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Mijn marraine zei vroeger vaak dat ze naar de Costa Niks ging. En eigenlijk
had ze gelijk: er is zoveel moois te ontdekken in eigen streek, dat je misschien zelfs niet op vakantie moet.
Maak er een mooie, zalige Zemstse zomer van!

Foto: Jelske S. Photography

Het zomert in Zemst. En eigenlijk kan je je hier makkelijk op vakantie voelen vind ik. Wil je naar het strand? Dan ga je gewoon naar de plage in Hofstade. Zin in een terrasje? Hop, naar zomerbar Marna. Wandelen aan een
meer? De Put van Weerde doet je denken dat je ergens in Frankrijk flaneert. Zin in tapas? Op het terras van de Melkerij geven de hapjes, lampen,
en zwoele beats je een instant feel good vibe. Zin in een lange wandeling
in de natuur? Trage Wegen en VVV Zemst stippelden pareltjes van routes
uit langs de mooiste plekjes van onze gemeente. En nu moet ik stoppen,
want er is geen plaats om álle leuke plekjes op te sommen hier, haha.

Scheef Bekeken wordt Alex & Alain
Inderdaad, we steken onze vaste rubriek Scheef Bekeken in een nieuw jasje!
Vanaf deze maand wijzigt de naam Scheef Bekeken in Alex & Alain. Alex Lauwens, die
op deze pagina met meer dan honderd verhalen al lang zijn sporen heeft verdiend, zal
jullie ook blijven verblijden in de toekomst maar krijgt daarbij voortaan de ondersteuning van een ander redactielid, namelijk Alain Dierckx.
Elk in hun stijl zullen ze elke maand om beurten hun uiterste best doen om een glimlach op jullie gezicht te toveren of om jullie te doen terugdenken aan de tijden van
vroeger toen alles nog simpeler en beter was.

We wensen jullie veel leesgenot!

Met de Zemstenaar op congé? Daar kan je mee in de prijzen vallen!
Win een superleuk zomerpakket Z-cheques! Neem de Zemstenaar mee op vakantie en neem een vakantiekiekje
waar de Zemstenaar duidelijk op staat. Op het einde van de zomervakantie kroont onze jury de tofste foto tot winnaar.
Stuur de foto vóór 15 augustus naar info@dezemstenaar.com. Door uw foto in te zenden, geeft u ons ook toestemming om die te publiceren.

facebook.com/dezemstenaar

dezemstenaar.com

instagram.com/dezemstenaar

info@dezemstenaar.com
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Laatste gerecht voor Kasteel
Diependael
ELEWIJT - Topchef Noël Neckebroeck en zijn vrouw Rita namen eind juni afscheid van hun restaurant Kasteel Diependael.

Einde mooi hoofdstuk
Na 32 jaar achter het fornuis zetten
Noël en zijn vrouw Rita een punt achter een belangrijk hoofdstuk in hun
leven.
“We hadden ons afscheidsjaar wel
anders ingebeeld”, aldus de chef. “Het
coronavirus heeft die plannen volledig gedwarsboomd. De laatste weken
waren nog een groot succes, en dat
deed bijzonder veel deugd.”
In de 32 jaar kon het Kasteel Diependael maar liefst 22 jaar met een
Michelinster pronken en zette Elewijt
aldus op de kaart. De liefde voor het
koken bleef bestaan.

Voor bezoekers was het gezellig vertoeven in Kasteel Diependael

Toekomstplannen
Na de sluiting hebben Noël en Rita
nog heel wat in te halen met allerlei
feestjes, theatervoorstellingen en
concerten en daar willen ze met volle
teugen van genieten. Beiden zijn ze
65 en willen het intense restaurantleven achter hen laten. Maar ze zijn nog
verre van uitgeblust.
Ze zien wel wat de toekomst brengt
en culinaire activiteiten zijn daarbij
niet uitgesloten.

Het Kasteel
Het prachtige kasteeldomein staat
trouwens te koop. Meer info op de
website van het restaurant.
www.kasteeldiependael.be
Noël en Rita genieten van de prachtige tuin aan de achterzijde van het Kasteel en
poseerden graag voor een foto.

Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries
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Papa, pépé, man en vriend Pol
is niet meer
ZEMST-BOS – Pol Panis werd geboren in Etterbeek en kwam via enkele omwegen terecht in Zemst.
In Zemst-Bos genoot hij samen met zijn echtgenote Chris van de laatste jaren van zijn leven.
Bijna veertig jaar werkte hij voor hetzelfde bedrijf, Roche, waar hij zorgde
voor de installatie en het onderhoud
van machines in labo’s en ziekenhuizen. Toen hij zeven jaar geleden op
verdiend pensioen ging kwam er nog
meer tijd vrij voor zijn vele hobby’s en
familie.
Pol is altijd zeer sociaal geweest.
Het maakte hem gelukkig wanneer
hij voor iemand iets kon betekenen,
kon helpen. Zo kwam hij ook terecht
in de lokale gemeentepolitiek waarin
hij niet bezig was met eigenbelang,
maar genoot wanneer hij mensen kon
helpen.

Fervent fietser
Pol was jarenlang, vol passie, lid van
verschillende verenigingen.
Fietsen bij De Zennetrappers, wandelen met wandelclub De Zennetrotters,
vissen bij de Galaxy Vissers en bridgen
bij de Zennebridge club waren hobby’s
die hem gelukkig maakten.

