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Hoi beste Zemstenaar,
Nieuwe uitdagingen, in ‘t diepe springen? Voor mij helemaal te
gek. Daarom neem ik het ook met veel plezier over van Marijke.
Eventjes voorstellen misschien? Ik ben Sofie, mama van 2
dochtertjes, plusmama, vriendin van Nico, Eppegemenaar en
vanaf nu dus ook hoofdredacteur. Helemaal verslingerd aan
Eppegem, chirochick en oudercomité lid. Altijd te vinden voor
een gin-tonic, babbeltjes en een feestje.
De eerste keer, altijd een beetje spannend hé. Maar ik ben super
trots op het magazine dat je nu in handen hebt. En ook vooral
blij dat het leven eindelijk weer wat herneemt. Zo organiseren ze
in Weerde opnieuw de Bierfeesten. En opende in Eppegem een
nieuwe warme bakker. Ideaal dus voor een taartje of koffiekoeken op zondagochtend.
Foto: Studio Felix

Herinner je gisteren, droom over morgen, geniet vandaag.
Neem een tasje koffie of thee, nestel je in de zetel en veel leesplezier.
Liefs,
Sofie

Winnaar gratis overnachting Aquarand
De gratis overnachting in de B&B Aquarand
werd gewonnen door Hilde Van Renterghem
uit Elewijt.
Proficiat Hilde! In de volgende editie van de
Zemstenaar zullen we een foto publiceren van
de overhandiging van de cadeaubon.
Aan de andere deelnemers van de wedstrijd:
volgende keer meer geluk!

facebook.com/dezemstenaar

dezemstenaar.com

instagram.com/dezemstenaar

info@dezemstenaar.com
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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

DE NIEUWE MAALDER
TERVUURSESTEENWEG 170
1981 HOFSTADE
Tel. 015/61 16 88

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

Open van 9 tot 12u en van 13 tot 18u30
Gesloten op maandag,
zondag en feestdagen

Bart Coopman
Advocaat

0479/66.46.66
bco@dvp-law.com

Sporthal
Zemst-centrum
Schoolstraat 13
1980 Zemst
Tel. 047 3 / 62 34 60
gratis vergaderzaal
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Opnieuw ovenvers brood
EPPEGEM - Op maandagochtend 11 oktober kon je opnieuw de heerlijke geur van vers brood
waarnemen in centrum Eppegem. De voormalige zaak van bakkerij Perremans werd nieuw leven
ingeblazen door het koppel Kim Maertens (39) en Kenny Borghs (36) uit Putte. Bakkerij Kim opent
de deuren!
Enkele maanden geleden werden
Kim en Kenny samen met dochter
Charlotte (10) op slag verliefd op de
charmante bakkerszaak in hartje Eppegem. Ze namen hun intrek in het
appartement boven de zaak en staken de handen uit de mouwen om zo
snel mogelijk te openen.

hij ook de keuken van restaurant Kiliaan in Duffel.
Een bevriende bakker,
Omar, staat hem dagelijks
bij en leert hem de knepen
van het vak. Kim staat in
de zaak en is het uithangbord van de bakkerij.

Kim: “De tijd was gekomen om te investeren in een eigen woning. Mijn
man voelde meer iets voor een eigendom met een zaak. Tijdens de lockdown drong zich al snel de gedachte
op dat we een zaak wilden starten die
de overheid niet onmiddellijk zou sluiten. Een bakkerij als deze was dan ook
ideaal.”

Kim: “Het voelt absoluut
niet aan als werken. Ik ben
dan ook sowieso vroeg
wakker. Mijn allereerste
weekendjob was trouwens
in een bakkerij. De cirkel is
dus rond. We voelen ons
bovenal heel erg welkom
in het dorp. Iedereen is
super vriendelijk. De inwoners van Eppegem hadden
duidelijk nood aan een
bakker.”

Plezant werken
Kenny startte als ober in de horeca,
maar schoolde zich al snel om tot kok.
Momenteel is hij volop bezig aan zijn
bakkersopleiding. Daarnaast bestuurt

Het deurbelletje verraadt dat het erg
druk is in de zaak. Naast Omar krijgen
Kim en Kenny gelukkig nog
hulp van een winkelbediende en van twee studenten
tijdens het weekend. Dochter
Charlotte draagt eveneens
haar steentje bij. Zij helpt mee
de leveringen aannemen.

Toekomstplannen

Aan zoetigheden geen gebrek.

Momenteel zijn ze nog een
beetje zoekende wat het
aanbod betreft. Kim: “Het is
nog niet duidelijk of de klanten meer interesse hebben
in bijvoorbeeld een speciaal
brood of eerder in zoetighe-

Kim en Charlotte voelen
zich welkom in het dorp.

den. Binnenkort starten we dan ook
met een enquête waarmee de klanten
hun wensen kenbaar kunnen maken.
Op termijn zouden we alvast graag
starten met ontbijtmanden, bereide
gerechten, beleg en eventueel een
leveringsronde. Heel veel plannen,
maar vooral heel veel zin!”
Bakkerij Kim is dagelijks open vanaf
6.30 uur. ’s Woensdags is de zaak gesloten.

Tekst: Kim Willems,
foto’s: Jean Andries
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Unieke tentoonstelling
ZEMST - Heemkring de Semse organiseert van 11 tot 14
november 2021 de tentoonstelling ‘Zemst in WO II’.

Leven onder de bezetting?
Dit is niet zomaar een tentoonstelling
over het verloop van de gebeurtenissen. Met getuigenissen en fotomateriaal wordt het leven in onze dorpen
doorheen alle aspecten van deze oorlog geschetst.
Het leert je hoe onze (groot)ouders
aankeken tegen de mobilisatie. Hoe
zij omgingen met het collectieve wantrouwen dat de verhalen over de vijfde colonne losweekte.
Hoe er bij het begin van de vijandelijkheden paniek ontstond die leidde tot
een massale vlucht.
Echte gevechten hebben er in onze
regio niet plaatsgevonden, maar toch
vielen er een aantal slachtoffers, zowel door vriendschappelijk vuur als,
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bij het einde van de oorlog, door de
inslagen van de gevreesde V1- en
V2-raketten.
Het leven onder de bezetting heeft
een aantal dorpsgenoten aangezet
tot heroïsche verzetsdaden, soms
met het verlies van het eigen leven tot
gevolg. Anderen meenden door collaboratie een politiek of economisch
voordeel te bereiken.
Rantsoenering, verplichte tewerkstelling en krijgsgevangenschap hadden invloed op het moreel, maar de
Zemstse bevolking kon zich optrekken aan de talrijke culturele en andere
feestelijkheden die lokaal werden opgezet.
De bevrijding weekte ook hier heel
wat emoties los.

Deze unieke tentoonstelling, die mede
wordt georganiseerd met ‘De vrienden van de militaire begraafplaats’,
kan worden bezocht in de lokalen van
de Heemkring ‘de Semse’ van 11 tot
14 november 2021, telkens van 14u
tot 18u.
Ook de andere permanente tentoonstellingen kunnen worden bezocht en
nakaarten kan bij een drankje in de
Staminee.
De Staminee is opnieuw elke maandag- en dinsdagavond geopend vanaf
19u.

Tekst en foto: Heemkring de Semse
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Zemst zien, vroeger en nu
WEERDE – Op onze fototocht doorheen Groot-Zemst belanden we deze maand weer in Weerde.
Via het rijke archief van de Beeldbank zien we het Weerde van toen. Door de lens van onze eeuwig
jonge huisfotograaf Jean vergelijken we het beeld van vroeger met nu.

