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Hoi beste Zemstenaar,
Heb je het gezien op de cover? We zitten aan nummertje
200. Al 200 keer viel de Zemstenaar in jouw brievenbus.
Toch een hele prestatie hé. We bezochten de voorbije
maand alle huisnummers 200 in Zemst en lieten de bewoners aan het woord. Ben jij ook zo benieuwd naar hun
favoriete plekje in Zemst?
Waar ik net zo benieuwd naar was, waren de bosuilen
van Zemst-Bos. In deze editie kom je alles te weten over
die leuke diertjes bovenop de naambordjes.
En feest vieren is toch super fijn? Helaas zijn er mensen
voor wie dit niet altijd zo evident is. Wat was ik blij toen ik
hoorde van het nieuwe concept van ZFL. Alle kindjes een
leuke fijne Kerst, daar draag ik zeker en vast aan mee.
Want mijn mamahart smelt toch wel bij het zien van een
gelukkige meid of een happy ventje.
Foto: Nico Ricour

Stap uit je hoofd en in je leven!
Liefs,
Sofie

Ook deze keer weer een oproep. Eigenlijk een reminder.
Eentje om je nogmaals te laten weten dat je
ons altijd een mailtje mag sturen als je een
leuk ideetje hebt voor een artikel.
Of als je deel uitmaakt van een vier-geslacht.
Of vind je bij het opruimen van je zolder, een
oude foto van een plekje in Zemst.
Speciale dieren, insecten, bloemen... gespot?
Niet twijfelen, maar gewoon al deze informatie naar ons doorsturen. Mede dankzij jou
zorgen we ervoor dat we elke maand een
boeiend en gevarieerd maandblad voor jou
kunnen samenstellen.
Alvast een hele grote dankjewel van onze
redactie.

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
bc@soluz.be

BE 0693.846.740
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‘de Zemstenaar’ viert 200 edities
ZEMST - Het maandblad bestaat 16 jaar en 8 maanden! Al 200 keer onafgebroken en gratis in elke
Zemstse brievenbus! Gemaakt door een groep enthousiaste vrijwilligers.
Voor onze 200ste editie gingen we graag langs bij verschillende huisnummers 200 doorheen de hele gemeente.
We stelden de bewoners telkens vijf vragen:
1. Wie woont hier?
2. Hoe lang woont u hier al (en van waar bent u afkomstig)?
3. Wat vindt u van uw straat?
4. Wat is volgens u het leukste aan uw straat (en wat zou er kunnen aan verbeterd worden)?
5. Welk plekje in Zemst vindt u leuk en zou volgens u iedere Zemstenaar moeten kennen?

Brusselsesteenweg
200, Zemst
1. Caroline, mijn vriend Peter en onze
poezen.
2. Ik woon hier al 10 jaar en ben afkomstig van Mechelen. Peter woonde
tot vóór twee jaar in Eppegem.
3. De Brusselse steenweg is een goede uitvalsweg naar de omliggende
dorpen en steden. Voor mijn dierenartspraktijk is dit een bonus.

4. De nabijheid van veel handelszaken. Wij zijn zeer tevreden over hoe de
weg is aangelegd en hebben weinig of
geen opmerkingen over de infrastructuur.
5. Het Zuiderbad in het Domein Sport
Vlaanderen, in de volksmond beter
gekend als het Bloso-domein. Een
heel leuk plekje om even te verpozen.
De zomerbar in Eppegem is ook altijd
heel gezellig. Bar Entrepot is een bee
tje verstopt maar een aanrader. En als
we even rust zoeken, wandelen we al
eens door de velden richting Nayakker of tussen de Weerdse molen en
het dorpscentrum van Eppegem.

Hoogstraat 200,
Zemst

3. De straat is recent heraangelegd
en knap heringericht. Wij hebben ook
toffe buren.

1. Leentje, mijn man Dries en onze
drie dochters Marieke, Lore en Annabel.

4. Wij appreciëren ten zeerste de ruime en veilige fietspaden, zeker als we
met onze dochters richting school in
Zemst centrum fietsen. Puntje van
kritiek is de hoge snelheid van de auto’s soms, maar er is een (flits)licht
aan het einde van de tunnel, hier even
verderop!

