg naar dE liga grooT 
ZEMST. EEn gESprEk MET de Zemstenaar kon Er nog nET af, “Maar wEl vlug, 
wanT rudi STaaT gEpakT En gEZakT oM op rEiS TE vErTrEkkEn!” 

len van de fusie speelden. De Liga Zemst 
was geboren. In 1999 veranderde het 
huidig bestuur de naam in Liga Groot 
Zemst, omdat er ook ploegen  uit buur-
gemeenten van Zemst meespeelden. 
Sinds kort hangt onze liga trouwens af 
van de Vlaamse Zaalvoetbal Bond. Die 
zorgt voor scheidsrechters en neemt 
sancties voor gele en/of rode kaarten.” 

Een Liga organiseren brengt ongetwij-
feld problemen met zich mee. Of valt 
het nog wel mee?
Rudi: “Groot probleem is het aantal 
scheidsrechters dat we ter beschikking 
hebben. De VZVB doet al wat kan, maar 
scheidsrechters zijn blijkbaar een een-
zaam ras. Dus we zijn steeds op zoek 
naar kandidaten!”

Een Liga besturen, wat moeten we ons 
daarbij voorstellen? Hoe vullen jullie 
de taken in?
Rudi: “Ik ben voorzitter en organisator 
van de Liga. Ik ben zelf ooit gestart met 

ZEMST – de Zemstenaar krijgt uit di-
verse hoeken vragen naar de mogelijk-
heid om zich op ons maandblad te kun-
nen abonneren. Grote interesse is er bij 
uitgeweken Zemstenaren, maar ook bij 
lezers in de omliggende gemeenten. 
Om aan die vraag tegemoet te komen, 
biedt de Zemstenaar van heden af de 
gelegenheid een abonnement op onze 
publicatie te onderschrijven. Een jaar-
abonnement kost 20 euro. Wie zich een 
abonnement voor 2007 aanschaft, krijgt 
de resterende nummers (november en 
december) van de huidige eerste jaar-
gang gratis per post toegestuurd.

neem (Of schenk) een aBOnnement Op 
de Zemstenaar

Voor een jaarabonnement op de 
Zemstenaar kan je terecht op het 
secretariaat, Kreupelstraat 111 in 
1980 Eppegem, bij Jean Andries 
(0475/420.276 – 015/61.10.06) en/of  
info@dezemstenaar.com.
Geïnteresseerden die van een bepaald 
nummer van de Zemstenaar een rede-
lijk aantal exemplaren wensen te ont-
vangen, kunnen daartoe eveneens een 
afspraak maken. Mits afhaling op het 
secretariaat zijn deze nummers gratis te 
verkrijgen. Er is nog een beperkt aantal 
nummers van vorige edities in voorraad.

    FoJ
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Café

't steen
bij chris en Alain
Rubenslaan 2 - Elewijt
Alle dagen open vanaf 10 uur - 
GROOT ZONNETERRAS

DE BESTE PINT VAN DE STREEK !
Specialiteit : echte Trappist

Elke zondagavond : VOETBaLUITsLaGEN

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

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

Fernand Rudi

een ploeg en ik was bijzonder geïnteres-
seerd in de organisatie.” 
Fernand: “Ik houd me vooral bezig met 
de financiële kant. Grootste zorg is of alle 
inschrijvingen en boetes betaald zijn!“
Rudi: “Tot slot is er Filip, mijn zoon die de 
website (www.zvb-zemst.be) verzorgt. 
Die site heeft een cruciale rol: uitslagen 
worden via internet doorgegeven en 
alle informatie kan door de ploegen via 
de website verkregen worden.”

Hoe evolueert de competitie?
Rudi: “Er zit een positieve evolutie in 
onze competitie. Er zijn al 56 ploegen 
ingeschreven, verdeeld in vier reeksen. 
Je vindt ook weinig geweld op onze vel-

den, vergeleken met vijf jaar terug.” 
Fernand: “Spijtig kunnen wij blijkbaar 
als Liga geen subsidies krijgen van de 
gemeente, ondanks het feit dat we toch 
achthonderd (!!) ingeschreven leden aan 
sport laten doen …”

Denken jullie ook aan een jongeren-
competitie?
Rudi: “Een jongerencompetitie is moei-
lijk, omdat de jonge garde toch liever 
veldvoetbal speelt. Ook de kostprijs 
(250 euro inschrijving, huur zaal, uitrus-
ting, scheidsrechters en verzekering) is 
een zware kost.” 

En nu die vlieger op!

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

De afschermplicht is terug
ZEMST – Sinds medio september zijn de preventieve maatregelen in verband met 
de vogelgriep opnieuw verscherpt. De najaarstrek leidt immers tot een toename van 
het risico voor het optreden van vogelgriep bij wilde vogels of pluimvee.
Alvast tot einde oktober geldt daarom opnieuw de afschermplicht voor pluimvee 
in de gevoelige natuurgebieden. Voor Zemst zijn dat de locaties rond het Bloso-
domein en het Bos van Aa. De afschermplicht houdt in dat het terrein waarop het 
pluimvee zich bevindt, zowel bovenaan als opzij met gaas of netten wordt afge-
schermd.
Er geldt een verbod om pluimvee en andere als huisdier gehouden vogels buiten te 
voederen, behalve als dat gebeurt onder gaas of net.
Op openbare markten mogen tot nader order geen pluimvee of vogels verkocht 
worden. Er is ook een verbod tot het houden van tentoonstellingen waar vogels of 
pluimvee verkocht worden.

Meer info bij de gemeentelijke milieudienst op 015/62.71.45 of milieu@zemst.be of 
www.favv.be.

FoJ
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 Garage 
Coloma

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

Sierschouwen: stijl - modern - klassiek
in graniet - travertin - of andere materialen
Inbouwcassetten en kachels op hout - kolen - gas 
Inox buizen: enkel- en dubbelwanden
NIeuw: Pelletkachels

Hoge Buizen 57 - 1980 eppegem - Tel. 02-751 50 14
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 Op de triatlonkalender prijkt al 19 jaar de 
kwarttriatlon van Mechelen. De organisa-
tie ervan is al evenveel jaren in handen van 
Patrick Verduystert uit Elewijt. Die heeft nu 
beslist om ermee te stoppen.
“Het is mijn laatste geweest”, zegt Patrick, 
“een twintigste editie zie ik niet meer zit-
ten. Je moet stoppen als het goed geweest 
is en als de opvolging verzekerd is. Er staan 
jongeren klaar om het roer over te nemen 
en ik wil hun nieuwe ideeën en enthousi-
asme niet afremmen, en uiteraard steek 
ik nog een helpende hand uit. Ik was dan 
wel de coördinator, maar zonder de hulp 
van 120 andere mensen zou het natuurlijk 
nooit gelukt zijn. Het belang van vrijwilli-
gers, weet u.”
Patrick Verduystert was ooit zelf triatleet 
en was aangesloten bij het Machelse Triat-
lon Team. “Samen met Guy Jacobs, die ook 
in Machelen lid was, hebben we het idee 
voor een Mechelse organisatie op poten 
gezet. De wedstrijdkalender was toen nog 
niet dik bezaaid. We zijn gestart met een 
kwarttriatlon en na vier jaar kwam er de 
aflossing voor bedrijven bij. In een team 
van drie atleten neemt elke atleet een dis-
cipline voor zich, eentje voor het zwem-
men, eentje voor het fietsen en de derde 
voor de loopproef. Die formule sprak aan, 
omdat het perfect paste in de ideeën over 
teambuilding, die in de bedrijven opgang 
maakte. Bovendien kregen we van de stad 
veel faciliteiten. De concentratie van het 
hele gebeuren aan het zwembad Coloma 
garandeert ook een hoge kijkwaarde voor 
de toeschouwers en dus hadden we ook 
steeds het publiek mee.”
Patrick heeft de microbe voor de triat-
lonsport ook op zijn tweelingzonen over-
gedragen. “Zij trainen al enkele jaren met 
SP&O, de club die ik mee oprichtte, en star-
ten ook in een beperkt aantal wedstrijden. 
Hun capaciteiten verschillen wel wat. Gre-
gory is op de kwart momenteel goed voor 
een eindtijd van 2.05u en voor Yannick zal 
dat 6 minuten meer zijn. Ze zijn zeker goed 

triO VerDuYstert gaat VOOr triatlOn
ElEwijT - Elk jaar MiddEn SEpTEMbEr vindT in MEcHElEn HET TriaTlonwEEkEnd plaaTS. EEn wEdSTrijd diE ZowaT HET bElgiScHE 
SEiZoEn afSluiT. ElEwijTEnaar paTrick vErduySTErT TEkEnT voor dE organiSaTiE, Maar HEEfT nu bESliST daT HET Zijn laaTSTE waS. 
dE TwEEling yannick En grEgory, paS TwinTig, dragEn dE SporT ook in Hun gEnEn. ZE naMEn SaMEn dE STarT in dE wEdSTrijd diE pa 
paTrick voor HET laaTST organiSEErdE.

