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 In de lente krijgt alles opnieuw vorm en het voelt alsof we bij de Zemstenaar ook eventjes 
alles omgooien. Zo verlaat Ansje ons team als lay-outer na 2,5 mooie jaren. We gaan haar 
heel hard missen, want ze is echt wel een topper. Ons redactielid Sylvie neemt het vanaf dit 
nummer van haar over en daar zijn we heel blij om. Gelukkig blijft Ansje nog steeds schrijven 
voor ons magazine.

Nog een afscheid dat ons zeer zwaar valt, is dat van onze huiscartoonist Rumo. Hij houdt 
het even voor bekeken qua tekenen voor de Zemstenaar. Wat hebben we de afgelopen 
jaren gelachen met zijn grappen en grollen! Zijn cartoons in Zemsts dialect van enkele 
jaren geleden prijken nog steeds bij sommige Zemstenaren op de frigo, heb ik me laten 
vertellen. Jarenlang verstopte hij leeshonden in de foto’s, tot groot plezier van velen.  

 
 In dit nummer kan je nog een laatste keer genieten van de leuk geplaatste leeshonden. 

Dus merci voor al dat plezier, Rudy!

En de redactieleden schrijven nog steeds vlijtig verder onder coronamaatregelen. Sjiek hoe ze het steeds weer oplossen: via 
telefoon, op social distance, via videogesprek, noem maar op. Ze zijn creatief, enthousiast en formidabel!

Lijkt het je trouwens ook wat om in je pen te kruipen voor de Zemstenaar? Stel je dan zeker kandidaat, want we staan steeds 
open voor nieuwe enthousiastelingen om onze redactie te versterken.

Vele groetjes,

Marijke

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com               
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Vanaf volgende maand vertrekt de leeshond op groot verlof en zal dit de laatste 
cartoon zijn van zijn baasje, onze huiscartoonist Rumo.
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Welkom op Hofstade Plage  
HOFSTADE – Precies honderd jaar geleden konden de inwoners van Hofstade en omstreken voor 
het eerst pootjebaden in wat toen nog ‘de putten van Hofstade’ heette. Die ontstonden door de 
grote uitgravingen voor het aanleggen van de grote berm voor de goederenspoorweg aan te leg-
gen, die via Muizen naar Vilvoorde en zo naar Brussel leidde. De vroegere heide werd in enkele 
jaren getransformeerd tot een toeristische trekpleister. Dirk Thielemans, ex-Mechelaar maar nu 
trotse Hofstadenaar, gidst ons vanaf september door de turbulente en vaak tragikomische geschie-
denis van ‘het domein’. 

“Sire, welkom”
Ondersteund door het Koninklijk Hof, 
dat in het centrum des lands ruimte 
wilde vrijmaken voor vermaak waar-
aan alle Belgen konden deelnemen, 
werd in 1933 een pretpark geopend 
annex cafés, kermismolens en zelfs 
een gigantische wielerbaan, verge-
lijkbaar met de grote velodroom in 
Roubaix die we allemaal kennen als 
aankomstplek van de wielerklassieker 
Parijs-Roubaix. De Brusselse architect 
Victor Bourgeois mocht het domein 
omtoveren tot een ‘ville verte’ en het 
resultaat was een prachtig strand-
gebouw waarin het Sportimonium 
gevestigd is en waar nu ook een tren-
dy café zit. Op 19 juli 1939 werd het 
nieuwe terrein nogmaals geopend 

door de toenmalige koning Leopold 
III. Zes jaar ervoor had zijn vader Al-
bert I, op krek dezelfde dag, al eens 
eerder het terrein officieel voor ge-
opend verklaard. Het gaf aanleiding 
tot een fikse blunder van toenmalig 
burgervader van Eeckhoudt, die Al-
bert I verwelkomde met de legenda-
rische woorden: “Sire, welkom op mijn 
grondgebied!”

Er werd wat afgefeest in die dolle 
jaren dertig. Zo konden alle mooie 
vrouwen uit die tijd deelnemen aan de 
‘Miss Hofstade’ verkiezingen, en was 
er ook een concours voor het mooiste 
kind (twee categorieën: tussen 4 en 8, 
en tussen 8 en 12 jaar oud). De mooie 
advertentie van Hofstade Plage liet 
alle attracties van het pretpark zien: 

strandplezier, roetsjbanen en kermis-
vertier. Bij de ‘eerste’ officiële opening 
kwamen niet minder dan 130.000 
mensen (!) afgezakt naar de strand-
paviljoenen. 

Rupsbandencentrale
In 1940 keerde het tij en werd het do-
mein bezet door de Duitsers, die er 
enkele bunkers bouwden maar ver-
der geen vertier toelieten. Wel werd 
in 1941 ruimte gemaakt voor nieuwe 
aanplantingen, waaronder een lange 
rij van rododendronaanplantingen 
die je nu nog altijd kunt bewonderen. 
De Amerikaanse bevrijders zouden 
tussen 1944 en 1946 het terrein in-
palmen en er een gigantische op-
slagplaats voor legermateriaal van 
maken. 

De eerste miss Hofstade-Plage
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Tot in de jaren zestig zag je in Hof-
stade en omstreken nog de oude le-
gerjeeps rondrijden die na hun vertrek 
te koop waren in (letterlijk) de ‘stock 
americain’. Een gigantische hoeveel-
heid rupsbanden voor tanks en rub-
berbanden voor vrachtwagens werd 
er opgeslagen. Met name de tanks 
moesten klaarstaan om Antwerpen 
te helpen verdedigen mochten de 
Duitsers onverhoopt toch Antwerpen 
kunnen bezetten na het Ardennenof-
fensief. Gelukkig kwam het zover niet. 
Maar de vele Amerikaanse soldaten 
hadden natuurlijk wel vertier gezocht 
en kennis gemaakt met de Hofstaad-
se meisjes. Tot in de jaren tachtig zag 
je amoureuze bekentenissen inge-
kerfd in de knoestige beukebomen die 
nu nog steeds ‘den Ambroos’ sieren. 
Kardinaal Van Roey kreeg zelfs de eer 
om op het terrein een houten kapel in 
te zegenen. Het ‘kamp van Hofstade’ 
werd pas ontruimd in 1946.
 
Om materiaal te verzamelen voor zijn 
gidstocht door het domein heeft Dirk 
Thielemans niet stilgezeten. Voor-
al de unieke en zeer vergankelijke 
‘mondelinge geschiedenis’ krijgt veel 
aandacht tijdens de rondleiding, en hij 
heeft menig uur gesleten bij de oud-
ste inwoners van Hofstade om hun 
persoonlijke verhalen en herinnerin-
gen in zijn relaas te verwerken. Rond 
het domein ging het er niet altijd even 
zedig aan toe, en al in de jaren dertig, 
tijdens de eerste hoogdagen, ont-
stonden er op de grote straten die het 
volk aanvoerden kroegen waar menig 
avontuur te beleven viel. De bekende 
componist Jef Orban schreef zelfs een 
‘authentiek’ volkslied,  ‘Hofstade Pla-
ge’, dat het kanaal, het lunapark en de 
grote waterplassen bezong. ‘De lucht 
die geeft u kracht/’t Geluk waar men 
naar smacht’, heet het in de laatste 
strofe. En verder: ’t is Paradijs waar al-
les lacht/’t is feest bij Dag, ’t is feest bij 
nacht’. Onvoorstelbaar als je nu in alle 

rust door de bossen rond de vijvers 
wandelt. De tijden veranderen. Alleen 
de goede lucht is gebleven…

Na de tweede wereldoorlog konden 
de plassen weer bezocht worden en 
kwam alles in handen van Rijksdo-
mein dat het gigantische maar nu ver-
waarloosde zwembad uitbaatte. Me-
nige jongere uit onze contreien is er ’s 
zomers gaan zwemmen… en flirten. 
Het zwembad was niet meer rendabel 
en moest in 1978 sluiten. Later, mede 
gesteund door Sport Vlaanderen, 
werden er nog veldritten georgani-
seerd en kreeg de sportinfrastructuur 
meer aandacht. Een ‘Finse piste’ werd 
aangelegd voor de joggers naast een 
parcours voor mountainbikes en re-
cent nog een prachtig plekje waar je 
aan yoga kunt doen in het licht van de 
ondergaande zon.

Dirk Thielemans is een beslagen gids 
die zijn verhaal goed gestoffeerd heeft 
met talloze details en anekdotes. Ook 
de prachtige modernistische architec-
tuur waarover al in een eerder num-
mer van ‘de Zemstenaar’ uitgebreid 
verslag werd uitgebracht, komt aan 

bod. Wist u trouwens dat het ‘Rijks-
domein’, zoals het officieel heette, 
tot een van de lievelingsprojecten van 
ons Koningshuis behoorde? Het was 
‘la plage des pauvres’, maar vertier 
was er wel! En dat Jef ‘Poeske’ Sche-
rens de wedstrijd gewonnen heeft op 
de grote wielerpiste bij de eerste ope-
ning op 21 juli 1933?