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS – De Dorpsstraat ten tijde van het Interbellum. Links het oude schoolgebouw. Rechts de oude kerkhofmuur en
het oorlogsmonument. Zoals in (bijna) elke deelgemeente (in Laar niet) staat er bij de kerk een monument ter ere van
de gesneuvelden van ‘Den Grooten Oorlog”, met dank aan Mejuffer Orianne (Jeanne Caroline Charlotte Orianne), die met
haar ‘Oeuvre pour l’Exhumation et Identification des Soldats Belges” de gesneuvelde soldaten op passende wijze eer
betoonde. Meer info hierover leest u in de uitgave ‘Zemstenaars in de Grooten Oorlog’ van Heemkundige Kring de Semse
– Bijdrage van Axel Nees).
RECHTS – De vergelijking met het heden behoeft weinig commentaar. Dankzij het kenmerkende hoekhuis met plat dak
(nu een officina of apotheek in standaardtaal) op het kruispunt van de Dorpsstraat met de Vredelaan/Ketelstraat kunnen
we ons perfect oriënteren na een bezoek aan Café Schoonzicht en/of de kerk (al zal de volgorde wellicht verschillen). Het
monument werd verplaatst, maar het deurp va Weit blijft herkenbaar, ook na de split door de Robert Schumanlaan.

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS – Deze statige woning sierde tot 1981 de hoek van de Damstraat met de Heidestraat (schuin tegenover het tankstation).
RECHTS – De immer aangroeiende bevolking van onze centraal gelegen gemeente toont ook hier haar noodzakelijke
gevolgen. Een modern appartementsblok is in de plaats gekomen.
Samenstelling en tekst: Alex Lauwens
Foto’s: Regionale Beeldbank Mechelen-Zemst (Vroeger); Jean Andries (Nu).
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Kanjer van een kerstdorp
ZEMST - Ho ho ho! Allerheiligen is nog maar net voorbij en we dromen al van de komende feestdagen. Van zodra de Sint het land uit is, halen we alle gezellige kerstversiering boven om in Zemst
het warmste kerstdorp van het land te bouwen!

Een echt kerstdorp
Alle deelgemeenten, verschillende
verenigingen en het gemeentebestuur slaan de handen in elkaar: de
kerstsfeer zal in Zemst welig fonkelen. In december wordt een kerstdorp opgetrokken aan de Melkerij.
Wat mag je daar verwachten? Een
kerstmarkt, optredens, een radiostudio voor het goede doel en superveel
animatie. Wie zit daarachter, vraag je
je af? Zemst Leeft en Zemst For Life
natuurlijk!

Beleef
Het kerstdorp aan de Melkerij zal
twee weekends te bezoeken zijn. Op
11 december kan je er gaan kuieren
op de kerstmarkt, waar Zemstse verenigingen je in de kerstsfeer brengen
met hapjes en drankjes om hun kas te
spijzen.
Een week later, van donderdag 16
december tot zaterdag 18 december,
breidt het kerstdorp uit met de radiostudio van Zemst For Life, die geld
inzamelt voor acht goede doelen uit
alle deelgemeenten van Zemst. Re-
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serveer een tafel op
het afterwork-event
en win een professionele pokerset van
Crazzle Casino, kom
een dag later dansen
met de Zemstse senioren of schrijf je in
voor de fakkeltocht.
Je kan ook brunchen
in het kerstdorp, een
yogasessie volgen
tussen de kersthutten, deelnemen aan
de kindernamiddag of komen shaken
op de G-party. De ambiance wordt
verzorgd door de radiostudio, waar je
je favoriete nummer kan aanvragen,
en een goed gevuld programma van
Zemstse groepen en dj’s.

Steun
Een bezoek aan het kerstdorp zal niet
alleen gezellig zijn, je steunt er ook
lokale verenigingen mee en acht goede doelen met een stevige link met
Zemst. Voor de vierde keer bundelt
Zemst For Life acties van Zemstenaars voor het goede doel. Ze roepen
iedereen op om een actie te organiseren voor de
goede doelen
waar
Zemstenaars voor
gestemd
hebben. Wil
jij een actie
organiseren? Je kan
je registreren of info
Ambiance verzekerd
vragen op

Gezellige drukte gegarandeerd.

www.zemstforlife.be.
Informatie
over de kerstmarkt kan je vinden op
Facebook, in de groep Zemst Leeft of
via het evenement ‘Kerstdorp Zemst
2021’.

Geniet
Je zal dus extra lang kunnen genieten
van de kerstsfeer in Zemst dit jaar. Er
is maar liefst drie dagen kerstmarkt,
en twee prachtige evenementen
slaan nu de handen in elkaar voor dit
grootse project met de steun van het
gemeentebestuur. Het zal de moeite
zijn om twee keer langs te komen,
want een groot deel van de standhouders van de kerstmarkt wisselen
tussen beide weekends. Het kerstdorp zelf vindt zichzelf ook uit op de
tijdspanne van één week. Dat is weer
iets om heel hard naar uit te kijken!

Tekst: Laura Schoevaers en
Lennert Vedts,
foto’s: Kato Reynaert

b.v.b.a. ALGEMENE BOUWWERKEN

CASTEELS

Beekstraat 85 - 1980 Eppegem

Tel. 015 61 17 80 - GSM 0475 29 02 47

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

ADVIES • VERKOOP •
• PLAATSING •
• Machine verhuur •

PROJECTS

Johan Mahieu

SCHILDER&
RENOVATIEWERKEN

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren

20

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

info@msprojects.be

0479 59 51 32 •
• 02 25112 00
16/10/19 12:15
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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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Een historische boomgaard
ZEMST-LAAR - Voor Marnik Delmotte uit Zemst-Laar waren oude appel- en perensoorten een
boeiend studieobject. In 2015 kreeg hij de prijs voor de mooiste boom van Zemst met een zelf
opgekweekte appelboom die de hele zijgevel van zijn gerestaureerde hoeve inpalmde. Twee jaar
geleden overleed Marnik, maar zijn zoon Jeroen Delmotte en neef Dieter Dewitte zetten zijn zoektocht verder in de vzw POMKO. Uit pure passie maar ook als eerbetoon aan hun vader en nonkel.
“Mijn ouders woonden in de hoeve
in het Bos van Aa, het oude boerderijtje van ex- landbouwer en schepen
Jan van Dyck (+).Daar hoorde een lap
grond bij die Marnik beplantte met
oude appel- en perensoorten, redelijk
uniek in hun soort. Twee jaar geleden
is mijn papa overleden. Ik heb de hoeve aangekocht om er te wonen met
mijn gezin en mijn mama, en om van
daaruit ook de boomgaard als een
beleving aan te bieden aan de omgeving. Dat doe ik samen met mijn neef
Dieter want mét de hoeve hebben we
ook de passie meegekregen.”
Marnik is hun inspirator en overal aanwezig. Zijn as werd in de hoogstamboomgaard uitgestrooid.

Historisch erfgoed
Jeroen en Dieter hebben samen het
bedrijfje POMKO (Het Pomologisch
Kollektief) opgestart, met als doel
oude boomgaarden en de smaken
van weleer een nieuw leven in te bla-

zen. Ze doen dat voorlopig
als hobby maar het is de bedoeling dat het op korte termijn rendabel wordt en ook
een sociale invulling krijgt.
Ze hebben al 700 soorten
gedetermineerd.
POMKO
legt de focus op beleving in
de boomgaard met het aanbieden van appels en peren,
sappen, rondleidingen en
cursussen. Ook determinatie
van oude soorten en verder
Marnik met een pallet aan kleurrijke appels
kweek en aanplant van jonOok in Zemst willen Jeroen en Diege boompjes en onderhoud
ter graag hun doelen waarmaken.
plus advies staan op hun planning.
“Daarvoor zijn we op zoek naar percelen van minimum een halve hectaDieter is de man van de actie. ”Ik ben
re om te beplanten. Daarnaast willen
zowat ‘den atelier’, de man van het
we ook graag in contact komen met
veld om te snoeien, enten, oculeren
Zemstenaars die oude appel- en/of
en zelf onderzoek te doen. We hebperenbomen in hun tuin hebben. We
ben 1300 boompjes in opkweek maar
willen ze determineren en op basis
het doel is een mini-kwekerij op te
van enten nieuwe bomen opkweken.
zetten, om het verhaal van A tot Z uit
Op die manier gaan de soorten niet
te schrijven in eigen beheer. We foverloren.”
cussen op de particuliere boomgaarden van weleer en willen ze
Wie eigenaar is van een oude perenlaten herleven.“
of appelboom kan POMKO een seintje geven voor de oude boom in het
Ook in Zemst
Het doelpubliek van bele- haardvuur terecht komt. Contact via
ving zijn particulieren, or- Jeroen Delmotte info@pomko.be of
ganisaties en gemeenten. 0486/51.12.10.
Voor de kweek, aanplant
en onderhoud richten ze
zich vooral op verenigingen
van bio-boeren, steden en
gemeenten, kasteelheren,
kloosters, OCMW,..