Patrick Verduystert organiseerde negentien wedstrijden in Mechelen.  Voor Gregory en Yannick is 
triatlon ook hun favoriete sport.

bezig, ze zijn tenslotte nog maar twintig 
en nog juniores. Ze hebben zeker nog een 
pak groeimarge.”
Hoewel de wedstrijdomstandigheden een 
resultaat uiteraard sterk kunnen beïnvloe-
den, bleken de ramingen vrij precies te zijn. 
Gregory tikte in Mechelen na het zwem-
men aan in 22.49, fietste 59.54 en rondde 
de loopproef af in 43.46, goed voor de 44ste 
plaats in de wedstrijd en een totaaltijd van 
2.06.29. Die prestatie was ook goed voor 
de derde plaats bij de juniores, waarmee 
de teamkleuren van SP&O voor het eerst 
in Mechelen op het podium staan.
Yannick eindigde inderdaad een  zeven 
minuten later in 2.13.32.
Hij klokte in de zwemproef op 24.02, het 
fietsen op 1.02.10 en het lopen op 47.18.
Daarmee werd hij 83ste in de wedstrijd en  
vijfde in zijn categorie.

Tweelingen zijn per definitie sterk gelij-
kend. Vanwaar dan dit grote verschil? 
“Yannick weegt drie kilogram méér, ge-
wicht dat hij ook de hele wedstrijd als bal-
last moet meedragen. Hij zoekt alles uit, 
benadert zijn sport ook wetenschappelijk 
en leest er veel over. Voor hem komt zijn 
studie economie aan het EHSAL op de 
eerste plaats. Gregory werkt meer op ka-
rakter, is verbeten en kan meer afzien. Hij 
studeert Lichamelijke Opvoeding aan de 
VUB. Hun trainingsschema’s worden op-
gesteld door sportdokter Peter Vervoort 
en zijn identiek. In hun prestatieverwach-
tingen blijven ze realistisch. Sport moet 
in de eerste plaats plezant en gezond 
blijven, vinden ze. Presteren komt op de 
tweede plaats.”

Juliaan Deleebeeck
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Zingt!

Grietje, qua zingen ben jij met ‘Steracteur/Sterartiest’ helemaal 
niet aan je proefstuk toe? 
Dat klopt. Ik heb immers een musicalopleiding gevolgd, waarna ik 
heb meegespeeld in producties als Assepoester en Peter Pan. Die 
laatste rol heb ik zelfs zowel in België als in Nederland vertolkt en 
sinds vorige zomer zing ik eveneens mee met de Ketnet Band.

Vrij indrukwekkend palmares. Was je dan wel nog zenuwachtig 
toen je auditie moest doen voor dit programma? 
Tja, ik ben op zich niet echt een zenuwachtig persoon. Meestal 

HofSTadE- wiE vrijdagavond al EEnS door HET vlaaMSE 
TElEviSiElandScHap ZapT, iS op Eén ZEkEr al StEractEur/StEr-
artiESt TEgEngEkoMEn, HET prograMMa waarin ElkE wEEk HET 
al dan niET vErborgEn ZangTalEnT van EnkElE bv’S op dE 
rooSTEr wordT gElEgd. wEinigEn wETEn EcHTEr daT griETjE 
vandErHEijdEn (28), één van dE HEldErSTE STEMMEn (En MEEST 
aangEnaME vErScHijningEn) van dEZE SHow, ZowEl EEn Ex- alS 
EEn ToEkoMSTigE HofSTadEnaar iS. Tijd duS voor EEn indrin-
gEnd gESprEk. 
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Zemst

heb ik wel een gezonde dosis stress, vooral toen ik vorige zondag 
te horen kreeg dat ik of Rob Teuwen de groep zou moeten verla-
ten. Spannend! (lacht)

Wat voor reacties heb je tot nu eigenlijk gekregen? 
Vooral vrienden hebben gereageerd, maar soms word ik ook op 
straat aangesproken. Dit zijn dan voornamelijk positieve reac-
ties. Ik denk trouwens dat mensen met negatieve bemerkingen 
die dan ook niet zomaar in je gezicht zouden komen zeggen 
(lacht). 

Stel dat je inderdaad in het programma blijft, wat zou dan het 
best en het slechtst mogelijke lied zijn dat ze jou kunnen laten 
instuderen? 
Ik zou graag wel eens iets stevigers willen zingen, genre Son of a 
Preacher Man of These Boots are Made for Walking’, omdat dat op 
zich veel leuker is om te doen dan weer eens een slow. Wat ik min-
der zou zien zitten, is iets van K3 of een echt musicalnummer à la 
Don’t Cry for Me Argentina. 

Bij het verschijnen van dit interview weten we al of je door 
mag of naar huis moet, maar onze steun heb je als toekomstige 
dorpsgenoot zeker al. Bedankt voor dit gesprek! 

De LaZembla-redactie
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Lingerie, bad- en 
nachtmode voor 
dames en heren

Tervuursesteenweg 358
1981 Hofstade

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

-10%
OPENDEURDaGEN
Vrijdag 6, zaterdag 7, zondag 8 
en maandag 9 oktober 2006.
Doorlopend van 10 tot 18u, zondag tot 17u.

LAEREMANS
RaMEN BVBa

Heidestraat 97 • 1982 Weerde
tel. (015)61.19.55 • fax (015)61.81.04
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“Een interview? Voor mij hoeft het allemaal 
niet meer”, laat hij zich ontvallen. De gewe-
zen wielerlegende heeft soms wat moeite 
om op de namen van zijn tegenstanders 
te komen en is nog weinig spraakzaam. 
“Ze zijn allemaal dood. Kijk: deze foto hier 
met Maurice Croon, Alfons Schepers, Jo-
zef Huts, ikzelf, Jules Geens en Lode Har-
diquest.” Rik Van Erp haalt wat weemoedig 
de schouders op. “Ge kunt niet peinzen 
waar die jaren naartoe zijn�� vreemd toch 
hoe al die kracht uit een mens uit een 
mens kan verdwijnen.”

“Onze vader was een naam als een klok in 
de wielerwereld vlak voor de oorlog. Hij is 
de oudste ex-beroepsrenner in België, wel-
licht van de wereld”, zeggen zonen Jan en 
Willy in koor. “Hij reed te hard, kloegen zijn 
tegenstrevers. Wij vonden zijn erelijst tus-
sen de vergeelde knipsels en paperassen. 
Die oogt mooi. Hij reed voor de Stoempers 
Club Leuven. In 1934 werd hij tweede in 

wielerlegenDe rik Van erp (97) is OuDste ex-BerOepsrenner

“VreemD tOch, hOe al Die kracht uit een mens kan VerDwijnen”

ZEMST-laar - rik van Erp (97) 
waS dE liEvEling van dE wiElErliEfHEb-
bErS van Zijn Tijd. gEEn grooT kaMpi-
oEn, Maar EEn rEnnEr diE dE koErS Hard 
MaakTE: alTijd aanvallEn, aanvallEn. 
Zo één diE conSTanT in HET oog MoEST 
wordEn gEHoudEn. HET klEinE MannETjE 
uiT laar won SpoEdig koErS op koErS. 
Hij ZEgEviErdE ooiT Elf Maal op rij. alS 
licHTgEwicHTprof rEEd Hij TuSSEn 1933 
En 1935 ElfMaal in dE EErSTE TiEn.

het kampioenschap van Brabant, derde in 
Deinze en Marchienne, zevende in Brus-
sel-Verviers, zeventiende in het nationaal 
kampioenschap en dertigste in de Ronde 
Van Vlaanderen. In 1935: vierde in de G.P. 
van Wallonië en dertiende in de Ronde van 
België.”

een familie Van metsers en aannemers

“Rik de coureur werd in Hombeek (aan de 
Pikkerie) geboren. Zijn ouders vestigden 
zich later in Zemst-Laar. Grootmoeder 
hield de herberg In de Larekam, vandaag 
het Hof van Laar open. De kleine Van Erp 
liep er school bij meester Vander Kuylen. 
Buiten lezen en schrijven heeft hij weinig 
geleerd, tenzij misschien incasserings-
vermogen, want de schoolmeesters sloe-
gen er duchtig op los. Het was in die tijd 
al landbouw wat de klok sloeg in Laar, 
maar wij waren een familie van metsers 
en aannemers. Toch verzeilde hij in een 
fabriek. Een jonge maneuver verdiende 

1934: Rik Van Erp in de bloemetjes na een 
prachtzege in de Ronde van België.