Pol was ook van bij de start in 2019 lid
van de Fietserbond Zemst.
“Zijn nuchtere en positieve inbreng bij
elke vergadering en zijn inzet bij alle
acties versterkten ons groepsgevoel.
Dit voorjaar krijtte hij nog de leuze
“fijn dat je fietst” aan de school in Eppegem en in zijn eigen straat waar hij
ook het verkeer telde voor de straat-

vink-actie. Hij gaf zich nog enthousiast op om mee te applaudisseren
in juni aan de F1 in Eppegem maar
we hebben dat zonder hem moeten
doen. We zullen hem missen”, aldus
de Fietserbond.
Bij KFC Eppegem was hij jarenlang bestuurslid, een gewaardeerd scheidsrechter en een zeer trotse en geliefde
jeugdvoorzitter.
Tijdens de Veteranenweekends van
KFC Eppegem was hij samen met ondergetekende een onmisbare pion om
ervoor te zorgen dat er altijd wel iets
leuks en verrassends te beleven viel.
Pol, mon ami Brusseleir, we zullen je
missen.

Een fietstocht naar Scherpenheuvel was een vast ritueel.
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Tekst: Fernand VanderAerschot
foto’s: Hilde Collier en Francis Panis

BE 0693.846.740
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Zemst zien, vroeger en nu

ZEMST-BOS & ZEMST-BRUG – Op onze fototocht doorheen Groot-Zemst houden we deze maand
halt in twee gehuchten: Bos en ‘de Brug’. Via het rijke archief van de Beeldbank zien we het verleden. Huisfotograaf Jean legt, gedreven als hij is, het heden vast. Twee werelden van verschil, twee
uitersten, zowel in de tijd als in het leven: het bruisende Bos en de volkse, haast teloorgegane
‘Zemse Brug’.

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS – Op de Zemse Brug, zo genoemd naar de enige loop van de Zenne, stonden ruim 50 huizen, waaronder legendarische cafés met ronkende namen als ‘In de Welkom’, ‘In ’t Zandtapijt’, ‘In de Roos’, maar ook het tabakswinkeltje van
Marie Buellens. In 1968 werd de sloop van het gehucht ingezet voor de aanleg van de E19, die vanaf 1971 van Zemst
tot Rumst leidde.
RECHTS – Heden ten dage, geen Poldine Bosmans, Wannes Van Hoof of Liske Van Dam meer. Ook gene Witte, Fiktrine,
Kop van Krevelkes of Faro meer. Alles weg voor een autoweg, een snelweg van Amsterdam naar Parijs. Waar we allemaal
gebruik van maken maar toch niet van houden wegens onafgebroken lawaai, verfoeilijke files en verstikkende stank als
je erover fietst. Vooruitgang heet dat.

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS – Kermis in Bos, we schrijven 20 juli 1975. Eén draaimolentje met bezorgde mama’s langs de kant, uitkijkend naar
kindjes die de flosj probeerden te pakken. En de papa’s? Die laafden zich lekker in Café ‘In ’t Spilt’ aan een Maes, Jupiler
of Ginder Ale, of werden kalm van een Palm. (cfr. de reclameborden).
RECHTS – Bye bye, gezellig cafeetje, omgetoverd tot een hedendaagse woning. Een ruime, afgesloten parkeerruimte,
brede biljartwaardige wegen, een zaak van auto-accessoires. Gelukkig rest er nog het (niet zichtbare) standbeeld van
Guske van ’t Sak, wereldbekende landloper in Bos.
Samenstelling en tekst: Alex Lauwens
Foto’s: Regionale Beeldbank Mechelen-Zemst (Vroeger); Jean Andries (Nu).
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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
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Spectaculaire hindernisbaan
op het water

HOFSTADE - Sport Vlaanderen Hofstade verhoogt haar waterbelevingsaanbod met bijkomende
attracties op de grote vijver. Die zijn aan de betonnen pier in de strandzone van het domein opgesteld door Ice Mountain Adventure Park.

Watersport-pret
”We brengen de ultieme waterbeleving voor jonge gezinnen, kinderen en
actieve sporters”, zegt zaakvoerder
Stephane Fievez. “Ons Aqua Park, met
avontuurlijke opblaasbare hindernisbaan, groeide in een mum van tijd uit
tot een van de populairste zomerattracties.”

Voor groot en klein
De attracties werden begin juni opengesteld voor het publiek. “Jong en oud
kunnen zich uitleven in het aquapark
met een avontuurlijke en opblaasbare
hindernisbaan op het water.
Een concept dat uitermate geschikt is
voor een dagje uit met het ganse gezin of de vriendengroep. Verder kan je
er terecht voor stand up paddle boar-

ding, wake boarding en waterskiën
met kabelbaan, zowel voor beginners
als voor gevorderden.

tracties uit in eigen beheer.

Avontuur

De toegang tot de attracties verloopt
via de draaipoort van de strandzone.
Voor de attracties kan je aparte
tickets kopen of een combiticket van
ongeveer 20 euro. Voor Zemstenaars
blijft de strandzone gratis. Voor de
waterattracties betaalt iedere deelnemer evenveel.

“Voor durvers en avonturiers is een
bezoekje aan de waterattracties de
uitgelezen kans om kennis te maken met deze bijzondere disciplines”,
geeft Fievez mee.
“De komst van het Aqua Park naar
ons domein is een mooie aanvulling
op ons aanbod”, zegt Bram Luyten,
domeinverantwoordelijke van Sport
Vlaanderen Hofstade. “Het zorgt ervoor dat we ons nog meer kunnen
profileren als sport- en waterdomein.”