Tekst en foto’s:
Juliaan Deleebeeck

Jeroen en Dieter in de hoogstamboomgaard
van Marnik in Laar
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Kommerkwel, griezelig goed!
ELEWIJT - “Als je iets graag doet, loont het de moeite om daar tijd in te steken.” We horen het Petra
van San graag vertellen. Al van kleins af aan was ze gebeten door de vertelmicrobe, en ze durfde
tijd te nemen voor die passie. Het resultaat? Een jeugdboek, een avontuur, een kunstwerkje: ‘Kommerkwel’.

Er was eens...
Petra Van San schreef graag, dat
wist ze al als kind. “Ik hield van verhalen vertellen en van schrijven. Veel
mensen zullen het herkennen: alles
verdwijnt rond me als ik daar mee
bezig ben.” Zo komt het dat er zich
meer dan 15 jaar geleden een zaadje
nestelde in haar hoofd, dat zou uitgroeien tot ‘Kommerkwel’. Toen ze
dat idee een dik jaar geleden weer
opnam, voelde ze het nog steeds. “Ik
wilde blijven schrijven, en ik wilde daar
tijd voor nemen. Dus ruilde ik 20 uur
per maand op het werk om voor 20
uur schrijftijd.” Petra schreef, schrapte
en herschreef, tot het tijd was om haar
projectje met de wereld te delen. Een
vriend tekende de cover, een andere
vriend hielp met de redactie, en Petra
doopte haar boek ‘Kommerkwel’.

Kommerkwel
Het boek sluit aan bij lezers vanaf 1011 jaar die graag lezen. Het is een stevig verhaal met veel avontuur en een
beetje humor. Het gaat over Jasper,
die bij zijn tante, zijn oom en hun verschrikkelijke tweeling Trudy en Ruby
woont in het boosaardige Kommerk-

De cover van ‘Kommerkwel’ werd
getekend door een vriend van Petra.
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wel. Jasper voelt dat er iets niet klopt,
en één ontmoeting zet zijn wereld op
zijn kop en onthult geheimen die hij
nooit voor mogelijk had gehouden.
Jasper zal alles moeten riskeren om
zijn echte thuis te vinden, maar kan hij
ontsnappen uit de Duisternis?
Petra: “Op het eerste zicht staat zo’n
verhaal ver van je bed, maar ik merk
ook dat ik er toch veel van mezelf in
stopte: reisherinneringen, twijfels, gevoelens… Er zit zelfs een stukje Elewijt
in het boek: de Elewijtse Villa Edelweiss maakt haar opwachting.”

De wereld in
Petra stuurde haar verhaal in juni de
wereld in: “Je werkt daar zo lang aan,
en dan komt de goesting er dat je project een publiek moet hebben. In het
begin deel je het met je kleine kring,
en na positieve reacties liet ik het
zelf drukken in kleine oplage. Ik koos
er bewust voor om nog niet met een
uitgeverij te werken: dit is mijn ding, ik
wilde het uitgeven zoals ik het gecreëerd had. Het was zo tof om daar zelf
voor te gaan.”
Na al die uren alleen werken, schrijven, schrappen en weer verder schrijven, was het best spannend om
‘Kommerkwel’ met de buitenwereld
te delen. Hoe dat ging? De allereerste lezer vroeg meteen een vervolg,
aan haar is het boek opgedragen.
Een meisje dat het boek had gelezen
kwam aanbellen met een handgeschreven recensietje. “Het kleinschalige is leuk,” zegt Petra, “Het moet niet
groot zijn om er supergelukkig van te

Petra Van San schreef een kinderboek.

worden. Mijn sprong in het diepe is nu
al geslaagd.”

Benieuwd?
Ben jij ongeveer 11 jaar en ben je benieuwd naar Kommerkwel? Je kan het
boek bestellen via de website http://
levenskunst.blog/kommerkwel. Petra
levert het dan zelf binnen Zemst.
Of je kan je kans wagen om het boek
te winnen! De auteur geeft drie exemplaren weg. Wat moet je daarvoor
doen? Beantwoord deze prijsvraag:
‘Hoe lang zijn de ouders van het
hoofdpersonage Jasper al op wereldreis?’ Stuur je antwoord in een e-mail
naar info@dezemstenaar.com.
De winnaars worden volgende maand
bekend gemaakt. Tip: neem een kijkje
op de website van Kommerkwel voor
de oplossing.
Tekst: Laura Schoevaers,
foto’s: Petra Van San

+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

bvba
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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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Ria en Rudy, de beste buren
HOFSTADE - Ria en Rudy werden door hun buren tot ‘beste buurvrouw en buurman’ van de
Kriekelaarstraat uitgeroepen.
Ria & Rudy krijgen hun titel van beste buurman en buurvrouw niet zomaar. “Omdat ze altijd vriendelijk en
hulpvaardig zijn (bladeren en sneeuw
ruimen ook voor de buren hun deur.
Omdat ze zich inzetten voor het milieu (zwerfvuil opruimen).
Het contact met de mensen uit de
Kriekelaarstraat helpen bevorderen
door het jaarlijks organiseren van een
BBQ,
Ook voor de dieren zorgen ze heel
graag (paddenoverzet en de paardjes
helpen verzorgen) en in het verenigingsleven zijn ze heel actief.

Iedereen mag het weten dat wij
zo’n fijne buren hebben” zegt Katia
Depuydt.

De straat maakt het graag officieel.
Rudy en Ria krijgen dan ook een ‘beste buur certificaat’.
Tekst en foto : Jean Andries

Ria en Rudy, Katia en Rony, Diane en Hugo, Patti en Marc, Wim en Reintje, Bart, Gerard en
Geertrui, Michel en Hilde, Fons en Sarah, Jackie en Marc, Liliane, Viviane en Willem.
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ConForte zoekt slagwerkers (en
nog veel meer)
ZEMST – ‘Zet dat gejengel toch eens af en luister wat meer naar klassieke muziek’, denk ik soms
wanneer een auto voorbij rijdt die bijna ontploft van de rapmuziek. Wie van klassiek houdt, zal zeker al gehoord hebben van ConForte, het symfonisch orkest dat eind 2019 werd opgericht door een
groep bekwame amateurmuzikanten met als thuisbasis Zemst. Daarmee is het meteen het jongste
symfonieorkest van België.
Waar komt die vreemde naam vandaan, en waarom moeten die jongens
en meisjes met hun strijkers en blaaswerk dringend in de Zemstenaar komen? Eerst iets over de naam. ‘ConForte’ verwijst naar gezelligheid en
plezier in het Esperanto (komforte).
De Italiaanse muziekterm voor sterke
dynamiek ‘forte’, past dan weer bij de
energie die deze groep uitstraalt en
wil overbrengen op zijn publiek. De
naam kan eveneens verbonden worden met het Franse woord ‘conforter’,
wat ondersteunen/versterken betekent.

Passionele dirigent
Joris Verschueren (°1984) startte zijn
muzikale loopbaan aan de academie
van Buggenhout. Na zijn studies muzikale opvoeding aan de Hogeschool
Gent, behaalde hij het masterdiploma
zang aan het Koninklijk Conservatori-

um van Brussel. Hij is stichter en muzikaal leider van Camerata Productions vzw en dirigeerde in die context
verschillende musicalprojecten. Joris
leidde het ensemble BachWerk uit
Brussel in oratoria en passies van Johan Sebastian Bach. Ervaring zat dus.