Tekst : Filip Buekens, foto’s en 
documentatie: Dirk Thielemans

Contact: Dirk Thielemans (gids 
Toerisme Brussel/Vlaanderen)

thielemans.dirk@telenet.be

De wandelingen worden 
georganiseerd vanaf sep-
tember 2021. Boeken kan 
eerder. Groepen worden 

beperkt tot 15 personen.
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Zemst zien, vroeger en nu
ZEMST-LAAR – Op onze fototocht doorheen Groot-Zemst, houden we deze maand halt in het ‘ge-
hucht’ (met kerk) Laar. Via het rijke archief van de Beeldbank zien we het verleden. Huisfotograaf 
Jean legt, gedreven als hij is, het heden vast. 

LINKS – De Humbeeksebaan in de periode na WO 2 met achteraan rechts de neogotische kerk gewijd aan twee heiligen: 
Bernardus en Engelbertus. De kerk werd gebouwd in 1871/72. Rond 1866 was er in Zemst-Bos fel verzet tegen de aan-
hechting bij ‘kerkelijk Laar’ in 1867. Vooraan rechts de toenmalige bakkerij/kruidenierszaak van Frans Ceulemans, later 
van Jean Smets. 
RECHTS – De kerk en de parochiezaal blijven de herkenbare bakens in het hedendaagse Laar. Zoals op vele andere plaat-
sen heerst er leegstand in de eens zo bloeiende lokale handelszaken (slager, bakker, twee kruideniers, schoenenzaak, 
drank- en likeurenwinkel, cafés…). Gelukkig – ook voor onze fotograaf – zorgt het Hof van Laar bij Vanessa voor leven in 
de Laarse brouwerij. 

LINKS – Café ‘In ’t Wit Paard’ in de Spiltstraat, bij ‘Luppe en Julie’ eind de jaren 50, begin de jaren 60. Hier stond ooit één 
van de eerste (zwart/wit) tv’s (in een hoek tegen het plafond). De buren troepten er samen om ’s avonds vijf minuten naar 
Het Manneke te kijken met Jef Cassiers (Vlaamse slapstick humor op z’n best) of eens per week voor een episode van 
Schipper naast Mathilde (met Nand Buyl)… waarna vrouwen en kinderen huiswaarts keerden en de mannen pinten bleven 
drinken. Waar met kermis ‘ne jazz’ stond en politiekers pinten betaalden alsof hun leven ervan af hing.
RECHTS – Zoals zoveel andere herbergen ‘en afspanningen’ verdwenen, ruimde ook dit café mettertijd de baan voor een 
keurige gezinswoning, voorzien van comfort en energiebesparende technieken. 

Samenstelling en tekst: Alex Lauwens
Foto’s: Regionale Beeldbank Mechelen-Zemst (Vroeger); Jean Andries (Nu).

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be
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Linn (7) is Renée in ‘Dertigers’
ZEMST - Wat hebben Shirley Temple (The Little Princess), Judy Garland (The Wizard of Oz), Aileen 
Quin (Annie), Drew Barrymore (E.T.), Britney Spears (The Mickey Mouse Club - Disney) en Miley 
Cyrus (Hannah Montana – Disney) gemeenschappelijk?

Antwoord
Ze begonnen zeer jong aan hun zang- 
en/of acteercarrière, worstelden zich 
door audities en talentenjachten, en 
braken met succes internationaal 
door in de showbizz. 

Sterker nog: Shirley maakte later nog 
carrière in de Amerikaanse politiek en 
schopte het tot vertegenwoordigster 
in de Verenigde Naties en US-ambas-
sadrice in Ghana.

Ook Linn Vandeborne (7), het dochter-
tje van Kim Van Den Heuvel en Andy 
Vandeborne, brandt van de ambitie 
en droomt van de showbizzwereld. 
Linn woont samen met haar ouders 
in Zemst. Maar ze loopt school in de 
Montessori-school in Meise. En daar is 
een goede reden voor. 

In een Montessori school werken ze 
niet in een jaarklassensysteem maar 
met gemengde leeftijdsgroepen. Zo 
werken kinderen vrij en zelfstandig 
onder begeleiding. Op deze manier 
bepaalt het kind zijn of haar eigen 

ontwikkelingstempo. Terwijl de leer-
kracht via observatie met lesjes aan-
sluit bij de ontwikkelingsbehoefte van 
het kind. 
Perfect dus voor Linn die hoogbe-
gaafd is én barst van de energie. Het 
is dan ook niet te verwonderen dat ze 
na school nog vele hobby’s uitoefent: 
ijshockey (als goalie), woord-, zang- 
en pianolessen en notenleer. 

Linn schrijft zelf ook liedjesteksten. 
Haar allergrootste droom? Een be-
kende zangeres worden en net zoals 
Niels Destadsbader optreden in het 
Sportpaleis. Maar eerst wil ze een 
echte actrice worden. En ze is aardig 
op weg. Ze heeft al veel gefigureerd, 
onder meer in de Vlaamse serie De 
Luizenmoeder en de nieuwste K3-
film.

Reclameopdrachten vindt Linn ook 
fijn: ze is bijvoorbeeld het campag-
nebeeld voor SOS-Kinderdorpen. Die 
schattige krullenbol op het einde van 
het filmpje? Dat is zij. 

Drukke zomer
Vorig jaar ging de bal echt aan het 
rollen. Linn kreeg namelijk een rol als 
actrice te pakken. In de populaire se-
rie Dertigers die tijdens de maand mei 
bijna elke dag te zien was op de zen-
der Eén. De volledige serie kan je nog 
altijd bekijken op Vrt NU.  

In het derde seizoen van deze Vlaam-
se reeks wordt het personage van 
Linn bij de kijkers geïntroduceerd tij-
dens de twee laatste afleveringen. Ze 
speelt ‘Renée’, het pleegkind van het 

homokoppel Alex en Elias. 

In het vierde seizoen komt Linns per-
sonage veel meer aan bod.  De opna-
mes hiervoor lopen nog tot septem-
ber in Antwerpen.

Linn gaat dus nog een drukke zomer 
tegemoet want ze heeft best veel 
draaidagen. Gelukkig steunen haar 
ouders en de school volop haar en-
thousiasme.  

“Whatever the mind can conceive and 
believe, it can achieve.” (Napoleon Hill 
- Amerikaans auteur)

Tekst: Rudi Van Geel, 
foto’s: Jean Andries

Linn wil een bekende zangeres worden

Linn brandt van ambitie
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Stap uit je comfortzone
ZEMST - Gewoon gaan wandelen kan al eens eentonig worden, en daar hebben Lene en mama Els 
iets op gevonden. Samen stippelden ze een wandeling uit volgens het ‘bolleke pijl’. En die delen ze 
graag met iedereen in de gemeente.

Lene Van den Dries en mama Els Rob-
berechts zitten niet graag stil. Nog 
voor deze pandemie organiseerde Els 
al elke schoolvakantie uiteenlopende 
activiteiten om samen met vrienden 
en hun kinderen te doen. Een leu-
ke uitstap, een creatieve namiddag, 
iets avontuurlijks, iets sportief, noem 
maar op. Kortom: altijd plezier gega-
randeerd. Tot… corona er een stokje 
voor stak. 

Anders wandelen
Vertel eens Els, wat was jullie idee? 
“Van overal kwam de vraag naar leu-
ke ideetjes voor activiteiten. We zaten 
altijd in ons kot. Ook als leerkracht 
merkte ik dat heel veel kinderen de 
behoefte hadden aan eens buiten te 
komen. Voor velen kon sporten niet 
meer, en gewoon even wandelen is 
ook niet avontuurlijk. Dus dacht ik, 
waarom maken we van een gewone 
wandeling niet iets spannends?. Ik 
bedacht ‘just for fun’, een bolleke pijl  
wandeling in de buurt. Lene testte de 
nieuwe wandeling uit met een vrien-
din en het viel in goede aarde. Lene 
kwam vervolgens op het idee om de 
wandeling te delen met vrienden.”  

Ineens waren er vrienden van vrien-
den die ook interesse toonden voor 
deze tocht. Wandelen, maar toch 
eens anders. Op deze manier kan je 
ook nieuwe wegen en plekjes ontdek-
ken.

Lene maakte een Facebookgroepje, 
met bijhorende e-mail- en Instagra-
maccount. Het was een leuke bezig-
heid nu zoveel andere activiteiten niet 
mochten. We zochten een naam die 

nog niet bestond en Lene 
ging aan de slag. Fun4all.
pleasure was geboren.

