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Hoi beste Zemstenaar,

Wat ben ik deze maand zo blij om de artikeltjes van onze 
junior reporters te lezen. Ik was zelf 12 toen ik een wedstrijd 
won van Radio 2 Vlaams-Brabant. Het wakkerde m’n inte-
resse om te schrijven en radio te maken helemaal aan. 
Het ‘cassetteke’ met mijn reportage, ligt nu ergens stof te 
vangen, maar het bracht me wel tot hoofdredacteur van 
de Zemstenaar. Toke en Teun, fantastisch gedaan. Ik wens 
jullie veel succes met jullie journalistieke carrière. 

En mijn loopbaan, die zit er nog lang niet op. Op z’n minst 
nog 30 jaar voor ik op pensioen kan gaan. Juf Els daaren-
tegen, die mag nu gaan genieten van al haar reizen. En 
misschien wel een feestje meepikken waar DJ C-Man en 
Toloko het beste van zichzelf geven. 

En feestjes, daar weet Kristel wel raad mee. Of toch het 
decoratieve stukje ervan. Zij zorgt ervoor dat elke feest 
voorzien wordt van gepaste decoratie. Van een carrière 
switch gesproken! 

Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van.

Veel leesplezier!
Liefs,
Sofie 

facebook.com/dezemstenaar 

instagram.com/dezemstenaar                  

dezemstenaar.com

info@dezemstenaar.com               

Wist je het al? Zemst is verkozen tot de gemeente 
met de properste ramen. 

In onze gemeente zorgt iedereen ervoor dat de 
ramen altijd blinken. Wil je graag jouw ramen in de 
kijker zetten en onze huisfotograaf laten langskomen 
voor een mini- reportage?

Stuur een mailtje naar: info@dezemstenaar.com. 
Bezorg ons ook zeker een foto van jouw ramen,  
de 5 properste inzendingen zullen we met veel trots 
publiceren in de editie van mei. 

Alvast veel succes!

Properste Ramen
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www.de-schranshoeve.be
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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

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

GSM 0475/869 163

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

Bart Coopman
Advocaat 

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

Sporthal 
Zemst-centrum

Schoolstraat  13
1980 Zemst
Tel .  0473 / 62 34 60
grat is  vergaderzaal
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Zag Smates het ook zo?
EPPEGEM –  Bart Smeets of “Smates” (z’n artiestennaam). Wie is hij? Wat doet hij? Wat drijft hem? 
Duik mee in de onderwereld van de kunstenaar die de grijze spoorwegbrug in Eppegem kleur gaf.  

Dag Bart, dit is zo goed als een 
thuismatch voor jou en dan nog 
gelinkt aan het thema van Rubens. 
Hoe kwam men bij jou terecht?
“Ik ben opgegroeid in Elewijt en woon 
nu in het Mechelse. Via een bevriende 
connectie ben ik in contact gekomen 
met het gemeentebestuur. Het the-
ma was uiteraard Rubens, maar voor 
de concrete invulling ervan mocht ik 
mijn creativiteit laten werken. Ik ben 
vooral gaan kijken naar werken van 
Rubens, wat daar zo herkenbaar aan 
is en hoe dat toe te passen is op een 
spoorwegbrug.

Hoe pak je dit concreet aan?
“Schetsen en oliestudies van Rubens 
werkte ik uit op  de computer en daar-
na maakte ik er  een soort collage van. 
Op basis daarvan ging ik ter plekke 
aan de slag met de spuitbus. , waar-
bij ik de binnenkant van de brug iets 
donkerder heb gemaakt en de buiten-
zijde in kleur.”

En is de artiest tevreden met het 
resultaat?
“Ja, zeer zeker, maar het heeft meer 
tijd gevergd dan oorspronkelijk inge-
pland. Het is namelijk een hele kar-
wei om werken die oorspronkelijk 
gemaakt zijn met penseel en olieverf 
om te zetten naar werken met een 
spuitbus. Bovendien had ik ook een 
beetje pech met het weer, maar het 
resultaat is er en het was een hele fij-
ne samenwerking.”

Waar staat Smates eigenlijk voor? 
“Ik ben al zeven jaar voltijds kunste-
naar en werk het liefst op grote pro-
jecten met – uiteraard – bij voorkeur 
vlakke verticale muren waarbij ik dan 
zelf het ontwerp of thema kan uitwer-
ken. Een thema liefst met veel kleur, 
waar ik veel diepte in het werk kan 
steken en ik vind het belangrijk dat 
mensen er hun eigen verhaal in kun-
nen vinden. Ik bespreek alles op maat 
met mijn klanten die zowel particulie-
ren als overheden kunnen zijn.”

Wat brengt de toekomst? 
“De agenda zit momenteel goed vol 
met enkele canvassen voor particu-
lieren en nadien enkele grotere pro-
jecten, maar die liggen nog niet vast. 
Het zou fijn zijn mocht ik ooit een 
expo kunnen doen en werk maken 
waar mensen enthousiast van wor-
den. Maar zo’n expo voorbereiden be-
tekent enorm veel werk. Werken met 
olieverf vergt ook weer een andere 
techniek dan werken met een spuit-
bus, dus dat vereist nog wat oefening 
en experimenteren. Werken met olie-
verf is nog een gigantische uitdaging 
die ik mezelf wil aanleren in de toe-
komst.”

Hopelijk kunnen we dit dan ergens in 
onze gemeente bewonderen en krijgt 
onze gemeente meer van zulke leuke 
verfraaiingen. Weetje: Smates heeft 
zelfs al werken in China, Canada en 
Capetown gemaakt dus laat ons daar 
als Zemstenaar fier op zijn!

www.instagram.com/smeetsbart
@smeetsbart

Tekst: Wendy Boone, 
foto’s: Bart Smeets 

Het werk van Smates aan het 
ziekenhuis in Geel

Van Rubens tot in Canada!
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Creatieve marketeer
ELEWIJT - Kristel Vanden Breeden (39 jaar) gooide onlangs haar professionele leven over een an-
dere boeg. Ze startte met StellaConcepts ,een eigen bedrijfje waarbij ze haar creativiteit aan de dag 
legt om voor elk feest een bijzondere decoratie te bedenken.

Na 15 jaar werken in de marketing 
voelde Kristel, Stella voor de vrienden, 
aan dat ze iets anders moest gaan 
doen. Getrouwd met Koen en mama 
van twee zoontjes, Jonas en Nathan, 
en wonend in Elewijt, in de straat waar 
haar grootouders vroeger een boer-
derij hadden.

“In mijn dagdagelijks werk vond ik 
dat ik iets miste en een mindere per-
soonlijke periode zette me aan het 
denken. Ik vroeg mezelf af wat ik het 
liefst wou doen en al snel kwam het 
antwoord: creatief bezig zijn.“ En zo 
geschiedde. Met alle steun van haar 
man begon Kristel stapsgewijs haar 
plannen uit te rollen. Het begon met 
de aankoop van een naaimachine en 
een plottertoestel om textiel te be-
drukken. Via onder andere YouTube  
kwamen vele ideeën en werkwijzen 
binnen. Een feestje voor één van haar 
twee zoontjes gaf het startschot van 
de hele onderneming. En nadien volg-
den feestjes van vrienden en familie. 

“Ik vroeg hen om eerlijke feedback te 
geven over het resultaat en de lan-
cering was een feit“, glundert Kristel. 

Voor de aankleding van feestjes gaat 
het tot in het detail: van servetringen, 
tafeldecoratie en een vlaggenlijn tot 
de bedankgeschenkjes. Alles wordt 
met de hand gemaakt waarbij duur-
zaamheid een belangrijke rol speelt. 
Met Kristels inbreng lopen we ver weg 
van al het plastiek gedoe en worden 
materialen hergebruikt.