Uitgebreid repertoire
In december 2019 bracht ConForte zijn eerste reeks kinderconcerten
‘The Snowman’ voor Villa Clementina tijdens de Warmste Week, waarbij
5.500 euro werd ingezameld. ConForte Symphonic wil in de toekomst
graag zijn steentje blijven bijdragen
aan het ondersteunen van goede
doelen. Zo spelen ze op 27 november
2021 een benefietconcert ten voordele van de bouw van nieuwe lokalen van Chiro Steenhuize. Op 14 mei
2022 staat een concert in de Melkerij
gepland. ConForte speelt zowel het

klassieke repertoire als de meer populaire muziek. John Williams’ muziek
voor Raiders of the Lost Ark kent u
ongetwijfeld, maar ook Strauss’ Fledermaus als Offenbach’s Orfeus in de
onderwereld staan op het programma.
Maar om dat allemaal gespeeld te
krijgen, moeten ze natuurlijk de nodige leden bij elkaar krijgen. Daarom de oproep: wie speelt contrabas,
trompet of is handig in slagwerk?
Geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen met Maarten Van den
Broeck, die de gegadigden graag zal
uitnodigen. Repetities vinden plaats
in de Waterleest in Eppegem, in principe elke donderdag.
Dit najaar starten ze ook met een
wenskaartenactie waarbij je met een
QR-code (je weet wel, die vierkante
mozaïekjes die je kunt scannen) je favoriete (kerst)muziek kunt downloaden. Houd hen in het oog!
Meer info: info@conforte.be & www.
conforte.be
Tickets voor het benefietconcert
kan je vinden op de website:
https://www.conforte.be/tickets/

Tekst: Filip Buekens,
foto: Conforte
Met ConForte heeft Zemst het jongste symfonieorkest van België.
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PASFOTO
KIDS - ID
REISPAS
Baby- ID
DOG-ID
CAT-ID

GRATIS digitale pasfoto’s
van uw baby of puppy*

PASFOTO - In de studio of bij u thuis
REISPAS - KIDS-ID voor de kleintjes en
óók de babytjes en pups zijn welkom
voor een pasfoto
PORTRET / FASHION
sociale media of verjaardag
ZWANGERSCHAP - NEWBORN
HUISDIEREN & pubs & kitten

REPORTAGE - actie & feest
HEADSHOT - BEDRIJFSfotografie

*gratis digitale foto bij aanmaak IDfoto -15€

Tervuursestwg 319
1981 HOFSTADE
www.fotolooks.be
0498 25.30.30

Metaal- en inoxbewerking
Industrieterrein
Hoge Buizen 47 - 1980 Eppegem
Tel. 02 758 80 60
info@amsnv.be - www.amsnv.be
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Gulderijstraat 10 - Zemst
TEL 015/62 76 27 - FAX 015/62 76 29
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Schumanlaan, startbaan of parklaan?

WEERDE - De Robert Schumanlaan tussen Weerde en Hofstade werd
in de jaren 70 van vorige eeuw aangelegd samen met de E19. De mobiliteitsvisie van toen was gericht op snelheid en doorstroming waardoor de inrichting lijkt op een autostrade met hoge verlichtingspalen,
brede rijbanen, een pechstrook, ruime bochten, verkeerslichten en voorsorteerstroken ook midden
in de kern van Weerde.
Is deze inrichting de reden dat je zelden
voetgangers ziet in Weerde? Fietsers
en voetgangers steken wel regelmatig
over ter hoogte van de Ketelveldweg,
de Galgenberg en de Kostervoetweg
met een schuldig en onveilig gevoel
want het is veiliger aan het zebrapad
van de lichten of van de Damstraat
t.h.v. de Hertenvoetweg.
Tussen 2014 en 2020 gebeurden op
de Robert Schumanlaan 18 ongevallen waarbij één dode te betreuren viel
bij een busongeval en voorts ook 17
gewonden.

Gevaarlijk oversteken
Is het geen hoog tijd om na 50 jaar
in de kern van Weerde deze startbaan naar de snelweg om te vormen
tot een fijne en veilige plaats voor de
Weerdenaars waar ze kunnen wandelen en fietsen naast het autoverkeer?
De 12 bomen aangeplant tussen de
verkeerslichten en E19 vormen al een

mooie aanzet tot een soort parklaan.
Tussen de Damstraat en de Galgenberg is er zeker plaats genoeg voor
voetpaden. Aan de Galgenberg horen
veilige oversteekplaatsen met een
verlichtingspoort om de start van de
bebouwde kom aan te geven.
Verder is er aan de Kostervoetweg
tussen de wijk en de school een oversteekplaats nodig. Het zebrapad
aan de lichten is enorm lang door de
voorsorteerstroken. Ook zien we heel
wat verkeer dat door de dorpskern
rijdt en niet via de Damstraat naar de
Schumanlaan raast.
Daarnaast vormen zich bij elke regenbui enorme plassen op de parkeerstroken. De overheid roept de burgers op
tot ontharding om een laag grondwaterpeil te vermijden. Hier kan de overheid zelf de parkeerstroken ontharden
en inrichten met bomen en struiken.

Twee rijstroken en een
parkeerstrook voor koning auto
en een soort moordstrookje voor
de fietser.

Ook de aansluiting met de Damstraat
moet worden aangepakt. Het fietspad in de bocht vormt 40 meter lang
risico’s op ongevallen tussen fietsers
en afslaande automobilisten. Een zebrapad aan het frietkot ontbreekt ook
helemaal.

Fietsonvriendelijk
Tenslotte werd tussen de Galgenberg
en Hofstade de snelheid naar 70km/u
verlaagd, conform de algemene
Vlaamse snelheidsregel buiten de bebouwde kom. Op de vier bypasses van
de op- en afritten zijn er geen lichten
die de fietsoversteekplaatsen beveiligen.

Met de fiets oversteken? Het kan... veel beter en veiliger. En te voet? Op eigen risico!

Het 500 meter lange aanliggende
fietspad vlak naast de voorsorteerstrook naar Elewijt zou veiliger zijn als
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men er opstaande veiligheidsblokken
zou plaatsen om fietsers te beschermen. Vaak staan er brede vrachtwagens gedeeltelijk over het fietspad
geparkeerd zodat het onmogelijk
wordt om elkaar voorbij te fietsen of
naast elkaar te rijden. Het vaak achtergelaten afval maakt het er allemaal niet beter op.

Oproep aan AWV
Fietsersbond Zemst heeft deze toestand aangekaart in een e-mail aan
het Agentschap Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant en de gemeente met de concrete oproep om
op de Schumanlaan
een veiligere verkeerssituatie te creëren voor fietsers en automobilisten en
er bovendien een
fijne parklaan voor de Weerdenaars
van te maken.
Hierop antwoordde AWV steeds open
te staan om samen met het lokale

Een veel gebruikte oversteekplaats tussen de Ketelstraat en de Galgenberg/Put
van Weerde: geen zebrapad, geen fietsoversteek... gewoon niets!

bestuur en eventuele andere actoren knelpunten, problemen en aandachtspunten te bekijken en bespreken.
De geüite bezorgdheden werden ook
al doorgenomen met de gemeente en
de lokale politie.
AWV geeft ook aan steeds naar mogelijke en haalbare verbeteringen

voor de zachte weggebruiker te blijven zoeken… maar dat voor een grondige en integrale heraanleg en herinrichting van de N267 Schumanlaan
op kortere termijn momenteel geen
budgetten voorzien zijn.
Tekst: Fietsersbond Zemst
(Chris De Laet),
Foto’s: Jean Andries

Schrijfwedstrijd wordt verlengd
Covid heeft roet in het eten gegooid van de schrijfwedstrijd
van het Davidsfonds en de Zemstenaar, voor leerlingen
van het 6de leerjaar. Daarom verlengen we de periode
voor het indienen van voorstellen tot 19 november.
Voorstellen indienen kan via reporter.zemst@gmail.com
of kunnen afgegeven worden in de hoofdbib in de Schoolstraat.