Toegankelijkheid

Na het zomerseizoen worden de attracties weer weggehaald.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Het Aqua Park krijgt een vergunning
voor twee seizoenen en baat de at-

De waterbeleving in Sport Vlaanderen Hofstade wordt onder meer uitgebreid met een hindernisbaan.
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Sing Along met Gerd & Bert
HOFSTADE – Hun gitaren en versterkers stonden reeds in Aalst, Wachtebeke en Zemst-Laar. Ze
sierden de Beleuvenissen en hebben in een ver verleden nog twee generaties Chirojeugd Hofstade
gitaar leren spelen. Twee gitaren, twee versterkers, twee goed geöliede stemmen en veel muziekplezier. Hier zijn Gerd & Bert!
We worden plezierig ontvangen bij
Bert Devogeleer, welbekend in onze
gemeente. “We spelen al jaren bekende songs van de grote singer-songwriters”, steekt Bert van wal.
Bob Dylan, Johnny Cash, Tom Waits,
Gerry Rafferty: het hele ‘buskers
songbook’ kennen ze van binnen en
van buiten. “Maar we spelen ook een
breed repertoire Vlaamse kleinkunst,
zoals nummers van de betreurde Kris
de Bruyne, Johan Verminnen (nog
steeds alive and kicking), Cornelis
Vreeswijk en Boudewijn de Groot (die
net gestopt is met optredens).”
“So far, so good, zult u zeggen.”
Maar er is nieuws. “Tijdens onze optredens – nu alweer anderhalf jaar
geleden, in verre pre-corona tijden
– viel het ons op dat de mensen gewoon aan het meezingen waren.”
‘Waarom daar niet meer werk van
maken?’ dachten ze, en er een échte
Sing Along van maken? Voor wie het
concept nog niet kent (en hopelijk zijn
dat niet al te veel lezers!): je krijgt dan
bij het begin van het concert enkele
A4tjes met de teksten van de liedjes
die Gerd en Bert gaan spelen. Maar je
komt dan ook zelf aan de beurt. “Het
is wat anders dan zelf altijd de lead
vocal voor je rekening nemen”, voegt
Bert eraan toe, ”en soms moet je wel
eens herbeginnen”. Kortom: je zingt
deze keer ook uit volle borst mee met
beide heren.
“Het was maar om te oefenen”
En nu komt het: om dit concept wat
beter onder de knie te krijgen, gaan
Gerd en Bert enkele Meesterlijke Mee14

zingers oefenen in enkele
try-outs. Als
alles coronagewijs goed
gaat, zullen
er op zondag
1 augustus
en zondag 5
september
twee
tryouts plaatsGerd en Bert brengen ambiance
vinden in het
parochieEen enthousiaste Bert voegt eraan
zaaltje achter de kerk van Hofstade. toe dat het duo ook voor tuinfeest(Bij goed weer spelen ze natuurlijk jes graag het repertoire aanpast aan
buiten).
de behoeften. En dat bracht ons op
ideeën, maar die gaan we hier nog
“Mag je ook verzoekjes doen?”, vra- niet aan de grote klok hangen…
gen we nieuwsgierig.
“Zeker, maar we kunnen natuurlijk
Tekst: Filip Buekens,
niet alles gaan spelen. Op dit ogenblik
foto: Gerd en Bert
zijn we binnenskamers – eigenlijk: in
de garage van Bert – een groot aanPraktisch
tal zeer bekende meezingers aan het
- Deelnemen aan de 2 try-outs?
oefenen, en wie wil meedoen kan zelf
Schrijf je snel in op:
thuis al eens oefenen.”
b.devogeleer@telenet.be
met
Op de lijst staan Song Sung Blue van
naam en aantal personen.
Neil Diamond, Vilvoorde City (‘meer
- Wanneer?
bepaald in de Far West’) van Kris de
zondag 1 augustus en zondag 5
Bruyne, Knocking on Heavens Door
september om 10.30 uur.
van de grootmeester Bob Dylan,
- Waar?
Veronica van Cornelis Vreeswijk, en
Parochiezaal Hofstade (achter de
natuurlijk die grote meezinger van
kerk) bij goed weer buiten.
Noordkaap, ‘Ik hou van u’.
- Prijs?
Voor beide try-outs betaal je 5€
Als u déze liedjes nog niet kent, moet
(incl. verzamelmap met teksten).
u ook maar komen luisteren, want
zo’n Sing Along is altijd een eveneMeer info op
ment. Karaoke, maar dan écht live,
facebook.com/Gerd-Bert
met ziel gebracht.
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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'.

"Toevallige ontmoeting
met een hazelworm op de
zandweg in het Moorsbos."
Luk Rosschaert, Elewijt

"Kreeft gespot tijdens een wandeling
rond de vijver in Hofstade."

Pascale De Ron, Elewijt

"Een 'Zwartkop' gespot bij De Dorent."

Jean Berckmans, Eppegem
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50 jaar afscheid nemen
ZEMST - Uitvaartverzorging Janssens bestaat 50 jaar. Het familiebedrijf bouwde de schrijnwerkerij
uit tot een gewaardeerde begrafenisondernemer.
“Het begon met een
schrijnwerkerij”,
vertelt
Günter. “In 1935 kwamen
grootvader Frans Spruyt,
afkomstig uit Hombeek,
en zijn echtgenote Ida
Pateet, afkomstig uit
Leest, zich vestigen op de
Brusselsesteenweg 83 in
Zemst als schrijnwerker,
occasioneel kistenmaker
en kistendrager.”
In 1957 huwde dochter
Mariette Spruyt met Albert Janssens, afkomstig
uit Laar. Het echtpaar
bouwde vanaf 1968 de schrijnwerkerij/begrafenisonderneming verder uit
door de aankoop van een eigen lijkwagen en door een winkelruimte te
maken in de Schoolstraat 50 aan de
achterzijde van de schrijnwerkerij.
Omstreeks 1990 volgde een Funerarium aan de Leopoldstraat 34.

18

Toen vader Albert op pensioen ging,
werd eerst de schrijnwerkerij overgelaten aan zijn oudste zoon, en in 2001,
de begrafenisonderneming aan zoon
Günter, die zich in 1992 gevestigd had
in de woonst van de grootouders.