Als het koers is, staat Riks televisie aan.

toen 150 frank per week. Vrienden brach-
ten hem op het idee om te koersen, want 
daarmee was meer te verdienen.”

WEERDE - KWB streeft er naar de kosten voor het behalen van het rijbewijs te beperken. Daarom organiseert de afdeling Weerde een 
lessenreeks van zes avonden als voorbereiding op het theoretisch examen. Vrijdagen 6, 13 en 20 oktober en 3, 10 en 17 november kan 
je daarvoor terecht om 20u. in ‘Ons Huis’ in de Kostervoetweg in Weerde (aan de kerk).
De deelname in de kosten bedraagt 50 euro voor de leerling alleen en 70 euro mét begeleider. KWB-leden betalen slechts 25 euro, 
respectievelijk 37 euro.
Graag vooraf inschrijven bij Rob Thomassen, Damstraat 146 in Weerde (0475/62.35.96) waar ook alle informatie te bekomen is. Meer 
info op www.kwbweerde.be.

FoJ

gOeDkOOp naar je rijBewijs
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een KraChtig Baasje

In 1926 zat het wielrennen in de lift. Wedstrijdjes werden inge-
richt, en dat zinde Rik wel, want hij was een krachtig baasje dat 
aardig kon trappen. Veel leergeld heeft hij niet moeten betalen. 
Als klein mannetje uit Laar won hij spoedig koers op koers. Hij ze-
gevierde ooit elfmaal op rij. Zijn werkmakkers werden kribbig en 
stelden hem in een slecht daglicht bij de bazen. Hij werd ontsla-
gen, waarschijnlijk door een jaloerse brigadier.”
“Onze vader besloot om alles op het wielrennen te zetten, en dat 
lukte aardig. Als het wat meezat, kon hij op een namiddag soms 
meer dan een gemiddeld maandloon verdienen. Zemst-Laar 
leefde in euforie. Vaak reed een peloton van wel vijftig supporters 
achter hem. In 1928 behaalde hij meer dan vijftig overwinningen 
bij de beginnelingen. Het was alle zondagen feest in het dorp.”

Drie oVerWinningen in Drie Dagen

“Bij de juniores BWB koos hij voor de Leuvense Stoempers. Hij 
won nog koersen, maar het was een stuk moeilijker geworden. 
Toch won hij ooit driemaal in drie dagen en mocht hij deelnemen 
aan het befaamde criterium in Brasschaat.
In 1933 plande hij de overstap naar de onafhankelijken. In Waar-
loos liep hij een sleutelbeen op. In de aanloop naar het volgende 
seizoen brak hij op oefening opnieuw zijn sleutelbeen. Maar hij 
liet de moed niet zakken en behaalde vanaf mei mooie resultaten. 
In Sint-Joris-Winge werd hij derde. Enkele dagen later de Dijleprijs. 
Omwille van zijn opzienbarende prestatie in de Ronde van België 
mocht hij overstappen naar de beroepsrenners.”

Kampioen Van BraBant

“In Diegem, de thuishaven van de lange Gurinckx, werd de kers-
verse prof kampioen van Brabant. Als debutant kwam hij een heel 
jaar in beeld. De mooie prestaties werden in 1935 doorgetrok-
ken met een dertiende plaats in de eindstand van de Ronde van 
België. Dat was het hoogtepunt, daarna kwam de mot erin. Door 
de economische crisis waren er steeds minder kermiskoersen. De 
sfeer op de koersen was een stuk minder.”
Op 3 december 1938 trad hij in het huwelijk met Nieke, zocht een 
vaste job in de bouwsector en schonk vanaf dan alle aandacht aan 
zijn gezin. “In 1974 ging onze vader met pensioen en twee jaar 
later legde hij definitief het truweel neer. In 2003 vierden we hun 
briljanten bruiloft. Wielrennen volgt hij nog op de televisie, maar 
zelf gaan kijken dat is er niet meer bij.”

Jean Andries

 HeT DAK IS ONS VAK
NV

DAKweRKeN - VeRBOuwINGeN - NIeuwBOuw
MeCHeLSeSTeeNweG 810 - 824

1800 VILVOORDe
TeL. 02 252 24 00

Beekstraat 25  1980 EPPEGEM
GSM (0475) 76 68 61

KACHELS - SCHOUWEN - INBOUWHAARDEN

Florquin Heating 
Houtemsestraat 74

1980 Eppegem
015 - 61 74 00

www.florquinheating.be
info@florquinheating.be
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Op twee na stellen de negen Zemstse 
politieke families, waarvan sommige een 
kartellijst vormen, een volledige kandi-
datenlijst samen. De jongste kandidaat is 
achttien jaar, de oudste zeventig.
Waarom alle 16.600 stemgerechtigde 
Zemstenaren één of meerdere van hen 
uit dat massale aanbod hun voorkeur zou-
den (moeten)(kunnen) geven, maakten de 
meesten de voorbije weken min of meer 
duidelijk in de verkiezingspropaganda die 
in onze brievenbussen viel of die via diver-
se kanalen tot bij ons geraakte. Met al dan 
niet holle slogans en verleidelijke beloftes, 
maar gelukkig ook met gefundeerde over-
wegingen, dingen de kandidaten naar de 
gunst van de kiezer. In Zemst is het in deze 
context niet anders dan elders.

automatisCh stemmen

Zondag 8 oktober krijgen de kiesgerech-
tigde Zemstenaren van 8 tot 16 uur ruim-
schoots de tijd om in 20 stemlokalen auto-
matisch hun stem uit te brengen. Manueel 
stemmen is er al enkele jaren niet meer bij. 
Zemst behoorde al in 1999 tot de voorlopers 
die opteerden voor elektronisch stemmen. 
“Daartoe kocht de gemeente 120 stem-
computers aan – zes voor elk stembureau 
– die bij iedere stemoperatie geïnstalleerd 
worden en van de aangepaste software 
worden voorzien”, licht juriste en dienst-
hoofd Burgerzaken Katleen De Prins toe. 
Zij roept op de verkiezingsdag als ge-
meentelijke verkiezingscoördinator een 

met 16.600 naar het stemhOkje

ZEMST – dE ZEMSTEnarEn kiEZEn op 8 okTobEr Hun 27 vErTEgEnwoordigErS in dE gEMEEnTEraad diE bEgin januari van volgEnd 
jaar voor ZES jaar wordT gEïnSTallEErd. 142 kandidaTEn gooiEn ZicH, vErdEEld ovEr ZES poliTiEkE parTijEn, in dE vErkiEZingS-
STrijd. cdv-nva, Spa-SpiriT, vlaM En vld-vivanT TrEdEn MET vollEdigE lijSTEn in dE arEna, vlaaMS bElang En groEn! 
krEgEn rESpEcTiEvElijk 21 En 13 kandidaTEn op Hun lokalE kandidaTEnlijST. wE STurEn niET allEEn 27 daMES En HErEn naar 
ScHEpEncollEgE En gEMEEnTEraad, Maar STEMMEn onrEcHTSTrEEkS ook voor 11 gEMEEnTElijkE MandaTariSSEn in HET ocMw.