Tekst: Juliaan Deleebeeck,
foto: Davidsfonds
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Guido, duvel-doet-al
EPPEGEM – Er zijn zo van die mensen die uit de moederschoot meer dan één talent meekrijgen.
Guido Devos, die al veertig jaar in Zemst woont, is duidelijk zo iemand want hij hanteert de pen al
even goed als de gitaar. Ik laat Guido het allemaal zelf vertellen.

De pen
“Schrijven is van in mijn jeugd altijd de
rode draad geweest. Beroepshalve
was ik leraar Nederlands en was het
moeilijk om me volop te wijden aan
het schrijven. Sinds ik met pensioen
ben, heb ik echter meer tijd om ermee bezig te zijn. Mijn interesses qua
schrijven zijn heel breed te noemen.
Ik heb drie romans geschreven, maar
ook een verhalenbundel, cursiefjes,
een novelle, een essay (over Jeroen
Brouwers waarvoor ik overigens een
prijs kreeg) en een toneelstuk. Daarnaast schreef ik ook nog een monografie over de fictiewerken van Paul
Koeck en hou ik me bezig met poëzie.”
“Ook theater vind ik leuk. Vorig jaar
nam ik deel aan een wedstrijd georganiseerd door Open Doek, de koepelorganisatie voor het amateurtheater.
Iedereen kon een dialoog schrijven,
insturen en als die goed bevonden
werd, kon iedereen die beluisteren
vanop een bankje, gewoon door een
QR code op de bank te scannen. In
Zemst waren er achttien banken waar
dat kon.

De gitaar als onafscheidelijke vriend

Veel van de bovenstaande zaken heb
ik in de jaren tachtig gebundeld in een
literair artistiek tijdschrift dat ik uitgaf
samen met enkele anderen. In de jaren negentig heb ik hetzelfde gedaan
met ‘De Vos’, ditmaal een eenmanstijdschrift. Dat tijdschrift heb ik een
tiental jaar uitgegeven tot de muziek
mijn aandacht meer begon weg te kapen. Recentelijk heb ik er nog wel een
‘Coronaversie’ van gemaakt die vrij
beschikbaar is.‘

De muziek
“Net zoals schrijven was muziek altijd
al een constante in mijn leven. Ik heb
muziekacademie gevolgd, klarinet
gespeeld en daarna ben ik met gitaar
begonnen, een instrument dat ik nu
nog steeds bespeel. In de jaren tachtig had ik een muziekgroepje (‘Bever’)
waarmee wij geëngageerde Nederlandstalige muziek speelden. Eens
op pensioen kreeg ik, net zoals voor
het schrijven, meer tijd om me in muziek te verdiepen. Ik heb me dan ook
ingeschreven in de academie in Grimbergen waar ik naast gitaar ook piano
heb leren spelen.
In 2020 was het vijftig jaar geleden
dat ik afstudeerde in Vilvoorde en
daarom werd er een reünie georganiseerd. Naar aanleiding daarvan heb
ik met enkele van mijn toenmalige
medeleerlingen twee muziekgroepjes
opgericht waarmee we covers spelen van bekende liedjes. Die covers
stellen we gratis ter beschikking op
Youtube en Soundcloud. Ik doe alles
van A tot Z. Ik schrijf de teksten indien
nodig, ik zing, bespeel verschillende

Guido met zijn twee grote
liefdes: muziek en schrijven

instrumenten, verzorg de opnames
en de mixing.’”

Onmogelijke keuze
“Als je me vraagt om een keuze te
maken tussen al die dingen die ik doe,
moet ik antwoorden dat dit onmogelijk is. Ik doe het namelijk allemaal
even graag. Maar één ding is zeker,
ik blijf hier in Zemst wonen want hier
vind ik de rust en de stilte die me de
inspiratie schenken die ik nodig heb
voor al mijn schrijfsels en voor mijn
muziek.”
Eenmanstijdschrift (gratis):
De Vos by Guido Devos - Flipsnack
Youtube: Fireworks On Water
Contact: guido53@scarlet.be
Tekst: Alain Dierckx,
foto’s: Jean Andries
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Ferm richt troostplek in aan
pastorij van Laar

ZEMST-LAAR - Vrouwennetwerk Ferm Zemst-Laar heeft een ‘troostplek’ ingericht in de voortuin
van de pastorij van Laar. Dat is een plek waar mensen kunnen samen komen en troost vinden bij
mekaar.
Op vraag van Ferm nationaal, en in
navolging van de nationale troostplek
in Deinze, zijn er al 300 troostplekken
ingericht in Vlaanderen. Door corona
geraakten sommige mensen geïsoleerd terwijl ze veel nood hadden aan
warme contacten om een emotie of
een probleem te delen. De troostplek
in Laar is de enige in Zemst.

tuin naast de kerk van Laar. Mensen
kunnen er op het bankje een praatje
maken met eender wie over de dingen van het leven. Op een bord is een
inspirerende tekst aangebracht. Ze
mogen er ook een bloempje planten.
Pastoor Frans zegende de troostplek
in.

“Een vrouwennetwerk als Ferm is
er om samen leuke dingen te doen,
maar het moet zeker haar rol spelen
als het soms minder goed gaat met
onze samenleving”, stelt Isabelle Van
der Haert, duo-voorzitster met Magda
Stockmans. “Uitzonderlijke tijden vragen actie. Mensen zijn onzeker, ervaren gemis en verlies of moeten
afscheid nemen van een dierbare. Corona ontwricht het gewone leven en
dat weegt op ons. Met ‘Plant Troost’
willen wij een antwoord bieden.”
De troostplek waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten is een stemmig hoekje vooraan in de pastorij-

Het voorzitterschap van Ferm Zemst-Laar is de gedeelde verantwoordelijkheid van Isabelle en Magda. Samen met het hele bestuur van Ferm
Zemst-Laar, willen Magda en Isabelle
aan de verjonging van hun vereniging
werken. Vandaag telt Ferm Laar een
90-tal leden.

Ferm duo

“Ferm Zemst-laar is een vrouwenvereniging die activiteiten organiseert
die vrouwen graag doen, vandaar
mijn interesse”, zegt Isabelle. ”Activiteiten zoals Tai-Chi, BBB (billen, buik,
benen), Body Shape, wandelen, fietsen, bloemschikken, naaien, gezellige

etentjes en uitstappen. Zelf ben ik afkomstig van Sint-Stevens-Woluwe in
Zaventem. Ferm is een leuke manier
om mensen van je dorp te leren kennen. We willen alle vrouwen van Laar
uitnodigen om samen met ons leuke
dingen te beleven.”
Magda, de andere voorzittershelft,
woont al jaren in Muizen. “Maar de familie van mijn man is geboren en getogen in Laar. Onze kinderen gingen
er naar school, de Chiro, het voetbal.
Het was voor mij dan ook logisch aan
te sluiten bij Ferm in Laar. Na 20 jaar
als lid, is het voorzitterschap nu een
leuke uitdaging.”
Wie interesse heeft om uit het activiteitenaanbod van Ferm ZemstLaar te proeven kan contact opnemen via www.samenferm.be en
fermzemstlaar@gmail.com.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

De Ferm vrouwen richtten in de voortuin van de pastorij een plekje in om emoties te delen.
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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

boomverzorging
snoeien • vellen • demonteren
Aanplanten • frezen

info@gijser.be
04 70 597 023
www.gijser.be
BE 0645.929.235
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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On d e r d e m e n
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Foto’s: Jean An
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Audrey opende op zaterdag 2 oktober haar nieuw
schoonheidssalon “Atelier Beauté” by Audrey, in
Hofstade. “Na 10 jaar vind ik het nog steeds mijn
prioriteit om klanten een persoonlijk moment te
laten ervaren. Dit met de grootste zorg en oog
voor detail”, zegt Audrey.