“We toonden de route 
op een Facebookpagina 
van Zemst en er kwamen 
enorm veel reacties. Dit 
hadden we helemaal niet 
verwacht.  Als je deze 
leuke wandeling ook 
wil stappen, kan je het 
plan downloaden via de 
Facebookgroep 
Fun4all.pleasure.  

Zwerfstenen
Els en Lene, hoe gaat het 
concreet in zijn werk?
“Verloren lopen is in prin-
cipe onmogelijk. Volg 
goed de instructies, houd 
het bolletje tegen de buik 
en als je een wegje te-
genkomt, toont de pijl hoe je moet 
wandelen. Moeilijk is het zeker niet en 
niet alleen kinderen, ook volwassenen 
hebben er al plezier aan beleefd. Toen 
ik ineens telefoon kreeg met de vraag: 
“Is het de bedoeling dat we door een 
beek gaan?” of “Klopt het dat we door 
een wei vol koeien moeten?” hebben 
we wel goed gelachen. Het antwoord 
op deze vragen is nee! De tocht loopt 
enkel over publieke paden, straten, ... 
de ene al wat modderiger dan de an-
dere. Om de tocht nog leuker te ma-
ken laten we regelmatig zwerfstenen 
achter op de route. We merkten dat 
vele mensen het leuk vinden als een 
‘klein gelukje’ hun pad kruist.” 

Wie kan eraan meedoen en wat wil-
len jullie bereiken?
“Iedereen kan meedoen! Een oog-
jeswandeling in Willebroek (het Broek, 
met speelbos en bevereiland) hebben 
we ook al gemaakt. Weer een wande-
ling ... maar dan anders. Ook deze kan 
je gewoon downloaden.

We willen in de toekomst nog leuke 
ideeën delen, vooral in schoolvakan-
ties. Ons motto is fun4all.pleasure. 
Mensen met andere creatieve, leu-
ke, sportieve ideeën kunnen die ook 
plaatsen in de groep. We hopen hier-
mee dat meer mensen uit hun com-
fort zone komen en eens iets anders 
doen dan ze gewoon zijn.

Tekst en foto: Karin Andries
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Gulderijstraat 10 - Zemst
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INDRUKWEKKEND DRUKWERK

MAAK INDRUK MET 
UW AFDRUK
Vertrouw op professioneel 
drukwerk om het vertrouwen van 
uw klanten te winnen. Al drie 
generaties legt Drukkerij Coloma 
de nadruk op uw indruk.

Abeelstraat 102 - 2800 Mechelen  I  015 42 32 55  
info@drukkerijcoloma.be  I  www.drukkerijcoloma.be

Metaal- en inoxbewerking

Industrieterrein 
Hoge Buizen 47 - 1980 Eppegem
Tel. 02 758 80 60 
info@amsnv.be - www.amsnv.be

U vraagt, wij 

maken het in een 

vingerknip!

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

GSM 0475/869 163

Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)

Gesloten op woensdag, en dinsdag

Diverse snacks - ruim zonnig terras

Zaaltje tot 60 personen 

gratis beschikbaar

Humbeeksebaan 177

1980 Zemst-Laar

015 610 138



15

Zemst heeft een landelijk karakter, en dat zorgt er ook voor dat 
er veel dieren te zien zijn in de gemeente. In deze reeks tonen we 
graag welke "bijzondere" dieren in Zemst werden gespot!

Ook iets gespot?
Stuur je foto, een korte uitleg, je naam en de plaats waar je het dier 
spotte naar info@dezemstenaar.com met als onderwerp 'gespot'.

"Jagende sperwer pakte 
een duif en vloog weg 

met zijn prooi."

"De lente is in het land want deze groenlingen 
vormen nu ook een koppeltje in onze tuin. 

(links vrouwtje, rechts mannetje) ."

Martine De Godt, Eppegem

Dit tafereel speelde zich af in de 
Kleempoelstraat in Zemst.

 
Geert Beullens

"Een witte spin gespot in onze tuin!."

Danny Decaestecker, Eppegem 
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Veel kinderkleding? Drop maar!
ZEMST-BOS - In een tijd van ecologisch leven en de Marie Kondo-mindset is het kopen en verko-
pen van tweedehandskledij iets alledaags geworden.  Wenke Van De Cruys is niet alleen interieur-
vormgever-bestuurder van 6D architectuur, maar ook mama van drie kindjes die snel hun kledij zijn 
ontgroeid en daarom graag wilt ontspullen.

Alternatief
Tweedehandskleding is een betaal-
baar en duurzaam alternatief voor 
de goedkope fast fashion en kan je 
vinden in talloze vintage- en kring-
loopwinkels. Daarnaast kan je ook 
online terecht bij gespecialiseerde 
webshops of je kan rechtstreeks van 
particulieren kopen via (ver)koopplat-
forms. Wenke zette een Facebookpa-
gina op met Zemstse ouders die kledij 
doorverkopen. 

De kleren worden discreet in een doos 
afgezet en terug opgepikt. 

Wie graag wilt ontspullen, kan lid wor-
den van de Facebookpagina “Drop off 
• kinderkleding • 1980”. Er zijn wel 
enkele voorwaarden aan verbonden. 
Eén daarvan is dat je in Groot-Zemst 
moet wonen, anders gaan er meer 
vervoerskosten gecreëerd worden 
dan dat er een centje wordt verdiend. 
Voor de rest zijn de regels heel een-
voudig: maak je doos klaar met net-
te kleding erin en plaats op de Face-

bookpagina je aanbod met de maten 
en het geslacht. 
Als je iets wil kopen, scroll gewoon 
door de meldingen en wie weet vind 
je een schat van een kledingstuk. Er 
wordt gevraagd om niet te duur te 
zijn en de prijzen simpel te houden. 
Bijvoorbeeld 2 euro voor T-shirts, 3 
euro voor broeken en pulls. Uiteraard 
bepaalt ieder voor zich de prijzen. Uit-
eindelijk zijn het buren, dus iedereen 
bedoelt het goed. Onthou bij wie je 

graag koopt of aan wie je graag ver-
koopt. 
Zo kan je bouwen aan een mooi lokaal 
netwerk. 

Een reactie van Steffi: “Toen ik het 
concept van Wenke hoorde, was ik 
meteen fan! Je krijgt een (vaak goed 
gevulde) doos thuis, je kiest enkel de 
stuks die je leuk vindt en geeft er een 
klein prijsje voor. En als ‘verkoper’ kan 
je op een laagdrempelige manier van 
je kinderkleding vanaf, iedereen ge-
lukkig!  Ik heb me al een paar keer als 

een kind in een snoepkraam gevoeld, 
zeker als je het geluk hebt een doos 
van een mama met een goeie smaak 
te mogen doorpluizen.
Voor mij is het duurzame karakter 
ook een plus: de kleren krijgen een 
tweede leven, en misschien zelfs een 
derde, vierde, ... leven. Want geef toe, 
kinderkledij wordt toch maar kort ge-
dragen. 

Opruimgoeroe
Een nieuw jaar of een nieuw seizoen 
start meestal met opruimen. En als 
er aan opruimen wordt gedacht, dan 
denkt men meteen aan opruimgoe-
roe Marie Kondo. Ook Wenke wil graag 
helpen om jou de wereldberoemde 
‘KonMari’ methode aan te leren.  Met 
deze tips ben je in no time verlost van 
al die overbodige spullen in huis.

Tip van Wenke: denk eens na: hoeveel 
kleding heeft een kind of een persoon 
nodig? Het minimum aantal kleding-
stukken hangt af van je leefstijl, je 
werk, je hobby’s en je bezigheden. 
Maar er een getal op plakken is al een 
goed begin. Bijvoorbeeld maximum 5 
broeken, 10 T-shirts, … Zo voorkom 
je uitpuilende kasten. Hoe leuk is het 
dan om een kledingstuk een ander 
leven te geven in Zemst. Zodat een 
ander kindje zich goed kan voelen in 
iets nieuws, zonder daadwerkelijk iets 
nieuws te hoeven kopen. 

Tekst en foto: Karin Andries

Wenke Van De Cruys en haar gezin
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Jonge basketkatjes gezocht
ZEMST - Meer dan een jaar geleden schreef ons nationaal vrouwen-basketteam geschiedenis.  
Voor het eerst stemden meer dan een half miljoen kijkers af op Sporza om te zien hoe de Belgian 
Cats zich plaatsten voor de Olympische spelen. Vele van deze basketdames spelen bij topploegen 
in het buitenland en sommige namen, zoals die van Emma Meesseman, Ann Wauters, Kim Mest-
dagh en Julie Allemand doen misschien al een belletje rinkelen bij vele sportliefhebbers.