veertigtal gemeentelijke medewerkers op 
om de kiesverrichtingen vlot te laten ver-
lopen.
Katleen De Prins maakt zich sterk dat reeds 
om 19 uur op de avond van de verkiezings-
dag de Zemstse resultaten zullen bekend 
zijn: “Het snelle resultaat is uiteraard aan 
het geautomatiseerde stemgebeuren te 
danken Onmiddellijk na het sluiten van de 
stemlokalen, worden de stemresultaten in-
gelezen en naar het ministerie van Binnen-
landse Zaken verzonden. De verwerking zal 
slechts relatief korte tijd in beslag nemen.”
De resultaten van het stemgedrag in 
Zemst en andere gemeenten waar elektro-
nisch gestemd wordt, kunnen onmiddel-
lijk geconsulteerd worden via www.vlaan-
derenkiest.be. Op die website zijn ook alle 
lijsten met de diverse kandidaten terug te 
vinden.

gehanDiCapten

In elk van de 20 stembureaus in Zemst zijn 
voorzieningen voor gehandicapte kiezers 
en voor rolstoelstemmers voorhanden. 
Daarbij horen een hellend vlak en een 
stemhokje dat voor roelstoelgebruikers 
toegankelijk is in iedere locatie. Wie daarom 
verzoekt kan de nodige assistentie krijgen 
en mindervaliden krijgen overal speciaal 
voor hen gereserveerde parkeergelenheid.
Uit een lijst van een vijfhonderdtal Zemste-
naren die een welomschreven beroepsco-
de hebben, zijn de voorzitters en de bijzit-
ters in de stemlokalen gekozen. Voor deze 

Verkiezingscoördinator Katleen De Prins ver-
wacht dat de resultaten van de Zemstse verkie-
zingsactiviteiten niet lang op zich zullen laten 
wachten.

prestatie krijgen alle leden van het bureau 
een vergoeding van 22,50 euro.
In Zemst gaven 45 Europeanen en 1 niet-
Europeaan te kennen dat ze als ‘vreemde-
ling’ wensen te stemmen. Zij compenseren 
gedeeltelijk de 56 inwoners van Zemst die 
om uiteenlopende redenen hun stemrecht 
zijn kwijtgespeeld.

Fons Jacobs

afweZigheiDattest VOOr VerkieZingsDag
ZEMST – Wie op de verkiezingsdag van 8 oktober in het buitenland verblijft voor privé-redenen, moet zijn afwezigheid voor de ge-
meenteraadsverkiezingen bewijzen. Soms kunnen voor die afwezigheid geen bewijsstukken voorgelegd worden. De stemplichtige die 
in het buitenland verblijft, dient zich in dat geval tot de lokale politie in het buitenland te richten om een attest van zijn aanwezigheid 
te krijgen.
Meer dan eens ondervinden de betrokkenen hiermee problemen, vaak omdat de politie ter plaatse niet goed weet welk document zij 
dient af te leveren.
Om daaraan te verhelpen, biedt de gemeente Zemst een standaardformulier in verschillende talen aan dat de betrokkene kan meene-
men en ter plaatse laat invullen. Het document is op het gemeentehuis te bekomen.

FoJ
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Burgemeester en schepenen Zijn Dure VOgels
ZEMST – onZE gEMEEnTE STaaT na dE jaarwiSSEling EEn flinkE poliTiEkE aardvErScHuiving TE wacHTEn. onZE HuidigE 
burgEMEESTEr louiS van rooST HangT dEfiniTiEf Zijn burgEMEESTErSSjErp aan dE Haak. MEn Mag Er ZicH aan vErwacHTEn 
daT, Zodra dE STEMMEn gETEld Zijn, nog op dE vErkiEZingSZondag ZElf dE coaliTiEondErHandElingEn van STarT gaan. dE 
voorbijE wEkEn Zijn – nET alS daT EldErS gEbEurdE – al dan niET voorbarigE voorakkoordEn gESloTEn, MET HET niET uiT 
TE SluiTEn riSico daT dE kiEZEr roET in HET ETEn Zal gooiEn.

De inzet van de politieke stoelendans is overigens niet niks. Wie een zitje op de gemeenteraadsbanken verwerft, of beter nog 
de kans schoon ziet op een schepenmandaat, mag zich de volgende zes jaar tot de prominente inwoners van de gemeente 
rekenen. Met die status gaat een zeker aanzien, respect, macht en materieel voordeel gepaard. Omdat wellicht niet één politiek 
mandataris aan de vooravond van de stembusslag daar spontaan denkt over uit te wijden, trok de redactie van de Zemstenaar 
zelf op onderzoek naar de gemeentelijke vergoedingen en compensaties voor het politieke (denk)werk.

3.280 euro per gemeenteraaDsZitting

Het gemiddelde inkomen van de modale Zemstenaar bedraagt 16.600 euro per jaar of 1.383 euro per maand. Een inwoner van 
onze gemeente die een gedeelte van de bevolking vertegenwoordigt als gemeenteraadslid, ontvangt een geïndexeerd presen-
tiegeld van 164 euro per bijgewoonde gemeenteraadszitting en een presentiegeld van 75 euro voor elke bijgewoonde com-
missievergadering. Met andere woorden kost iedere (maandelijkse) bijeenkomst van de gemeenteraad de gemeente Zemst 
ongeveer 3.280 euro aan zitpenningen voor de twintig gemeenteraadsleden. 
Iedere Zemstse schepen vangt maandelijks 2.500 euro (netto) en de burgemeester strijkt iedere maand 3.000 euro netto op. 
Het voorzittersschap van het OCMW is goed voor elke maand een schepenwedde die ongeveer op hetzelfde niveau staat als 
de wedde voor het niet-politieke ambt van gemeentesecretaris. Voor al dan niet geleverde diensten incasseert een volksverte-
genwoordiger 3.750 euro per maand.
Burgemeester en schepenen worden door de gemeente betaald. Ze krijgen ieder jaar ook vakantiegeld en een eindejaarspre-
mie. De Vlaamse Regering stelt de weddes van de leden van het schepencollege vast en houdt daarbij rekening met het inwo-
nersaantal van de gemeente. De burgemeester van de stad Mechelen bijvoorbeeld houdt aan dat ambt maandelijks 3.750 euro 
over, de schepenen van de Dijlestad ieder 3.300 euro.

pensioen

Ongeacht hun leeftijd of hun politieke loopbaan, ontvangen burgemeesters en schepenen een pensioen na hun ambtstermijn, 
dat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in hun ouderdomspensioen wordt verrekend.
Nogal wat gemeenteraadsleden die tot de meerderheidspartijen behoren, hebben een zitje in een van de talrijke overlegorga-
nen die met het besturen van de gemeente te maken hebben. De aanwezigheid (en zelfs de afwezigheid) van de mandatarissen 
in die organen levert hen niet-belastingvrije vergoedingen van 150 tot 500 euro en meer per maand op.
De begroting 2006 van de gemeente Zemst vermeldt 17.765.893 euro ontvangsten en 17.274.259 euro uitgaven.

FoJ

Vandaag besturen deze 27 gemeenteraadsleden de gemeente Zemst. De gemeenteraadsverkiezingen zullen deze groepsfoto grondig wijzigen.
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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:

VrienDenkring springt in Bres 
OVerstrOOmD spermeZeu

ZEMST - SpErMEZEu - na dE ovErSTroMingEn van 20 juni STarTTEn dE vriEn-
dEn ZEMST-SpErMEZEu onMiddEllijk EEn acTiE oM Hun roEMEEnSE ZuSTErdorp TE 
HElpEn. dE vraag naar financiëlE Hulp viEl niET in dovEManSorEn. dE ZEMSTEnarEn 
ToondEn ZicH van Hun MEEST gullE kanT. MET Z’n allEn diEpTEn ZE 4.000 Euro uiT 
Hun ZakkEn.

In juli vertrok al een eerste delegatie naar 
Spermezeu. Zij bracht aan 114 getroffen 
families een bezoek om na te gaan hoe-
veel schade zij hebben geleden. Bij de 
meeste mensen waren tuinen en velden 
over hun volledige oppervlakte vernietigd. 
Het water sleurde honderden stuks pluim-
vee, kippen en konijnen mee. De dieren 
verdronken. De delegatie uit Zemst over-
handigde tijdens dit bezoek iedere familie 
een omslag met 50 euro om de eerste kos-
ten te dekken.