De naam veranderde naar Uitvaartverzorging Janssens en beide zaken
bevinden zich op de gekende locaties
in het centrum van Zemst.”
www.uitvaartverzorgingjanssens.net

Tekst en foto’s: Jean Andries

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

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

MAES-PILS JUPILER STELLA SAFIR WIJNEN LIKEUREN STERKE DRANKEN
geschenkartikelen
en bierkorven
op bestelling

Bierhandel
Drive-In

WILLY BECQ

INRIT: Brusselsesteenweg
UITRIT: Schoolstraat

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

LENTEPRIJZEN IN DE WINKEL EN OP
NAUWELAERTSENZOON.BE
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Hoe zit het?
ZEMST - Onze reporter Véronique wou afgelopen maand
graag opnieuw een ‘klapke’ doen met iemand op een zitbank
in Zemst. Dit bleek niet evident, want onder de brandende
junizon trof ze geen enkele zonne(bank)klopper aan.
Of toch...
Mijn engelengeduld geraakte stilaan
op, toen ik na toch wel een uurtje of
drie nog steeds niemand gevonden
had die met mij wou babbelen. Op het
allerlaatste moment, net toen ik het
bijna voor bekeken hield, zat ze daar…
mijn reddende engel! Ze had zich
neergevleid naast het prachtig kapelletje aan de Bosstraat in Zemst-Bos.
‘Fingers crossed’ dacht ik toen ik haar
aansprak. En het was meteen raak
met Nathalie Smet (39 jaar).
Wat brengt jou op deze bank,
Nathalie?
“Dit is mijn favoriet wegdroomplekje.
Ik woon iets verderop en wandel vaak
langs dit kapelletje. Er hangt hier een
bijzondere sfeer die mij aantrekt en
telkens weer inspireert. Ik kom hier
ook helemaal tot rust.”

Leid je een druk leven dan?
“De combinatie van mijn werk als medisch afgevaardigde en alleenstaande
ouder vind ik soms wel intensief. In
mijn vrije tijd volg ik ook nog graag
opleidingen rond zelfrealisatie en bewustzijnsverruiming, het is eigenlijk
meer een roeping. Mijn agenda staat
dus vol maar ik heb intussen wel geleerd om hierin vooral rekening te
houden met mijn eigen behoeften.”
Heb je dromen die je graag wil
waarmaken?
“Ja! ik ben gepassioneerd door de psyche van de mens. Mijn droom is om
meer ruimte te creëren om mensen
hierin te ondersteunen. Het gevoel
van vast te zitten, willen onthaasten,
een uitlaatklep nodig hebben. Eigenlijk een beetje wat wij hier nu aan het
doen zijn.”

Waar wacht je dan eigenlijk op?
“Als medisch afgevaardigde geloof ik
natuurlijk in de kracht van geneesmiddelen en cognitieve therapie, maar in
deze context is er vaak ook nood aan
alternatieve vormen van therapie die
ook op diepere bewustzijnslagen inwerken. Dit is ook waarom ik mij al
een tijdje verdiep in het energetisch
lichaamswerk.
Maar, ja… eigenlijk... Wat houdt mij in
hemelsnaam nog tegen? Misschien
durf ik de eerste stap niet te zetten…?
Sinds twee jaar woon ik samen met
mijn zoon Roel (10 jaar) in Zemst
-Bos. En nu ik dit allemaal uit de doeken doe voor heel Zemst, zal ik waarschijnlijk niet anders meer kunnen zeker?!” (Lacht)
Ik zie het bordje ‘Energetic healing’ al
zo boven je voordeur hangen, Nathalie!
Tekst en foto’s: Véronique Baudrez

Nathalie Smet geniet van de zon bij haar favoriet plekje kortbij huis.
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Petanqueclub Neos Zems
t is opnieuw gestart na
een jaar lang
inactiviteit. Een blij weerz
ien en de ballen ging dir
ect aan het
rollen. De sfeer zat er on
middellijk in.
Elke donderdag zijn zij pa
raat op de petanquebaan
aan de cultuurhal WIK. (KA)

Zomerbar Marna aan de Grimbergsesteenweg 125
opende op donderdag 3 juni en verwelkomt je tot eind
september van woensdag tot en met zondag. Nadine
en Marc presenteren dit jaar een aantal nieuwigheden: boven de tafels en stoelen voor de toog is er een
grote tent zodat zelfs bij een onverwachte regenbui
de bezoekers gezellig kunnen blijven zitten. De eerste dag was alleszins een groot succes. Leden van de
Zemstenaar waren uiteraard aanwezig.
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On d e r d e m e n
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aan het
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Tijdens het Pinksterweek
end is op het domein
rond het Rubenskasteel
in Zemst het startschot
gegeven voor het toeris
tisch seizoen. Het was
de eerste keer dat het Ru
benskasteel opengesteld werd voor het publi
ek.
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Traditioneel gezellig samenzijn van de Chiro aan het clublokaal in
Eppegem op zondagnamiddag. “Een foto in de Zemstenaar is altijd
leuk”, zegden de meisjes en jongens in koor.
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Foto: Jean Andries

