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Hoi beste Zemstenaar
Zoals je vorige maand kon lezen haalden wij eind december ons ‘baby’tje’ op, ons ‘Lola’. Heb je momenteel zelf
een pupje of al eentje in huis gehad, dan kan je dit bevestigen. Dit kleine duiveltje zorgt voor slapeloze nachten,
zet de boel op stelten en haalt het onderste uit onze kan.
Maar oh wat een liefde voor dat kleine beestje.
Wij gingen dan ook 2022 lichtjes vermoeid in. Een nieuw
jaar, een nieuwe maand en vooral ook een nieuwe jaargang. Wil je te weten komen wat de redactie jou wenst
voor het nieuwe jaar, kijk dan zeker eventjes op pagina 41.

Foto: Nico Ricour

Ik wens je alvast veel dromen in 2022, leef met volle goesting, pieker niet te lang en relativeer.
Leef je leven zoals jij het wilt. Volg je buikgevoel en laat
slechte dingen slecht zijn, zonder het aan je hart te laten
komen.
Januari is cadeautjestijd, dus we zetten het jaar goed in
met een leuke wedstrijd. Zo maak je kans om een boek
over de Weerdse herbergen te winnen. Maar de eerste
maand vant jaar is ook gedichtenmaand. Dus ga zeker
op zoek naar het mooie gedicht van Gill.
liefs,
Sofie

Sluiting Missienaaikring Eppegem
De Eppegemse “Missiekring en ontwikkelingssamenwerking” moet
hun permanente inzameling en wekelijkse inpaknamiddagen
noodgedwongen stopzetten.
Door ouderdom en ziekte viel het medewerkersaantal terug, 55
jaar lang zamelde de Missiekring in totaal zo’n 350 000 kg kledij,
schoenen en gebruiksvoorwerpen in, die werden verdeeld via
Wereld Missiehulp en Moeders voor Moeders.
Gulle schenkers van goederen kunnen nu terecht op het containerpark in de speciale kringloopcontainer, in de ophaalcontainers van
Curitas of in de kringloopwinkel in Vilvoorde. Financiële steun werd
ingezameld via schenkingen, een jaarlijkse pannenkoekendag en dansavonden tot 1995.
Michel Dhont leerde de werking leerde kennen op rondreis in Rwanda waar op dat moment
giften, goederen en kleren werden uitgereikt afkomstig van Eppegem.
Hij bedankt de regelmatige schenkers, de medewerkers en de gemeente Zemst voor de jarenlange inzet en samenwerking.
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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Brusselsesteenweg 182 - Zemst
di-woe: 10u tot 22u
do-vrij-za: 10u tot ...
zo: 10u tot 23u - Ma: gesloten

Weerdse herbergen: santé!
WEERDE - De Weerdse herbergen zijn vandaag de dag op één hand te tellen: de Rut en ’t Schoonzicht en je bent helemaal rond. Ooit is dat anders geweest. Luk Janssens en de heemkring De
Semse laten het verleden niet teloorgaan en gaven eind vorig jaar het boek ‘200 jaar Weerdse
herbergen’ uit. Het boek beschrijft alle ‘officiële’ herbergen van 1830 tot nu maar ook de drankgelegenheden in ruimere zin zoals d’Oude School, de voetbalchalets, de Weerdse Bierfeesten, de
MJA-jeugdclub... passeren de revue.
‘200 jaar Weerdse herbergen’ is een
eerste boek in een reeks van zes uitgaven van De Semse, met als doel
een inventaris op te stellen van de
herbergen van groot Zemst.
Het werd in De Semse in een volle zaal
voorgesteld op dinsdag 7 december
en is te koop voor de prijs van €18
(online te koop via : www.desemse.
be; een aantal exemplaren liggen ook
te koop bij cafés ’t Schoonzicht en De
Rut). Naast de naam van de herberg,
die vaak is verloren gegaan, vind je er
ook de periode waarin deze herberg
open was, de uitbaters, anekdotes en

verhalen en zo mogelijk foto’s en andere documenten.
Het werk dat binnenkort in iedere
Weerdse boekenkast zou moeten
prijken, is uitgegroeid tot een verzameling van diverse aspecten en verhalen over Weerde, mits er een link
was met de herbergen natuurlijk.
Aan de rasechte Weerdse auteur Luk
Janssens, die zelf ook twee cafébazen
onder zijn voorvaderen en familie telt,
stelde onze redactie enkele vragen.

Het boek telt 170 pagina’s en meer
dan 600 foto’s en illustraties over
de zowat 50 herbergen die worden
besproken. Dat heeft wel wat tijd
en opzoekingswerk gekost? Heb je
daar lang aan geschreven?
Luk : “Meer dan 5 jaar, niet fulltime
uiteraard. Ik heb zo’n 70 mensen gecontacteerd voor foto’s of interviews
en de bevolkingsregisters vanaf 1830
uitgespit. Intussen hebben we met De
Semse ook het fotoarchief van André
ver Elst gedigitaliseerd, meer dan
30.000 foto’s, wat een massa aan interessant materiaal heeft opgeleverd.

Auteur Luk Janssens en Paul Van de Velde, voorzitter van de heemkring, presenteren fier hun eerste boek
van de Zemstse herbergenreeks.
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Ook de digitalisering en inventarisatie van de Weerdse parochiebladen
(1950-1970) leverde heel wat bruikbaar materiaal op, bv. over het gebruik van onze zalen door de diverse
verenigen.”
Heeft het werk alleen een historische verdienste of zijn er ook leuke
anekdotes die je hebt kunnen optekenen?
Luk : “Heel veel leuke, maar soms
ook minder leuke anekdotes zijn opgenomen. Er waren ook veel ‘sociale
gevallen’ bij de uitbaters, vaak waren
dit weduwen die hun gezin alleen
dienden te onderhouden en dan maar
noodgedwongen een café openden.
Anekdotes die je erin zult vinden zijn
o.m. feestjes waarbij kat werd ge-

serveerd i.p.v. konijn, een badzitter
die het Guinness book of records niet
haalt, weerstanders en Duitse soldaten die in hetzelfde huis vergaderen,
herbergiers die extra grote pinten
aanbieden, de ‘Sjeit’ die een grap uithaalt met collega ‘De Vette’.
Er zijn de randverhalen over de beerputten van Weerde, Peter Goovaerts
de langstlevende soldaat van Napoleon, de jeneverstokerij in Weerde, de
duivensport, de spoorlijn. We hebben
ook interviews opgenomen met herbergiers en - sters of hun kinderen die
we konden terugvinden. Leuk om weten is ook dat de familie Muyldermans
herhaaldelijk opduikt, allen afstammelingen zijn van ene Joos Moldermans (°1535).“