Vrouwen aan de top
Van 17 tot 27 juni vindt het Euro-
pees basketkampioenschap Vrouwen 
plaats in Valencia (Spanje) en Stras-
bourg (Frankrijk). Vervolgens nemen 
zij ook deel aan de Olympische Spelen 
in Japan van 23 juli tot 8 augustus.

Ook bij Basket Groot Zemst merkt 
men een grote instroom op bij de 
jeugdcategorieën. Het plan is dan ook 
om volgend seizoen een meisjesteam 
U12 in te richten (nu is dit team nog 
gemengd), aansluitend op het reeds 
bestaande U10 meisjesteam. “Jullie 
meisjes moeten vooral zin hebben 
in sport en geboren zijn in 2010 en 
2011. En neen, je lengte is van geen 
enkel belang.” Natuurlijk zijn ook jon-
gens welkom in andere teams.  Er kan 
al gestart worden met baskettraining 
van in de kleuterklas (U6/U8)! Spe-
lers en speelsters die geboren zijn in 
2017, 2016, 2015 of 2014 zijn wel-
kom om in september het U6 of U8-
team te vervoegen.

Om basketbal te spelen is een veelzij-
dige motorische ontwikkeling vereist. 
Kinderen leren starten en stoppen 
zonder loopfouten te maken, rechts 
en links dribbelen zonder te kijken 
naar de bal, scoren in een ring, pas-
sen naar een ploeggenoot… en dat 
is allesbehalve evident. Al deze tech-
nieken zijn stap voor stap afzonder-
lijk aan te leren aan kinderen. Daarbij 
komt dat deze vaardigheden ook in 
combinaties en in wedstrijdsituaties 

toegepast moeten worden. De kinde-
ren moeten onder tijdsdruk een be-
slissing leren nemen en deze dan nog 
correct uitvoeren.

Trainingen
De trainingen vinden plaats in de 
Sportcube in Eppegem of in  sport-
complex Ter Heide in Hofstade. De 
wedstrijden  worden gespeeld op za-
terdag of zondag in de regio Meche-
len/Vilvoorde/Leuven. Het basketsei-
zoen loopt samen met het schooljaar 
en ligt stil in de schoolvakanties.

Doel van de club
De ambitie van Basket Groot Zemst 
is een club te zijn waar kinderen in 
een familiale sfeer aan sport kunnen 
doen, onder begeleiding van een de-
gelijk trainerskorps (gediplomeerden 
van de Vlaamse Trainersschool) en 
met een gezonde balans van fun en 
competitie. Men telt er zo’n 165 spe-
lers onder de meer dan tweehonderd 

Basket meisjes U10 voljend jaar U12

Basket U10 meisjes en U12 jongens in actie.
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André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12

BE 0693.846.740



20



21

leden. Basket Groot Zemst hecht 
meer waarde aan de progressie van 
elke speler, elk team en elke coach 
dan aan het competitiesucces. Voor 
een optimale ontwikkeling zet men in 
op doorstroming van spelers binnen 
de jeugdcategorieën tot de senior-
ploegen.

Een warm welkom
Voor de beginners wordt er voor-
zien in een gul starterspakket dankzij 
sponsoring: een sporttas, een swea-
ter en een drinkbus. 

Season Tip-Off
Jaarlijks worden er verschillende 
initiatieven genomen,  zowel op spor-
tief als extra-sportief vlak. 
Kijk alvast ook uit naar de Season Tip-
-Off op zondag 12 september en ont-
dek er het Zemstse basket.

Oproep
Meisjes trek je basketsloefjes aan, 
leer je eerste baskettermen zoals re-
bound, dunk en assist of kijk uit naar 
je eerste pas, dribbel of shot.  Of heb 
jij zin om bij de U6 of U8 je eerste bas-
ketervaring op te doen? 
Schrijf je vlug in via dit mailadres: 
info@basketgrootzemst.be.

Breng zeker ook een bezoek aan de 
website: www.basketgrootzemst.be

Tekst: Rudi Van Geel, 
foto’s: Jean Andries

Basket meisjes U10 volgend jaar U12
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Terrasjes geven weer moed
ZEMST - Zeven maanden hebben we erop moeten wachten. In het weekend van zaterdag 8 mei en 
zondag 9 mei was het zover. En de honger naar meer was groot op de terrassen die we bezochten 
in groot Zemst. 

Terug naar de terrasjes!
De café- en andere terrasbazen waren uiterst gelukkig dat ze weer een pintje mochten serveren. Overal werd er ge-
toast. Daar waren de reporters van de Zemstenaar een levende getuige van op de terrassen van de Kroeg en De Mel-
kerij in Zemst, ‘t Hof van Laar in Laar, in ’t Steen, In den Prins en Den Toog in Elewijt, de Sportcube, het Rubenshof, KFC 
Eppegem en de Manege Verbrande Brug in Eppegem en bij de Woit (Schoonzicht) in Weerde. Op een aantal terrasjes in 
Hofstade, Weerde en Eppegem zijn we niet geraakt. Die moeten we een andere keer doen ….. (onze excuses, na twaalf 
terrasbezoekjes was onze pijp uit …..).
Dat gebabbel, dat gelach, dat goed humeur, alles was weer terug. Een motivatie voor de caféhouders, zomerbars en 
klanten om de zomer hoopvol tegemoet te gaan.  

Tekst: Bart Coopman, 
foto’s: Jean Andries,

Bart Coopman

Bij KFC Eppegem kunnen de liefhebbers ook weer terecht.

Een goed gevuld terras aan de Melkerij.

Ook bij het Hof van Laar is het weer gezellig toeven.

Yvonneke en haar vriendinnen, steeds paraat. 



23

Het terras aan het Rubenshof in Eppegem blijft in trek.

Bij de Kroeg mocht Raf ook weer heel wat klanten 
verwelkomen.

Gezellig vertoeven bij SportCube Eppegem.

Met veel plezier mocht Chris weer tal van klanten bedienen 
op het terras van 't Steen. 

Regen of niet, Bij Den Toog in Elewijt staat het terras weer te 
blinken.
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DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170

1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag, 
zondag en feestdagen
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Zeroskip, een Zemstse club met ruim 150 leden van Eppegem, Elewijt en Hofstade bestaat acht jaar. Zero 

Skip is een creatieve en spectaculaire vorm van touwtje springen. Bij Rope Skipping staan beweging, plezier 

en gezondheid centraal.

Tijdens het spelen in de tuin 

vond ik op 12 mei een hele 

grote kever.

Een meikever!

Torre, Eppegem
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Luiz-Cruz Polido Pilo 
heeft het zomerconcept 
bedacht om zelfgemaakte 
cake en pannenkoeken 
te verkopen. De zesja-
rige heeft dit met zijn 
oma zelf gemaakt en die 
op zondag 16 mei ver-
kocht met koffie en een 
drankje. De bedoeling is 
om dit concept nu ver-
der uit te werken en op 
vaste basis te kunnen 
brengen. Ondertussen 
konden de mensen naar 
zijn Lego tentoonstelling 
komen kijken. “Zes jaar 
en al flink aan het onder-
nemen, veelbelovend”, 
zeggen Greet en een fiere 
papa Pilo.

Philippe Grootjans uit 
Eppegem was de laatste 

die een Bierfeestenbox kon 
bemachtigen. Door het over-

donderende succes waren 
de 500 boxen op 4 dagen 
tijd volledig uitverkocht. 
De box bracht de unieke 
Bierfeestensfeer aan huis 
met o.a. zeer smaakvolle 

ingrediënten zoals 9 streek-
bieren, spaghetti en saus 

van slagerij Ceulemans-
Dirix. 

Stijn Bauters: “We bedanken 
iedereen voor de steun en 
nodigen alle Zemstenaren 

alvast uit voor de 37ste 
editie van de Weerdse 

Bierfeesten op vrijdag 6 en 
zaterdag 7 mei 2022!” (KW)
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De meisjes U16 van KFC Eppegem lieten zich positief opmerken tijdens de training op zaterdag-morgen 8 mei met trainster Celine Roelstraete. De club zoekt nog enkele enthousiaste meisjes U16 en dames om de ploegen te versterken. “Interesse? Aarzel dan niet en neem gewoon 
contact op”, zegt Veerle Collin.