In de Gulderij bij Vergo konden de buren op zaterdag 9 oktober weer genieten van
een buurtfeest onder het motto ‘Van Spoor tot Spoor’. “De gemeente vernieuwde in
2013-14 de straat, sindsdien is er veel veranderd”, weet advocaat Jeroen De Bell.
“Elkaar beter leren kennen, een leuke babbel en een lekker etentje, we zijn echt een
toffe groep”, zeggen Sarah, Maddy, Carmen en Fanny in koor.

Na anderhalf jaar corona was de supportersclub van VK Weerde weer
actief op zondag 10 oktober. Om de herstart te vieren trakteerde de
club op gratis hotdogs voor de leden. De ploeg vierde de start met een
spetterende overwinning tegen KCVV Elewijt B met 5-1 cijfers.
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De 14de jeugdstage van SK Laar was andermaal een groot succes. Voor 75 jongeren
van U6 tot U12 was het een eerste kennismaking met voetbal, voor de groteren
was het een goede voorbereiding voor de competitie. Hoofdsponsors KV Mechelen
en Larenaren Steven De Hertogh en Dominique Somers (kleding SKM) zorgden voor
een aanwezigheid van Nikola Storm en Yannick Thoelen. “Meer dan 25 vrijwilligers
waren gedurende heel de week actief, met dank aan het jeugdbestuur. Ideaal om de
spirit van SK Laar te verstevigen”, zegt icoon Mia Spoelders.
De werkers in de keuken v.l.n.r. Veerle, Jen, Karen, Christine, Ilse en Katleen zorgden
afwisselend voor lekkere spaghetti en frites met stoofvlees, en dat werd bijzonder
gewaardeerd (onder).
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Bondscoach Roberto Martinez kwam het jonge en dynamische team van voetbalploeg FC ‘Weitse Gans’ bezoeken
in Weerde. Hij zorgde voor de opwarming en stuurde bij
waar nodig. Vervolgens gaf hij de aftrap en keek toe hoe
de ploeg haar zoveelste overwinning van het seizoen
behaalde.

Gratis skate workshop voor kinderen en tieners
van 9 tot 18 jaar op de parking van de school
‘De Pimpernel’ in Zemst-Laar. Professionele lesgever Marijn Verbruggen van Hein’s skateboarding leerde hen alle tips en tricks.

De vrijwillige chauffeurs vierden met een jaartje vertraging het
20-jarig bestaan van de Minder Mobielen Centrale op het
dorpsrestaurant van Hofstade. (JD)
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Na een noodgedwongen coronastilstand heeft Neos Zemst opnieuw de
wandeltraditie in haar programma opgenomen. Op de eerste en tweede
donderdag van de maand gaan ze de natuur in om te genieten en de wijde
omgeving te verkennen. Vaak wordt er na afloop een café of terras bezocht
om de dorst te lessen en verdere plannen te smeden.

Het was lang wachten voor de klanten van café De Kroeg.
Dinsdag 19 oktober was het eindelijk zover. Dimitri en
Jada zijn de nieuwe uitbaters en willen er een aangenaam
volkscafé van maken voor jong en oud. Voor de Zemstenaar
poseerden Dimitri en Jada graag voor een foto.

Natalie Nys,
werd door h
aar echtgenoot Nick G
oovaerts ge
nomineerd.
kreeg bezoe
Ze
k van de wa
rme William
voor een dik
ke knuffel.

Pompoenen bij de
vleet bij Christiane
en Walter uit
Eppegem.
De grootste woog
tot 18kg.
Heel veel liters soep
werden gemaakt en
de vele andere pompoenen deelden ze
graag met de buren.
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BE 0693.846.740
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BRIGHT EYES

Het verhaal van Romeo die gedurende negen jaar lief en leed met ons deelde.

Foto: Jean Andries

n
i
a
l
A
&
x
Ale

Een collega kwam op een dag langs met een doos. Toen we die openden, keken zes pasgeboren konijntjes naar ons op.
Ze waren lelijk en schattig tegelijk. En blijkbaar ook overbodig. Want als wij geen exemplaar zouden adopteren, stond
hen een verschrikkelijk lot te wachten. Tegen zoveel morele chantage konden wij niet op en we besloten er dus eentje te
redden. Ik zie de kleine uitverkorene nog zitten op mijn hand toen we hem de naam Romeo gaven.
Wat ik heel leuk vond, was dat Romeo geen ochtendhumeur had. ‘s Ochtends als ik beneden kwam, werd ik door hem
steeds uitzinnig begroet. Pas later besefte ik dat hij mij enkel zag als een voedselleverancier. Ook de lieve likjes die hij
mij gaf als ik mijn hoofd in de kooi stak, had ik verkeerd ingeschat. Pas achteraf kwam ik te weten dat konijnen graag hun
eigen uitwerpselen opeten.
Soms moesten we met hem naar de dierenarts. Wanneer ik met de oude blauwe draaghanddoek op de proppen kwam,
kroop hij weg in de verste hoek en keek hij me met zijn rode ogen angstig aan. Hij leek er vast van overtuigd dat ik hem
ging villen en ophangen aan een wasdraad zoals vroeger. Misschien zit dat in het collectief geheugen van konijnen?
Als ik na een minutenlange worsteling hem eindelijk kon inpakken in de handdoek, trilde zijn lijfje zodanig dat de pels er
ieder moment kon afvallen. Aangekomen in de wachtzaal was het dan weer omgekeerd, dan kroop hij helemaal tegen me
aan. Waarschijnlijk door de twee grote Duitse herders bij wie letterlijk het water uit de mond liep. Eens we hem op de tafel
kregen om zijn nagels te knippen, waren er echter minstens drie mensen nodig om hem in bedwang te houden. Jammer
dat er geen konijnengevechten bestonden, ik had hem er zeker voor ingeschreven.
Tijdens de negen jaren die Romeo bij ons doorbracht had hij soms last van een verstopping. Terwijl er op een gewone dag
ongeveer 500 perfect ronde bolletjes dienden opgekuist te worden (geen beurtrol bij ons), bleef de kooi op die momenten
smetteloos. De eerste keer wisten we niet wat te doen. Een ingewijde gaf ons een tip: geef hem ananassap. Tot op vandaag weten we niet of dat een grap was. Want heeft iemand al eens geprobeerd een konijn ananassap te laten drinken?
Met heel mijn gewicht lag ik op Romeo en trachtte ik zijn bek open te sperren. Mijn partner in crime zat klaar met een injectiespuit gevuld met ananassap. Ik denk dat zijn kaken even sterk waren als die van een krokodil. Pas na ettelijke minuten
zwoegen slaagden we erin om enkele milliliters in zijn keel te spuiten. De dagen erna checkte ik regelmatig zijn kooi zoals
andere mensen gaan kijken of er al eieren zijn van hun kippen. Maar wij zochten naar iets anders. Maximum drie dagen
na onze veldslag lag er dan op de bodem van de kooi een sliert van bolletjes, met veel verbeelding te vergelijken met een
lief halssnoertje.
Maar het kon natuurlijk niet blijven duren. Op een dag, toen ik ‘s morgens beneden kwam, en zoals altijd eerst naar hem
toeging, zag ik direct dat er iets aan de hand was. Negen jaar lang had ik zijn kooi geopend en hem even over zijn zachte
pels gestreeld. Negen jaar lang pakte ik even zijn oren vast die altijd recht stonden. Maar nu lagen die oren neer. De blauwe handdoek joeg hem geen schrik meer aan, ook dat was geen goed teken. De dierenarts bevestigde wat we al dachten
en we hebben Romeo stilletjes moeten laten gaan. Telkens ik nu het liedje Bright Eyes hoor, denk ik aan Romeo en zie ik
hem vrolijk rondhuppelen met zijn vijf broertjes en zusjes.
Alain – Térieur – Dierckx
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Oscarwinnaars in de Filmerij
ZEMST – Filmfanaten worden de komende weken op winnaars getrakteerd in de GC De Melkerij.
Oorlog, drama en een mix van drama, thriller en komedie, het komt allemaal aan bod in de Filmerij.
Op 9 november, twee dagen voor de
herdenking van Wapenstilstand, staat
– kan het toepasselijker? - 1917 op de
affiche!