“Wanneer ik gevraagd word, ga ik 
eerst met de klant in gesprek over 
het thema en de wensen. Ik richt me 
vooral op het aankleden van de zaal 
en alles wat met de decoratie te ma-
ken heeft. 

Een totaalconcept kan uiteraard ook 
maar daarvoor spreek ik wel iemand 
anders aan. En gaandeweg word ik 
ook behendiger in het ontwerpen én 
de uitvoering ervan”

Voor Kristel betekent Stellaconcepts 
een professionele bezigheid in bijbe-
roep waarbij ze ook voornamelijk kan 
thuiswerken. Op termijn kan dit mis-
schien in combinatie met een part-
time job. De aanvragen lopen vlotjes 
binnen maar er is altijd manlief Koen 
om het werktempo onder controle te 
houden zodat de balans in evenwicht 
blijft.

Kan je hier geen hoofdberoep van 
maken?
“Dit zou alleen kunnen indien ik veel 
meer opdrachten aanneem ten koste 
van mijn eigen inbreng, namelijk het 
zelf creëren. Ik doe dit supergraag en 
op deze manier kan ik mijn werkdag al 
lachend afsluiten.” Is dit geen bood-
schap voor ons allemaal?

Meer info: www.stellaconcepts.be 
 

Tekst en foto’s: Katia De Vreese

Kristel zorgt voor leuke decoratie 
op elk feest. 

Zoontjes Jonas & Nathan vinden de switch van mama super fijn.
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Zemst zien, vroeger en nu
ZEMST-LAAR – Op onze fototocht doorheen groot Zemst, hielden uw reporter en uw huisfotograaf 
wat langer dan gewoonlijk stil in hun geboortedorp. In de buurt waar ze opgroeiden stond immers 
ooit de Laremolen, een witte windmolen die tot in de Eerste Wereldoorlog het landschap van Laar 
beheerste.

De stenen grondzeiler werd in 1774 gebouwd. Hij was in bedrijf tot een brand hem in 1914 verwoestte. Henricus – Henke 
– Van Steenwinkel was er de laatste molenaar. Samen met zijn echtgenote Maria – Sidonie- Tersago, een landbouwster, 
bouwde hij op het puin van de oude molen een mechanische maalderij, eerst aangedreven op benzinemotoren, daarna 
met elektriciteit. Hun dochter Marie-Louise (geboren in 1933 en momenteel verblijvend in WZC Den Bogaet in Humbeek) 
trouwde met Jozef – Jef -Jacobs (° Laar 1927 -  +  1997). Jozef hield de molen tot in 1992 in werking en was daarmee 
de laatste molenaar. De maalderij van toen is tot op heden nog intact bewaard gebleven, maar het woonhuis en het ma-
gazijn erachter werden gesloopt, wat meteen de aanleiding vormde om hier even halt te houden. Dochter Jetty blijft de 
plaats trouw en betrekt met haar gezin de woning ernaast. Ook de renovatie van het molengebouw is gepland.

Foto 1: De molen met in de verte de kerk. Twee bakens in het landschap 
van het toenmalige Laar.
Foto 2: De elektrisch aangedreven molen in zijn huidige toestand.
Foto 3: De vroegere maalderij zoals we ze ook nu nog kennen.
Foto 4: Nico Van Wayenbergh, echtgenoot van Jetty (dochter van de 
laatste maalder) op de nu nog lege plaats van de vroegere woning. Een 
nieuwbouw met respect voor het verleden zal weldra in de plaats komen.

Samenstelling en tekst: Alex Lauwens (Historiek: Liefelijk Laar, A. ver Elst), en foto’s: 
Regionale Beeldbank Mechelen-Zemst (Vroeger); Jean Andries (Nu).

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be
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Dementie in de kijker
HOFSTADE - In Vlaanderen leven meer dan 132.000 mensen met dementie. Maar nog steeds heb-
ben we als maatschappij een vrij negatief beeld over de ziekte. Om dit taboe te doorbreken ont-
wikkelde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen i.s.m. fotograaf Leo De Bock de fototentoon-
stelling ‘Ik, jij, samen MENS”.

Kirsten Van der Auwera is ergothera-
peute in het WZH Ambroos en werkt 
sinds september als referentieper-
soon dementie voor iedereen die met 
deze aandoening te maken krijgt: van 
het zorgpersoneel en vrijwilligers tot 
de bewoners en hun familieleden. 

Kirsten: “We vergeten wel eens dat 
mensen met dementie volwaardige 
mensen zijn én blijven. ’Ik, jij, samen 
MENS’ brengt in beeld wat zij nog wél 
kunnen. Individu’s met al hun talen-
ten, hun enthousiasme, hun moed. 
Mensen in hun mens zijn. Aan de hand 
van deze tentoonstelling willen we 
vanuit WZH Ambroos helpen dit taboe 
te doorbreken.”

De foto’s zijn heel aantrekkelijk en 
best groot van formaat. Ze hangen 
verspreid in de wandelgangen van het 
woonzorghuis. Gewoon op de men-
sen hun pad. 

Sommige foto’s zijn wat confronte-
rend, maar andere hebben een posi-
tieve insteek en zijn grappig.
Kirsten: “Op deze manier hopen we 
de drempel te verkleinen. We zochten 
mooie, passende teksten bij elkaar 
die zorgen voor een meerwaarde bij 
de foto’s. Linda Croon, een van onze 
vrijwilligers, schreef zelf twee mooie 
teksten.”

Een mens zoals jij en ik
We moeten er niet flauw over doen. 
De diagnose is niet evident. Maar ach-
ter elke persoon met dementie staat 
nog altijd een persoon zoals jij en ik, 
met gevoelens en emoties. Met be-
perkingen, maar vooral ook met mo-
gelijkheden. 
Kirsten: “De ziekte zelf kan je niet 
voorkomen. Er is geen andere keu-
ze dan dementie te aanvaarden. 
Maar door actief te blijven, mensen 
te blijven ontmoeten en zo nieuwe  
indrukken op te doen kan je proberen 
om ze enigszins tegen te houden.”

De gemotiveerde ploeg van de  
vrijwilligers maakt er werk van om de 
bewoners in hun waardigheid te laten 
en hen mooie momenten te bezor-
gen.

“Dementie is vooral 
erg als de samenle-
ving er niet mee om 

kan gaan.” 
- 

Jan Hoet
Kirsten: “Door samen te wandelen of 
te zingen. Door te spelen met de twee 
knuffelhonden van onze vrijwilligster 
Rita. Door er gewoon voor hen te zijn. 
Het is zo belangrijk om mensen met 
dementie te behandelen zoals je zelf 
behandeld zou willen worden. Res-
pectvol, niet betuttelend of als een 
klein kind. Ze zijn er nog, ze kunnen 
nog van kleine dingen genieten. Laat 
hen dan vooral ook genieten.”

De fototentoonstelling is nog voor ie-
dereen gratis toegankelijk tot 15 april. 
Nadien reist de expo verder naar an-
dere woonzorgcentra in Vlaanderen. 

Er staan ook nog een aantal praatca-
fés over dementie op de agenda. 

Meer info hierover vind je terug op de 
website van de gemeente.

 

Tekst: Kim Willems, 
foto: Jean Andries

De bewoners van het WZC Ambroos vinden de tentoonstelling alvast geslaagd.
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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

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN
CASTEELS

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

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst

e-mail : info@de-vetter.be

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

Jouw advertentie hier?
Dat kan!