Glad ijs
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Zaterdag is een gevaarlijke dag voor mannen. Een dag van glad ijs.
Als aan de ontbijttafel die befaamde zin wordt uitgesproken die exclusief voorbehouden is aan vrouwen ‘Ik heb
niets om aan te doen’, dan weet je als man dat je al je leuke plannen voor die dag mag opbergen. En dat je in de late
namiddag zal thuiskomen met krampen in je kuiten van al dat slenteren.
Als je moedig bent, kan je proberen om weerstand te bieden. Maar dat is meestal pro forma. Even later zit je in de
auto. Met je vrouw op haar troon naast je.
Op de parking van de winkel aangekomen, zie je meestal enkele mannelijke lotgenoten rondhangen. Zij hebben
geluk want zij moeten - of mogen - niet mee naar binnen. Andere mannen verkiezen om in hun auto te wachten.
Zij hebben stiekem de radiozender gewijzigd naar Nostalgie. Die oude discomuziek doet hen namelijk terugdenken
aan hun lenige dansmoves van toen ze jonger waren. En aan het succes dat ze daarmee hadden op de dansvloer.
Althans, zo maakt hun mannelijk brein hen wijs.
Maar persoonlijk ga ik altijd mee naar binnen. En ik aanvaard mijn nieuwe rol. Want eens je de winkel bent binnengestapt, wordt het rollenpatroon helemaal omgekeerd. De vrouw wordt nu de jager. En de man is gedegradeerd
tot een hulpje. Een schildknaap. Belast met het dragen van uitgekozen kleding, van haar mantel, haar sjaal en haar
handtas. Maar dat laatste weiger ik steeds kordaat. Ik heb haar gezegd dat ik dat wel wil doen als ik tachtig ben. Dan
kan het me niet meer schelen en wordt het zelfs schattig.
Er zit niets anders op dan haar gedwee te volgen tussen al die rekken met kleuren en vormen. Soms stopt ze even
en neemt ze iets vast en lijkt ze na te denken. Zeg dan niets. Je kent er toch niets van. Nadat je in haar kielzog alle
uithoeken van de winkel driemaal hebt gezien, kan het twee kanten uitgaan. Ofwel heb je pech en zegt ze ‘Kom, hier
is niks.’ Terwijl de boetiek letterlijk volgestouwd is met kleren. In dat geval ben je eraan voor de moeite. En speelt het
identieke scenario zich nog eens af in een andere winkel. Je stappenteller zal in het rood gaan.
Ofwel heb je geluk en kom je zwaarbeladen aan in de ruimte van de paskamers. Opgepast, dit is een kritische fase.
Als je hier iets verkeerd zegt, kan dit zware gevolgen hebben voor de rest van je weekend. Misschien zelfs van je
week. En wandel vooral niet rond want het goed dicht houden van het gordijntje is jouw grote verantwoordelijkheid.
Als ze na enkele minuten die uren lijken eindelijk uit het pashokje tevoorschijn komt, breekt het moment van de
waarheid aan. Wat je dan zeker niet mag doen, is alles goed en mooi vinden. Daarmee daal je alleen maar in haar
achting. Eén kledingstuk overdreven bewieroken, om te tonen dat je wel degelijk een mening hebt, is ook geen goed
idee. Dat werkt niet. Want je hebt geen mening. Met andere woorden, je bent altijd de klos.
Er is maar één manier om er heelhuids door te komen. Door de juiste woorden en de juiste toon te gebruiken. Dit
vergt veel oefening en ervaring. Bijvoorbeeld: “Ik vind dat kleedje te breed, het flatteert je lijn niet“. Je pokerface
oefenen, thuis voor de spiegel, helpt ook. Want als je ooit De Vraag Der Vragen krijgt (‘Ben ik hier niet te dik in?’), zal
je daarmee de schade kunnen beperken en ben je sneller buiten. En daar gaat het uiteindelijk toch om. Weg van dat
verdomde gladde ijs.

Alain Dierckx
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De terrasjes herleven
ZEMST - Vorige maand bezochten onze journalisten heel wat terrasjes. Ook deze maand hebben
ze naast het schrijven van artikels, de tijd genomen om de zomerse terrassen een bezoek te brengen.
We trachten overal langs te gaan en op deze manier iedereen een hart onder de riem te steken na een lange en moeilijke periode.
Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries,
Bart Coopman

Manege Verbrande Brug
Terrasje KCVV Elewijt

Café Richelieu, Eppegem

Bar Entrepot, Zemst
Café 't Schoonzicht (de Woit), Weerde

Café In den Prins, Elewijt

Restaurant Gasthofhoeve, Hofstfade
Ontmoetingscentrum Hofstade
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Brasserie Oud Sempst, Zemst
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Sporthal
Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60

Gulderij 9 - 1980 Weerde
Tel. 015/62 16 18 Fax 015/61 77 45
GSM 0475/869 163

gratis vergaderzaal

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

Humbeeksebaan 164 - 1980 Zemst - 015/61 20 56 - huyberechts-zoon@telenet.be
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Heb je tekentalent en humor?
Wij zoeken jou!
ZEMST – Al enkele jaren kon je als Zemstenaar – uiteraard sowieso een trouwe lezer van dit immer
opbeurend magazine – genieten van de tekeningen en cartoons van Rumo, onze legendarische
illustrator.
Helaas, hij neemt afscheid van ons,
en dus gaan we op zoek naar nieuw
talent. Niet dat we dat zelf niet in onze
geledingen zouden hebben natuurlijk,
we zijn, zoals u wel weet, nogal ijdele
mensen. Maar deze keer zetten we de
deur toch wagenwijd open voor nieuw
talent.

Talent gezocht
Helaas… U zult zich wel moeten bewijzen!
We zoeken de beste cartoonist van
Zemst, en dat wil zeggen dat je in dit
eigenste blad elke maand een leuke
tekening (eventueel met onderschrift)
produceert. Je hebt immers altijd inspiratie, en die kun je snel kwijt bij een
artikel, of gewoon een nieuw onderwerp, dat de Zemstenaar geïnteresseerd zal lezen.

Je kunt ook
met kleurtjes
werken, en je
tekeningen
zorgen altijd
voor
een lach bij
ons en bij
de 23.000
lezers van
dit
blad.
‘Zoveel?’
Jazeker! Je
talent zal uiteraard opgemerkt worden, en misschien zet het je ooit wel
op weg naar eeuwige roem!
“Wat brengt het op?”, horen we je zeggen? Ons eerlijk antwoord: een drankje, een zitje tijdens de redactievergadering, en that’s it. Maar er wordt bij

ons wel wat afgelachen natuurlijk, en
je bent altijd als eerste op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen in
onze gemeente.
“Hoe pak ik dit aan?” Heel simpel:
stuur ons enkele recente tekeningen
en illustraties die je talent in de verf
zetten. We zoeken geen grote schilderijen (die hangen we aan de muur),
maar ook geen postzegeltjes. En
verder vind je in het nummer van de
Zemstenaar dat je nu in handen hebt,
een hele hoop artikels waarvan de
lezers smullen. Maak bij één van die
artikels een leuke, vriendelijke, grappige, beklijvende, positieve cartoon.
En misschien word je wel onze nieuwe
huis-illustrator.
Scherp je potloden, haal de kleurenstift boven en aan de slag ermee!
Je probeersels kun je opsturen naar
info@dezemstenaar.com
Veel succes !