De eerste vlaaienslag van KFC Eppegem ten voordele van de 

jeugdwerking was onmiddellijk een groot succes met ruim vier-

honderd bestellingen. De werkers Danny, Lilly en Erika poseer-
den fier bij de lekkere taarten.
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Garage Vandereviere
Herstelling van alle merken

Verkoop jonge occassiewagens

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

E-mail garage.vandereviere@proximus.be
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Scheef
bekeken

Lepeltjesgewijs
Miranda liep er bij met een gezicht als van een vleermuis met diarree. Waarom moest alles in het le-
ven toch zo complex zijn? Waarom moest alles voortdurend veranderen? Toen de kinderen nog thuis 
waren, kon ze nog mee met de nieuwste technologische ontwikkelingen. En als haar pc het niet deed 
op het werk, was er altijd wel een IT-er in de buurt. De tijd dat je een week lang dagelijks met dezelfde 
broodzak naar de bakker ging omdat je brood anders 25 centiemen duurder was, lag natuurlijk al lang 
achter haar. De noodgedwongen verhuis naar een kleinere woning aan de rand van het dorp sinds haar 
pensionering had haar wel rust, licht, lucht en beweging gegeven. De eenzaamheid sinds haar scheiding 
viel best mee, al vond ze het jammer dat haar kinderen en kleinkinderen zo ver uit de buurt woonden. 
Tuinieren, koken, poetsen, wassen, strijken… Miranda draaide er haar hand niet voor om. En een lamp 
vervangen, tot daar aan toe. Maar toen de afvoer eerder een invoer werd, het fornuis foert zei en de 
deur van de spiegelkast uit haar scharnier scheurde… kreeg ze het wat moeilijk. Kwam daarbij dat klus-
jesmannen bleven beloven om te komen maar altijd een excuus klaar hadden waarom ze niet gekomen 
waren. Of echt niet konden komen vanwege wie-weet-wat. De wespensteek en de afgebroken kies nam 
ze er maar bij, en haar auto kon haar ook niet meer in de steek laten, wegens definitief weg. In de plaats 
was een stoere bakfiets met dikke banden gekomen, want het liep haar al bijna dun van de benen als 
ze ook maar durfde denken aan lek rijden. Op haar wekelijkse tocht naar de markt in Mechelen, meed 
ze dan ook angstvallig alle putten, scheuren en barsten in de als fietspad bestempelde stroken. Voor 
scherpgepunte kiezelstenen was ze als de dood. Ook elektrisch rijden was niets voor haar, wegens te 
snel gevaar. Hoezeer de fietsenverkoper haar ook had proberen te vermurwen. “Het is niet omdat ik 65 
ben en grijs word, dat ik geen spieren meer heb”, had ze hem met een wulpse knipoog lik op stuk gege-
ven. Waarbij ze met de nodige souplesse en fierheid haar onderbenen met haast Merckxiaanse allures 
één voor één op de bagagedrager van een kinderfiets had gestrekt. 

Een jaar en vier maanden was het nu al geleden dat Miranda haar kleinkinderen had geknuffeld. Maar 
toen haar dochter Evelien, die in de buurt van Brugge woonde en omwille van een pijnlijke periode in 
haar leven vroeg of Sooi (6) en Sabien (4) een weekje bij oma mochten blijven slapen en spelen, was ze 
de koningin te rijk. Ruim een uur voor de trein in het station van Mechelen zou aankomen, stond ze er 
al met haar bakfiets. Met popelend hart en wangen zo rood als het rood in shirts van de KaVé. Ze dacht 
terug aan meer dan een halve eeuw eerder toen zij zelf bij haar oma in bed mocht. Omdat ze slecht sliep 
en naar droomde. Enkele uren later, na een spelletje hinkelen op de terrastegels, superlekkere spaghetti 
met Fanta à volonté en een keilang voorleesverhaal van Het Peperkoeken Mannetje, nestelden drie 
gelukkige mensen zich knus onder een warm dekentje. Lepeltjesgewijs. 

Alex Lauwens
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Wijn en bier brengen plezier
ZEMST – Goed nieuws voor de wijn- en bierliefhebbers! Op 9 juni (onder voorbehoud van gewij-
zigde coronamaatregelen) opent Bar Entrepot in centrum Zemst. Waar ooit het kruidenierswinkel-
tje van Wiske Poêzzes gevestigd was, komt nu een sfeervolle wijnbar met een plus. Ik praat met 
Peggy, Werner en zoon Nicholas en kom meer te weten over hun project en hun gedeelde passie.
De achtergrond
“Wij wonen al eenentwintig jaar in 
Eppegem en we voelen ons hier erg 
thuis. Daarom starten we dit project 
dan ook in de gemeente op”, begint 
Peggy. “De keuze van een wijnbar is 
niet toevallig, wij hebben alle drie er-
varing opgedaan in de horeca. Werner 
is altijd actief geweest op het logis-
tieke vlak en zelf heb ik een diploma 
als chef. Gedurende twaalf jaar was ik 
actief in homecooking, koken op ver-
plaatsing.” Nicolas vult aan: “Ik ben in 
de horeca gestart als jobstudent aan 
de Belgische kust. Later was ik in Oos-
tenrijk werkzaam en een jaar geleden 
heb ik als medezaakvoerder een vis-
bar in Mechelen geopend. Daar stop ik 
nu wel mee omdat ik me wil concen-
treren op Bar Entrepot. Tijdens al die 
jaren heb ik veel kennis opgedaan op 
het vlak van wijnen.”

Het concept
“We willen een wijnbar creëren waar je 
naast lekkere wijnen ook bier, mock-
tails en speciale frisdranken kan nut-
tigen. Qua eten zullen we volwaardige 
tapas aanbieden die we aanpassen 

aan het aanbod van de dranken. Elke 
dag zullen tien flessen rode wijn, tien 
flessen witte wijn en twee flessen rosé 
open staan zodat onze klanten een 
ruime keuze hebben om per glas te 
drinken. Maar ze kunnen vanzelfspre-
kend ook altijd kiezen voor een fles. Al 
de wijnen in ons aanbod zijn kwalita-
tief en zijn afkomstig uit verschillen-
de landen. Spanje, Italië, Frankrijk en 
Portugal zijn er al zeker bij. Maar ook 
minder voor de hand liggende landen 
zullen aan bod komen zoals Zwitser-
land, Canada, Nieuw-Zeeland, USA en 
Griekenland. We werken voor de leve-
ringen onder andere samen met wijn-
handel Pin’Art, hier vlakbij. Naast de 
selectie van wijnen, van goedkoop tot 
iets duurder, maar nooit megaduur, 
zal er ook steeds cava en champagne 
geopend worden. Later willen we ook 
thema-avonden houden. We denken 
dan aan drank en tapas in het kader 
van een bepaald land en misschien 
zelfs met live muziek uit datzelfde 
land.”

Bier hier
“Naast ons aanbod van wijnen gaan 

wij ter plaatse 
ook zelf bier 
b r o u w e n ” , 
licht Werner 
toe. “Ik volgde 
daarvoor een 
cursus  en de 
bedoeling is 
dat we hier op 
termijn een 
mini-brouwe-
rij opzetten. 
Het bier dat 
we brouwen, 

zal opgeslagen worden in de kelder 
onder de bar om daar te rijpen.
 
Door de coronaperikelen en de groot-
scheepse verbouwingen loopt dit ne-
venproject wel enige vertraging op, 
maar het komt er zeker. We zijn ook 
van plan om de Elewijtse microbrou-
wer Sweynbeer te contacteren om 
eventueel hun bier bij ons aan te bie-
den.”

De sfeer
“We willen van Bar Entrepot een toe-
gankelijke zaak maken waar iedereen 
welkom is, of je nu iets van wijn kent 
of niet. Met onze kennis en ervaring 
zullen we de klanten altijd advies ge-
ven maar dat wil niet zeggen dat ze 
dat moeten volgen. Ze zijn ook he-
lemaal niet verplicht om bij ons iets 
te eten maar als ze ervoor kiezen, is 
food sharing bijvoorbeeld een mo-
gelijkheid. Naast de toog waaraan je 
kan plaatsnemen, zijn er drie verschil-
lende kamers waar de tafeltjes staan 
op de oude stenen vloeren die we be-
houden hebben. In de kelder zullen 
we naast de bierkelder een wijnkelder 
voorzien waar de klanten eventueel 
zelf hun fles wijn mogen gaan kiezen. 
Last but not least  beschikken we over 
een heel groot terras achteraan waar 
zich ook de tweede toegang tot onze 
zaak zich bevindt. Iedereen is dus van 
harte welkom!’