Neem telefonisch contact op met 

Jean Andries 0475/42.02.76 of 

mail naar adverteren@dezemstenaar.com
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Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be

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

Tervuursesteenweg 668, 1982 Elewijt
www.transportdelaet.com
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Op pad met een 
junior reporter
ZEMST - Een tijdje geleden schreef het Davidsfonds met de medewerking 
van de Zemstenaar een wedstrijd uit om junior reporters te werven om een 
artikel te schrijven in hun favoriete maandblad. Toke Linsen doorworstelde 
de eerste selectie en hier vind je haar verhaal. 

Toen meester Bart (mijn meester van 
het zesde leerjaar in de Regenboog) 
in de klas vroeg wie er kandidaat was 
om een juniorreporter voor de Zem-
stenaar te worden, zag ik dat wel zit-
ten. 

Gesprekje 
Dankzij de medewerking van journa-
list Alex Lauwens kreeg ik de kans om 
in het WZC Zonnesteen in Zemst een 
gesprek te hebben met bewoonster 
Cécile Van Gucht.
Ik wou heel graag weten hoe de ou-
dere mensen zich voelen wanneer ze 
niet meer in hun eigen huisje kunnen 
wonen.
Op donderdag 3 maart was het ein-
delijk zover en mocht ik een gesprekje 
voeren met Cécile.
Allereerst maakte Jean (de fotograaf) 
een prachtige foto van Cécile en mij 
op het terras. Nadien gingen we naar 
de cafetaria om er aan te beginnen.

Café Leopold
Cécile vertelde dat ze 74 jaar is en is 
daarmee één van de jongste bewo-
ners. En al ruim 2 jaar woont ze daar 
samen met haar man Joseph.

De belangrijkste reden dat ze daar 
wonen is omdat ze gedeeltelijk ver-
lamd is en niet meer voor haar man 
kon zorgen. Want Joseph kan na een 
kleine beroerte niet meer praten.

In het centrum krijgen zij alle nodige 
hulp en zorgt iedereen ervoor dat zij 
zich daar thuis voelen.
Dat komt vooral door het personeel 
dat altijd even behulpzaam en vrien-
delijk is.
Als koppel kunnen zij natuurlijk sa-
men op de kamer en hoeven zij ge-
lukkig niet gescheiden te leven.

Haar kinderen en kleinkinderen ko-
men haar nog regelmatig bezoeken.

Zij hield vroeger het café Leopold in 
Zemst open en daarna heeft ze op de 
luchthaven van Zaventem gewerkt bij 
de beveiliging. 

Ze is heel gelukkig in het centrum en 
dat meent ze echt!
Ze mag hun kamer helemaal zelf in-
richten, eigen meubeltjes meebren-
gen, zelf gordijnen kiezen, …

Toen ik haar vroeg of er soms nog 
koppeltjes gevormd worden, moest 
ze eerst even nadenken. In haar cen-
trum niet, maar in een ander centrum 
kent ze wel 2 mensen die er elkaar 
hebben leren kennen. 
Het is niet omdat je ouder bent dat je 
niet meer verliefd kan worden.

Cécile zit niet de hele dag op haar 
kamer, maar neemt zoveel mogelijk 
deel aan allerlei activiteiten die door 
het personeel worden georganiseerd.

Nadat ik van Cécile een drankje kreeg 
(ze moest dat toch niet betalen zei me 
met een knipoogje) nam ik afscheid 
van die lieve mevrouw en wenste ik 
haar nog een heel mooi en lang leven.

Uw Junior sterreporter Toke Linsen 
vanuit WZC Zonnesteen te Zemst.

Tekst: Toke Linsen, 
foto: Jean Andries

Cécile Van Gucht en Toke genieten van de eerste zonnestralen
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Scandinavië boven in De Filmerij
ZEMST - In het Hoge Noorden worden vaak schitterende films gemaakt. Dat bewijzen deze 
maand een bitterzoete romantische prent uit Noorwegen en een absurde gitzwarte komedie uit  
Denemarken die bijzonder goed inspeelt op de actualiteit van de complottheorieën.
19 April - The worst person in the 
world
Julie wordt bijna dertig, maar kan 
geen genoegen nemen met haar le-
ven. Wanneer ze dertig wordt, besluit 
ze meer uit het leven te halen en zet 
ze een punt achter haar stabiele re-
latie met de 45-jarige succesvolle 
schrijver Aksel. Ze ontmoet de jonge-
re en knappe Eivind, met wie ze zich in 
een nieuw avontuur stort.
Een frisse en ontroerende film over de 
onzekerheden en de extases van een 
millennial in Oslo die met haar wispel-
turigheid niet alleen de harten breekt 
van haar geliefden maar ook dat van 

haar zelf.
Deze film kreeg in de pers bijna uit-
sluitend viersterren recensies en werd 
genomineerd voor de Oscar van bes-
te internationale film. Op het jongste 
filmfestival van Cannes werd hoofd-
rolspeelster Renate Reinsve gelau-
werd als beste actrice.

3 Mei – Riders of justice
Markus is een geharde beroepsmilitair 
die het grootste deel van zijn tijd in 
het buitenland verblijft voor zijn werk. 
Als zijn vrouw om het leven komt bij 
een treinongeluk, moet hij noodge-
dwongen huiswaarts keren om voor 
zijn tienerdochter te zorgen. Midden 

in hun rouwproces belt er een data-
-analist aan, de man die zijn zitplaats 
in de trein afstond aan de vrouw van 
Markus en zo op gelukkige wijze het 
treinongeluk wist te overleven. Sa-
men met zijn twee excentrieke colle-
ga’s is Otto ervan overtuigd dat het 
treinongeluk helemaal geen ongeluk 
was, maar een aanslag. Samen gaan 
de vier mannen op onderzoek uit en 
al snel leidt hun missie tot resultaten, 
al zijn het misschien niet de gewens-
te.
Een wraakfilm die balanceert tussen 
geweld en zwarte humor met in de 
hoofdrol (net zoals in Drunk) klasbak 
Mads Mikkelsen!

Aanvangsuur (als vanouds, maar 
goed om weten voor nieuwkomers) 

steeds 20 uur. Tickets kosten 5 euro. 
Aankoop alleen via www.gcdemelke-
rij.be, waar u tevens alle andere info 
vindt. Filmerij in de Melkerij: steeds 

opnieuw geweldig genieten! Met 
een lekker drankje achteraf, toch?

 

Tekst en foto’s: Herman Jacquemin

LENTEPROMOTIES VAN 21 MAART TEM 21 JUNI 2022 
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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

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!
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Juf Els blijft paraat!
WEERDE - In volle carnavalstemming en met een blikken slagorkest, namen de leerlingen en col-
lega’s van basisschool De Zonnewijzer afscheid van Juf Els (61). Die mag op pensioen en voor on-
bepaalde tijd met vakantie.

Juf Els werd met een tandem aan 
huis afgehaald. Op haar laatste 
trip naar school vormden de leer-
lingen een erehaag en gaven een  
blikkenserenade.

Juf Els startte in 1981 in de basis-
school van Weerde, die toen nog al-
leen een meisjesschool was. Ze gaf 
les in een 2de graadklas. In 1985 
kwam er een fusie van de basisscho-
len en werd het onderwijs gemengd. 
Els kwam in het derde leerjaar terecht 
en dat is ze altijd blijven doen.

Ze heeft heel wat kinderen onder 
haar vleugels gehad en zelfs kinde-
ren waarvan de mama of papa zelf bij 
haar in de klas hebben gezeten. In de 
loop der jaren zag ze ook heel wat di-
recteurs passeren.