Niet alleen de materiële steun uit Zemst maar 
vooral ook de toegehaalde vriendschapsban-
den verstevigen de relatie tussen onze ge-
meente en ons Roemeense zustersdorp.

tWee DoDen

Een dertigtal families kreeg veel water en 
slijk in hun huizen. Deze mensen verloren 
hierdoor het grootste deel van hun meu-
belen en keukengerief. Sommige slachtof-
fers vertellen dat het water tot twee meter 
hoog in hun woning stond.
Medio augustus trok een tweede Zemstse 
delegatie naar Spermezeu met extra hulp 
voor de zwaarst getroffen gezinnen. Naar-
gelang de geleden schade ontvingen deze 
slachtoffers 50 tot 300 euro.
Dank zij de tussenkomst van de Vrienden 
Zemst-Spermezeu kon een aanzienlijk ge-
deelte van de opgelopen materiële schade 
gecompenseerd worden.
Dramatischer is dat de overstroming het 
leven van twee dames uit Spermezeu heeft 
geëist. Eén van hen is een moeder van drie 
kinderen. Haar lichaam is nog steeds niet 
teruggevonden.

10.000 euro

De Vriendenkring dankt langs deze weg ie-
dereen die op de oproep reageerde. “Dank 
zij de gulle hulp konden wij onze vrienden 
in Spermezeu helpen”, zegt voorzitster 
Christianne Verhelst van de vriendenkring 
Spermezeu. 
In totaal verdeelde de kring bij de jongste 
hulpactie 10.000 euro onder de meest ge-
troffenen in het Roemeense zusterdorp.

Daarmee is de kous nog niet af. Het jong-
ste project dateert van einde augustus en 
betrof de aankoop en het plaatsen van een 
nieuw raam en enkele deuren in de kleine 
school die Spermezeu rijk is. De kosten be-
liepen 1.600 euro.
Christianne Verhelst kondigt een nieuw 
bezoek aan Spermezeu aan voor decem-
ber e.k. Zij wil dan met de directrice en de 
leerkrachten van de school nagaan wat 
er in het schooltje nog nodig is en wat er 
dringend moet hersteld worden. De Zem-
stenaars horen daar kort na nieuwjaar 
meer over.
Zemst en Spermezeu verzusterden in 1989. 
De vriendenkring rond die jumelage zette 
al verscheidene acties op touw om de ar-
moedige Roemeense regio te steunen.

FoJ

Tot hier kwam het water. We moesten rennen 
voor ons leven, vertelt deze vrouw uit Sperme-
zeu aan haar Zemstse bezoekers.
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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

 

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

 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

 UITVAARTZORG
anthony Verheyden

Begrafenissen - Crematies - Drukwerk
Grafzerken en kerkhofbenodigdheden

Regelen van alle formaliteiten

Tervuursesteenweg 246 – 1981 Hofstade
Molenveld 17 – 1982 Elewijt

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

Geregistreerd aannemer
Onderhoud met wettelijk attest

Gratis offertes
Verschillende referenties

ondeRhoud & 
pLaatsen van cv, 
sanitaiR- & 
gasinstaLLaties

kasteeLstRaat 26 - 1982 ZeMst - eLewijt
015 / 61.71.22

 

GARAGE
Maurice

ePPeGeM
015 / 6114 42

VeRKOOP
NIeuwe wAGeNS
MeCHANISCHe 
HeRSTeLLINGeN

eN CARROSSeRIe
ALLe MeRKeN

Brusselsesteenweg 395
1980 Eppegem - Zemst

VW AUDI

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

Opening nieuw schoonheidssalon

>>pedicure
>>manicure
>>nagelstyliste
>>gelaatsverzorging
>>lichaamsverzorging
>>epilaties
>>massages

ALLeS ONDeR 1 DAK
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Franciscus Kol werd in Brussel gevonden op 9 februari 1826. Men schatte hem toen 
veertien dagen oud. De baby had drie mutsen aan, een hemd en een katoenen hem-
drok. De vondeling werd in het vondelingengesticht van Brussel opgevoed. Op zijn 
twaalfde moest hij zichzelf zien te berooien. Van ’s morgens tot ’s avonds zwoegde 
hij als knecht en werkjongen tegen een schamel loon. 
Frans Kol was dat bestaan snel beu. Zoals vele anderen scheepte hij in naar het land 
van belofte: Amerika. Kol was toen 22. In New York waagde hij zijn kans als buidel-
drager en matroos, maar hij had er niet veel meer geluk dan bij ons. Als matroos 
zwierf Frans Kol langs Liverpool en Hamburg. Hij kwam nadien - helemaal teleurge-
steld - in Antwerpen terug aan wal.

De Brug

Na wat omzwervingen belandde Frans in oktober 1850 in Zemst. De familie Van As-
broeck nam hem aan als knecht.
Joannes Baptist Van Asbroeck had in die periode in het gehucht ‘De Brug’ in Zemst 
een grote boerderij. Er werkten 25 meiden en knechten. ‘De Brug’ lag op de grens 
tussen de provincies Antwerpen en Brabant aan de Zenne. Op een paar huizen na is 
de plek verdwenen. Nu is de wijk een druk handelscentrum.
Frans Kol hield het na vijf jaar in Zemst voor bekeken. Hij trok naar Lint als boerderij-
hulp bij boer Robberechts.
Na amper drie weken betrapte Robberechts’ vrouw Joanna Michiels de nieuwkomer 
op diefstal. Frans Kol knipte met een kapmes en met een tang een geldkoffer open. 

Zemstenaar krijgt DOODstraf
Dertigjarige BOerenknecht OnthOOfD Op antwerps schaVOt
ZEMST – franS kol waS aMpEr dErTig jaar ToEn Hij op dE groTE MarkT in 
anTwErpEn lETTErlijk voor dE bijl ging. dE Man wErd op 7 MEi 150 jaar gE-
lEdEn onTHoofd. Hij waS METEEn dE laaTSTE MiSdadigEr diE ToT dE guilloTinE 
wErd vEroordEEld. franS kol waS EEn HoEvEknEcHT uiT ZEMST, waar Hij aan 
dE koST kwaM op dE boErdErij van joannES bapTiST van aSbroEck. Hij krEEg 
dE doodSTraf nadaT Hij in linT EEn boErin vErMoorddE diE HEM bETrapTE op 
diEfSTal.

Driesstraat 144 - 1982 Elewijt
Tel. 015 / 61 12 51 - Fax 015 / 61 22 31

Van Calster & Zonen

Mazout
Kolen

Vervoer

BVBA

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

Kunstparadijs
schilderen - inlijstingen
spiegels - etsen en litho’s

Mechelsestraat 52
1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 81 66

30 kilOmeter file
ZEMST – Een benzinespoor veroorzaakte medio vorige maand op de E19 een file 
van maar liefst 30 kilometer. Een vrachtwagen had een deel van zijn lading verloren 
en een andere vrachtwagen was er over gereden. De benzinetank van die tweede 
vrachtwagen sloeg lek. De vrachtwagen verloor 500 liter olie. De brandweer ruimde 
de smurrie op en moest daarvoor de pechstrook en twee rijvakken afsluiten. Het 
verkeer zat hierdoor helemaal vast en er stond een file van 30 kilometer van Edegem 
tot in Vilvoorde.  FoJ

WIJ ZIJN TERUG OPEN

OPENINGSUREN

Van 1 oktober tot 31 maart

vrij-, za- en zondag
10 - 12  14 - 20
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Hij maakte een beurs, met daarin tussen de 600 en 1.000 oude Belgische franken, 
buit. Boer Robberechts had dat geld opzij gelegd om enkele nieuwe paarden te ko-
pen. De dief nam ook een zilveren horloge met ketting mee.
Frans Kol had geen medelijden met de vrouw die hem betrapte. Hij joeg haar het 
kapmes door het voorhoofd en liet zijn slachtoffer dood achter.
De moordenaar vluchtte naar Parijs en maakte er zoveel grote sier dat de politie 
hem in de gaten kreeg. Het duurde 150 jaar geleden wel wat langer dan vandaag 
het geval is, maar de Franse politie vernam dat er in Lint een gruwelijke moord was 
gepleegd. Ze pakten Frans Kol, die geheimzinnig deed en boven zijn stand leefde, 
op. De Franse politie droeg de verdachte aan haar Belgische collega’s over.
De van moord verdachte Zemstenaar trachtte zich er nog uit te praten maar de be-
wijzen tegen hem stapelden zich op. Hij was nog altijd in Zemst ingeschreven. De 
burgemeester gaf hem daags voor de moord de documenten die Frans Kol nodig 
had om gratis een paspoort te krijgen om naar het buitenland te kunnen reizen. 