De lezers uit andere deelgemeentes kijken al reikhalzend uit naar
het vervolg van de herbergenreeks.
Hoe zit het daarmee?
Luk: ‘’Voor Zemst zit Daniël Wenseleir
al erg ver, dit boek komt zeker in 2022
uit. Ook Laar is al een eind opgeschoten. Eppegem was goed gestart
maar ligt wat stil door corona. Voor
Elewijt en Hofstade zoekt De Semse
nog trekkers. Wie zich geroepen voelt
melde zich aan!’’
Tekst: Bart Coopman,
foto: Jean Andries

WEDSTRIJD
De Semse schenkt een exemplaar van het boek
‘200 jaar Weerdse herbergen’ aan onze lezers.
Heemkring De Semse schenkt een boek aan een van onze
lezers. Daarvoor volstaat het om op de volgende twee
vragen te antwoorden en het antwoord te sturen naar
info@dezemstenaar.com
1. De enige Weerdse brouwerij heette:
o A: Brouwerij St. Martinus
o B: Brouwerij St. Petrus
o C: Brouwerij Janssens
2. In 1900 had Weerde volgens Colette
Vanderbeken 45 cafés (officiële en nietofficiële) en bedroeg het aantal inwoners:
o A: 555
o B: 777
o C: 999
Uit de juiste antwoorden wordt de
winnaar bij lottrekking aangeduid.
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Zemst zien, vroeger en nu
HOFSTADE/ELEWIJT – Op onze fototocht doorheen Groot-Zemst togen we rustig van Hofstade
naar Elewijt. Via het rijke archief van de Beeldbank fietste onze huisfotograaf Jean van het verleden naar het heden. Geen wilde nieuwbouwwoede maar respect voor het verleden stond hierbij
centraal.

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS – De Gasthuishoeve werd uitgebaat door pachters in opdracht van het O.L.V.-ziekenhuis van Mechelen. Op deze
wijze werd de ziekenzorg gefinancierd. De foto dateert van uiterlijk 1985.
RECHTS – Dat er sindsdien heel wat gebeurd is, weet elke Zemstenaar. De verbouwing tot een gerenommeerde eetgelegenheid kende op 15 april 2014 een abrupt einde na een alles verwoestende brand. Ondertussen huist er opnieuw een
culinaire topper in dit opgeknapte pand waar vooral lokaal geteelde delicatessen hun smaakgevoelige publiek weten te
bekoren.

Copyright Gemeente Zemst / Bron: www.regionalebeeldbank.be

LINKS - Zijaanzicht op de voormalige afspanning en brouwerij ‘In den Swaen’ in de Dynastiestraat. De brouwerij van de
familie De Ron werd in 1909 gesloten. Het stenen uithangbord boven de deur vermeldt de datum 1727. Het gebouw
werd in 1935 gedeeltelijk afgebroken. Deze foto dateert van omstreeks 1985.
RECHTS – De geest van het verleden bleef perfect gerespecteerd bij de restauratie van dit gebouw in typische zandsteen.
In het aansluitende rechtergedeelte (in baksteen) huist nu een groepspraktijk van dermatologen (De Huidspecialisten).

Samenstelling en tekst: Alex Lauwens
Foto’s: Regionale Beeldbank Mechelen-Zemst (Vroeger); Jean Andries (Nu).
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Eppie Academy: voor sjotters
van 6 tot 12!
ZEMST - Op zondag 3 oktober startte de Eppie Academy, een voetbalschool uit Zemst, met als
bedoeling en focus de technische verfijning en balbeheersing voor spelers van 6 tot 12 jaar.
“Gediplomeerde trainers (UEFA B)
hebben als doelstelling de individuele kwaliteiten en capaciteiten van
de spelers te verbeteren en verder te
ontwikkelen”, zegt Walter De Kok.
“In de Eppie Academy krijgen de spelers te maken met herhalingen en nog
meer balcontacten, waardoor ze na
verloop van tijd meester worden over
de bal in alle omstandigheden en situaties. Tijdens de trainingen worden de
groepen ingedeeld volgens leeftijd en
met een maximum van 8 spelers per
groep. Op die manier kan iedereen op
zijn eigen niveau trainen en is er ruimte voor maximale individuele begeleiding. De techniekschool is modulair
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opgebouwd en de eerste module liep
van oktober tot en met december.

David Vermeere (david.vermeere@telenet.be of 0495/67.46.39.)

Eén module omvat 10 trainingen van
75 minuten, begeleid door trainers
Wesley, Gery, Maxime en Kris. “In de
eerste module zagen wij steeds enthousiaste spelers en ouders. Wij
sloten de eerste module af met een
spaghetti-etentje voor de spelers,
met dank aan onze sponsor SKM.” De
trainingen vinden plaats op zondagvoormiddag van 10 u. tot 11 u.15.

Op de foto: spelers Senne, Nicolo,
Finn, Siebe, Bedirhan, Lars, Erwan,
Remy, Lionel, Emiel en Llian, met trainers Wesley, Gery en organisatoren
David en Walter.

Het modulair systeem wordt een
paar keer per schooljaar herhaald. Inschrijvingen: Walter De
Kok (walterdekok@telenet.be) of

Tekst en foto: Jean Andries

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
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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

DENK TIJDIG AAN JE WINTERONDERHOUD
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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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Klein maar fijn in de Filmerij
ZEMST - Op 11 januari kon u met Drunk nog nagenieten van de feestroes. Maar het hoeven niet
altijd kaskrakers te zijn. Wij van de Filmerij gaan liever op zoek naar films die volkomen onterecht
niet of maar heel kort in de bioscoop te zien waren.

De film van 25 januari, Cleo, is een
Vlaams pareltje dat u beslist moet komen ontdekken!
Cleo is een zeventienjarig meisje dat
samen met haar broer bij haar oma
woont. Hun ouders kwamen om het
leven bij een auto-ongeluk en Cleo
heeft het moeilijk om dat te verwerken. Ze gaat uit naar haar vaste club
om haar zorgen wat te vergeten. Daar
ontmoet ze de mysterieuze Leos, van
wie ze meer en meer in de ban raakt.
Omdat haar vader concertpianist was,
begint ze opnieuw piano te spelen. Zo
krijgt ze weer iets om zich op toe te
leggen. Samen met het gezelschap
van Leos begint ze er langzaamaan
weer bovenop te komen.
Pakkende film met een ijzersterk
verhaal, fenomenale vertolkingen en
mooie soundtrack van Mauro Pawlowski.