Op 23 november presenteren we een
film die perfect balanceert tussen
drama, thriller en komedie: Promising young woman.

Op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog krijgen twee jonge Britse
soldaten (Schofield en Blake) een op
het eerste gezicht onmogelijke missie toegewezen. In een race tegen de
klok moeten ze vijandelijk terrein betreden en een boodschap afleveren
waarmee ze een dodelijke aanval op
honderden soldaten kunnen voorkomen - waaronder Blake’s eigen broer.

Overdag is Cassandra een charismatische, veelbelovende jonge vrouw,
maar ’s nachts struint ze elke nachtclub af. Hier doet ze zich dronken voor
om zich te laten oppikken door zogenaamd bezorgde mannen. Tot op een
dag een onverwachte ontmoeting
haar de kans geeft om haar verleden
recht te zetten. Een ontzettend knap
scenario dat terecht werd bekroond
met een Oscar. Het einde van deze
heerlijke misdaadkomedie blijft nog

Ruim een eeuw na de feiten laat regisseur Sam Mendes (Skyfall, American
Beauty…) je de overweldigende chaos
en horror van de Grote Oorlog ervaren
alsof je zelf op het slagveld zit.
Een verbluffende, razend spannende
oorlogsfilm die 10 Oscarnominaties in
de wacht sleepte en drie ervan verzilverde. Overrompelende cinema met
absolute meerwaarde op het grote
scherm.

Niet alleen het hoofdpersonage, maar
zelfs de meest lucide toeschouwer
geraakt gedesoriënteerd. Ook deze
film kreeg twee belangrijke Oscars:
beste mannelijke hoofdrol en beste
aangepast scenario.

Tickets kosten 5 euro.

dagenlang nazinderen.
Op 7 december hebben we de alom
bejubelde film The father klaarstaan.
Anthony Hopkins heeft al vele legendarische rollen op zijn naam staan,
maar met deze film voegt hij er nog
een rol aan toe. Die van een alleenstaande tachtiger die weliswaar nog
altijd rad van tong is, maar langzaam
de greep op zijn geest en herinneringen begint te verliezen.
Zijn dochter wordt vertolkt door Olivia
Colman, die net zoals in de serie ‘The
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Crown’ (Queen Elisabeth), weer haar
innemende zelf is.

De avondkassa die voorheen bestond vervalt voorlopig, maar je kan
de dag zelf nog tot aan het begin
van de voorstelling tickets aankopen op www.gcdemelkerij.be
Wil je als eerste op de hoogte blijven
van het meest recente nieuws uit
Zemst, inclusief het laatste film- en
cultuurnieuws, abonneer je dan
op de wekelijkse H@llo Zemst
nieuwsbrief, via https://www.zemst.
be/nieuwsbrieven/inschrijven

Tekst: Herman Jacquemin

TEXTIEL

KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN

3+1 GRATIS

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

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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www.flexline.be

www.flexlin

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'.

Vandaag in onze tuin een mooie eekhoorn
gespot. Hij kroop in onze notelaar. Ik zag
daar een leuk pluimstaartje hangen. Wat
later huppelde hij over ons gras. Of ja, eerder
'vliegen' over gras zoals je op de foto kan zien.

Vanmorgen in de tuin deze rups van de
koninginnenpage ontmoet.
Junior De heyder, Hofstade

Wendy Absillis, Vaartdijk Hofstade

Deze vond ik in de wilde tuin gisteren.
Ik noem het de tijgerspin. Was best groot en indrukwekkend.
Zo groot als mijn pink met de poten erbij.
De kokon is volgens mij het eitje waar het uit is geboren.
Bert Van Steenwinkel, Zemst

Deze kikker kwam piepen
tijdens het klussen in de tuin.
Ferre Patry, Hofstade
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Weerdse Bierfeesten:
drie dagen feest in 2022

WEERDE - Na twee jaar van aangepaste Corona-edities maken de organisatoren zich op voor een
waar festivalweekend van niet twee, maar wel drie dagen! Blokkeer alvast donderdag 5 mei, vrijdag
6 mei én zaterdag 7 mei 2022 in uw agenda.
“We snakken allemaal naar de enige
échte Bierfeesten. De 37ste editie
van deze traditionele opener van de
Zemstse festivalzomer moet dan ook
speciaal zijn. Daarom maken we er
gewoonweg drie volle festivaldagen
van”, aldus Stijn Bauters, een van de
organisatoren van de WBF22.

Voorlopige line up
De eerste namen van de affiche zijn
alvast bekend. Voor de aftrap van de
driedaagse zorgt niemand minder
dan stand-up comedian Alex Agnew.
Ook in Weerde zal hij geen blad voor
de mond nemen en over alles en iedereen zijn ongezouten mening spuien tijdens deze try-out voor zijn nieuwe theatershow.
Op vrijdagavond presenteren de onvolprezen Les Truttes hun nieuwe en
spectaculaire ‘Anniversary Show’. De
afsluiter op zaterdag is alvast voorbehouden voor de electropunkband
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Compact Disk Dummies, naast DJ
sets van o.a. DJ Licious, Pat Krimson
en Omdat Het Kan Soundsystem feat.
Average Rob. Meer namen volgen binnenkort.

Ticketverkoop gestart
De online ticketverkoop is gestart op
dinsdag 2 november. Tickets voor de
show van Alex Agnew op donderdag
kosten 25 euro. Met een combiticket
kan je voor slechts 40 euro van drie
dagen Bierfeesten genieten. Voor
tickets en info surf je naar www.
weerdsebierfeesten.be of volg je de
Weerdse Bierfeesten op Facebook en
Instagram.
Win een duoticket voor het optreden van Alex Agnew!
Al wat je hiervoor hoeft te
doen, is een mailtje sturen naar:
info@dezemstenaar.com met daarin
je naam en adres.

Alex Agnew, een opener van formaat!

Maar vermeld vooral waarom jij en je
partner deze try-out van onvervalste
rock ’n roll comedy zeker niet mogen
missen.

Tekst: Kim Willems,
foto’s: Alex Agnew, WB 2022
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‘Blijven ademen’ in het nieuw
ZEMST-BOS - Burn-out, depressie, hyperventilatie en alle andere stressgerelateerde klachten en
aandoeningen zijn niet te onderschatten. Ze zitten in een zware rugzak die je elke dag met je mee
moet dragen. Hartcoherentiecoach Katrien Geeraerts verdiepte zich in de materie en schreef in
2017 samen met co-auteur Louis Van Nieuland haar bevindingen neer in haar eerste boek ‘Blijven
ademen’. Drie jaar later volgde het tweede boek ‘Hyperventilatie, angst en paniek’. Dat boek werd
nu vernieuwd.
Van ‘Blijven ademen’ zijn ondertussen
meer dan 10.000 stuks verkocht, dus
is het tijd voor een nieuwere versie. In
deze editie komt het meest actuele
wetenschappelijk onderzoek aan bod
met ondermeer de polyvagaaltheorie
(de communicatie tussen hersenen
en lichaam n.v.d.r.) van Dr. Stephen
Forges en een uitbreiding van het hyperventilatiehoofdstuk.
Met deze extra achtergrondinformatie kan de lezer beter begrijpen waarom zijn of haar lichaam reageert op

allerlei triggers en zo in een bepaalde
reactie schiet (vechten, vluchten, bevriezen).
Katrien: “Hartcoherentie is een relatief eenvoudige techniek om op een
gezonde manier met stress en angsten om te gaan. Via trainingen online, individueel of in groep probeer ik
de mensen zo te coachen dat ze deze
ademhalingstechniek onder de knie
krijgen. Uiteraard draait het niet enkel
om intensieve, dagelijkse ademhalingsoefeningen.

Naast een goede nachtrust en voldoende beweging is eveneens een
gezond eetpatroon en psycho-educatie belangrijk.
Het is bijgevolg een multidisciplinaire
aanpak.”