Tekst: Filip Buekens,

cartoons: Rumo
(archief de Zemstenaar)
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Skihut, vijfde leven of stille dood?
ZEMST - Het is nostalgie voor de Zemstenaren die graag eens buitenkomen. De “skihut” van Laar
- of was het nu van Bos of Eppegem ?- ligt al een tijdje onbestemd gestapeld (het gaat om vele
houten wanden en vloerpanelen) in een boerderijschuur. Krijgt de skihut een “vijfde leven” of wordt
ze stilaan ten grave gedragen?

Hoe het begon

Eppegem

De blokhut die ooit door de ‘skivrienden van Bos en Laar’ met eigen mankracht is gebouwd – we zeggen en
schrijven het jaar 2001 – spreekt alvast tot de verbeelding van de inwoners van Bos en de stamgasten van
Café Amadeus (dat binnenkort trouwens opnieuw de deuren opent): toen
Jos Bos † zijn café sloot in de winter
wilden een aantal klanten ambiance
blijven maken en beslisten toen om
een eigen ‘skihut’ te bouwen op de
parking. Menig glas gerstennat werd
er genuttigd!

In de tussentijd – we spreken van
2011 – diende de blokhut ook als een
alternatief café voor de bezoekers van
het Rubenshof te Eppegem tijdens de
verbouwingen door het toenmalige
gemeentebestuur.
Lieve tapte toen haast meer pintjes in
de hut dan in het eigen staminee.

Eerst zijn er nog wat maatregelen
nodig aangezien de brandweer en
de burgemeester de hut onverwacht
brandonveilig hebben bevonden tijdens een plaatsbezoek midden juni.
De Zemstenaar houdt de vinger aan
de pols.

Zemst-Laar
Jaren later vond de blokhut in de winter een vaste stek op de parking van
de parochiezaal van Laar, toen de
wielerclub het ‘sleipend derailleureke’
de hut openstelde, jaarlijks onder een
ander thema (zie foto’s), tussen kerst
en nieuwjaar.
Ook dat was een succes dat vele
moose-gangers avant la lettre (wie
zegt dat Laar geen trendsetter was?)
naar Laar leidde.
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orde komen, in augustus van start
kan gaan.

De hut is ondertussen letterlijk van
onder het stof gehaald. BV Proost,
eigenaar van de hoeveschuur aan
Schom nr. 8, haalde de hut naar het
Schom (aan de overkant van het
OCMW aan de Hoogstraat).
De hut kan daar hopelijk dienen als
uitvalsbasis voor de zomerbar van
VZW Hof van Beieren die, als alle
voorbereidingen en vergunningen in

Wordt dus zeker vervolgd.
Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Jean Andries,
Laura Shoevaers,
archief de Zemstenaar 2011
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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Klaar voor het nieuwe seizoen
ELEWIJT - KCVV Elewijt waardeert de jeugdwerking. Op zaterdag 29 mei vonden de laatste jeugdtrainingen plaats en dat liet de club niet zomaar voorbij gaan.
“Sinds oktober 2020 geven de jeugdtrainers elke week kosteloos training
en waren ze er steeds voor de kinderen. Dat verdient een bloemetje”,
vindt ook Evy Panneels. “Week na
week stonden zij op het veld, in weer
en wind om onze spelertjes een fijne
tijd te bezorgen. De club is het fantastisch team ontzettend dankbaar voor
hun vrije tijd, energie en enthousiasme. Hun inzet en passie waren geweldig. Verborgen talenten kwamen naar
boven en schitterden.”
“Volgend seizoen nemen we afscheid
van enkele trainers, sommigen zullen een nieuwe rol vervullen. Zo zal
Tom Bautmans de trainingen van de
jeugdkeepers voor zijn rekening nemen. Een bewuste keuze binnen onze
club die zal zorgen dat, naast onze
veldspelertjes, ook onze trainers optimaal voorbereid zijn voor een doorstroming. Enkele trainers zullen ook
van ploeg wisselen en ons jeugdteam
zal versterkt worden. De jeugdwer-

Een gezellig terrasje met bestuursleden, ouders en sympathisanten
maakten het jeugdfeestje volledig.

king kijkt ontzettend uit naar de start
van het nieuwe seizoen. We zijn er
klaar voor.”
“Gezien de huidige groei bij de
jeugd (mede dankzij de succesvolle
2021-editie van de kennismakingsdagen), zijn we nog op zoek naar een
trainer voor de U11 en U13. Kandidaten mogen steeds een mailtje sturen
naar jeugd@kcvvelewijt.be.”

KCVV Elewijt organiseert van maandag 19 tot en met 23 juli, telkens van
8 tot 17 uur een zomerstage voor
spelers van U6 tot U12.