De Poolse tragikomedie van 8 februari,
Corpus Christi, werd
oververdiend genomineerd voor de Oscar
voor beste buitenlandse film.
Daniel is een twintigjarige delinquent die ervan droomt om priester te worden.
Probleem is echter
dat hij een bijzonder
zwaar strafblad heeft,
waardoor hij geen
schijn van kans maakt
om in het seminarie
aanvaard te worden…
tot hij tijdens zijn werkverlof in een
dorpskapel verkeerdelijk voor een
jonge priester wordt aanzien, en hij
van dat misverstand handig gebruik
weet te maken.
Sterker nog: hij blijft in zijn rol, én hij
vertolkt die uitstekend tot grote tevredenheid van de dorpsbewoners.
Maar terwijl hij met zijn charismatische stijl en onorthodoxe
methodes steeds dieper in zijn
priesterambt opgaat, bekruipt hem
ook de angst dat hij ontmaskerd gaat
worden.

Tickets (à 5 euro) kunnen tot bij aanvang van de voorstelling
worden aangekocht op
www.gcdemelkerij.be, waar u tevens
alle bijkomende info kunt lezen.
Het aanvangstijdstip blijft
onveranderd: 20 uur.

Tekst en foto: Herman Jacquemin
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Winterrust of toch niet?
Loofbomen staan in hun blootje, de dagen zijn kort en de temperatuur zakt af
en toe onder nul.
De herfst heeft plaats gemaakt voor
de winter en de natuur komt tot rust,
of toch een beetje. Hier in Vlaanderen
heerst een gematigd zeeklimaat. Het
wordt in de winter wel wat kouder
maar dat is niets vergeleken met de
koude in het noorden en het oosten
van Europa.
Maak maar eens een goede winterwandeling door het bos in Wormelaar,
de Kollinten of in het domein van Sport
Vlaanderen in Hofstade. De natuur zal
niet bruisen van het leven, maar sommige dieren zijn in januari toch al opvallend actief. De loofbomen mogen
dan wel hun bladeren kwijt zijn, toch
zijn er nog heel wat planten die in de
winter groen blijven.
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Genieten van een lange winterslaap
Misschien droom je er zelf van om
heel de koude, donkere winter over te
slaan en pas terug wakker te worden
in maart. Toch zijn er in onze natuur
niet zoveel zoogdieren die dit doen.
De egel is waarschijnlijk de bekendste en natuurlijk ook de vleermuizen.
Vleermuizen hebben net zoals vogels
veel energie nodig, vliegen is namelijk een energieverslindende activiteit. Veel voedsel is dus nodig en voor
vleermuizen zijn dit insecten. In de
winter zijn er echter maar weinig insecten actief, velen komen de winter
door als eitje of larve onder de grond
of tussen planten. Sommige insecten
zoals de dagpauwoog en de citroenvlinder proberen als volwassen vlin-

der te overwinteren en gaan in winterslaap. Niet veel keuze dus voor
de vleermuizen en daarom gaan ook
zij in winterslaap. Sommige soorten
vleermuizen trekken honderden kilometers ver voor een goede winterverblijfplaats. Maar de meeste soorten
zoeken het dichterbij en overwinteren
in Zemst en omstreken in forten, bunkers, ijskelders en holle bomen.
Egels, slaapmuizen en eekhoorns
De egel is een echte winterslaper. Hij
zoekt het liefst een hoop met droge
bladeren om te overwinteren. Wil je
de egel in je tuin helpen? Zorg dan
voor een grote bladerhoop en egelpoortjes in de omheining. In zo een
bladerhoop slaapt de egel van november tot maart. Wanneer de egel

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

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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in winterslaap is, zakt zijn lichaamstemperatuur van 35 °C naar een
5° C. Andere zoogdieren die bij ons
winterslaap doen zijn de eikelmuis en
hazelmuis. Deze muizen worden niet
voor niets de slaapmuizen genoemd.
Maar spijtig genoeg zijn slaapmuizen
zeer zeldzaam geworden in Vlaanderen en ook in Zemst ga je ze niet meer
tegenkomen.
Veel mensen denken dat eekhoorns
in winterslaap gaan, maar dat is niet
juist. Eekhoorns worden wel minder
actief in de winter. Bij langdurige koude kunnen ze wel eens enkele dagen
in hun nest blijven, maar verder blijven ze actief. Hun nest, dat ze ook
tijdens de rest van het jaar gebruiken,
zit in de holte van een boom of ze
maken zelf een bol van takken. Binnenin bekleden ze het met mos, varens, schors en gras. Soms kruipen ze
ook met meerdere eekhoorns in één
nest om het lekker warm te hebben.
Om de winter door te komen legt de
eekhoorn een wintervoorraad aan.
Vooral hazelnoten, beukennootjes,
kastanjes en zaden van dennen en
sparren staan op het menu. Eikels
worden minder graag gegeten. Deze
van zomer- en wintereik soms nog
wel maar de eikels van Amerikaanse
eik bevatten te veel looizuren om ze
goed te kunnen verteren.

In de winter op vrijersvoeten
De eenden kwaken op de vijvers van
Hofstade, de futen doen hun paringsdans en de bosuil roept ’s avonds
in het Steentjesbos. Neen, niet alle
dieren zitten stil in de winter. Bosuilen starten vroeg met broeden en
hun roep is in januari goed te horen.
Steentjesbos, net over de grens met
Schiplaken, is waarschijnlijk een van
de betere plaatsen om ze te horen.
Ook de eenden beginnen er vroeg aan
en baltsen in de winter om paren te
vormen.
En dan heb je nog de roodborst! Hij
zingt al volop in de herfst en ook in
de winter laat hij of zij af en toe van
zich horen. Zoeken ze al een partner?
Neen ze verdedigen hun winterterri-

torium. De zang hoor je het meest in
oktober en november. Dan komen er
veel roodborsten uit het noorden naar
hier en moet iedereen zijn plekje vinden. Sommige trekken dan nog verder naar Frankrijk en Spanje, andere
blijven hier.
En na een tijdje kennen ze hun buren
en keert de rust terug. Totdat er een
nieuwe roodborst aankomt of iemand
de grenzen niet respecteert. Dan zal
de roodborst terug van zich laten horen. Een opvallend vogeltje dus, ook
wat kleur en geluid betreft. Niet onlogisch dat deze soort vaak op kerst- en
nieuwsjaartjes opduikt.
Tekst: Natuurpunt,
foto’s: Francis Wyns.
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FC Zemst herfstkampioen!
ZEMST - Leider FC Zemst deed met een gelijkspel bij het tweede gerangschikte FC Beigem een
uitststekende zaak. De ploeg bleef ongeslagen in de heenronde en kroonde zich tot verdiende
herfstkampioen. Het 3 - 1 verlies tegen Steenokkerzeel in de laatste match van 2021 - tevens de
eerste van de terugronde - kunnen we gewoon als een ‘schoonheidsfoutje’ bestempelen.
“Voor het seizoen had ik zo een succes
niet voor mogelijk gehouden, maar
vijftien wedstrijden zonder nederlaag,
dat had ik niet verwacht”, begint trainer Bart Van Winckel zijn verhaal.
“Herfstkampioen zijn is leuk, maar
dat wil eigenlijk nog niets zeggen. Het
is alleszins goed voor het mentale
en de positieve energie in de club en
bij de supporters. Indien we deze lijn
kunnen doortrekken, kunnen we nog
meer vooruitgang boeken. De spelers hebben getoond dat ze met de
situatie om kunnen gaan. Elke week
bevestigen is de opdracht. FC Beigem is een zeer sterke ploeg en ook
bij een ambitieus FC Berg waren we
top, maar we kijken niet naar andere
ploegen. We zitten in een goede periode, scoren vlot en krijgen weinig tegendoelpunten. Bescheiden blijven is
een mooie deugd. Iedereen gaat ons