2. Dries: “Wij wonen hier al 11 jaar en
hebben pas sinds vorige week ons
huisnummer opgehangen! Ik ben afkomstig van Mechelen en Leentje ook
een beetje, al is het Mechelen-Bovelingen in Limburg, een deelgemeente van Heers, tussen Borgworm en
Borgloon.
Leentje en Dries

Caroline en Peter

5. Wij bezoeken graag kinderboerderij ’t Gulderijtje en rustig in het groen
wandelen kunnen we hierachter in de
Bist en wat verderop langs het Schom.
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Tervuursesteenweg
200, Hofstade
1. Annie Peeters, in Hofstade beter
gekend als ‘de dochter van Jef van
Rikske’.
2. “Ik woon al heel mijn leven in dit
dorp en al een hele tijd hier aan de
Tervuursesteenweg. Ik ben geboren
in de hoeve Gasthuishof (nu restaurant) waar ik samen met mijn broers
opgroeide.”
3. “De steenweg is hier wel druk maar
ik ben hier toch content want alles is
nog kort bij.”

4. “Het leukste plekje dichtbij is voor
mij ‘de beuskes’, zoals de plek in de
volksmond genoemd wordt.
Dat is de veldweg die de Tervuursesteenweg verbindt met de Gasthuishofweg. Daar gingen veel
jonge moeders met ‘de kindervoiture’
wandelen.”
5. ”Het leukste plekje van Zemst en
zeker van Hofstade zijn ‘de putten’, nu
Sport Vlaanderen. Dat is
kort bij he. We zijn daar dikwijls naartoe geweest om er een toertje te gaan
varen op het grote meer met een
DUKW amfibievoertuig afkomstig van
de Amerikanen na de tweede wereldoorlog.

Spiltstraat 200,
Zemst
1. Jan en Maria.

Annie.

4. We houden ervan dat het hier nog
landelijk is, met het veld voor en achter ons huis.
5. De leukste plek is de voetbal van
Laar (volgens Jan).

2. Wij wonen hier nu 39 jaar. Daarvoor
hebben wij een tijdje in Londerzeel
gewoond, maar Jan is wel van Laar
afkomstig.
3. We hebben de straat door de jaren
heen veel drukker zien worden. Er is
nu veel meer verkeer dan vroeger, het
is veel minder rustig.
Jan en Maria.

Tekst: Alex Lauwens, Laura Schoevaers, Juliaan Deleebeeck ,
foto’s: Jean Andries, Laura Schoevaers en Juliaan Deleebeeck
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Uniek in Vlaanderen #SK8
HOFSTADE - Een maandagavond in juni, de zon schijnt nog krachtig maar er is toch behoorlijk wat
wind. Ik had gehoopt wat skaters te vinden op enkele van de dorpspleinen of speelplaatsen van
onze Zemstse deelgemeenten. Toch geen succes; ik denk nu dat de skaters allemaal achter hun
boeken zaten voor het voorbereiden van een goed resultaat bij de afgelopen examens.
Aanleiding voor mijn zoektocht was
de aankondiging van Sport Vlaanderen op 31 mei over de aanleg van een
top indoorskatepark in het oude overdekte zwembad van Hofstade. Samen
met onze gemeente zal er eveneens
werk gemaakt worden van een omgevingsontwerp voor een sportieve ontmoetingsplek, een multifunctionele
sport- en belevingsboulevard rondom dit zwembad. Zowel de buurtbewoners als de Zemstse skaters gaan
hierin betrokken worden.

Planning
De bedoeling is om het indoorgedeelte al in februari twee0twee3 te openen. De firma California Skateparks,
een wereldspeler op het vlak van
skateparken, bekend van hun inrichting van het olympisch skatepark in
Tokyo, zal het ontwerp maken en instaan voor de uitvoering. De nieuwe
indoorskate-infrastructuur is volledig
uitgerust om zowel de recreatieve
skaters als de wedstrijdskaters optimaal van hun sport te laten genieten.
Dat volwaardige wedstrijdgedeelte maakt deze indoorinfrastructuur
uniek in Vlaanderen, en het maakt

het voor onze topskaters mogelijk om
aan te sluiten bij de wereldtop.

Topsport
Dat skaten weer populair is bewijzen
de cijfers: het is een jonge topsport,
en sinds kort zelfs een olympische
discipline. Zo was skateboarden één
van de vijf nieuwe sporten die in Tokyo
op het Olympische programma stonden. De medailles werden verdeeld
in twee disciplines: Street waarbij de
rider tricks uitvoert op hellingen, rails,
trappen, muren, … net als op straaten Park -waarbij de tricks tijdens hoge
sprongen worden uitgevoerd op een
uitgehold parcours.