Wil altijd helpen
“Juf Els is iemand die in de weer was 
voor haar kinderen”, getuigen haar 
collega’s. ”Ze kon streng zijn op mo-
menten dat het nodig was, maar als 

er een kind verdriet had of het wat 
moeilijker ging, deed ze alles wat ze 
kon om die te helpen. En ze was ook 
een fijne collega waarop je steeds 
kon rekenen om taken over te nemen 
wanneer ze merkte dat die het even 
moeilijk of te druk had.”

Gedurende haar hele schoolcarrière 
was juf Els bijna nooit afwezig. Ziek of 
niet ziek, thuisblijven kon ze niet. Dat 
ze afscheid nam met carnaval is geen 
toeval. Telkens wanneer er de voor-
bije jaren een verkleedmoment was 
zorgde ze voor de perfecte outfit en 
kwam ze met kledij aan die anderen 
niet konden vinden.

De volgende maanden heeft Els zich 
voorgenomen om wat meer tijd te ne-
men om te lezen, te wandelen en ook 
te reizen, maar ze heeft laten weten 
dat ze in tijd van nood zeker nog klaar 
staat om in te springen.
 

Tekst en foto’s: 

Juliaan Deleebeeck

Juf Els, juf Elisabeth en de leukerds 
van 3A

Juf Els achter op de tandem voor haar laatste ritje naar de school
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Verjonging Zennebruggenbos
ZEMST - Langs de fietssnelweg aan de Zenne in Zemst ligt een bosperceel van de gemeente. Leer-
lingen van het vierde leerjaar van basisschool Tuimeling hebben er bomen en struiken aangeplant 
om het bos te verjongen.

En dat was nodig. Voor het aanleg-
gen van de fietsweg werden eerder 
bomen gekapt en oude constructies 
afgebroken, waardoor het perceel 
van 2,3 hectare doormidden werd ge-
sneden en er verwaarloosd bijlag. De 
restgronden worden nu beplant om 
het geheel weer te laten opgroeien 
tot een mooi bos.

Plantactie
De gemeente Zemst en Regionaal 
Landschap Brabantse Kouters orga-
niseerden daarvoor een plantactie 
die eerder door stormweer uitgesteld 
werd. Ook die donderdag was het een 
natte bedoening voor de kinderen 
waardoor de actie weer voortijdig ge-
stopt werd.

Het blijft de bedoeling om er 2.500 
bomen en struiken bij te planten. Die 
onvoltooide taak zal verder afge-
werkt worden door de diensten van  
Pro Natura.

Het Zennebruggenbos is één van 
de groenprojecten van de gemeen-
te Zemst langsheen het ‘Zennelint’, 
de strook van natuurgebieden in de 
Zennevallei tussen Vilvoorde en Me-
chelen. Het voorbije jaar werd het bos 
geïnventariseerd. Onveilige en ecolo-
gisch weinig waardevolle bomen wer-
den weggehaald en vervangen door 
inheemse soorten.

Groen verbinden
“We zoeken voortdurend naar nieuwe 
kansen voor natuurprojecten”, licht 
Joeri Van den Brande, (GROEN) sche-
pen van milieu en onderwijs toe. ”In 
de Zennevallei willen we het groen 
verbinden om onze biodiversiteit te 
beschermen en te versterken. En ook 
elders in de gemeente zoals in de 
‘Barebeekvallei’ maken we daar werk 
van.”

“Bedoeling is dat het bos vanaf mei 
2023 deels toegankelijk wordt voor 
het publiek. Het wordt dan bele-
vingsnatuur voor jong en oud met een 
zelfplukboomgaard, een bloemen-
weide en een speelbos”, geeft burge-
meester Veerle Geerinckx (NVA) mee.
De gekapte bomen krijgen een twee-
de leven als speelstam en zitstam-
men om te relaxen of om te klaute-
ren. Zemst investeert 40.000 euro in 
het project. Het Agentschap Natuur 
en Bos (ANB) verleent 95.000 euro 
subsidies.

Tekst: Juliaan Deleebeeck, 
foto’s: Jean Andries

Voor de aanplanting van het bos, stak De Tuimeling uit Zemst de 
handen uit de mouwen. 

De leerlingen trotseerden weer en wind voor de heraanleg van het bos.
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Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade

Tel & Fax 015 61 79 60
GSM 0476 21 81 60 

mvsvloerwerken@telenet.be

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba

Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

SCHILDER- 
& 

RENOVATIEWERKEN 

PROJECTS Johan Mahieu

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

info@msprojects.be
0479 59 51 32 • 02 25112 00

ADVIES  • VERKOOP •
• PLAATSING •

• Machine verhuur •    
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Op pad met een 
junior reporter
ELEWIJT -  Een tijdje geleden schreef het Davidsfonds met de medewerking 
van de Zemstenaar een wedstrijd uit om junior reporters te werven om een 
artikel te schrijven in hun favoriete maandblad. Teun Jansen doorworstelde de 
eerste selectie en hier vind je zijn verhaal. 

“Ik ben Teun Jansen uit Elewijt, 11 jaar.
Ik ben junior reporter voor één dag en 
ik ga een artikel schrijven over cam-
perplaatsen in Zemst. Ik ga dat doen 
omdat ik zelf graag kampeer en het 
is natuurlijk super leuk om in je eigen 
gemeente te kunnen kamperen. Daar-
om ben ik in de pen gekropen en ben 
ik onder meer een paar vragen gaan 
stellen aan de schepen van toerisme 
van Zemst en aan Bram Luyten, de 
centrumverantwoordelijke van Domein 
Sport Vlaanderen te Hofstade”.

Kan je kamperen in Domein Sport  
Vlaanderen?
Van een permanente kampeermoge-
lijkheid op het domein is geen sprake 
aangezien de nodige vergunningen 
daarvoor niet voorhanden zijn. We la-
ten centrumverantwoordelijke Bram 
Luyten aan het woord: “Op dit moment 
is er niet echt vraag naar camperplaat-
sen, tenzij er sportwedstrijden zijn 
waar bepaalde deelnemende sporters 
een kampeerplek vragen; dat kan als 
zij zelfvoorzienend zijn. Ik moet wel 
toegeven dat als er voldoende vraag 
naar zou zijn, het Domein Sport Vlaan-

deren wellicht een goede locatie voor 
kampeertoerisme zou zijn, vanwege 
de talrijke recreatiemogelijkheden op 
het domein; hier is van alles te doen 
voor jong en oud; maar ook en voor-
al vanwege de ligging. Kleine tip: wie 
graag kampeert kan bij Sport Vlaan-
deren terecht in ons domein te Genk. 
Daar kan je kamperen naast het do-
mein.”
We achterhaalden dat voor het 20-ja-
rig bestaan van de organisatie “ie-
dereen verdient vakantie” er op het 
domein Sport Vlaanderen toen wel  
gekampeerd kon worden. Dit was 
vooral voor gezinnen die het financieel 
wat moeilijker hebben en was eenma-
lig.