Een solied blok in alle geledingen.

in de terugronde dubbel gemotiveerd
opwachten.”
Sterke punten van de ploeg en de
club?
“Kameraadschap en uitbundige sfeer.
De ploeg speelt al enkele jaren samen

en wordt aangevuld met gerichte
transfers. Ik ben aan mijn negende
seizoen bezig bij deze mooie club.
Uiteraard heb ik ambitie als trainer.
Graag wil ik naar tweede provinciale,
liefst met FC Zemst. Hetgeen we in
de voorbije jaren hebben opgebouwd,
met heel de club en de sportieve cel,
is mijn grootste voldoening. Steeds
in het belang van FC Zemst. De toekomst oogt mooi. Zowel voor de eerste ploeg als de jeugd, met als doelstelling spelers klaarmaken voor het
grotere werk.
Ja, we lonken naar de titel, maar dat
zal niet gemakkelijk zijn. Iedere ploeg
plooit zich dubbel tegen FC Zemst, dat
hebben we ervaren. Met de herfsttitel hebben we de doelstelling van de
club gedeeltelijk bereikt. Hard blijven
werken en er nog een leuke terugronde van maken is ons doel”, besluit de
hoofdcoach.

Uitbundig vieren in de kleedkamer!
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Tekst en foto: Jean Andries
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Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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Brusselsesteenweg 40
1980 Zemst
e-mail : info@de-vetter.be

Wereldwinkel trekt de deur dicht
EPPEGEM - Dertig jaar hebben vrijwilligers de Oxfam Wereldwinkel in Eppegem opengehouden
maar nu stopt het. Er is geen instroom van jonge krachten om het Fair Trade idee verder uit te dragen, verkoopcijfers dalen door corona en de vaste kosten stijgen. Op 31 december sloot de winkel in
de Kreupelstraat de deuren.

Oud postkantoor
Het begon met enkele verkooppunten
bij mensen thuis, op de Pinksterjaarmarkt en op activiteiten van verenigingen. In het Ontmoetingscentrum
van Hofstade werd jaarlijks een restaurantdag gehouden om producten
van eerlijke handel te promoten en te
proeven.
“Na een paar jaar konden we een pand
huren op de Brusselsesteenweg in
Eppegem, het vroegere postkantoor,
waar we zo’n 10-tal jaren winkel hielden. 15 jaar geleden verhuisden we
naar een ruimere woning in de Kreupelstraat waar we tot vandaag gevestigd bleven”, weet Rita.
“Covid 19 met een verplichte sluiting,
klanten die hun aankopen zoveel mogelijk centraliseerden bij één winkel en

het wegvallen van verenigingsactiviteiten, zijn allemaal niet bemoedigend
voor de verkoopcijfers”, stelt Johan
vast.
“En onze vaste kosten gaan, net als de
leeftijd van onze vrijwilligers, telkens
wat omhoog. Verjonging blijft, zo als
in vele andere verenigingen, spijtig genoeg uit. Vandaar onze beslissing om
met de winkelverkoop te stoppen”,
vult Rit aan.

Winkels in de buurt
Nu de winkel in Zemst sluit kunnen
klanten nog altijd naar de Wereldwinkel van Mechelen, Vilvoorde of Boortmeerbeek om de specifieke Wereldwinkelproducten aan te kopen. ”En ze
kunnen in andere winkels een signaal
geven dat ze belang hechten aan een

eerlijke verloning voor de producent,
of dat nu een producent in het Zuiden
of in het Noorden is”, zegt Paul.
“De winkel zal er dan wel niet meer
zijn, maar de vereniging blijft bestaan.
wij willen nog nadenken hoe we de
Fair Trade-gedachte in onze gemeente levendig kunnen houden en deze
met kleinere activiteiten kunnen ondersteunen. Ook het wereldrestaurant
willen we graag jaarlijks op de kalender behouden. We zoeken naar een
aangepaste formule.”
Voor de grote groep vrienden-vrijwilligers was er een finissage bij de sluiting voorzien. Dit bedankingsmoment
is uitgesteld naar gezondere tijden.
Tekst en foto: Juliaan Deleebeeck

Cecile, Rit, Annie, Renhilde, Johan, Frank, Paul en Rita hielpen de klanten verder op het
cadeau-weekend.
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Nieuwe schimmel ontdekt in
Bos van Aa
ZEMST–LAAR – In het natuurgebied Bos van Aa werd onlangs door een vrijwillig medewerkster
van de lokale Natuurpunt-afdeling een schimmel ontdekt die uniek blijkt te zijn voor ons land.
Wij vroegen deze gepassioneerde dame, Min Pauwels, om tekst en uitleg.
“Het betreft een licheen of korstmos,
in dit geval een bekermos, dat fungeert als gastheer voor een parasiterende schimmel, hier de Lichenoconium aeruginosum. Het bekermos
groeide op een stapel rottend hout.”
Voor Min, die betrokken is bij de Werkgroep Bryologie en Lichenologie,
staan lichenen bovenaan haar interesselijstje. “Regelmatig krijg ik wel de
opmerking dat ik in de natuur vooral
naar de kleine schoonheden kijk, en ik
moet toegeven, dat is zo. Met een loupe gaat een ongekende wereld open.
In MUSA, de nieuwsbrief van Plantentuin Meise heb ik er een bijdrage over
gepubliceerd in de rubriek Plant in de
kijker”.
Er zijn schimmels die alleen op lichenen voorkomen, meestal erg gastheerspecifiek. Die groep van schimmels
wordt de ‘lichenicole fungi’ genoemd.
De schimmel Lichenoconium aeruginosum is zo’n lichenicole fungus en

komt enkel voor op Cladionia’s, bekermossen. Misschien een beetje verwarrend, maar als volgt te begrijpen:
je hebt aan de ene kant een licheen
(die bestaat uit een schimmel met alg),
en dat geheel wordt door een schimmelparasiet aangetast. Naar lichenen
wordt slechts door een klein groepje

geïnteresseerden gekeken, laat staan
naar schimmels op lichenen. Het vergt
veel geduld en oefening om er naar te
kijken. Lichenen zijn immers een moeilijke groep. In Nederland zouden er een
200 soorten gevonden zijn. Ook In België groeit het aantal ontdekkingen gestaag, vooral dankzij de belangstelling
van de lichenologen. Maar er blijft nog
enorm veel te ontdekken.
Op de bijgaande foto’s, die zijn genomen door de expert ter zake Paul
Geyselings, zie je het licheen en zijn
parasiterende schimmel.