Oorsprong van skaten
Over het ontstaan van het skateboarden bestaan verschillende theorieën.
In het algemeen wordt aangenomen
dat de sport ontstond in de Verenigde
Staten in de jaren 40. Met zijn spectaculaire tricks en sprongen veroverde het skateboarden de wereld via
o.a. film en tekenfilm. Wie herinnert
zich niet het wielloze hoverboard van
Marty McFly in ‘Back to the future’
- of skateboardlegende Tony Hawk
(Birdman) en de gelijknamige compu-

terspelletjes. Maar het skaten is niet
meer weg te denken uit de straatcultuur. Zo vertienvoudigde in België
het aantal clubs (en leden) op twee
jaar tijd. Twee van onze beste atleten
mochten naar Tokyo: Lore Bruggeman
als eerste vrouw voor België werd elfde in Women’s Street discipline. Axel
Cruysberghs, een West-Vlaming werd
dertiende in Men’s Street discipline.
Deze toppers vinden de nieuwe skatehal vooral een mooie aanvulling op
de privé-indoorskatehallen die er zijn.

Cafetaria
De populariteit van het skateboarden
geeft aan dat een kwaliteitsvolle infrastructuur absoluut zinvol is. Kinderen en jongeren kunnen er in de
toekomst leren skaten op skatekampen en de toppers kunnen zich hier op
elke (inter) nationale wedstrijd voorbereiden.
Sport Vlaanderen gaat ook op zoek
naar een uitbater van het skatepark:
een ondernemer met een hart voor
de skatesport. Een cafetaria met
uitzicht op het park is voorzien, de
uitbater heeft ook de mogelijkheid
om een skateshop te openen. In een
aanpalende vergaderruimte zullen de
trainingen van de topsporters besproken worden, eventueel op basis van
video-analyses.

When I get Bored…I go Board!
Tekst: Rudi Van Geel,
foto: Sport Vlaanderen
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De voetbalclubs en hun transfers
ZEMST - De voetbalcarrousel kwam ook voor het seizoen 2022-2023 weer vroeg op gang. Enkele
spelers vonden bij onze clubs een nieuwe uitdaging.

Derde Amateurs A
KFC Eppegem

(KAC Betekom), Pietro Grimaldi (SK Nossegem) en Jellis
Van Aken (Rupel Boom).
Uit: Nacer Benhamou en Francois Erdogan (allebei FC
Melsbroek), Niel Bourguignon (Zepperen), Anas Bouzerda (buitenland), Maxime Gody (Diegem), Laurent Millet
(Ganshoren), Maxim Van der Auwera (Wijgmaal), Nathan
Silumoya (Jette), Antonio Pashaj (stopt) en Mathieu Oguz .

Tweede provinciale
KCVV Elewijt
Nieuwkomers bij KFC Eppegem: Boven v.l.n.r. Sam Vermeulen (T1), Julian, Jellis, Vincent en Pieter. Onder: Krikez,
Adil en Thoma Frick.
“Het afgelopen seizoen was zeker niet eenvoudig. We kenden sportief een moeilijk seizoen, met een sterke eindsprint. De spelers die tot het einde zijn blijven strijden mogen fier zijn op de mentaliteit die ze toonden”, benadrukt
manager Pieter De Wit.
“We hebben lang moeten wachten op de zekerheid van
nationaal voetbal. Hierdoor hebben we jammer genoeg
afscheid moeten nemen van enkele spelers die we graag
hadden gehouden. Daarnaast stopt er met Pashaj een leidersfiguur. Maar ik denk dat we tevreden kunnen zijn met
de kern die er staat voor volgend seizoen. We hebben eind
vorig seizoen bewezen dat de jeugd een kans krijgt en moet
blijven krijgen. Er zitten dan ook vier spelers in de A-ploeg
die vorig jaar gestart zijn met de beloften (Milan Barbieux,
Destinny Osango, Eki Ehigiatore en Memphis Vercammen).
Daarnaast zijn veel van de nieuwe spelers jongens die in de
buurt wonen, wat ook belangrijk is. We hebben een jonge
ploeg. Van de tien nieuwkomers zijn er acht jonger dan 25
jaar. Er zijn ook spelers die vorig jaar uit beeld zijn geweest
door zware blessures (Yoan Yangassa, Simon Vereeck en
Manu Okitakula). Op deze jongens hopen we dit jaar ook
terug volledig te kunnen rekenen.”
In: Vincent Van Steenwinkel (SK Leest), Julian Verbesselt
(SK Diegem), Nils Van Delm (R. Mechelen), Souléimane
Krikez (FC Borgt), Thoma Frick (RSD Jette), Ilias Assalhi en
Adil El Attabi (allebei KFC Houtvenne), Pieter Vanbeginne
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Nieuwkomers van KCVV Elewijt: v.l.n.r. Karel Mertens, Marniqo Vantomme, Alec Mertens, Yannick Dierickx, Felix Cornelis en Julien Gillack.
In: Geert Deferm (T1), Felix Cornelis (Rhodienne-De Hoek),
Alec Mertens (Rapid Leest, KFC Eppegem, Putte), Andoni
Douche (KSK Grimbergen), Tom Caliber en Wout Merckaert (allebei FC Perk), Marnicqo Vantomme (Wolvertem),
Yannick Dierickx (KSK Grimbergen), Karel Mertens (FC Mariekerke) en Molan Van Muylders (KSK Grimbergen).
Uit: Ken Van Halle en Sammy Abdellah (allebei FC Perk),
Stijn Baudet (ERC Hoeilaert), Mathias Van Nieuwehuijzen
(FC Meise), Maarten Tordoir (stopt).