Zijn er geen andere campingmogelijk-
heden in Zemst?
Omdat we een beetje op onze honger 
bleven zitten, trokken we ook even aan 
de mouw van de gemeente Zemst.
Aan de schepen van toerisme vroegen 
we of er geen plannen zijn om een of 
meerdere parkeer- of campingplaat-
sen aan te bieden, en als het kan na-
tuurlijk in de buurt van het Domein te 

Hofstade, voor mobilhomes 
of caravans. Zijn antwoord: 
“Het klopt dat de enige ech-
te camping is verdwenen. 
Het terrein aan de Heirweg 
te Elewijt werd daarvoor 
destijds ingenomen. Helaas 
werd deze niet enkel ge-
bruikt voor recreatietoeris-
me, maar ook voor perma-
nent wonen. In 2017 kwam 

er een Vlaams logiesdecreet. Dat was 
een wet die voorschreef dat de toerist 
kon rekenen op veiligheid en basis-
kwaliteit. Hierdoor moesten campings 
aan een aantal voorwaarden voldoen 
om te kunnen blijven bestaan. Helaas 
was dit niet het geval voor de Heirweg 
en moesten ze de deuren sluiten. De 
gemeente kocht het terrein om het te 
saneren en een andere bestemming te 
geven. Wel is het zo dat het gemeen-
tebestuur jaren geleden plannen had 
om aan de overkant van het Domein 
Sport Vlaanderen (aan het gesloten 
zwembad), een parkeerplaats in te 
richten voor mobilhomes in samen-
werking met Domein Sport Vlaande-
ren. Maar tot op vandaag ligt dat stil 
en is er nog geen overeenkomst ge-
vonden. Op openbaar domein mogen 
mobilhomes wel 24 uur op eenzelfde 
plaats verblijven. Het terrein aan de 
sporthal van Hofstade kan dus feite-
lijk wel gebruikt worden voor door- 
reizigers.”

Misschien is onze reportage een re-
minder die dat dossiertje van die inge-
richte kampeerplaats nieuw leven kan 
inblazen… Wie weet. 
Kampeerders die nog vragen zouden 
hebben over kamperen in Zemst, kun-
nen, zoals iedere ‘toerist’, terecht bij 
de Toeristische Dienst van de gemeen-
te (toerisme@zemst.be of 015 61 88 
86).
 

Tekst: Teun Jansen, 
foto: Jean AndriesDe mobilhome van Teuns gezin gespot op het Domein.
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Op vraag van heemkring de Semse 
reconstrueerde Luc Deheyder, ex- 
voorzitter van de vzw “Vrienden 
Zemst-Spermezeu”, wat de vzw ge-
durende al die jaren verwezenlijkte. 
Geen moeite was hem teveel. Luc 
dook in mappen vol knipsels, brie-
ven, krantenartikels, uitnodigingen en 
reisdocumenten. Hij zocht vrijwilligers 
van destijds opnieuw op, vroeg hen 
om getuigenissen en herinneringen. 
Hij bekeek en selecteerde uit duizen-
den foto’s de beste kiekjes. Dat resul-
teerde in het boek met als titel “Vrien-
den voor het leven”, een naslagwerk 
vol data, foto’s, getuigenissen, reis-
verhalen, feiten en herinneringen.

Intense samenwerking
Met dit boek wou de Semse een 
episode van het Zemstse gemeen-
schapsleven in ons collectief erfgoed 
opnemen. Meteen wordt de verbroe-
deringsband tussen Zemst en Sper-
mezeu bestendigd.
Wie er toen bij was – als lid van de 
vereniging, als losse medewerker, 

als gulle schenker of als vrijwilliger - 
krijgt ongetwijfeld een warm gevoel 
bij het lezen en doorbladeren van het 
boek. Maar ook voor anderen is het 
een waardevol naslagwerk over een 
periode van intense samenwerking 
tussen Zemst en Spermezeu.

Luc Deheyder omschrijft het in zijn 
boek als volgt: “Solidariteit en hulp-
verlening zitten duidelijk in het bloed 
van de Vlaming. De samenwerking 
tussen Zemst en Spermezeu start-
te met hulpacties en avontuurlijke 
konvooien en evolueerde naar een 
jumelage/verbroedering die in beide 
gemeenschappen heel wat leven op 
gang bracht. Het is een hulde aan de 
vele Zemstenaars en vrijwillige me-
dewerkers die toonden het hart op de 
goede plaats te hebben.”

Bij het opmaken van het boek groeide 
spontaan een nieuwe synergie met de 
medewerkers van toen. Joris Desae-
ger, ook gewezen voorzitter, ver-
zorgde de lay-out en Els Van Camp,  

gewezen communicatieverantwoor-
delijke van de vereniging, stond in 
voor de eindredactie.

Verrassend actueel
De geschiedenis herhaalt zich. Van-
daag doet een even harde reali-
teit zich voor in Oekraïne. Welnu,  
Spermezeu ligt in vogelvlucht op  
amper 100 km van de Oekraïen-
se grens. De burgemeester van  
Spermezeu, Sorin Hognogi, laat we-
ten: “Na 30 jaar is het onze beurt om 
onze medeburgers te helpen zoals 
wij toen door Zemst werden gehol-
pen”. En jawel, de gemeenschap van 
Spermezeu zamelde hulpgoederen 
zoals voedsel, kleding, medische pro-
ducten, zeep en toiletartikelen in en 
is begin maart met een konvooi van 
zeven volle bestelwagens richting Oe-
kraïense grens getrokken. Ook vluch-
telingen worden in Spermezeu opge-
vangen.

Het boek “Vrienden voor het le-
ven” is meer dan nostalgie. Van de  
geschiedenis valt te leren. Het werk is 
te koop aan 15 euro. Bestellen kan via 
de website van De Semse. Meer info 
bij Luc Deheyder (luc.deheyder@tele-
net.be – 0472 65 61 78). Iedereen is 
ook welkom op de boekvoorstelling 
op vrijdag 29 april om 20.00 u in de 
bibliotheek van Zemst, Plein van de 
Verdraagzaamheid. “We kijken ernaar 
uit om daar onze Roemeense vrien-
den, die als eregasten zijn uitgeno-
digd, terug te zien.”  

Tekst: Bart Coopman, 
foto: Jean Andries                                        

20 jaar in woord en beeld
ZEMST - Op 23 december 1989 werd de Roemeense dictator Nicolai Ceaucescu terechtgesteld. 
Amper drie weken later stonden de eerste Zemstse hulpverleners al in het Roemeense land-
bouwdorpje Spermezeu. Wat volgde waren twintig jaren van hulp, steun, konvooien en infrastruc-
tuurprojecten, maar vooral van vriendschap, verbroedering en verbondenheid. Luc Deheyder, heeft 
dit alles, met hulp van velen, te boek gesteld.

Joris Desaeger, Luc Deheyder en Els Van Camp
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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
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Onder de mensenFoto’s: Jean Andries

Bij Chirojongens Weerde zijn ze klaar om het eerste weekend van mei 
alles te geven op hun Weerdse Bierfeesten. Dit jaar gaan ze nog maar 

eens voor een special-edition. Op donderdag vindt er namelijk een 
uitverkochte comedy-avond plaats met Alex Agnew. Op vrijdag is er een 
grote kindernamiddag en ’s avonds zetten Les Truttes alles op stelten. 

De festivalavond op zaterdag heeft onder andere de Compact Disk 
Dummies, Goldband, dj Licious, Pat Krimson en vele anderen naar de 

Weerdse festivalsite gelokt. Allen daarheen! (KW)

Reko Club Zemst reed op zaterdag 12 februari in Leuven de vierde manche van het Vlaams 
Skeeler kampioenschap. Tijdens de laatste manche stonden er maar liefst 54 Reko-renners aan de 
start en ze behaalden goede resultaten. Veel jonge renners reden dit kampioenschap hun eerste 
wedstrijd. Maarten Lamberts en Fons Trekels kunnen zich fier Vlaams Indoor kampioen noemen 

en dit respectievelijk bij de scholieren en cadetten jongens. Verder kaapte Reko Zemst nog negen 
podiumplaatsen weg: Anke Moens, Noor Leyers, Klaas Vermont, Staf Trekels, Noor Leyers, Louise 

Malu, Merel Haemels, Marie Malu en Rohan Soni.