Tekst: Min Pauwels, Alex Lauwens,
foto’s: Paul Geyselings

Een microscopiebeeld (1000 X vergroot) van de conidiosporen van de Lichenoconium
aeruginosum.
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Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade
Tel & Fax 015 61 79 60
GSM 0476 21 81 60
mvsvloerwerken@telenet.be
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Een viergeslacht en 70 jaar getrouwd.
Wie kan dat zeggen?
HOFSTADE / WEERDE - Een zeventigjarig huwelijk gecombineerd met een viergeslacht is niet alledaags De Zemstenaar is er dan ook als de kippen bij om deze unieke gebeurtenis vast te leggen
voor het nageslacht.
Onze reportageploeg werd enthousiast maar veilig onthaald.
70 jaar geleden, meer bepaald op 18
juli 1951 stapten een Zottegemse
chauffeur/magazijnier en een rasechte Weerdenaarster in het huwelijksbootje. 70 jaar geleden buren, samen
oorlogsvluchteling en elkaar op deze
manier gevonden.
Mooi verhaal. Op de foto vereeuwigen
we: Julien Plehier (94) en Leontine

Muyldermans (93). Eens Zemstenaar
altijd Zemstenaar- vandaag de dag
verblijft Julien bij zoon Erik.
Z’n vrouw Leontine woont in WZC Releghem.
Het viergeslacht viel ongeveer samen
met het jubileum want Bert Plehier,
kleinzoon van Julien, is op 10 september papa geworden van Lenn (jongste
telg van het nieuwe viergeslacht). Fier
poseren de vier generaties voor onze
lens.
Op de foto overgrootvader: Julien
Plehier, grootvader: Rudi Plehier, vader: Bert Plehier en de benjamin Lenn
Plehier. De jongste aanwinst van de
Jeppe klinkt het hier.
Mooie familie geboren en getogen in
Zemst.
Tekst: Bart Coopman,
foto’s: familie Plehier &
Jean Andries
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Man, man, man, wat een DKW!
HOFSTADE- Een DKW, een tweezitter met bouwjaar 1938 puft na 70 jaar stilstand weer door Hofstade. Het wagentje verbleef drie en een half jaar bij restaurateurs in Oost-Duitsland. Van het type
zijn er nog zeven exemplaren bekend in de hele wereld.
Verzamelen, restaureren, historiek
napluizen, bewaren, mijmeren, … Tijs
Michiels (40) uit Hofstade herkent de
passie van oldtimer bezitters en die
beleving kreeg er recent een mooi
element bij.
Net na de Tweede Wereldoorlog
kwam een Auto Union - DKW F7
Front Luxus tweezitter uit 1938, via
zijn grootvader Jules Stroobants in
de familie terecht. Een unieke kleine
cabrio, gebouwd in 251 exemplaren
met vandaag nog zeven stuks bekend
in de hele wereld.

al meer dan 65 jaar in een schuurtje
stof te vergaren. We vermoeden van
vlak na de tweede wereldoorlog want
Duitse officieren verbleven er een
tijdlang in het ouderlijk huis. Het originele blauwzwart was overschilderd
in groengrijs zoals dat bij de Wehrmacht gebruikelijk was. We weten
niet of hij er na de oorlog ook mee gereden heeft. Op zijn sterfbed in 1978
was het de wens van mijn grootvader
dat we deze auto nooit zouden verkopen. Hij was voor de kleinkinderen
bestemd die hij – helaas - nooit zou
leren kennen.”

Achtergelaten

Zeldzaam exemplaar

“Grootvader verzamelde oude auto’s”, vertelt Tijs. ”Zomaar omdat hij
ze graag zag. Hij plaatste ze gewoon
in zijn tuin in Tessenderlo waar hij een
tegelfabriekje had. De DKW stond er

De wagen geraakte wat in de vergeethoek maar tien jaar geleden wekte
het terug de nieuwsgierigheid van
Tijs en zijn familie. Ze verzamelden
alle documentatie over de DKW die ze

konden vinden en zochten de juiste
mensen voor een restauratie.
“We kwamen in contact met een
klein restauratiebedrijf in Spremberg,
de bakermat van deze auto in OostDuitsland, waar de technische kennis
nog aanwezig is. In april 2018 hebben
we hem ginder afgeleverd voor een
verjongingskuur en na drie en een
half jaar is hij weer thuis. Het is een
juweeltje.”
Het DKW-tje is nu het pronkstuk van
de familie die het wil gebruiken als
blikvanger bij familiale gelegenheden.
Op mooie dagen wil Tijs er ook eens
een oldtimer tourrit mee rijden. Als
fervent liefhebber kan hij nu kiezen
uit vijf verschillende rijklare wagens.
Tekst en foto : Juliaan Deleebeeck

Tijs rijdt de glimmende DKW in de garage.
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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

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

sen

Foto’s: Jean An
dries

KFC Eppegem B won met 6-2 cijfers overtuigend de derby tegen een
goed Verbr. Hofstade, met als inzet de derde plaats. Een hechte vriendengroep en veel speelvreugde, dat is de sterkte van de ploeg”, ervaart
Rudy Van Hemelrijck. “Velen wonen in Eppegem en komen uit de positieve jeugdwerking van KFC Eppegem, dat creeert een fantastisch sterk
geheel, op en naast het veld. De titel zal wellicht te hoog gegrepen zijn
maar een tweede plaats ligt in de mogelijkheden.”

Kinderen van school De Tuimeling Zemst kwamen hun klasgenoot in
quarantaine opvrolijken met een kerstliedje en dat werd bijzonder
gewaardeerd.
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Op 6 december maakte de Sint en z’n pieten ook
een tussenstop in GBS De Waterleest in Eppegem.
Onderweg verloor hij z’n grote boek. Gelukkig hielpen alle kinderen om het boek en de pagina’s snel
terug te vinden. De kindjes kregen ook nog een leuk
cadeautje en een zakje snoep mee naar huis.