Derde Provinciale
FC Zemst
De volledige kern en de technische staf, onder leiding van
T1 Bart Van Winckel blijven de club trouw. De hoofdcoach
begint aan zijn tiende seizoen en is de nieuwe TVJO.
In: Sam Ooms (spits) en Kjell Begijn (verdediger) allebei van
FC Beigem. Geoffrey Hofmans (doelwachter FC Katelijne),
Fabio De Vito (KFC Meise), Djoese Gano (Zennester Hom-
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beek) en beloften KFC Eppegem: Jef Vandermeiren, Stijn
Van Cutsem en Quilian De Boeck.
Uit: Dieter Van Rillaar (Delta Londerzeel), Niels Dotromon
(Kortenberg) en Quintana (stopt maar blijft aangesloten).
Pascal Bozzone (geopereerd aan de achillespees, is zes
maanden out).

Willebroek), Walid Zierwail en Youssef Sifnasr (allebei Ink.
Diegem), Jean-Paul Badouin (Burkina Faso) en Paul Iglesias.

Nieuw bij de club: Bart De Doncker neemt de doelwachters
onder handen. Peter Cordemans zal zich meer toeleggen
op de damesploegen en materiaal. Brent Boen wordt fysics coach. De club start met U17 en een tweede ploeg die
dicht aanleunt bij de eerste ploeg. Speciale dankwoorden
waren er voor Annick en Yvonne. Trainer Bart Van Winckel
Uit: Anuair Lachkar (Willebroek) en Jelle Van Cappelle
(stopt).
Verbroedering Hofstade
De nieuwkomers van Verbr. Hofstade v.l.n.r. Ives Mesmans
(T1), Babio, Nick, Eddy, Albert en Steve Van Riet (T2). Onder Cedric, Yoti, David, Kevin en Shonathon. Yassin en Nabil
(afwezig).
maakte van de gelegenheid gebruik zijn vrouw Eva in de
bloemetjes te zetten voor haar steun.
Nieuwkomers van FC Zemst geflankeerd door hoofdcoach
Bart Van Winckel en voorzitter-manager Jurgen Deman
v.l.n.r. Geoffrey Hofmans, Stijn Van Cutsem, Kjell Begijn,
Fabio De Vito en Sam Ooms. Jef Vandermeiren, Quillian De
Boeck en Djoss Gano waren afwezig wegens examens.

Vierde Provinciale
VK Weerde

In: Ives Mesmans (T1), Steve Van Riet (T2), David Perez,
Erduan Ismajli, Nick Van Riet, Cedric Gallemaer, Yassin Al,
Kevin Betarcur, John Amerose en Alexandris Yoti (allen
Steenokkerzeel B), Imad El Atteri (S. Mechelen), Fabro Ruggieri (FC Perk), Bingo Makele (St. Jozef - Londerzeel), Thomas De Groef (Sterrebeek), Abert Parra en Nabil Bouzkhat
(allebei vrije spelers).
Uit: Ben Sabri (?), Davy Heremans en El Moussaoui (stoppen) en Bjorn Cromboom (medische redenen).
Nick Van der Veken wordt de nieuwe jeugdcoördinator.