doodSTraf
Het assisenhof van Antwerpen veroordeelde Frans Kol op 12 maart 1856 tot de 
doodstraf. De zitting duurde slechts vijf uren. Een landbouwster uit Zemst moest op 
de zitting bevestigen dat de verdachte haar had verteld dat hij naar Frankrijk wilde 
gaan. Als bezwarende elementen waren er het plotse vertrek van Kol naar Parijs na 
de moord, zijn uitbundige uitgaven, zijn aanwezigheid in Lint rond het uur van de 
misdaad en de bloedvlekken op zijn kledij.
Frans Kol vroeg om genade maar dat werd afgewezen. 
Op 7 mei 1856 werd Frans Kol rond 9 uur op het Kasteelplein in Antwerpen terecht-
gesteld door onthoofding met de guillotine. Dat was een uitzondering omdat deze 
lugubere klus doorgaans werd geklaard op de Grote Markt.
Frans Kol was de laatste veroordeelde die in Antwerpen naar het schavot werd ge-
leid. Alle genadeverzoeken van ter dood veroordeelden door het Assisenhof van 
Antwerpen werden nadien in levenslange dwangarbeid omgezet.
De guillotine werd uitgevonden door de Franse arts Joseph Guillotin en kwam 
naar Antwerpen tijdens het Franse bewind. Tot in 1867 rolden er in België in to-
taal 55 koppen, waarvan die van Frans Kol een bloederig tijdperk in Antwerpen 
afrondde.

Fons Jacobs

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

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

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

 

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

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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 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

Hoewel het Poelenbroek, vlak bij Hofstade, nu al grenst aan 
een spoorwegberm, de E19 en de Zemstsesteenweg, stelt het 
gebied het volgens Natuurpunt momenteel uitermate goed. 
“Maar hoe lang nog?” vraagt Poelenbroekconservator Lea Vave-
din zich luidop af. “De Diabolo maakt de weide tot een soort 
eiland. Dat kan bijna niet anders dan negatieve invloeden heb-
ben op de fauna en flora.” Rony De Voogdt, die zich bezig houdt 
met de telling van de verschillende salamanders in het gebied, 
valt haar bij. “Wat amfibieën betreft, is dit gebied het belang-
rijkste in de streek. Terwijl de salamanderpopulatie overal daalt, 
blijft ze hier stijgen. Nu zal ze hier waarschijnlijk ook dalen en 
dat is spijtig.” 
De leden van Natuurpunt begrijpen niet waarom Infrabel, het be-
drijf dat de spoorinfrastructuur beheert, en de overheid voor dit 
traject opteerden, terwijl het volgens hen als duurste uit de bus 
kwam. “Heel simpel”, zegt Frederic Petit van Infrabel. “Diabolo zal 
nu via de middenberm van de E19 lopen en dat was globaal be-
keken het voordeligste. Geen onteigeningen en weinig negatieve 
milieueffecten, doordat onze infrastructuur zich vlakbij de toch al 
bestaande autosnelweg bevindt.” 
Dat de spoorlijn net door het Zemstse natuurgebied loopt, was 
onvermijdelijk door een verbindingsbocht in de spoorlijn. Petit 
wijst er wel op dat Infrabel ecoduikers voorziet. Dat zijn tunnels 

nieuwe spOOrlijn BeDreigt 
natuurgeBieD pOelenBrOek

ZEMST - anTwErpSE TrEinrEiZigErS kijkEn wEllicHT uiT naar 
dE niEuwE Spoorlijn diabolo, diE anTwErpEn vErbindT MET 
dE lucHTHavEn van ZavEnTEM. dE ZEMSTSE aMfibiEën En Hun 
voogdEn van naTuurpunT niET. Zij vrEZEn HET ErgSTE voor 
Hun naTuurgEbiEd poElEnbroEk, daT door dE infraSTrucTuur 
vollEdig Zal wordEn ingESloTEn.  

die de salamanders de mogelijkheid geven het Poelenbroek te 
verlaten. “Dat is wel positief”, vindt De Voogdt, “maar de dieren 
wijken dan uit naar een open gebied. Een heel ander klimaat dan 
het microklimaat waar ze nu leven dus.”
Indien de effecten van Diabolo negatief blijken, kan Natuurpunt 
vlakbij wel een nieuw gebied aanleggen om de schade op te van-
gen, maar volgens De Voogdt zal het minstens tien jaar duren 
voor het evenwaardig zou zijn aan het Poelenbroek. 
De aanleg van de nieuwe spoorlijn tussen Antwerpen en Zaven-
tem start eind 2006 en zal, als alles goed loopt, duren tot 2010. 
Infrabel beloofde alvast tijdens de werken niet met zware voertui-
gen over het domein van Natuurpunt te rijden.
“Daar zal ik zeker op toe kijken”, geeft De Voogdt nog mee. 

Sjoukje

ZEMST - Deze rubriek staat open voor alle 
particulieren die een zoekertje wensen te 
plaatsen. Eén bericht mag maximaal 250 
tekens (spaties inbegrepen) bedragen. 
Zoekertjes dienen voor de 15e van de 

ZOekertjes VOOr ieDereen

KAPSTER - MANICURE - PEDICURE: komt aan 
huis. Gsm 0478/319.741

lopende maand in een gesloten omslag 
met een bankbriefje van 10 euro of met 
met twee bankbriefjes van 5 euro (per 
zoekertje) bezorgd te worden bij Jean 
Andries, Brusselsesteenweg 85 in 1980 

Zemst of bij een van de redactieleden van 
de Zemstenaar of op het secretariaat in 
de Kreupelstraat 111 in 1980 Eppegem.
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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

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

Beste lezer, het regent goede voornemens en beloftes in deze hectische dagen voor 
politici. Niet erg origineel allemaal, wat ik lees in het aanbod van alle partijen: “Ik wil 
meer fiestpaden!”. Wie ertegen is mag zijn vinger opsteken. “Sport en cultuur zijn 
belangrijke factoren voor onze gemeente en daar wil ik voor ijveren!”. Nou moe, die 
had ik niet zien aankomen. Of wat denk je van de volgende quote: “Wij gaan voor 
een goed bestuur met speciale aandacht voor de sociale sector, want dat vind ik 
belangrijk.” Iemand die hiervoor een procedure wil opstarten? Laten we het binnen 
zes jaar wat meer afgelijnd houden. Klare taal, concrete beloftes, waarin men je hand 
kan zien. Alvast enkele voorbeelden:

Ik beloof om ervoor te ijveren: 

1 Dat er gedurende de volgende legislatuur van zes jaar minstens één volledige 
 maand geen werken zullen zijn op de assen Hofstade – Eppegem en Zemst-Laar 
  – Elewijt.  

2 Dat op de Brusselsesteenweg in Zemst de huizenketting bank – bank – immo 
 biliënkantoor – verzekeringsagentschap – bank – post – bank – verzekerings 
 agentschap – bank – beleggingen – immobiliënkantoor éénmaal zal onderbro 
 ken worden.    

3 Dat er in volle seizoen niet meer dan drie steak- of mosselfestijnen per deelge 
 meente per weekend zullen plaatsvinden (moeilijk maar haalbaar).

4 Dat er een goede foto op de overlijdensberichten komt. Aldus kunnen de dorps 
 mensen zíen wie overleden is, in plaats van oeverloze gesprekken te voeren bij de  
 lokale handelaar, die steevast eindigen op “jama, als ge’m ziet, zoud‘em kennen”. 
 

5 Dat er in leegstaande kerken een vaste tap komt en hygiënische toiletten in de  
 sacristie, om onze concertgangers voorbeeldig op te vangen. 

6 Dat de brandweer pas na september langskomt met hun kalender.

7 Dat de mooie, fris gewitte fietstunnels die gegraven worden aan het grote kruis 
 punt in Hofstade twee nachten grafittiloos zullen blijven.

8 Dat er – in navolging van de wachtdienst bij apothekers – in het weekend één  
 frietkot tot twee uur ’s nachts openblijft.