Zemstenaars zijn koploper in het aanplanten van groen
Voor de jaarlijkse plantactie ’behaag je tuin’ zette Zemst zich andermaal op kop van 15
gemeenten in de regio. 31 inwoners kwamen 168 boompjes, struiken en haagplanten
afhalen aan het recyclagepark. Voor wie graag fruit van eigen kweek eetwaren er ook
hoogstamfruitbomen beschikbaar. (JD)
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“De Eppie Chicks van KFC Eppegem zijn zowel op als naast het veld een hecht en gemotiveerd team.”,
ervaart coordinator Veerle Collin. “Ondanks alle twijfels of er voldoende speelsters gingen zijn in
het begin van het seizoen, staan ze meer dan voltallig weer op het veld. Nieuwe gezichten en oude
bekenden maken de vaste kern weer compleet. Ook trainer Kenneth zorgt ervoor dat de sfeer goed
zit. Het hoogtepunt van de ploeg was zeker de terugkeer van Nancy, die na haar ziekte weer op de
grasmat kon staan. En dat ze dan ook nog scoorde was echt een kippenvel-moment. Op sportief vlak
groeien ze week na week, ondanks een reeks gekwetste speelsters.
Dat belooft dus voor na de winterstop.”

Leuke bende uit Eppegem op weekend-bezoek in de Ardennen bij ex-trainer van KFC
Eppegem Yves Cloots en Danielle in hotel Les Sources (Manhay).
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De spelertjes tot en met U11 van KFC Eppegem hebben dit jaar ook het bezoek gekregen van
de Sint. Dit jaar was het door Corona wel iets anders dan de vorige jaren. Vergezeld door
Voetbalpiet en zijn vaste raadgever, ging de Sint de voetballertjes aanmoedigen tijdens de
wedstrijdjes en nam hij tijd om hier en daar een praatje te maken. Daarna kreeg elk kind wat
lekkers en een kadootje. De vele blije gezichtjes spraken boekdelen.

Okra Weerde heeft voor de tweede keer op korte tijd met Kubben een perfecte
game gespeeld en in één beurt de vijf kubben en de koning omvergegooid.
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Brasserie Oud Sempst
Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
0475/33.17.59
www.oudsempst.be

BE 0693.846.740
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Qigong, jouw goed voornemen?
EPPEGEM - Lin Weynan uit Eppegem geeft al enige tijd pilateslessen in de regio Zemst en introduceert nu ook Qigong. Bewegen voor je gezondheid en welzijn: de missie van Lin Wellness Studio.
Lin heeft Engelse literatuur gestudeerd aan de universiteit in China
waar Tai Chi, het hanteren van het Taiji
zwaard, een verplicht vak is. Vier jaar
geleden beëindigde ze met succes
de opleiding traditionele Chinese geneeskunde met keuzevak medische
Qigong in de Karel De Grote School in
Antwerpen.
Lin, waarvoor staat pilates?
“Pilates is een discipline die ondertussen al goed gekend is bij de Zemstenaars. Het is een sport voor jong en
oud die specifiek gericht is op de houding en de ademhaling en helpt bij
de ontwikkeling van lang goed functionerende spieren. Pilates oefeningen helpen bij het verbeteren van je
kracht, flexibiliteit en mobiliteit, evenwicht en houding. Daarnaast vermin-

deren deze oefeningen stress
en verlichten ze
rug-, schouderen nekpijn. Het
enige wat je nodig hebt is een
yogamatje.” Nu
wil Lin Qigong
introduceren in
de regio Zemst.
Qigong bestaat
uit 2 woorden:
Qi en Gong.
Lin, geef eens wat meer uitleg?
“Qi staat voor levensenergie, volgens
de Chinese geneeskunde moet de
energie vrij kunnen stromen in je lichaam.
Botst die doorstroming op een blokkade of aanwezige afvalstoffen dan
kan dat zich dat uiten in ziekte. De
beoefenaar die de Qi weet te leiden
d.m.v. Qigong en acupunctuur verzorgt zijn innerlijke en weert het schadelijke af. Gong staat voor volhardend
werken.”
Wat kan dan Qigong voor iemand
betekenen?
“Qigong is de kunde om met Qi om te
gaan, het te beheersen en vloeiend te
doen stromen, de afvalstoffen van je
lichaam te elimineren, om zo de ge-

zondheid en harmonie van lichaam en
geest te bevorderen.
Een kenmerk van deze medische Qigong is dat het in uitvoering natuurlijk, rustig en ontspannend is.”.
Alle (groeps-) lessen vinden plaats in
de zaal van de bibliotheek, Schoolstraat 23, 1980 Zemst. Als het weer
het mogelijk maakt, wordt er in de
open lucht gesport op het grasveld
van de Schranshoeve, Stijn Streuvelslaan 92, in Eppegem. (hoek met de
Schoondonkstraat)
Meer informatie kan je vinden op
http://linwellnessstudio.be/
Tekst: Fernand Van der Aerschot,
foto’s: Jean Andries

Bakkerij Kim

FRANS LAUWERS

Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem
0475 58 69 49

Alle karweiwerken, herstellingen
ontmossen, kleine dakwerken

GSM: 0497/77.67.81

Lin, vol passie en overgave in haar les.

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

Openingsuren:
maandag tot zondag: 6u30-18u00
woe: gesloten
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Gejaagd door de file