31

De supportersclub en de uitbaters van de Kroeg, Dimitri en Jada, ver-
welkomden de spelers en hun dames met een lekker etentje en daarbij 
werden ze letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet (foto onder). 

Voor de talrijke aanwezige supporters en kinderen was het genieten met 
het nemen van leuke foto’s en talrijke tombolaprijzen.

KV Mechelen Supportersclub Geel-Rood Hofstade organiseerde op zon-
dag 13 maart na de wedstrijd tegen Charleroi haar eerste peteravond 
in café De Kroeg in Zemst. Peters Nikola Storm, Rob Schoofs, Thibault 

Peyre en Yannick Thoelen waren van de partij en zorgden voor een leuke 
en sfeervolle avond. Een foto met de peters en het bestuur van Geel-

Rood mocht uiteraard niet ontbreken (Foto boven). 
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Op 4 maart werden de vrijwilligers uitgenodigd voor een cadeautje, een hapje en een 

tasje koffie. Op de foto Harry, Julien, Rosa, Sylvia, Leentje, Jean-Marie, Renilda, Anita, 

Liliane, Nico en Leatitia. Samen met Soraya was het na afloop een gezellig samenzijn. 

“Onze vrijwilligers helpen bij verschillende disciplines. Zoals opdienen van de maaltij-

den, ondersteuning bieden bij logistieke taken, animaties,  naai/verstelwerk, hulp bij 

administratieve taken enz.; Momenteel hebben we een topteam van 20 vrijwilligers en 

daar ben ik fier op”, zegt Soraya. 

Week van de vrijwilliger. In WZC Zonnesteen waren op dinsdag 1 maart afgevaardigden van VLOZO 

aanwezig. Zij kregen een welkomstwoordje van de directie en vrijwilligerscoördinator Soraya 

Baguette. Vaste vrijwilliger Harry, die al van bij het begin (acht jaar geleden) vrijwilligerswerk doet, 
mocht een bloemetje in ontvangst nemen.
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Derby dag bij KCVV Elewijt met FC Perk en VK Weerde. Voor de wedstrijden poseerden de 

A-en B-ploeg van de Groen-witte club graag samen voor een foto. De Ultra’s schreeuwen 

beiden ploegen naar de overwinning. De A-ploeg maakte tegen FC Perk een dubbele ach-
terstand goed met vier doelpunten in het laatste halfuur en won met 5-2 cijfers. 

De B-ploeg was in een boeiende derby tegen VK Weerde de betere ploeg en won met 3-1.

De KV Mechelen supportersclub Geel-Rood Hofstade kon eindelijk nog eens naar een 
wedstrijd op verplaatsing gaan.  

Voor de wedstrijd op Antwerp werd voor de eerste keer vezameld aan de Kroeg in 
Zemst.  De sfeer was gegarandeerd.
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Neos Zemst, de zeer actieve seniorenvereniging in Groot-Zemst, heeft meer dan één 

doelstelling. Het belangrijkste objectief is om mensen gezellig, ontspannend samen 
te brengen door een  

gevarieerd aanbod van activiteiten aan te bieden. 
De senioren hebben nog een andere nobele doelstelling. Vorig jaar in oktober orga-

niseerde Neos een post corona feest, waarvan de opbrengst werd besteed aan twee 

lokale doelen. Daarom schonk Neos tijdens het lentefeest op 22 maart in zaal WIK 

Zemst-Laar een cheque aan Villa Clementina (een geïntegreerd en inclusief kinder-

dagverblijf voor jonge kinderen met en zonder beperking) en aan Windkracht Zemst 

(een vzw die zinvolle en betaalbare activiteiten wil organiseren voor jeugdvolwas-

senen met een beperking in Zemst en omgeving). Beiden mochten een cheque van 
500 euro in ontvangst nemen.
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BE 0693.846.740

  
Brasserie Oud Sempst

Brusselsesteenweg 86

1980 Zemst

0475/33.17.59

www.oudsempst.be
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ZEMST Brusselsesteenweg 129 · T 015 627 373 I KORBEEK-LO Tiensesteenweg 8 · T 016 468 468 I WWW.CARMI.BE

C  A  R  M  I

AGL | ALLAN K | ANTWRP | ADIDAS | AMBIORIX | ARMANI | ATELIER CONTENT | BA&SH | BAUM UND PFERDGARTEN | BRAX 
CAROLINE BISS | CLIO GOLDBRENNER | CLOSED | DAME BLANCHE | DIADORA | DL SPORT | DR MARTENS | ESSENTIEL   
FLORIS VAN BOMMEL | FURORE | GABOR | GHOUD | GIGUE | GUESS | HACKETT | HUGO BOSS | JANET & JANET | JULIA JUNE  
JUST IN CASE | KAAI | LIES MERTENS | LITTLE DAVID | LIU JO | LONGCHAMP | MARC CAIN | MEPHISTO | MICHAEL KORS | MOMONI  
NATHALIE VLEESCHOUWER | NATAN | NATURINO | NERO GIARDINI | NEW BALANCE | OUR SISTER | PAUL SMITH | PHILIPPE MODEL  
PME LEGEND  | RALPH LAUREN | PREMIATA | RIVERWOODS | RONDINELLA | SCAPA | SECOND FEMALE | STATE OF ART | STONES & BONES  
TERRE BLEUE | HOFF | THIRON | VEJA | VOILE BLANCHE | WEEKEND MAX MARA | WRIGHT | XANDRES | ZECCHINO D’ORO | ZILTON | ZINDA | ...
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‘s Nachts als het donker is

Ik zal een keertje bij je komen,                                                                                                          
‘s Nachts als het donker is
Rustig, veilig en blij…

In de jaren 70, toen kleinkunst nog met een grote K geschreven werd, bezocht ik al eens de Grimlach. Een 
(ter ziele gegane en inmiddels afgebroken) legendarische folk- en kleinkunstkroeg in Grimbergen aan de 
lichten die ik had leren kennen door schoolkameraden uit Vilvoorde en wijde omgeving. In het college had-
den we als jonge snaken immers opgekeken naar gasten als Guido – Lamp - Van Hellemont & Co. Tramalant 
DJ, Davagru zaliger, ‘speelde’ toen kuskesdansen met muziek van gasten uit de buurt die je zowaar nog 
kende ook. Lamp, Lazarus & Kris met De onverbiddelijke zoener, Ik ben de peulschil, ja de peulschil dat ben 
ik…. Onvoorwaardelijke meezingers uit onbezorgde jeugdjaren. Toen er nog koeêtten gesleurd werden en 
in ’t laat van den avond floêjkês gedronken werden. En je met de fiets overal naartoe reed, en zonder licht 
in ’t midden van de straat huiswaarts keerde, want auto’s reden er amper. En je met wisselend succes al 
fietsend leerde pissen. 

Marie-Christine, dochter van een prof en afkomstig uit Schotland, had me zo eens meegevraagd naar de 
Grimlach. Het moet al flink na middernacht geweest zijn. Toen ze de deur opende, zagen we amper wie er 
binnen zat. Iedereen en alles was gehuld in een blauwe walm en wasem van teer en nicotine. We zochten 
en vonden een plaatsje aan de toog heen en weer wiebelend op een krakkemikkig krukje. In een hoek stond 
een geïmproviseerd podium op wat kratten en paletten. Toen kwamen Kris en zijn imposante oudere broer 
Koen (in 1977 op 31-jarige leeftijd jammerlijk overleden) er na een optreden nog wat jammen. De synthe-
sizer outro van Laat me nu toch niet alleen van Johan Verminnen hebben we trouwens aan hem te danken. 
Zelfs vader Hector De Bruyne – ooit nog minister geweest – kwam toen mee aan de toog zitten en zag dat 
zijn zonen het goed deden. Zij vervulden hem met fierheid, ook al had hij een andere loopbaan voor hen op 
het oog.