Tekst en foto’s: Jean Andries

Trainersstaf in de bloemetjes: boven v.l.n.r. Vincent (U5 en U6), Nick (U11), Maarten (U10), Anthony (U9), David (U5 en
U6) en Stefan U12. Onder: Maarten (U8), Victor (U7), Louie (U13), Johan (U15) en Kevin (U17), vergezeld door leden
van het bestuur: Werner, Guido, Eric en een fiere voorzitter Rudy Bautmans.
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Metaal- en inoxbewerking
Industrieterrein
Hoge Buizen 47 - 1980 Eppegem
Tel. 02 758 80 60
info@amsnv.be - www.amsnv.be
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+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn
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Warme winter op komst
ZEMST - ‘Half Christmas’ is nog maar net gevierd op 25 juni, en wij komen al met groot nieuws uit
kerstland. Deze winter stampen Zemst for Life en Zemst Leeft (bekend van de Facebookgroep én
onder andere de kerstmarkt) een gezamenlijk project uit de grond op Zemstse bodem.
De Kerstmarkt (Zemst Leeft) en Zemst
for Life zijn twee gekende en geliefde
evenementen in de gemeente.
De twee organisaties slaan de handen
nu in elkaar om één groot winterevenement te organiseren van en voor
Zemstenaars.

Kerstmarkt
Zemst Leeft zal zoals vanouds een
supergezellige kerstmarkt op poten
zetten aan de Melkerij met standen
voor lokale en minder lokale handelaars en verenigingen.

Voor het goede doel
Ook Zemst for Life keert terug naar
haar Heimat aan de Melkerij. Zij zamelen opnieuw geld in voor goede
doelen, maken radio en zorgen voor
ambiance op het feestterrein.
“We kijken samen uit naar een gezellig, warm en groots feestweekend”,
aldus de organisatoren. “We geloven
dat we met alle partners samen een

uniek evenement kunnen creëren in
Zemst. Na een kille winter op afstand
vorig jaar, zullen wij inzetten op verbinding en feest. Het feest van Zemst
for Life met de ambiance en gezelligheid van de kerstmarkt, dat kan alleen
maar vonken geven.”

Waar en wanneer
Het feestterrein zal zich dus op de
parking van de Melkerij bevinden en
je kan er plezier en vertier verwachten
op 16, 17 en 18 december.
Reserveer dat weekend alvast in je
agenda.
Wat je kan verwachten, lossen de organisatoren de komende maanden
stukje bij beetje. U leest het natuurlijk
in dit magazine, of op de social media
van beide organisaties.
De plannen voor dit winterevenement
krijgen momenteel volop vorm. Zit je
zelf met bruisende ideeën, wil je meewerken of wil je sponsoren? Richt je
dan tot info@zemstforlife.be of info@
zemstleeft.be.
Tekst: Laura Schoevaers,
foto’s: Zemst for Life en Zemst Leeft
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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

Openingsuren:
Maandag: Gesloten
Di-Woe-Do: 17u00 - 22u00
Za: 17u00 - 01u00
Zo: 12u00 - 23u00
Wij wensen u een zonnige zomer toe.
Team Mie van Bart

Mie van Bart - Stationsplein 1 - Weerde 1982
Reserveren kan via www.mievanbart.be of telefonisch op 0493/37.80.89
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Onder de fietsers
ZEMST – Waar men rijdt langs Zemstse wegen, komt men alle types van
fietsers tegen. Fietsersbond Zemst verzamelde enkele getuigenissen van
Zemstenaren onderweg met verschillende soorten fietsen. Samen met de
‘Fijn-dat-je-fietst’ krijtactie rond alle scholen in de gemeente in maart en de
applausactie op de F1 in juni, wil de Fietsersbond alle fietsers aanmoedigen om zo verder te doen.

Paulien en Ben op pad over de Wittloofroute. Gewoon omdat het
leuk is. Met kindjes Janne en Toon knus en droog in de bakfiets.

Stijn: “Tijdens het fietsen test ik mijn
limieten.”

De Tito’s van Eppegem hebben een mooie
fietstocht achter de rug en zijn toe aan
verfrissende waterspelletjes.

Kimberly: Fietsen is even alles
loslaten en genieten!

Met de Blue Bike kan Femke Lootens vlot haar
zemstse vrienden bezoeken, bij haar ouders
gaan slapen en de volgende dag in Mechelen de
trein terug naar Gent nemen.

Kenzie: Ik fiets door het leven omdat
het elke keer opnieuw een beetje
méér ontdekken is.

De Bizobike elektrische plooifietsen zijn handig om mee te nemen
in de auto maar vandaag fietsen Christa en Erwin uit Weerde in de
buurt. Na een bezoek in Peutie zijn ze nog even aan het genieten van
de bloemenweide langs de Zenne in Eppegem.

Tekst en foto’s: Fietsersbond Zemst
(Chris De Laet, Els Anthonissen, Jean-Pierre Lenaerts).
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ADVIES • VERKOOP •
• PLAATSING •
• Machine verhuur •

PROJECTS

Johan Mahieu

SCHILDER&
RENOVATIEWERKEN

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

info@msprojects.be

20

0479 59 51 32 •
• 02 25112 00

5630 MJ Projects reclame 139x90 15-10-2019 kopie.indd 1

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

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

16/10/19 12:15

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47
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Kinderen feesten met Annelies
ZEMST – De huwelijks- en eventsector heeft eventjes plat gelegen, maar begint nu stilletjes aan
weer te draaien. Het ideale moment dus voor Annelies Croes om met KidsBonus te starten. Samen
met haar team zorgt ze met veel enthousiasme en creativiteit voor de kindjes tijdens een huwelijk,
pretty little party of verjaardagsfeestje.
Hoe kwam je op het idee om met
KidsBonus te starten?
“Eigenlijk is het een combinatie van
drie factoren. Ik sta al 20 jaar in het
onderwijs. Ik wissel tussen een derde
kleuterklas en zesde leerjaar, dus met
kindjes omgaan zit echt wel in m’n
bloed. Ik ben ook al dertien jaar actief
in de evenementensector en daar heb
ik gemerkt dat er niet altijd rekening
wordt gehouden met de kinderen tijdens een feest of evenement. En tenslotte is het mijn ervaring als mama
van twee die de puzzel compleet
maakt. Tijdens een feest of huwelijk wil ik ook wel eens graag op m’n
gemakje een babbeltje kunnen doen,
zonder steeds te moeten letten op de
kindjes.”
En dan plots was er KidsBonus?
“Zeker en vast niet. Ik heb best wel
wat papieren volgeschreven en er
bolletjes kladpapier van gemaakt. Er
zijn heel wat telefoontjes geweest
met Nederlandse collega’s (waar dit
concept trouwens heel populair is).
Ik contacteerde wedding planners in
België, en die zagen dit totaalconcept
helemaal zitten. Ook mijn marktonderzoek heb ik grondig voorbereid,
alvorens ik op 1 mei m’n project officieel kon voorstellen. En het was
meteen een succes. Ik was een beetje
overdonderd van het aantal websitebezoekers. Op dag 3 zat ik aan 1.500
bezoekers en flink wat mailtjes van
geïnteresseerden.”
Hoe ziet een dagje KidsBonus eruit?
“Enerzijds zijn er de thematische verjaardagsfeestjes voor kindjes tussen
4 en 12 jaar . We hebben al verschil44