Foto: Jean Andries
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‘En, sta jij ook dagelijks in de file?’, vroeg ik een vriendin. 					
‘Ja, en ik begrijp dat niet want telewerk is toch grotendeels verplicht? Ik ben dat zo beu. Daarom heb ik vorige week een
experimentje gedaan. Alle alternatieven voor autorijden heb ik uitgeprobeerd.’
‘Heb je de trein genomen?’, wou ik weten.
‘Ja, en ik ben zelfs eerst te voet naar het station gegaan. De afstand viel mee maar ik voelde me net een paria. Al die
chauffeurs in hun warme wagens die me aankeken alsof ik gek was. Niet voor herhaling vatbaar.’ Ze zuchtte diep en
vertelde verder.
‘En de trein zelf, dat was geen onverdeeld succes. Er was geen zitplaats vrij en ook geen galante man te bekennen die zijn
plek voor mij wilde afstaan. Dus ik heb het hele traject moeten rechtstaan.’
‘Heb je nog iets anders geprobeerd?’, vroeg ik benieuwd.
‘De tram. Ook geen plezier. Jonge mannen die met hun benen gespreid zitten en zo twee zitplaatsen innemen. De hele
tijd rechtstaan. Even dacht ik zelfs in een #metoo-situatie beland te zijn toen ik een hand op mijn achterwerk voelde,
maar het was gelukkig maar een pickpocket.’
‘En de bus, was dat beter?’
‘Alleszins spannender! Een groepje jongeren trok voortdurend aan de noodrem waardoor de buschauffeur razend werd
en met een rotvaart door de stad racete. Ik voelde me net in een rollercoaster.’
‘En carpooling?’
‘Zwijg me daarvan! Nadat mijn collega’s elke dag te laat kwamen en nadat ik drie groene boompjes heb moeten ophangen in mijn auto om hun slechte adem te verjagen, heb ik dat opgegeven. Bovendien stonden we ook nog steeds in
de file. Het enige verschil was dat we het nu samen deden, en dat er op den duur ongemakkelijke stiltes vielen toen we
uitgepraat waren.’
Ze was nu helemaal op dreef.
‘Voor je het me vraagt, met de fiets naar het werk is ook geen oplossing. Al die onvoorzichtige autobestuurders kon ik
met enige behendigheid wel ontwijken, maar die zware vrachtwagens, dat was andere koek. Ofwel deden ze me in de
berm belanden door hun luchtverplaatsing ofwel dreigden ze me te verpletteren omdat ik in hun dode hoek zat. Eens
op de fietssnelweg dacht ik veilig te zijn, maar niets was minder waar. Meermaals kreeg ik bijna een hartstilstand door
hoogmoedige Pedelec-rijders die me tegen een veel te hoge snelheid inhaalden.’
Ondertussen was mijn vriendin serieus opgewonden.
‘Motoren zijn ook uitgesloten, dat had ik na enkele minuten al door. Dat slingeren tussen die stilstaande auto’s in de file,
met het risico dat op elk moment een deur geopend wordt, was veel te gevaarlijk. En ik werd dan ook nog regelmatig
bekogeld met zwerfvuil dat de bestuurders zonder kijken door hun raampje wierpen.’
‘Dus sta je weer in de file met de auto?’
‘Inderdaad, ik loop nu veel minder risico’s, en het is eigenlijk het enige moment van de dag dat ik een beetje rust in mijn
hoofd heb. Geen jengelende kinderen of een zeurende baas. Lekker muziekje op de radio. De max. En weet je, als je er
eens goed over nadenkt, zijn al mijn alternatieven niet mislukt door een slechte infrastructuur of organisatie. Neen, het
lag gewoon aan al die andere bestuurders. ’
Nadat we afscheid hadden genomen, overliep ik al de problemen die mijn vriendin op haar weg tegengekomen was. En
verdomme, ze had gelijk. Als iedereen nu al eens met zichzelf zou beginnen! Ik stapte mijn auto in en ging in de file staan.
Dan kon ik er eens goed over nadenken.
Alain – Térieur - Dierckx
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On the road again

ZEMST – In onze gemeente vind je veel muzikaal talent. Neem nu de groep Triple Temper. Drie
door de wol geverfde mannen die in het verleden al in verschillende bands en wedstrijden te zien
en vooral te horen waren. We spraken met groepslid Herman Van den Bergh wiens enthousiasme
ons begeesterde.

De teacher(s)
‘‘Ik zing eigenlijk al van jongs af aan.
Romanist van opleiding en leraar
van beroep. Tot aan mijn pensioen in
2020, nam ik in mijn vrije tijd graag
deel aan zangwedstrijden zoals bijvoorbeeld de Baccara-beker, waar
ik in 1985 o.l.v. Gene Summer met
Jo Vally en Carry Lohe de provincie
Antwerpen vertegenwoordigde. Onder impuls en met de steun van mijn
vrouw die Italiaanse is, en heel goed
liedjesteksten schrijft, ben ik in de jaren tachtig beginnen optreden voor
de Italiaanse gemeenschap in het
zuidelijke deel van België. We wonnen
2 keer het ‘festival van het Italiaanse
lied’ in Luik en Charleroi in de categorie auteur-componist. Toen er in het

college waar ik tewerkgesteld was
twee muzikaal aangelegde collega’s
kwamen werken, was het echter gedaan met de solo optredens. Samen
met Johan Nicasie en Guido Kersschot
heb ik toen een covergroep opgericht die we The Teachers doopten en
waarmee we toch zo’n vijf jaar hebben
rond getoerd.’’

Reünie
‘’Omdat ik beschikte over veel eigen
werk, heb ik nadien een Nederlandstalige pop & rockband opgericht met
de naam ‘Herri Vadé & de koppige
bemanning’. In 1997 heb ik deelgenomen aan de Soundmixshow en daar
ben ik tot in de finale geraakt met het
liedje ‘Il Volo’ van Zucchero. Dat heeft

geleid tot de oprichting van een coverband Zucchero Generation waarmee
ik heel veel opgetreden heb. Guido
en Johan hebben al die jaren ook niet
stilgezeten want ook zij speelden in
verschillende groepen zoals The Hot
Lick Soul Band, The Spinelli Connection en Baneran. Vorige zomer hebben
we samen in een opwelling beslist om
na dertig jaar onze covergroep The
Teachers terug leven in te blazen, ieder van ons met zijn eigen temperament en kunnen: Triple Temper was
born!’’

Vandaag en morgen
‘‘Met Triple Temper spelen we aangepaste akoestische versies van bekende en minder bekende songs, vooral
Amerikaanse, waarbij onze grootste
troef onze driestemmigheid is. Onze
uitdaging is de covers zo goed mogelijk te brengen voor een breed
publiek, maar vooral ook om op te
treden want plezier, zowel voor ons
als voor het publiek, blijft het allerbelangrijkste. In maart 2022 treden we
normaal gezien op in café De Kroeg
maar we zijn aan het uitkijken naar
nog andere plaatsen om een optreden in te plannen. Vandaag spelen we
hoofdzakelijk in kleine zalen en cafés
maar onze ambitie is om op termijn in
het Cultureel Centrum in Zemst onze
‘Worldtour’ te starten! Hopelijk speelt
corona ons niet lang meer parten.’
We komen zeker luisteren!
https://www.facebook.com/TripleTemper

Tekst: Alain Dierckx,
foto’s: Jean Andries
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+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn

KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660
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We wensen u ...
Komaan, blijf
niet hangen in
het verleden.
Want dat is allemaal voorbij.
En raak ook
niet gestrest
van de toekomst. Want
zo ver is het nog niet.
Daarom, leef in het heden en geniet
van 2022.
En wacht niet op een goede dag,
maak er zelf een!
Rudi Van Geel
Mensen
zijn elke
keer opn i e u w
weer heel
positief
als je ziet
hoe ze ieder jaar
weer met
champagne, toeters en bellen en
goede voornemens inluiden. Ik geloof
alvast in een goed jaar en dat wens ik
jullie dan ook graag toe!
Liefs,
Sylvie
Filip en Veerle
wensen iedereen een topjaar
2022 !