9 Dat er een tweede opzichter zal worden ingezet op de belbus om de leegheid  
 niet te accentueren. 

10 Dat de Zemstenaar enkel nog nuttige en formele artikels zal uitbrengen. 
                                                                             Jef Braadijzer Jr

VerkieZingsBelOftes! 
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Café
"Schoonzicht"

Dinsdag gesloten

bij J. Van Humbeeck
aan de kerk in

WEERDE

Clement
Cleaning

BVBA

ruim- en ontstoppingsdienst
Kampenhoutsebaan 134

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

b.v.b.a. aLGEMENE BOUWWERKEN

CASTeeLS - wIJNS

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

bloemen & co

Brusselsesteenweg 86 1980 Zemst  tel & fax 015 61 28 87

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

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

Zemstenaars wOrDen Belgisch 
kampiOen hOnDengehOOrZaamheiD

ElEwijT – HondEnliEfHEbbErS uiT 
allE HoEkEn van HET land ZakTEn 
vorigE Maand af naar ElEwijT. daar 
STrEdEn Hond én baaSjE voor dE Ti-
TEl van bElgiScH kaMpioEn Hond-
EngEHoorZaaMHEid van dE bElgi-
ScHE kEnnElclubS. warEn HET TocH 
wEl wEEr lEdEn van dE koninklijkE 
africHTingclub ElEwijT – ZEMST 
(k.a.c.E.Z.) diE ErMEE aan dE Haal 
gingEn, ZEkEr. 

Alex werd precies 
tien jaar na de 
vorige keer weer 
Belgisch kampi-
oen. “Je moet veel 
inzicht en geduld 
hebben.”

Luc werd vooraf al 
als grote winnaar 
getipt. “Schumi en 
ik, wij gaan voor 
elkaar door het 
vuur.”

Axel De Wit werd met zijn Duitse her-
der Casper knap eerste bij de begin-
ners en even later sleepte hij ook in de 
categorie semi-gevorderden de eerste 
plaats in de wacht met zijn Duitse her-
der Bjorn. Belgisch kampioen bij de 

Ik wil in de eerste plaats reageren op het feit dat het Sport- en Recreatiedomein van 
Hofstade het meest miskende van Vlaanderen, laat staan van België, was of is. De 
sportmensen van Zemst juichen toe dat er eindelijk werk gemaakt wordt van het 
verloederde domein. Ik heb jaren getraind in het domein: lopen, fietsen, interval en 
andere trainingsvormen. Nochtans was er in het domein niet eens een fit-o-meter. 
De sportminnende mensen hebben er jaren rondjes gedraaid naar eigen goeddun-
ken en op advies van hun trainers.
Al die jaren (ongeveer 32, ik werkte in drie ploegen) dat ik ’s morgens of ’s avonds 
of overdag ging trainen, heb ik nooit iemand van de vzw Rednablo of andere na-
tuurverenigingen gezien. Wat ik wel vastgesteld heb, is dat er, toen de balkadairs 
nog niet afgebroken waren, vissers zaten te vissen vanaf vier uur ’s morgens. Het 
was in die tijd een kwestie om de goeie planken te bezetten vóór de dag opkwam. 

leZersBrief
leZersBrieVen Verschijnen OnDer De VerantwOOrDelijkheiD Van De auteur

sport moet niet WijKen Voor natuur
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verbinnen 
Tervuursesteenweg 92 

1981 Hofstade
Tel. 015/43 13 72

GSM 0476/36 13 72

Persen van voordroog + wikkelen 
planten en rooien van bieten

CHAUFFAGE –  SANITAIR

Leopoldstraat 72 - 1980 ZEMST
Tel. 015 / 61 18 88

015 / 61 49 26

Bakkerij
 

Perre
mans

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem

Tel.: 015/611532   Fax: 015/617959

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

GSM 0475/869 163

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

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

gevorderden zijn Luc Corbesier en zijn 
Border Collie Schumi, die, nadat ze ook 
hun vorige drie wedstrijden wonnen, 
als grote overwinnaars werden getipt. 
Met hun zege zorgde het dream team 
er ook meteen voor dat het twintigste 
Belgisch kampioenschap volgend jaar 
– voor de tweede keer op rij en voor 
de vierde maal sinds het ontstaan van 
K.A.C.E.Z., bijna 75 jaar geleden – op 
hun terrein doorgaat. 

We lopen op de feiten vooruit. Eerst 
eens achterhalen wat de Zemstenaars 
hun geheim is om hun viervoeters 
trouw te houden en hen te laten vol-
gen, liggen, zitten en zelfs eten weige-
ren. Vals spelen kan moeilijk, omdat de 
proeven pas enkele minuten voor aan-
vang van de wedstrijd bekend worden 
gemaakt door de keurders, de juryle-
den van het kampioenschap. Zij hou-
den ook nauw in de gaten of niemand 
stiekem snoepjes in de handen houdt 
of in de jaszak het dichtst bij de hond. 
Worden de deelnemende Zemstse hon-
den dan gedwongen tot uren zware 
training of krijgen ze gewoon doping 
toegediend? 

“Geen epo of krachtvoer voor Schumi, 
hoor”, lacht Luc, die zijn Border Colli, 
een echte trekker, noemde naar Schu-
macher. Alex beaamt: “Gewoon goed 
hondenvoedsel volstaat, in combina-
tie met een kwartiertje oefening elke 
avond en een langere training in de 

club.” Al is training een groot woord, 
want beide winnaars zijn het er over 
eens dat je je hond niet onder druk mag 
zetten. “Eigenlijk moet je vooral inzicht 
en veel geduld hebben”, vindt Alex. “Het 
belangrijkste is de band die je met je 
hond hebt”, vult Luc aan. “De tijd dat ik 
alleen maar deelnam om te winnen, is 
dan ook voorgoed voorbij. De band met 
Schumi goed houden, is het enige doel.” 
Dat lijkt Luc te lukken. “Schumi en ik, wij 
zouden voor elkaar door het vuur gaan”, 
verzekert hij.

Toch gebruiken ook de besten nog 
trucjes. Nietwaar, Luc? “Schumi had het 
inderdaad nogal moeilijk om het juiste 
voorwerp terug te brengen tijdens de 
aportoefening. Daarom heb ik de stok 
die ik gebruik een week voor het kam-
pioenschap in Pastis gedompeld, iets 
wat natuurlijk wel is toegelaten.” Het 
hielp. “Schumi vond de stok onmiddel-
lijk en keerde in rechte lijn terug.” Geen 
extra trucs voor Alex, maar hij ontkent 
toch niet dat het dit jaar beter ging dan 
tijdens het vorige BK. “Toen eindigde ik 
gelijk met een andere deelnemer, maar 
moest de overwinning afstaan omdat ik 
iets trager was.”

Volgende afspraak voor het Belgisch 
kampioenschap volgend jaar weer in 
Elewijt dus. Gelijktijdig met de feesten 
verbonden aan het 75-jarig jubileum 
van K.A.C.E.Z.

Sjoukje

Nooit ben ik één van die zogezegde natuurvrienden tegengekomen. Nu komen de 
vissers bijna niet meer, omdat de meren worden leeggeroofd door aalscholvers, een 
beschermde vogelsoort. Ook dat is natuur.
Nu mijn tijd als actief sportman voorbij is, ga ik nog dikwijls een wandeling maken in 
het domein. Het is een genoegen de sportliefhebbers te zien trainen in het domein. 
Ik juich toe wat BLOSO doet en ik deel de mening van veel sportliefhebbers.
Het spijt mij nu te moeten ervaren dat verenigingen moeten wijken voor de grillen 
van de natuurvrienden. Wanneer er netels en distels te kappen waren, als gevaarlijke 
bomen moesten verwijderd worden, wanneer de toegangswegen moesten onder-
houden worden – dat heeft zo ongeveer vijftig jaar geduurd – waar waren de groene 
jongens toen?
Ik heb niets tegen de natuur of tegen groen, begrijp mij niet verkeerd. Maar ik vind 
wel dat bepaalde mensen aan het overdrijven zijn. 

Freddy Thybaert

Heb jij ook iets te vertellen? Stuur dan een briefje naar de Zemstenaar, Kreupel-
straat 111, 1980 Eppegem. Je kan ook een lezersbrief sturen via onze website 
www.dezemstenaar.com.
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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

DRANKENCENTRALE LOUIS NIJS
BIEREN EN WIJNEN

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

 

Pascal Vandereviere
Herstelling van alle merken - Verkoop jonge occassiewagens

zaakvoerder

Vandereviere b.v.b.a.