Je bent niet de enige
Katrien: “Jammer genoeg blijft het
opmerkelijk dat al deze angsten of
klachten nog steeds een taboe zijn.
Mensen voelen zich schuldig of zwak.
Het kan iedereen overkomen, er is
niets om je schuldig of beschaamd
over te voelen. Probeer je te omringen met mensen die het goed met je
menen, die je een positieve energie
geven. En besef vooral dat je absoluut
niet alleen bent met je verhaal.”
Katrien geeft vijf exemplaren weg van
de nieuwe editie van ‘Blijven ademen’
en vijf stuks van ‘Hyperventilatie,
angst en paniek‘. Wil je er graag eentje winnen, stuur dan een e-mail naar
info@dezemstenaar.com, met als
onderwerp ’boek winnen’. Vertel ons
naar welk boek je voorkeur uitgaat,
vermeld je adres erbij, en wie weet
komt het wel jouw kant uit. Deelnemen kan tot 20 november.
Meer info vind je op de website
www.biofeedbacktraining.be.

Tekst: Kim Willems,
foto: Standaard Uitgeverij
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Kleurenmode bij de vogels
ZEMST - Wie af en toe naar vogels kijkt is het misschien al opgevallen: sommige vogelsoorten
verwisselen tijdens het jaar van verenkleed. Ook tussen mannetjes en vrouwtjes is er vaak een
verschil. En dan heb je nog soorten zoals de buizerd, die kunnen variëren van donkerbruin tot bijna
wit. Dit maakt het herkennen van vogels niet makkelijker, maar dat trekken de vogels zich natuurlijk
niet aan.
Mannetjesvogels moeten op hun
mooist zijn als ze een vrouwtje willen
versieren. Maar eens het broedseizoen achter de rug is, trekken sommige mannetjes een minder opvallend
kleed aan. Vooral bij de eenden valt
dit op. Ze ruien dan hun veren en vele
eenden kunnen tijdens die rui niet of
zeer slecht vliegen en wensen dan
zo weinig mogelijk op te vallen. Bij de
wilde eend en slobeend, soorten die je
in onze regio kan zien, valt dit op. Zij
ruien in augustus en september. Plots
lijken er dan veel minder mannetjeseenden aanwezig. Maar nee hoor, de
mannetjes hebben dan gewoon een
kleed dat even wat meer lijkt op het
camouflagekleed van de vrouwtjes.
En nu in november worden de mannetjeseenden mooier en mooier om
in december en januari op hun mooist
te zijn. Want dan moeten ze (iets
vroeger dan Pasen) op hun paasbest
zijn om een vrouwtje te versieren. Ook
de fuut is een vogelsoort die je in onze
regio gemakkelijk kan waarnemen en
die in de winter een andere jas aantrekt. Futen kan je makkelijk bewon-
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deren op de Weerdse
visvijver of in het domein
van Hofstade. In het begin van de winter verliezen ze hun mooie roestkleurige kopveren. Zwart,
grijsbruin en wit zijn dan
de kleuren voor de fuut.
Net zoals de fuut verandert ook de kokmeeuw
haar hoofdtooi van een donkerchocoladebruine kap in de zomer naar twee
donkere plekjes die op een koptelefoon lijken in de winter. Meeuwen kan
je bij ons van dichtbij bewonderen op
de Zenne.
Bij andere vogelsoorten is er nauwelijks een verschil. Roodborstjes,
koolmezen, pimpelmezen, en winterkoningen zien er heel het jaar hetzelfde uit. Dat maakt het herkennen van
vogels in de tuin wat eenvoudiger.
Maar ook hier zijn er soorten die van
uiterlijk veranderen. Misschien heb
je deze winter het geluk een keep te
zien in de tuin. Deze vogelsoort, die
uit het noorden komt om hier te overwinteren, lijkt wat op een vink. In het
begin van de winter zien de mannetjeskepen er niet zo mooi uit. Ze hebben vaak een gevlekte kop van zwarte
en lichte veren. Op het einde van de
winter zijn ze al mooier en is hun kop
bijna volledig zwart. Dit doet de keep
niet door in het midden van de winter
zijn veren te ruien. Neen, hier wordt
een trucje toegepast dat ook andere vogelsoorten zoals de blauwborst

toepassen. De nieuwe veren die de
keep gekregen heeft op het einde van
de zomer hebben namelijk een licht
randje. Dit randje slijt stilaan af en zo
wordt de zwarte kleur die er achter
ligt stilaan zichtbaar. Als in de lente
al de randjes zijn afgesleten heeft de
keep een mooie zwarte kop waarmee
hij een vrouwtje kan versieren.
Ga je deze herfst of winter ook de natuur in om vogels of andere dieren te
spotten, kies dan voor het verenkleed
van de vrouwtjes eenden. Goed gecamoufleerd heb je meer kans om iets
te zien, want vogels of andere dieren
merken je niet op. Eens terug in het
verkeer trek je een fluohesje aan. Dat
is wat minder mooi dan de prachtige
groenblauw-iriserende kop van de
wilde eend, maar opvallen is dan voor
beiden de boodschap. En met dat
groenblauw-iriserende hemd kan je
gaan pronken op de nieuwjaarsparty
om de vrouwtjes te imponeren.
Tekst: Natuurpunt,
foto’s:Fotocredits:Saxifraga,
Bart Vastenhouw
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VOLKSFEEST OP SINT-HUBERTUS
EPPEGEM - 55 jaar geleden werd manege De Verbrande Brug in Eppegem opgericht door Roger
Janssens en zijn echtgenote Anita. De jaarlijkse Sint-Hubertusviering is ook een traditie van tientallen jaren oud, die zoon André en schoondochter Ann in ere willen houden. Om de twee gemiste
covid-jaren goed te maken wordt er meteen een groots volksfeest aan gebreid.
De Sint-Hubertusviering met de klassieke paardenoptocht vindt plaats op
zondag 21 november. Om 11u komen
de paarden aan op de manege en is
er de jaarlijkse misviering met de zegening van dieren. Ook andere dieren
zijn welkom! Pastoor Pol Verdoodt en
de jachthoornblazers tekenen alvast
present.
Om 12u volgt dan een gratis receptie
met pensenhapjes, soep en gluhwein.
Totaal nieuw is dat er na de receptie
een groot ‘volksfeest’ volgt (een idee

van Anneke tijdens een wandeling
met de paarden) onder het motto ‘genieten van het leven met een lach op
ons gezicht’. DJ Debondt hoopt hierbij
iedereen aan het dansen te krijgen.
Eindelijk nog eens de beentjes uitslaan
na anderhalf jaar feeststilte. Iedereen
is welkom, van jong tot oud, paardenliefhebber of niet, je hebt geen lidkaart
nodig. En aan de door ondergetekende
reporter opgevangen reacties aan de
toog te horen is iedereen enthousiast.
“Wij komen zeker” (Stéfanie en Sé), “Ik

heb alvast congé de maandag” (Fien),
“Een nachtklok is er ook niet meer“
(Ignace), “Iedereen mag op dat feest
zichzelf zijn” (Sofie), “Zelfs als mijn
vrouw niet meekomt, kom ik” (Dirk),
“Gewoon keihard feesten, leuk” (Lena),
“Een volksfeest wat is dat juist?, daar
moet ik bij zijn?” (Laura).,
Veel uitgelaten, toffe mensen samen,
dat belooft… Allen daarheen !
Tekst : Bart Coopman,
foto : Manege Verbrande Brug

Sfeerbeeld vorige Sint-Hubertusviering

Sint-Hubertus 2.0
op 21 november 2021
André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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IUSTE

ADVOCATEN

Erik Peeters Advocaat
Mechelsesteenweg 339, 2820 Bonheiden
Tel. 015 33 15 21
Fax 015 33 15 23
erik@iuste-advocaten.be
www.iuste-advocaten.be
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www.stefoptiekzemst.be
48

tel. 015/61.65.80

Brusselsesteenweg 108