Het was een moment om nooit te vergeten, vandaar dat ik het mij nog levendig voor de geest kan halen en 
er over schrijven. Wat ik mij minder goed herinner is het moment nadien. Ben ik alleen naar buiten gegaan? 
Heb ik Marie-Christine naar huis gedaan? Heeft zij me een eindje begeleid op de fiets? Zij woonde toch in 
de Spaanse Lindebaan, amper 500 meter daar vandaan? Ik had nog acht kilometer te fietsen, tot in Laar. 
So what? 
De ochtend kleurde licht paars, zelfs een beetje roze. Enkele uren later moest ik alweer in Grimbergen op 
de Verbrande Brug staan. Voor een vakantiejob bij Caterpillar. Met de fiets. Rustig, veilig en blij… Merci KDB, 
voor dat mooie moment

Alex – Térieur - Lauwens 
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Paaltjes!!!
ZEMST – Wie in groep fietst, hoort deze echo vaak weerklinken. Het 
is een ongeschreven regel bij fietsliefhebbers dat wie als eerste een 
paal(tje) opmerkt luidkeels ‘Paal(tje-s)!’ roept en het met de hand aan-
wijst. Alle volgende fietsers herhalen dit tot de laatste veilig voorbij het 
obstakel is.
Fietsen door de prachtig groene 
Zemstse natuur en mooie landschap-
pen, het heeft iets! Zeker in een lek-
ker lentezonnetje. Minder leuk is het 
wanneer je in het donker of in de re-
gen fietst en plots zo’n duister obsta-
kel ontmoet waar je dreigt tegenaan 
te botsen. Helemaal riskant wordt het 
als je er met een kinderkar, bakfiets, 
of brede fietstassen aan je bagage-
drager langs moet laveren. 

Slalommen
Laatst zag ik een fietsaanhangwa-
gentje met een hondje erin omkan-
telen. Gelukkig sprong het hondje er 
ongedeerd uit. Minder leuk wordt het 
met kindjes erin.
Paaltjes worden steeds met de beste 
bedoelingen geplaatst. Ze voorkomen 
dat er auto’s in een fiets- of voetweg 
rijden. Aan de rand van het voet- of 
fietspad voorkomen ze dat erop ge-
parkeerd of gereden wordt. Maar als 
fietser moet je op het einde van een 
voetweg vaak slalommen tussen 
twee omegabeugels om niet abrupt 
van tussen twee huizen de rijweg op 
te rijden.

Het weze gezegd: ze zijn een bron 
van vele valpartijen en botbreuken, 
en men moet toch steeds overwegen 
of die paaltjes niet een groter gevaar 
vormen dan de reden waarom ze zijn 
geplaatst. In sommige gevallen is er 
eigenlijk helemaal geen probleem en 
kan de paal simpelweg verwijderd 
worden. Twee omegabeugels op het 
einde van een voetweg in een woon-
wijk met zone 30, kan men daarbij 
in vraag stellen. Bij drukker verkeer 
kan men beter opteren voor een ver-
keersremmer op de rijweg voor en 
achter de voetweg zoals we die al 
terugvinden in Eppegem en Elewijt. 
Als de doorgang kleiner is dan 1,70 
m zal er zeker geen auto inrijden en 
zet men beter palen in de berm i.p.v. 
op het pad. Worden er toch palen 
geplaatst op het fietspad dan moet 
men minimum 1,60 m vrije doorgang 
vrijwaren. In de Hoogstraat in Zemst 
heeft men bij de wegversmalling een 
mooie opstelling met flexibele gele, 
lage, ronde paaltjes voorzien. Ze hin-
deren de fietsers niet en voorkomen 
dat automobilisten het fietspad kie-
zen als een tegenligger wat talmt. 

66 Paaltjes
Op de fietssnelwegen worden ze 
spaarzaam gebruikt en met de no-
dige belijning aangekondigd zodat 
snelle fietsers die kop in kas inbeuken 
tegen de wind het paaltje ook op-
merken. Ze hebben een ronde vorm 
om de impact bij een botsing te ver-
zachten en zijn niet te hoog zodat je 
er niet met je stuur blijft achter haken.  
Jean-Pierre van de Fietsersbond 
Zemst legde maar liefst 100 km af 
langs alle lokale fietspaden en talrijke 
voetwegjes en maakte een inventaris 
van de 66 paaltjes en omegabeugels 
in onze gemeente. De Fietsersbond 
Zemst gaat in overleg met de mobili-
teitsdienst om alle situaties te evalu-
eren en samen tot de veiligste oplos-
sing te komen. Soms met strategisch 
correct geplaatste paaltjes en soms 
zonder.

Mooi rapport
Zemst haalde bij het Vlaamse  

Fietsrapport 2022 een score van 
71,9% en bekleedde daarmee de 7de 

plaats van de middelgrote  
gemeenten. De inspanning om van 

onze gemeente een aantrekkelijke en 
veilige fietsomgeving te  

maken wordt duidelijk gesmaakt! 

Tekst en foto’s: Fietsersbond Zemst 
(Chris De Laet en 

Jean-Pierre Lenaerts).Omegabeugels aan de 
Kerremansheide in Laar.

Een veilige wegversmalling in de 
Dynsastiestraat in Elewijt.
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E: info@verlinden-interieurbouw.be
T: 0496993027



40



41

Zemstenaar in het Zuiden
EPPEGEM – Patrick Schurmann heeft twintig jaar in Zemst gewoond maar is enkele jaren ge-
leden vertrokken naar warmere oorden, meer bepaald naar de Gard, een zonnige streek in   
Zuid-Frankrijk, net onder de Ardèche. Daar baat hij sinds mei 2019 La Regnerie uit, een mooie B&B, 
en we wilden wel eens weten hoe en waarom hij die grote stap gezet heeft.

Ik belde Patrick en aan het enthou- 
siasme aan de andere kant van de lijn 
te horen was het blijkbaar een heel 
goede beslissing.

‘‘Toen ik nog in Eppegem woonde, 
reisde ik regelmatig met de motor 
naar het zuiden van Frankrijk. Ik ging 
dan steeds even gedag zeggen tegen 
Ingrid Temmerman die vroeger een 
krantenwinkel uitbaatte in Eppegem 
en geëmigreerd was naar Frankrijk 
om er gîtes te verhuren. De gesprek-
ken met haar en ook het geweldige 
klimaat inspireerden mij om die stap 
eveneens te overwegen. In 2018 was 
de beslissing genomen en ben ik in de 
Gard beginnen rond te rijden op zoek 
naar een geschikte locatie om een 
B&B te starten.’’

Handige Harry
‘‘Na een tiental huizen bezocht te 
hebben, ervaarde ik een ware ‘coup 
de coeur’ bij één bepaalde woning en 
die is het dan ook geworden. Omdat 
ik in alle bescheidenheid nogal handig 

ben, heb ik helemaal alleen de ver-
bouwingen uitgevoerd, zowel binnen 
als buiten. Ik heb ervoor gezorgd dat 
elke kamer z’n eigen badkamer heeft 
en ik heb een buitenkeuken geïnstal-
leerd. Ook het zwembad heb ik zelf 
geplaatst, wat niet moeilijk was om-
dat ik in Zemst zwemvijverbouwer 
was op zelfstandige basis.’’