Adres: Leopoldstraat 36, 1980 Zemst

www.barentrepot.be (in opbouw)

Tekst: Alain Dierckx, 
foto: Jean AndriesPeggy en Nicholas zijn klaar om de gasten te ontvangen.
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boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren

Aanplanten •  frezen

info@gijser.be
04 70 597 023

www.gijser.be
BE 0645.929.235

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden

Tel. 015 33 15 21

Fax 015 33 15 23

erik@iuste-advocaten.be

www.iuste-advocaten.be

IUSTE
ADVOCATEN

dinsdag 9u tot 15.15u - 16u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag 9u tot 15.15u - 16u tot 21u
vrijdag 9u tot 15.15u - 16u tot 19u
zaterdag 8u tot 16u

www.dehaararchitect.be
dehaararchitect@telenet.be
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Zomerbars in de startblokken
EPPEGEM – ZEMST – HOFSTADE - Vorige maand konden we al berichten over de opening van de 
zomerbar van de Melkerij. Deze maand komen Marna, het Hof van Beieren en Sport Vlaanderen 
aan de beurt.

Marna is er klaar voor
Zomerbar Marna aan de Grimberg-
sesteenweg 125 opent op donderdag 
3 juni en gaat door tot eind september 
(als de weergoden het toelaten), tel-
kens van woensdag tot en met zon-
dag. Nadine, Marc en Monya presente-
ren dit jaar een aantal nieuwigheden: 
boven de tafels en stoelen vóór de 
toog komt een grote tent zodat zelfs 
bij een onverwachte regenbui de be-
zoekers gezellig kunnen blijven zit-
ten, het menu van drankjes en hapjes 
wordt uitgebreid, de wedstrijden van 
de Rode Duivels en eventueel andere 
matchen zullen op grote schermen 
uitgezonden worden, tijdens de wed-
strijden van de Rode Duivels zal er ook 
een speciale promotie zijn en, last but 
not least: er komen afterwork-avon-
den en DJ-avonden. Net zoals vorig 
jaar wordt de bar bij ‘bar’slecht weer 
gesloten. Bij regenachtig weer kan je 
altijd bellen om te checken of Marna 
open is.  Contactgegevens vind je op 
Facebook, Instagram en de website 
zomerbarmarna.jouwweb.be.

Liever een echt strand? 
Domein Sport Vlaanderen is ook weer 
paraat. Vanaf 8 mei kan je opnieuw  
genieten op het domein van Sport 
Vlaanderen Hofstade. Je kan er  spor-
ten op het strand, klauteren op de 
speeltuin, plonsen of baantjes trek-
ken in het water of gewoon relaxen 
op de ligweide. Ook het strandterras 
van het Zuiderbad (Zuiderbad.be) is 
geopend.
Alles gebeurt ook daar natuurlijk co-
ronaproof. Om voor iedereen vol-

doende ruimte te voorzien op het 
strand, dien je net zoals vorig jaar 
vooraf online te reserveren (sport.
vlaanderen/hofstade). Zo ben je zeker 
van je plek. Openingsdagen en -uren 
in het voorseizoen (mei-juni) zijn 
woensdag, weekend en feestdagen 
van 13u-19u (kassa sluit om 18u.)

Hof van Beieren
Bij het ter perse gaan van de 
Zemstenaar was het nog niet zeker 
of de zomerbar van het Hof van 
Beieren op Schom 8 een vergunning 
zou krijgen van het gemeentebe-
stuur. De vzw wachtte rond 20 mei 
nog op groen licht. Als de vergunning 
er komt, kan je daar ook terecht op 
een landelijke pop-up–setting met 
zicht op de vijver en het prachtige 
landschap en met bediening door de 
vrijwilligers van  vzw Hof van Beieren 
en vzw Windkracht. En wie weet komt 
de ‘skihut’ (gekend van Zemst-Bos tot 
Zemst-Laar en Eppegem) ook terug.

Tekst: Bart Coopman, 
foto’s: Marna en Sport Vlaanderen

Zon, water en zand in Hofstade strand
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b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem
Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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Zensporters krijgen platform in 
sportdomein
HOFSTADE – In Sport Vlaanderen Hofstade is het eerste platform voor zensporten aangelegd en 
in gebruik genomen. In de openlucht kan daar yoga, tai-chi en pilates beoefend worden door een 
groeiende groep beoefenaars in Vlaanderen. 

Zen in openlucht
In een razendsnelle maatschappij, 
waarin mensen steeds meer nood 
hebben aan vertraging en ontspan-
ning, geeft 26% van de Vlamingen 
aan dat ze buiten sporten om tot rust 
en tot zichzelf te komen. Om aan de 
noden van deze groeiende groep zen-

sporters – nog eens versterkt door de 
coronapandemie - te voldoen, ont-
wikkelde Sport Vlaanderen het zen-
sportplatform, een nieuwe buitenin-
frastructuur om ze te beoefenen.

Als zensporter kan je op het platform 
terecht voor het organiseren of vol-

gen van lessenreeksen, maar je kan 
ook via de infoborden en QR-code zelf 
aan de slag.

Claudia Van Avermaet, meter van het 
project en zus van profwielrenner 
Greg: ”Ik hoop heel wat mensen in 
contact te brengen met zensporten 
in de natuur. Het brengt rust en even-
wicht, zowel mentaal als fysiek.”

Sport Vlaanderen zal gemeenten, 
steden, bedrijven, scholen en recre-
atiedomeinen ondersteunen bij de 
praktische uitvoering en helpt hen op 
weg met een gedetailleerd draaiboek, 
met infosessies en advies. Er zijn ver-
schillende opties mogelijk van basis 
tot luxe naargelang de locatie en het 
budget.

Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck.

Heerlijk zensporten in de vrije natuur.



36

Accountancy Koekoekx
accountant – belastingconsulent

boekhouding en fiscaliteit voor de 
éénmanszaak en de kmo

startersservice

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

raoul.koekoekx@skynet.be

ALGEMENE SCHRIJNWERKEN 
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50, 
1980 Zemst

Tel: 015/61 40 45

Plaatsing van ramen en deuren in hout, PVC en alu
Alle soorten plafond-, wand- en muurbekleding
Rolluiken - zonnewering elektrisch
Kleinere timmerwerken - pergola’s - zolderkamers
Gyproc werken

Derde generatie
40 jaar ervaring in eigen streek

 

geschenkartikelen 
en bierkorven 
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

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

WILLY BECQ
INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

MAES-PILS   JUPILER   STELLA   SAFIR   WIJNEN   LIKEUREN   STERKE DRANKEN

Transport De Laet, middelmaat van formaat
maar voor onze klanten steeds paraat!

Tervuursesteenweg 668, 1982 Elewijt
www.transportdelaet.com
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Met je e-bike in het verkeer
ZEMST - De helft van de Vlamingen is niet vertrouwd met de verkeersre-
gels rond speedpedelecs en elektrische fietsen. Dit blijkt uit een 
onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De Fietsersbond wil 
u veilig door het verkeer gidsen en zet de regels graag nog eens graag op 
een rijtje!
Trapondersteuning
Dit is een e-bike waarvan de elektri-
sche motor de fietser ondersteunt 
wanneer die aan het trappen is. Van 
zodra de bestuurder stopt met trap-
pen zal ook de ondersteuning weg-
vallen.

De elektrische fiets met een max. mo-
torvermogen van 250 watt, en waar-
van de ondersteuning van de motor 
stopt bij een snelheid boven de 25 
kilometer per uur, valt onder de cate-
gorie van de ‘gewone’ fiets. Voor deze 
fiets heb je geen gelijkvormigheidsat-
test, inschrijving in het BIV-register of 
nummerplaat nodig. Een helm is ook 
niet verplicht, wel sterk aangeraden! 
Er zijn ook geen bepalingen wat be-
treft rijbewijs of leeftijd om met deze 
e-bike te rijden.

Een speedpedelec mag een mo-
tor hebben van max. 4000 watt en 
trapondersteuning bieden tot 45 ki-
lometer per uur. Een gelijkvormig-
heidsattest en een inschrijving met 
nummerplaat zijn verplicht. Je moet 
minimum 16 jaar zijn en in het bezit 
van een rijbewijs AM (bromfiets klas-
se B) of rijbewijs B (auto) om ermee 
te mogen rijden. Een helm waarbij de 
slapen en het achterhoofd worden 
beschermd is verplicht.

Goed verzekerd
Voor alle elektrische fietsen is het 
aangeraden in het bezit te zijn van 
een burgerlijke aansprakelijkheids-
verzekering gezin (familiale verze-
kering). Bij een ongeval kan je hierop 

een beroep doen. Let wel op de kleine 
lettertjes! Speedpedelecs en e-bikes 
worden steeds vaker uitgesloten. Je 
kan wel een specifieke verzekering 
voor een elektrische fiets afsluiten. 
Bestuur je een speedpedelec die ook 
autonoom kan rijden, dan heb je een 
bromfietsverzekering nodig.

Ken je plaats in het verkeer
Met een e-bike die tot max. 25 kilo-
meter per uur ondersteuning biedt, 
ben je volgens de wegcode een fiet-
ser. Je moet je aan de verkeersregels 
voor fietsers houden. 