‘Ik wens al onze
lezers in 2022
een 5G-jaar toe:
met Veel Geluk,
een Goede Gezondheid, en met
Goede Vrienden
en even Goede
Buren.”
Grts Alain
Zit je op de WC,
dan weet je:
het verleden is
passé.
Dus niet getreurd om wat is
geweest.
Maar kijk vooruit. Steeds in je
geest.
Doe wel en toon respect,
Ook al ben je niet welgebekt.
Alex
“Een jaar waarin je geniet van
ons maandblad
dat telkens de
zonnekant van
Zemst toont.”
Juliaan

“Ik wens alle
Zemstenaars,
vrienden
en
sportclubs een
fijn, zonnig en
gezond 2022.”
Jean

Hallo 2022! Een
jaar vol uitdagingen en positiviteit, en met
ongetwijfeld
een heleboel inspirerende verhalen van fijne
Zemstenaren.
Gelukkig Nieuwjaar iedereen!
Kim
“Lichtjes van
hoop en liefde
voor alle lezers
van de Zemstenaar.”
Fernand

Een beetje meer
van het goede,
het mindere vegen we onder
de mat en 2022
wordt super!
Katia

Onze
voorzitter van de VZW
de Zemstenaar,
Bart Coopman,
wenst:
• aan de lezers:
veel plezante en
nieuwswaardige reportages in
onze zeventiende jaargang
• aan de adverteerders in de Zemstenaar: een goei commerce
• en aan onze reporters en redactieleden: veel volharding en schrijflust in
het nieuwe jaar !
Bart
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Winter op de boerderij
Winter op de boerderij. Voor een boer is dat niet zomaar niets doen. Het is net zoals de rest van het
jaar een drukke periode, waarin veel taken moeten gebeuren. Ik geef je graag eventjes een overzichtje van hoe de wintermaanden eruit zien.

De koe
Vele mensen denken dat er voor de
landbouwers in de winter niet veel te
doen valt, niets is minder waar. Voor
de boeren die een veestapel hebben
stopt het werk nooit, melkkoeien
moeten nu eenmaal winter en zomer
tweemaal daags gemolken en gevoederd worden. Ook met het kalverseizoen in aantocht dient er extra zorg
te gaan naar de drachtige dieren. Een
gezonde koe is een gelukkige koe.

Het schaap
Ook voor de schapenhouders begint
de drukke lammerperiode. Lammerhokjes dienen in orde gezet te worden
en ook de volle ooien krijgen extra
aandacht, vooral extra krachtvoer en
calcium dienen gegeven te worden
zodat het ongeboren lam zich tenvolle kan ontwikkelen zonder het moederdier te verzwakken.
Menig schapenboer zal de komende
weken zijn nachtrust bij de schapen
doorbrengen zodat er direct kan ingegrepen worden bij bevallingsproblemen. Een op drie lammeren wordt in
een ongewone ligging geboren, snel
ingrijpen en helpen is dan ook van het
allergrootste belang. Lammertijd is
voor de schapenboer dan ook oogsttijd.

Machine & administratie
En dan is er voor elke landbouwer
en loonwerker het machinepark. Nu
de veldwerkzaamheden voor dit jaar
voorbij zijn dienen de machines een
grondige reinigings- en onderhoudsbeurt te krijgen zodat ze tip top in
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Een optocht van sfeervol versierde tractoren brengt wat licht in donkere dagen.

orde staan voor het volgende seizoen.
Voorts is er dan de administratieve rompslomp die er elk nieuw jaar
aankomt. De mestbankaangifte en
verzamelaanvraag. Ieder landbouwer
moet jaarlijks voor elk perceel dat hij
bewerkt aangeven welke gewassen
er gaan geteeld worden en de hoeveelheid mest die hij wettelijk mag
gebruiken op zijn gronden.

Het salon
Spijtig is dat er dit jaar door covid
geen landbouwsalon zal plaatsvinden
in Brussel. Jammer omdat dit voor de
landbouwers en hun sympathisanten
een daguitstap vol ontspanning is.
Anderzijds is dit de gelegenheid om
met gelijkgezinden eens bij te praten
over de toekomst, of geen toekomst,
van onze familiale landbouw.
Verder zijn er ook landbouwers die
tijdens de wintermaanden aan land-

schapsonderhoud doen, zoals het
knotten van bomen en onderhouden
van haagkanten. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente en natuurverenigingen.

Boerenjaar
Er zijn zelfs landbouwers die bij vriesweer in de vroege uren op pad gaan
om met hun tractors zout te gaan
strooien om zo de wegen ijsvrij te
houden.
Zo ziet U beste lezer, het beeld van de
boer die in de winter naast zijn kachel
zit is al lang achterhaald. Boeren doet
men 24 op 24 , 7 op 7, jaar in jaar uit.
Hopend op een vruchtbaar en droger
jaar breng ik U mijn beste wensen
voor het nieuwe jaar en moge het een
boerenjaar worden!
Tekst Stef Apers,
foto: www.landbouwleven.be
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Samen op fakkeltocht
Warme kerstsfeer in Zemst? Je moet het maar vragen! Zemst For Life, Gemeente Zemst en Zemst
Leeft zetten door en wisten toch nog een gezellige fakkeltocht te organiseren op 18 december.
Deze verenigingen hadden een jaar gewerkt aan een kerstdorp in Zemst, maar ze zagen al hun voorbereidingen en plannen door Covid in het water vallen. Toch vonden ze zichzelf een paar keer opnieuw uit, tot ze samen met de Dienst Vrije
Tijd van de gemeente een concept vonden dat toch nog lichtpuntjes en warmte bracht in Zemst. De wandeling liep door
Zemst langs verschillende locaties met kersthutten. In die hutten verkochten Zemstse verenigingen en goede doelen
drankjes en hapjes. Met zo’n 850 tevreden bezoekers was het een geslaagd evenement! Ook Sempstie kwam langs, en
een aantal prachtige initiatieven die de afgelopen maanden geld inzamelden voor de goede doelen van ZFL mochten op
de vlam komen drukken. Meer dan 11 000 euro van de ZMSNR-truien, dat leest u goed!
Tekst: LS,
foto’s: Kato Reynaert en Jessie Van Den Eynde
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Als de wind is gaan liggen
Kan je ze ook horen en zien,
de krijsende magere stem en de stralende gutsende hoop?
Een samenspel van Yin en Yang.
Je kan ze haast zo voor je ogen zien dansen.
De één zo grimmig en grauw en de ander vol met kleur.
Voor eeuwig en altijd in een innige strijd verbonden.
Ze duwen een enorme wind op.
Bijna een orkaan, een windhoos, een tyfoon.
Wie zal er winnen? Wie zal er heersen?
Nacht of dag?
De lach of de traan?
Net als de wind is gaan liggen
en de druppel maakt plaats voor de straal
Zien we het al aan de horizon:
2022 wordt een mooier verhaal.

Tekst: Gill – Guillaume – Gourdin
Foto: Sylvie Dehasque
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www.stefoptiekzemst.be
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tel. 015/61.65.80

Brusselsesteenweg 108