Katholiek Sportverbond Antwerpen
SK Laar
In: integratie jeugdspelers (U21) en David Wellens (Muizen).
Uit: Nicolas Doblas (SK Heffen). Jeroen Gysen, Wout Calluy,
Matthias Vranckaert (allen gestopt).
V.l.n.r. Johan Schellemans (manager), Aljou, Koen Van
Impe (clubicoon), Tim, Michael, Gunter Pepermans (T1),
Youssef, Paul, Michael, Carlos en Benny.
Tekst en foto’s: Jean Andries

In: Michael Lauwers en Mourad Maroc (allebei Sp. Mechelen), Carlos Iglesias en Niel Plancken (allebei FC Peutie), Aljou Bah Mamadou (Union), Benny De Backer (ex-Weerde en
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Tover een lach
ZEMST - Zemst For Life vzw zet zich voor het vijfde jaar op rij in om een goed doel een stapje
vooruit te helpen. Nieuw dit jaar is dat ze geen geld inzamelen, maar iedereen oproepen om samen
met hen ervoor te zorgen dat Zemstse kinderen in kansarmoede een mooi cadeau krijgen met de
feestdagen.

Nieuw concept
Kinderen in kansarmoede kunnen
alleen maar dromen van mooie cadeautjes met de feestdagen. Zemst
For Life vzw wil die droom dit jaar
werkelijkheid maken voor Zemstse
kinderen in kansarme contexten. Via
de ZFL-website zal je cadeautjes kunnen aankopen om een kind te doen
stralen in december. De kinderen kiezen zelf wat ze graag willen, waarna
de cadeaus op de website worden geplaatst om aan te kopen. De privacy
van de kinderen wordt hierbij maximaal beschermd. Je kan een cadeau
aankopen als individu, maar je kan
ook geld inzamelen om daarna veel
cadeaus te kopen natuurlijk!

Er is nog meer...
Een tweede doel is om gezinnen in
kansarmoede een warm feestpakket
te kunnen bezorgen, zodat zij ook eens
feestelijk kunnen vieren. Zo hoopt ZFL
om samen met alle Zemstenaars licht
te brengen in alle Zemstse huisjes.
Schiet er nog geld over? Dat wordt
dan in de eerste plaats gedoneerd
aan de vereniging ‘Wrapped in Love’,
wiens leden dekentjes en kleertjes
maken voor nieuwe moeders die het
niet breed hebben.

Acties organiseren
Zemst For Life gaat dus lokaler dan
ooit dit jaar. Kriebelt het al? Dan kan
je nu al een actie op poten zetten om
geld in te zamelen. Met dat geld kan
je later cadeaus aankopen op de ZFLwebsite, of je kan het gewoon aan ZFL
storten, en zij zorgen dan dat er cadeaus van gekocht worden.
16

Het ZFL-team kijkt dolenthousiast uit naar december.

“Via de
ZFL-website zal je
cadeautjes kunnen
aankopen om een
kind te doen stralen
in december.”

Meer info daarover volgt later via de
sociale media of de website van deze
verenigingen.
Iets om naar uit te kijken!

December 2022
In december 2022 worden de cadeaus dan aan alle kinderen bezorgd.
Iedereen kan ook aan de vertrouwde
radiostudio komen vertellen over een
actie die ze georganiseerd hebben.
Die radiostudio zal deel zijn van een
heus kerstdorp, opgezet door een samenwerking van Zemst For Life vzw
en Zemst Leeft.

Tekst: Laura Schoevaers,
foto: Zemst For Life

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 hart voor fietsen
EPPEGEM - In Zemst zijn er verschillende succesvolle familiale ondernemingen actief. Bij de Zemstenaar willen wij hen de aandacht geven die ze verdienen. Deze keer is het de beurt aan Fietsen
Van Steenwinkel in Eppegem, waar vandaag de derde generatie de plak zwaait.
Ik sprak met zaakvoerder Luc Van
Steenwinkel die na al die jaren duidelijk nog de passie voor de tweewielers
in zich draagt.