Rij je met een speedpedelec die tot 
45 kilometer per uur ondersteuning 
geeft, moet je de verkeersregels voor 
bromfietsen respecteren. Rij je op een 
rijbaan waar de max. snelheid kleiner 
of gelijk is aan 50 km/uur, mag je kie-
zen of je op het fietspad of de rijbaan 
rijdt, tenzij dit door verkeersbord D7 
met onderbord letter ‘P’ verplicht of 
verboden wordt. Rij je met je speed-
pedelec op een rijbaan waar de snel-
heid hoger ligt dan 50 kilometer per 
uur, moet je op het fietspad rijden. 
Natuurlijk mag je daarbij de andere 
weggebruikers op het fietspad niet 
hinderen!

Hoe snel mag ik rijden?
Alle bestuurders moeten zich aan de 
toegelaten max. snelheid houden. 
Ook bestuurders van e-bikes. In een 
school- en speelstraat moet je stap-
voets rijden. In een woonerf is de 
snelheid beperkt tot 20 km/uur. In 
een fietsstraat, zone 30, op een ver-
hoogde inrichting en… op een jaagpad 
is de snelheid max. 30 kilometer per 
uur! De maximum snelheden gelden 
voor elk type e-bike.
 
Bestuurders van gemotoriseerde 
voertuigen mogen in een fietsstraat 
geen fietsers inhalen. Voor bestuur-
ders van een speedpedelec geldt een 
uitzondering. Zij mogen andere fiet-
sers wel inhalen, op voorwaarde dat 
hun snelheid daarbij niet hoger ligt 
dan 30 km/uur. Geniet van je fiets-
tocht en hou het veilig!

Tekst en foto: Luc Van Ingelgom 
(Fietsersbond Zemst)

Aan de spoorwegbrug in Eppegem staat het bord D10 (gemengd pad voor fietsers en 
voetgangers): dus speedpedelecs MOETEN hier op de rijbaan!
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Trage Wegen-grenslussen
ZEMST - U herinnert het zich waarschijnlijk nog: voorjaar 2020, de opening van 14 Trage Wegen-
-wandellussen. Het officiële inwandelmoment is er, om gekende redenen, nooit gekomen. Niettemin 
sloeg u massaal aan het wandelen en ontdekte zo vele van deze voetwegen op ons grondgebied.

De vereniging VVV Toerisme Zemst 
merkte dat er verscheidene parel-
tjes van trage wegen, waaronder de 
Steenmolenvoetweg, Schiplaken-
voetweg, Bos-van-Aavoetweg, Hom-
beeksedriesvoetweg niet aan bod 
waren gekomen omdat ze leiden naar 
de grenzen met de omliggende buur-
gemeenten. 

Eyecatchers
Hierdoor ontstond het idee om 
grenslussen te ontwikkelen. Dezelfde 
werkgroep, bestaande uit Jean-Pierre 
Lenaerts (voorzitter van VVV Toeris-
me Zemst), Véronique Baudrez (voor-
zitster Trage Wegen Zemst) en Theo 
Goovaerts (creatief en gedreven lid), 
stak in het najaar de koppen opnieuw 
bijeen om deze uitdaging aan te gaan.
Jean-Pierre: “Er werden vooraf een 
aantal voorwaarden gesteld. Zo zou-
den we opnieuw enkel gebruik ma-
ken van officieel opengestelde tra-
ge wegen, zowel in Zemst als in de 
buurgemeenten; elke grenslus moest 
beginnen en eindigen in Zemst, min-

stens 50% trage wegen bevatten en 
aansluiten op het netwerk van de 
14 reeds gerealiseerde lussen; aan 
deze laatsten zouden geen wijzigin-
gen aangebracht worden. Tenslotte 
wilden we eyecatchers, zoals de Ka-
trienekesbrug en de Kesterbeekbrug, 
extra in de verf zetten en bovendien 
de natuurpracht in en rond Zemst be-
nadrukken met het Bos van Aa, het 
Schiplakenbos en het Steentjesbos”. 

34 km extra
Met dit project wordt nu effectief het 
volledige grondgebied van Zemst in-
zake trage wegen gedekt en komen 
ook Boortmeerbeek, Kampenhout, 
Vilvoorde, Grimbergen, Kapelle-op-
-den-Bos en Mechelen in beeld. Deze 
nieuwe wandellussen staan voor 34 
km bijkomend wandelplezier waarvan 
62% langs 19 Zemstse trage wegen 
en 20 trage wegen bij de buren. 

U kan kiezen uit verschillende afstan-
den: om te beginnen het Broekpad 
van 4,7 km of het Bossenpad van 6,7 

km. Voor wie graag wat steviger stapt 
zijn er het Kesterbeekpad van 7,8 km 
en het Katrienekespad van 13,4 km 
met als optie de verkorting van 9,8 
km. Plannen, trajectbeschrijvingen 
en GPX-bestanden zijn terug te vin-
den op de website van VVV Toerisme 
Zemst vzw: www.vvvtoerismezemst.
be onder de rubriek Lussen Trage We-
gen.

Jean-Pierre: “Graag willen we als 
vereniging de gemeente bedanken 
voor de administratieve steun die we 
mochten ervaren. Toch kijken we toe-
komstgericht verder. Omdat momen-
teel geen enkele van de bestaande 
wandellussen volledig toegankelijk is 
voor personen met fysieke beperkin-
gen gaan we de komende maanden 
aan de slag om voor deze doelgroep 
in Zemst ook iets te bieden waardoor 
ze ten volle kunnen genieten van onze 
lokale natuurpracht. We hopen bij dit 
project opnieuw van gemeentelijke 
ondersteuning te mogen genieten”.

Tekst: Alex Lauwens, 
Jean-Pierre Lenaerts, 
foto’s: VVV Toerisme 
Zemst, Trage Wegen
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Weerdse kronkels
Marina & Eddy uit Gelrode genoten 
nog samen van een rustpauze op de 
bank aan de Huidevettersstraat in  
Eppegem, toen ik hen traag voorbij 
fietste. Beide vroege zestigers lach-
ten zo vriendelijk naar mij dat ik niet 
anders kon dan spontaan te stoppen 
en hen te vragen: “Zitten jullie goed?” 
“Zeer zeker”, antwoordden ze mij in 
koor. ”We hebben net een kleine hap 
binnengespeeld op dit mooie plekje”, 
voegt Marina er aan toe terwijl Eddy 
intussen hun restjes in de vuilnisbak 
deponeert. 

Wat brengt jullie hier?
“Wij stappen vandaag de ‘Weerdse 
Kronkelwandeling’ hier in Zemst.” 
Eddy haalt een foldertje van Vlaams-

-Brabant uit zijn zak en toont mij de 
aangeboden ‘suggestieroute’ met 
het plannetje. Ik ken het pad maar 
al te goed en verklap hen alvast dat 
het straks alleen maar mooier wordt 
richting Weerde, eens ze zo meteen 
onder het spoorwegbrugje zullen zijn 
gedoken. 

Elk nadeel heb se voordeel
Jullie zijn hier niet ‘thuis’ veronder-
stel ik?
“Klopt”, zegt Marina. “Je kan ook wel 
zeggen dat wij echte globetrotters 
zijn.” 

”Vooral te voet dan?”, denk ik luidop 
en ondertussen naar hun stapstokken 
wijzend. Eddy knikt en vertelt verder: 
‘We zijn doorwinterde stappers en 
gek van reizen. Sinds we getrouwd 
zijn, trekken we er samen op uit.” 

“Buitenlandse reizen kwamen er door 
Corona de laatste tijd niet van en met 
onze stapvrienden mochten we ook 
niet afspreken”, voegt Marina er wat 
mistroostig aan toe.
 
“Maar elk nadeel heb se voordeel” be-
nadrukt Eddy, “want net dankzij het 
reisverbod, ontdekten we vele onbe-
kende plekjes in ons Belgenlandje! En 
zie ons hier nu zitten in Zemst!”

Ik kan hier alleen maar blij van worden 
en laat dit koppeltje rustig verder keu-
velen en kronkelen door onze o-zo-
-zalige-Zennegemeente. Het ga jullie 
goed Eddy en Marina!

 

Tekst en foto: Véronique Baudrez

Hoe zit het? 
ZEMST - Veel mensen hebben nood aan een goede babbel. 
Daarom trekt onze reporter Véronique er maandelijks op uit 
om, misschien met jou, een ‘klapke’ te doen. De uitverkoren 
praatplekjes worden rustbanken, waar ze toevallig langs komt 
gefietst of gewandeld en je dan vraagt: “Zit je goed en zie je het 
zitten om met mij een hoe zit het-gesprekje te beginnen?”
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Lowies naar de topsportschool
ZEMST - Lowies Vandekerckhove (14 jaar) is van kindsbeen af lid van de Vilvoordse atletiekclub 
KVAC. Drie jaar geleden ontdekte ze haar liefde voor voetbal en die passie is sindsdien alleen maar 
gegroeid. Want sinds afgelopen jaar heeft ze er een seizoen bij KV Mechelen opzitten én maakt ze 
deel uit van de Yellow Flames. Van een natuurtalent gesproken!