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

E-mail garage.vandereviere@telenet.be

Spaar 500 euro in oktober 
en maak kans op één 
van de volgende prijzen:

1Ford S-Max

30 BOSE Lifestyle Home Entertainment Systems

60 Toshiba draagbare pc’s

425 Apple iPods nano

en duizenden Kinepolis-bioscoopcheques.

KBC Eppegem     Brusselsesteenweg 309 
1980 Eppegem

KBC Hofstade      Tervuursesteenweg313 
 1981 Hofstade

KBC Zemst           Brusselsesteenweg 29 
1980 Zemst

WD WELLNESS CONSULTING

Je hebt overgewicht - een maatje te groot
Je bent moe en je wil meer energie
Gratis en vrijblijvende informatie

Tel.: 015.33.13.06   Gsm: 0477.59.97.13
E-mail: chriss.heylen@telenet.be

Website: www.herbaforever.be

Onafhankelijk “Herbalife” Distributeur
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Al tien jaar nemen zij ook deel aan een competitie met twaalf 
ploegen in de liga van Sint-Katelijne-Waver. Zij eindigen telkens 
met succes in de subtop.
Teamspirit is bij de Snorkels zeker geen ijdel woord. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat zij ook na het voetbal er geregeld samen op uit 
trekken. Als jonge moeders met een gemiddelde leeftijd van 35 
jaar zijn zij op zoek naar sportieve en recreatieve ontspanning.
Recent hebben enkele speelsters moeten afhaken, omwille van 
uiteenlopende redenen. Eentje startte een eigen zaak in het bui-
tenland, een andere ging studeren en één speelster zaalvoetbalt 
nu op het hoogste niveau.
Daarom roept drijvende kracht Karin Andries voetballende da-
mes uit de Zemstse regio op om zich bij haar aan te melden. Bel 
naar 0497/53.14.84 of 015/61.23.56 en kom de rangen van De 
Snorkels versterken!

snOrkels ZOeken 
ZEMST - dE vrouwElijkE ZaalvoETbalclub dE SnorkElS, 
onTSTaan alS dE ploEg van dE gb van ZEMST, bESTaaT al 22 
jaar. iEdErE TwEE wEkEn SpElEn Zij op Maandagavond Hun 
THuiSMaTcHEn in dE SporTHal van ZEMST. 

spOrtieVe Dames

tilprOject in rusthuis
ZEMST - In het rusthuis Releghem loopt 
tussen 2 en 12 oktober een tilproject in het 
kader van een elfdaagse met aandacht 
voor een gezonde rug. Personeel in de ver-

zorgingssector verricht vaak rugbelastend 
werk. Rug- en nekklachten komen er regel-
matig voor. De kinesisten van het rusthuis 
geven de totale personeelsgroep van het 
rusthuis maar ook de raadsleden, residen-

ten en hun familie aangepaste adviezen. 
Tijdens het tilproject leren de verschillende 
groepen hoe rugklachten ontstaan en hoe 
ze kunnen voorkomen worden.
 FoJ



��

Koen, hoe is Borneo ontstaan? 
Borneo is ontstaan in 1976. De stichters 
waren Frans Vercammen en een inwijke-
ling uit Ninove die slechts een klein jaar in 
Eppegem gewoond heeft en wiens naam 
we niet meer weten. Andere medewer-
kers waren Jan Van Asbroeck, Walter de 
Kock, Marinus en Felicien Willems. Om 
een naam te vinden voor de club heeft 
Frans Vercammen destijds geblinddoekt 

fc BOrneO 30 jaar jOng

EppEgEM – voETbalclub fc bornEo 
bESTaaT dErTig jaar. EEn gEScHikTE gE-
lEgEnHEid voor EEn praaTjE MET SpElEr-
TrainEr koEn vandErMEirEn, diE Zijn 
club niET alS dE grooTSTE, Maar ongE-
TwijfEld alS EEn van dE MEEST gEZElligE 
in dE gEMEEnTE oMScHrijfT.

darts gespeeld op een wereldkaart en 
kwam het pijltje op het Aziatisch eiland 
Borneo terecht.

Speelde Borneo steeds in Eppegem?
Neen, de eerste jaren speelde Borneo in 
Zemst-Laar. Na acht jaar verhuisden we 
naar de Kastanjedreef in Elewijt. Door de 
fusie met FC Eppegem in 1988 zijn we naar 
Eppegem gekomen. Eerst aan de Brussel-
sesteenweg, nadien aan de Waterleest.

Wat zijn de hoogtepunten uit het 30-ja-
rig bestaan?
Hoogtepunten waren de titel in het Sport-
verbond Vilvoorde in de jaren tachtig en 
het jaarlijks Pinkstertornooi, dat steeds 
kon rekenen op een ruime belangstelling.

De huidige ploeg van FC Borneo.

Hoe ziet de toekomst eruit?
Dit jaar zijn we voor het eerst met twee 
ploegen gestart. Op training zijn we al-
tijd met meer dan twintig man, iets waar 
veel ploegen jaloers op kunnen zijn. Op 
dit moment staat de eerste ploeg trou-
wens met het maximum van de punten 
aan de leiding. Op het einde van het 
seizoen plannen we ook enkele festivi-
teiten om onze dertigste verjaardag te 
vieren!

Nog een laatste vraagje, Koen. Hoe zou je 
Borneo het best kunnen omschrijven?
Niet de grootste, misschien wel de gezel-
ligste ploeg van Zemst.

Jean Andries

De dames-
ploeg van SK 
Laar speelde de 
finale tegen FC 
Eppegem. Na 
een verdiende 
zege kregen 
de gelukkige 
meisjes de eer-
ste Beker van 
G r o o t - Ze m s t 
van Schepen 
van Sport Piet 
Van Grunder-
beek.

JA

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

Voor de Zemstenaars met twee linkerhanden�� een quilt is – heel 
simplistisch uitgedrukt – een opgevulde lap voor een lappen-
deken. Wat niet betekent dat er geen werk in kruipt. Zo werkte 
Yasmine alles bij elkaar meer dan vier volledige dagen aan haar 
quilt van twintig op twintig centimeter met als thema Amish. 
Ze koos er dan ook voor om niet gewoon met verschillende 
stoffen te werken. “Ik werkte met allerlei steken en ik denk dat 
mijn quilt daarom tot winnaar werd gekozen. De quilt was an-
ders dan andere”, vertelt ze. 

“ik DeeD het VOOr De spOrt”

Yasmine wOn eerste prijs 
in quiltweDstrijD

EppEgEM - dE vErkiEZingEn Zijn nog niET voorbij, TocH 
wiSTEn dE ZEMSTEnaarS dE voorbijE Maand al HEEl waT 
STEMMEn binnEn TE rijvEn. yaSMinE SMEdTS (19) krEEg HET 
MErEndEEl van dE STEMMEn van dE 35.000 bEZoEkErS van 
HET HobbySalon in MEcHElEn En EindigdE daardoor alS 
EErSTE in dE quilTwEdSTrijd. wiE wEET wordT Haar quilT nu 
ook nog dé quilT diE HET wErEldrEcord van HET grooTSTE 
quilTdEkEn brEEkT.

Dan was Yasmine misschien uit op 
eeuwige roem. Haar quilt wordt 
nu namelijk genaaid aan een 
groot quiltdeken dat binnenkort 
hopelijk het wereldrecord breekt. 
“Elk jaar werden de deelnemende 
quilts aan elkaar genaaid. Nu zou 
het deken groot genoeg zijn”, 
zegt Yasmine. “De foto’s van het 
quiltdeken worden naar Amerika 
gestuurd waar een eerste keuring 
gebeurd.”
We houden u op de hoogte.

Niet slecht, en dat voor een eerste quiltpoging. Vanwaar die plot-
se interesse? Vanwege de naaimachine die er te winnen viel mis-
schien. “Eigenlijk wilde ik aan alle wedstrijden van het Hobbysa-
lon deelnemen, maar de quilt bleek enorm veel werk. Natuurlijk 
hoopte ik dan wel in de prijzen te vallen, al had ik niet verwacht 
te winnen. Ik deed gewoon mee voor de sport, want ik studeer 
mode en heb dus al een naaimachine.”

Yasmine werkte meer dan vier volledige dagen aan haar quilt van 
twintig op twintig centimeter.
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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
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