lende thema’s in ons aanbod, zoals
superhelden en Lego maar een tienerwelness namiddag kan ook.
Tot 14 kindjes sta ik er alleen voor.
Zijn er meer kinderen, dan neem
ik een collega mee. Ik kan rekenen
op een team met heel professionele mensen die ik al lang ken van m’n
werk tijdens de evenementen.’’

vaak zijn de kindjes het laatste waar
mensen aan denken. Locatie, kleed en
catering liggen allemaal al heel lang
vast, maar de kindjes, dat ‘vergeten’
koppels wel eens.
Ik probeer de ouders en genodigden
te ontzorgen. We hebben een heel
uitgebreid aanbod aan spelletjes,
knutselactiviteiten en XL-spelen voor
buiten. Daarnaast zijn er de creatieve
knutselkampjes, die ik heel graag wil
organiseren.
Samen met de gemeente zoek ik naar
de perfecte locatie.’’
Het ziet er me wel een drukke bezigheid uit?
“Ik ben natuurlijk al even bezig met de
voorbereidingen hé. Zo maakte ik een
OXO spel, Jenga blokken, een mega
Domino en Vier op een rij. Alles aankopen zou duur zijn en het is wel leuk
om hier mee bezig te zijn. Beetje bij
beetje zorgen we dus voor een uitgebreid speelaanbod.

Annelies ziet haar droom werkelijkheid
worden.

“Ook bij de trouw- en of familiefeesten, stem ik eerst op voorhand af met
de koppels hoe zij het zien. Tijdens
ons bonusgesprek overlopen we het
feest en wat ze verwachten van mij.
Dit kan gaan van enkel de ceremonie
tot met de kindjes aan tafel eten. Heel

Ik vind het fijn dat het allemaal tot
een leerrijke ervaring leidt. Gelukkig
is plannen en organiseren iets wat ik
heel graag doe. Het is altijd een droom
geweest om voor mezelf te werken,
en nu is het perfecte moment aangebroken. Bovendien zie ik het helemaal
zitten, dus we zien wel hoe het loopt.

Meer info: www.kidsbonus.be

s
Tekst en foto: Sofie De Win

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

Transport De Laet, middelmaat van formaat
maar voor onze klanten steeds paraat!
Tervuursesteenweg 668, 1982 Elewijt
www.transportdelaet.com
45

De hond is uitgelezen
Dit is het dan, het allerlaatste leeshondartikel. Zoals aangekondigd in de
vorige editie, houdt de leeshond het
voor bekeken.

De winnaar is...
Nog eenmaal mochten we een gelukkige winnaar een prijs overhandigen, en die eer ging naar Renilde Van
Loock. Renilde nam doorheen de jaren
heel regelmatig deel aan de leeshondwedstrijd, dus het lot moet het voorbestemd hebben dat zij onze laatste
winnaar zou zijn.

Levensgenieter
Renilde is geboren en getogen in Elewijt. Later verhuisde ze naar Weerde,
waar ze nu nog steeds woont. Renilde
was verpleegster in hart en nieren en
nu ze met pensioen is, geniet ze van
haar tuin en van de twee kleinkinderen.
De leeshond had goed zijn best gedaan voor deze laatste keer. Hij had
zich twee keer heel uitgekiend verstopt, maar vergat ook niet te genieten
van het leven. Op pagina 23 op de foto
rechts onderaan probeerde hij een terrasje uit en op pagina 32 zag je hem
pootje baden aan Hofstade Plage.

Hoe het begon
Nu mag onze leeshond op welverdiend
verlof. De wedstrijd liep zes jaar, sinds
mei 2015. Het was een idee van ons
redactielid Kristel Vanden Wyngaerd †.
De eerste 24 winnaars werden door
haar gefeliciteerd. Daarna mocht ondergetekende haar onschuldige hand
nog 45 keer bovenhalen. 69 winnaars
in totaal en 69 nummers waarin onze
cartoonist Rumo de leeshond verstopte.
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Reis rond Zemst
Als reporter van de leeshond kwam je
in alle deelgemeenten en zocht je de
kleinste straatjes van onze gemeente
op.

Deelnemers
Onze
hondstrouwe
deelnemers
stuurden elke maand leuke, warme en grappige mailtjes. Waarvoor
dank. Ze konden niet allemaal beantwoord worden, maar we hebben ze
stuk voor stuk met plezier gelezen.
Het zullen vooral de fijne babbels, de
warme ontvangsten en jullie verhalen
zijn die ons bijblijven.
Wil dat zeggen dat je niets meer kan
winnen bij de Zemstenaar? Toch wel!

We lanceren een zomerwedstrijd. Je
leest er alles over op pagina 3 van
deze editie.
Tot snuffels!
Tekst en foto: LS.
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www.stefoptiekzemst.be
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tel. 015/61.65.80

Brusselsesteenweg 108