Bedankt, Oli!
Lowies: “In de lagere school voetbal-
de ik altijd mee met de jongens. Heel 
toevallig kwam ik bij FC Zemst terecht 
bij de U13 meisjes. Zonder enige ba-
sistechniek. Maar ik was mentaal 
sterk en had een grote uithouding en 
snelheid dankzij de atletiek. Dat viel 
ook mijn trainer Oli Lambert op. Hij 
bracht me alle basis bij. Bedankt, Oli!”

Lowies startte er haar tweede seizoen 
bij de U15 jongens. Een pak kleiner 
dan de rest en met veel minder er-
varing. Maar ze werd er sterker door, 
want bij het jongensvoetbal gaat het 
er best wel harder aan toe. De kleine 
spits werd al snel een vaste waarde in 
de ploeg. Lowies: “Er heerste een heel 
leuke sfeer. En ik ben altijd goed op-
gevangen door mijn ploegmakkers.”

Rugnummer bij KVM
Haar talent bleef niet onopgemerkt. 
KV Mechelen bood haar een rug-
nummer aan. Ze slaagde met glans 
voor allerlei screeningsstages omdat 

ze tussen de tientallen kandidaten 
opviel door haar snelheid, inzet en 
ruimte voor progressie. Ook tijdens 
de quarantaine bleef ze dagelijks trai-
nen met haar papa op het veld van 
FC Zemst. Lowies: “Hij heeft me veel 
bijgeleerd. En dat heeft duidelijk zijn 
vruchten afgeworpen. Want begin 
augustus kreeg ik eindelijk de ver-
lossende e-mail dat ik een plaats be-
machtigd had in de topsportschool in 
Leuven en bij de Yellow Flames.” 

“Dat hield in dat ik op internaat 
moest”, vertelt Lowies verder. “Onze 
selectie bestaat uit slechts 13 meis-
jes. Onderling is er een heel goede 
band. Ik deel mijn kamer met een an-
der meisje, Emma. 
Het zijn zware dagen: ’s morgensvroeg 
trainen we voordat de lessen starten. 
En na school trainen we opnieuw. Een 
zestal trainers probeert dagelijks het 
beste uit ons te halen. We worden 
intensief begeleid door voedingsdes-
kundigen en kinesisten van het SMAC 
(Sportmedisch Adviescentrum). Enkel 

woensdag is een rustdag. Van die vrije 
tijd maak ik gebruik om mijn lessen bij 
te werken. Er komt veel planning en 
zelfdiscipline aan te pas.”

Mijn ultieme droom
Uitnodigingen van vriendinnen moet 
ze jammer genoeg regelmatig af-
slaan. Daar heeft ze als topsporter 
niet altijd de tijd voor. Lowies: “Trai-
ning en school gaan nu eenmaal voor, 
maar dat heb ik er voor over. Mijn ul-
tieme droom is immers een selectie 
bij de Red Flames. Op nationaal ni-
veau spelen en wedstrijden spelen in 
het buitenland, dat zou de kroon op 
het werk zijn.”

Tekst: Kim Willems, 
foto’s: Lowies Vandekerckhove

Fun in de 
kleedkamer. Uithouding en snelheid dankzij atletiek.

Lowies, dromen van de 
Red Flames.
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Jouw advertentie hier?
Dat kan!

Neem telefonisch contact op met 

Jean Andries 0475/42.02.76 of 

mail naar adverteren@dezemstenaar.com

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

Sporthal 
Zemst-centrum

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal
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Grote grazers houden 
vegetatie kort in de Dorent
EPPEGEM – Drie Schotse Hooglandrunderen en evenveel Konikpaarden kregen in mei de vrijheid 
in natuurgebied Dorent-Nelebroek in Eppegem. Het is hun opdracht om de vegetatie in het gebied 
kort te houden. Het vrijlaten van de grote grazers gebeurde in beperkte kring. De grote feestelijke 
opening voor het publiek is voorzien voor zondag 6 juni. Dan moeten alle bewegwijzerde paden 
met infoborden klaar zijn voor optimale natuurbeleving door wandelaars, fietsers en ruiters. Voor 
motorcrossers is het gebied taboe.

“Eerder dit jaar werden al de nodige 
omheining en poortjes voor begrazing  
in het natuurgebied van 90 hectaren 
voorzien. Dorent is een pallet van 
groen met natte graslanden, bosjes, 
poelen en houtkanten. De komende 
jaren helpen de runderen en paarden 
bij het natuurbeheer door een con-
cessie met een lokale landbouwer uit 
Zemst-Laar en de manegehouder van 
de Verbrande  Brug. Zij helpen met 
het begrazen en maaien van afgeslo-
ten percelen”, legt boswachter Wou-
ter Huygens van Agentschap voor 
Natuur en Bos uit.

Daarnaast werd een nieuwe honden-
losloopzone en een parking ingericht 
langs de Rekelstraat in Zemst. Hon-
den mogen op de weide vrij loslopen 
en zich afreageren. Wie verder in het 
natuurgebied  wil wandelen moet zijn 
hond altijd aangelijnd houden.

Op een aanpalend perceel wroeten de 
wolvarkens van hoeveslagerij Puur-
-Laar de aarde los. Na een oppervlak-
kige grondbewerking wordt het per-
ceel ingezaaid als bloemenakker met 
diverse bloemen en granen. 

Het wordt een feesttafel voor bijen en 
vogels.

“Dit gebied heeft veel mogelijkheden 
om natuur te beleven en om er van 
te genieten”, beaamt burgemees-
ter Veerle Geerinckx. ”Natuurbehoud 
moet hier uiteraard de eerste priori-
teit blijven. Om de herinrichting toe 
te lichten worden er daarom ook nog 
borden geplaatst voor de passanten. 
We willen hen daarmee informeren 
en motiveren en respect vragen voor 
alles wat hier leeft en groeit.”

Tekst en foto’s: 
Juliaan Deleebeeck

Voor honden is er een grote omheinde losloopweide.

De Konikpaarden en Schotse Hooglanders krijgen (beperkte) vrijheid in het gebied.
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Leeshond met hart voor de zorg
Zoë Smets won deze maand de lees-
hond. Een ideaal moment om haar in 
de bloemetjes te zetten, vonden haar 
vrienden. En Zoë – Bolle voor de vrien-
den – verdient dat. 

Chiroleidster, barvrouw bij het Hof van 
Laar, verpleegster in de frontlinie te-
gen covid in het AZ Jan Portaels, bak-
kersdochter: Bolle is van vele markten 
thuis. In al die hoedanigheden zijn het 

haar bescheidenheid en zorgzaam-
heid die haar typeren. 
Geef Bolle een ‘hugo’ (drankje) en wat 
sneeuw en ze is gelukkig. Als iemand 
een kartonnen standbeeld verdient, is 
het Bolle. 
Ze is in Laar geboren en getogen, maar 
nu is ze klaar om naar Elewijt te ver-
huizen, waar ze een huis verbouwt. 
Handige harry’s en helpende handen 
zijn daar trouwens altijd welkom.

Bolle vond de drie lees-
hondjes in een record-
tijd. 

Op pagina 16 zat hij 
gezellig tussen de 
kleurrijke kunst van 
Elsaar, op pagina 37 
kwam het hondje pie-
pen bij het Hof van 
Beieren, en op pagina 
39 ten slotte speelde 
hij voor bloem bij HSP- 
coach Astrid. 
We wensen Bolle su-
perveel plezier met 
haar prijs. 

De leeshond van onze 
cartoonist Rumo houdt 
het na dit nummer na 

jaren trouwe dienst voor bekeken (kijk 
maar eens naar de cartoon op pagina 3). 
Wil jij voor de allerlaatste keer deelne-
men en Z-cheques winnen? Stuur dan 
je antwoord naar leeshond@dezem-
stenaar.com of geef een geschreven 
antwoord af  in een bibfiliaal. Noteer de 
pagina’s waarop de leeshond(en) ver-
stopt zit(ten). Vermeld deelgemeente, 
je naam en telefoonnummer, zodat we 
je snel kunnen bereiken voor een foto 
in de volgende editie.

Inzenden moet vóór 13 juni. 

Tekst en foto: LS
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  www.stefoptiekzemst.be  tel. 015/61.65.80        Brusselsesteenweg 108