‘’Op 1 mei 2019 heb ik met enige fier-
heid de deuren van La Regnerie geo-
pend en sindsdien ontvang ik gasten 
van verschillende nationaliteiten van 
mei tot eind september. In de winter is 
er minder toerisme en verdien ik mijn 
kost in dezelfde sector als voorheen 
in België namelijk het plaatsen van 
zwembaden.’’

Chauvinisme
‘‘Men zegt wel eens dat de Fransen 
chauvinisten zijn en dat kan ik niet 
ontkennen. Maar in mijn geval heeft 
dat ook zijn voordelen gehad toen 
de Coronacrisis ook hier toesloeg en 
geen enkele B&B nog toeristen over 
de vloer kreeg. De Franse overheid 
heeft toen de Fransen opgeroepen 
om massaal op vakantie te gaan in 
eigen land om zo de ondernemers te 
steunen. Dat heeft mij en mijn colle-
ga’s door een moeilijke periode heen 
geholpen.’’

La Regnerie heropent jaarlijks in mei weer haar deuren.

Een frisse duik is altijd welkom!
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La douce France
‘‘Eerlijk gezegd, ik heb zelden heim-
wee naar België. Ik mis mijn familie 
natuurlijk wel maar via WhatsApp 
houden we contact en het is tenslotte 
maar zo’n 1.000 kilometer van Zemst. 
Als ik in België ben, geniet ik er wel 
van om even terug te zijn en eet ik 
praktisch elke dag américain préparé 
want dat kennen ze hier niet. Ik heb 
het de Fransen hier al eens getoond 
hoe het gemaakt wordt maar ze ver-
klaarden me voor gek. ‘’

‘’Terugkeren naar België is niet mijn 
bedoeling. Ik leid hier een veel rus-
tiger leven en bovendien kan je hier 
beter leven met minder geld. De le-
venskwaliteit is veel hoger en de 
mentaliteit is typisch Zuiders, veel 
relaxter.’’

‘’Nog een woordje over mijn B&B: die 
geniet van een bevoorrechte ligging 
want op een uur rijden ben je zowel 
aan de kust als in de bergen. Nîmes en 
Avignon zijn de grote trekpleisters in 
de buurt maar er zijn ook verschillen-
de leuke dorpjes in de omgeving die je 
kan ontdekken. Iedereen is van harte 
welkom!’’

Wedstrijd: 
Patrick schenkt een gratis ontbijt aan 
het zwembad aan wie bij hem twee 
overnachtingen boekt in juli of au-
gustus (in La Regnerie geldt een mi-
nimumverblijf van twee nachten) en 
die kan antwoorden op de volgende 
vraag: 
Wat zijn de afmetingen van het zwem-
bad van La Regnerie? (lengte, breedte, 
diepte)

Stuur je antwoord naar:
info@dezemstenaar.com voor 19 
april 2022.

Meer info op de facebook pagina: 
La Regnerie Bed & Breakfast
 

Tekst: Alain Dierckx, 
foto’s: Patrick Schurmann

Het ontbijt in La Regnerie staat klaar.
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Zij verklaren de feestzomer 
geopend
ZEMST - Lentekriebels, zon en versoepelingen van de coronamaatregelen: Zemst mag weer fees-
ten! Hoe dat is? We vroegen het aan twee Zemstse dj’s, Stan Magnus, ook gekend als Toloko, en 
Wout Calluy, a.k.a. C-man. 

Weer voor het publiek
Vraag het aan organisatoren en feest-
gangers: nu de jeugd weer buiten 
mag komen, is het enthousiasme 
groot. Ook voor de Zemstse dj’s. Wout 
Calluy (dj C-man): “We hebben lang 
genoeg thuis gezeten, iedereen heeft 
geprobeerd om origineel uit de hoek 
te komen met livestreams enzovoort, 
maar ook dat werd na een tijdje niet 
meer zo aantrekkelijk. Daarom was 
het echt zálig om terug voor publiek 
te staan en weer een uitbundige me-
nigte voor je neus te zien dansen. 
Want daar doen we het uiteindelijk 
voor; mensen zien en laten dansen op 
onze muziek!” 

Goesting 
Of het publiek even enthousiast is? 
Reken maar van yes. Stan Magnus 
(dj Toloko): “De sfeer op feestjes zou 
ik niet echt anders noemen, maar er 
is misschien wel wat meer opkomst 
omdat het voor iedereen lang gele-
den is en er is ook meer nood aan ‘nog 
eens los gaan’. Hierdoor zit de sfeer er 
wel vaker sneller in.” Dat beaamt 

Wout (dj C-man): “Je voelt dat de jeugd 
echt goesting heeft om buiten te ko-
men. Dat merk je aan de uitverkochte 
feestjes en discotheken. 

Volgens mij hangt er ook ergens de 
vrees dat het zo weer gedaan kan zijn 
en wil het publiek er daarom alles uit 
halen.” 

Topzomertips 
Maak er dus samen met onze Zemst-
se dj’s een topzomer van. Een eerste 
tip krijg je van Stan Magnus (dj To-
loko): “Wout en ik draaien samen in 
Frankrijk binnenkort, en voor de rest 
veel fuiven, huwelijken en bedrijfs-
feesten. Alles draait om plezier maken 
deze zomer.” 

Ook Zemstse dj’s zoals dj C-man kijken ernaar uit om weer op feestjes en festivals te 
draaien. 
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Openingsuren: 
Van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 18:00u en 

zaterdag en zondag van 6:30 tot 16:00u. 
Woensdag sluitingsdag.

Feestdagen geopend van 6:30u tot 14:00u.

Vanaf 11 april ook belegde broodjes en salades te verkrijgen.

Brusselsesteenweg 301 - 1980 Eppegem
T. 0475 58 69 49
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“Het is geweldig om 
terug te kunnen en-
tertainen en te zien 
hoeveel zin de men-
sen hebben om zich 

te amuseren.” 
(Stan Magnus)

Ook Wout Calluy (dj C-man) kijkt uit 
naar de zomer: “Ik heb vlak voor co-
rona getekend bij Code16, één van 
de grootste boekingskantoren in Bel-
gië. Ik kijk vooral uit naar de dingen 
die ik samen met hen kan bereiken. 
Er staan al festivals gepland, zowel 
nationaal als internationaal, maar 
ook evenementen van West-Vlaan-
deren tot in de Ardennen. De opening 
van het ‘festivalseizoen’ begint voor 
mij op de Weerdse Bierfeesten. Dat 
weekend staat met rood gekleurd in 
mijn agenda, een echte aanrader! In-
ternationaal kan ik Balaton Festival 
aanraden, wie weet kom je mij daar 
wel tegen op de Belgian Stage” 

Toekomstmuziek 
Heeft de pandemie onze Zemstse dj’s 
ook iets positiefs gebracht? Wel voor 
Stan Magnus (dj Toloko): “Toen fees-
ten niet meer mocht, heb ik me gefo-
cust op de sport padel. Iedereen die 
deze sport beter wil leren kennen, kan 
mij altijd contacteren!” 

Ook Wout Calluy (dj C-man) vond nieu-
we passies: “Ik heb me verdiept in de 
videografie. Ik trok er vaak op uit om 
samen met mijn vriendin en vrienden 
nieuwe plekken te gaan ontdekken in 
België. Hier maakte ik video’s van om 
zo de mensen te inspireren. 

Nu combineer ik het maken van vi-
deo’s met DJ’en, een ideale combo in 
de evenementensector. Verder ben ik 
tijdens corona ook begonnen aan een 
nieuwe single, hopelijk kan ik jullie 
snel meer nieuws hierover brengen.” 

 

Tekst: Laura Schoevaers,
Foto’s: Wout Calluy
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  www.stefoptiekzemst.be  tel. 015/61.65.80        Brusselsesteenweg 108