Historiek
“Mijn grootvader Korneel Van Steenwinkel is heel lang geleden als fietsenmaker begonnen, dat was nog
voor de Tweede Wereldoorlog. Mijn
vader, Jan Van Steenwinkel, was er
ook werkzaam en nam in 1961 de
zaak over. De volgende 30 jaar was
hij de zaakvoerder van onze fietsenwinkel die toen nog gevestigd was op
de Grimbergsesteenweg. Van jongs
af aan heb ik samen met mijn vader
gewerkt, 44 jaar lang, en dat was heel
plezant omdat wij elkaar blindelings

begrepen. In 1991 is hij op pensioen
gegaan en was het mijn beurt om het
bedrijf te leiden. En dat doe ik tot op
vandaag nog steeds met heel veel
plezier. Mijn vader is mij steeds blijven
helpen tot zijn 87 jaar. En toen heeft
hij, wegens gezondheidsredenen,
met veel spijt in het hart de sleutel
aan de haak moeten hangen. Zelfs nu,
drie jaar later, kan hij het nog steeds
niet loslaten en vraagt hij nog elke
dag hoe de dag is verlopen en hoe de
zaken gaan.”

Verdwenen gewoontes
“Toen de winkel nog op de Grimbergsesteenweg was, verkochten wij
naast fietsen ook bromfietsen van
een drietal merken. In die jaren was

Luc Van Steenwinkel met echtgenote Marleen en vader Jan in het atelier.
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het namelijk een gewoonte dat jongens en meisjes vanaf de leeftijd van
16 jaar met een bromfiets reden. Zelf
reed ik overigens al met een bromfiets toen ik zeven jaar was. Werken
aan die brommers interesseerde me
evenveel als fietsen. Mijn vader en ik
wisselden altijd wel af zodat we geen
van beide de voeling verloren met
de steeds maar evoluerende technologie. De verkoop van bromfietsen
doofde echter geleidelijk aan uit. Een
andere gewoonte die intussen verdwenen is, was om bij de communie
een fiets te geven aan de zoon of
dochter. Dat gebeurt nu nog zelden, ik
denk dat ze vandaag eerder een gsm
of tablet vragen en krijgen.”

Vader en zoon hebben al die jaren goed samengewerkt.

Een mooi bod
“In 1991 ging mijn vader dus op pensioen en was het de bedoeling dat ik de
zaak ging verder uitbaten op dezelfde
locatie. Maar dan kregen wij onverwachts een overnamebod op onze
winkel, afkomstig van een man wiens
zoon een fietsenwinkel wilde opstarten. Na lang aarzelen zijn we daar op
ingegaan en heb ik daar nog een tijdje gewerkt om de overgang goed te
doen verlopen. In de periode daarna
werkte ik bij een grossist in fietsen
waardoor ik in feite nooit afscheid heb
genomen van de fietsenwereld. Een
tijdje later kwamen er plots verschillende vroegere klanten van mij aanbellen met de vraag om hun fiets te
herstellen. Bleek dat de fietsenwinkel
intussen al gesloten was.”

Na de werkuren
‘I’k kreeg het niet over mijn hart om
die mensen in de kou te laten staan
en hielp hen na mijn werkuren dan
ook uit de nood. Maar ik kreeg steeds
maar meer en meer werk en dat kon
dus niet zo blijven duren. Ik ben dan
weer zelfstandige in bijberoep gewor-

den en voor ik het wist begon ik naast
herstellingen ook terug fietsen te
verkopen omdat de mensen het me
vroegen. De winkel was verkocht dus
ik deed al mijn werk in de garage van
mijn woning in Eppegem. De opendeurdagen die ik organiseerde waren
telkens een groot succes en het ging
zelfs zover dat mijn garage én de bovenverdieping van mijn huis vol stonden met fietsen.”

Vandaag
“Vandaag heb ik meer dan werk genoeg door mijn uitgebreid netwerk
van klanten aan wie ik altijd probeer
een snelle en goede service te geven.
Herstellingen worden bijvoorbeeld altijd uitgevoerd binnen de twee werkdagen. Net als andere fietsenwinkels
heb ik zowel voor- als nadelen ondervonden van de coronacrisis. Enerzijds
heeft de verkoop toen een hoogtepunt bereikt. Anderzijds kampt nu iedereen met enorme vertragingen op
het vlak van de levering van fietsen
en van de onderdelen. Groeien als bedrijf wil ik niet meer want dan zou ik
iemand moeten aannemen en dat zie

ik niet zitten. Maar ik kan mijn klanten
geruststellen want ik doe nog zeker
verschillende jaren voort.”
Tijd voor de traditionele vraag: wat als
iemand langskomt met een grote zak
geld en de zaak wil overnemen?
“Eerlijk gezegd zou ik in eerste instantie geneigd zijn om die zak geld aan
te nemen omdat ik jammer genoeg
geen opvolging heb voor de fietsenwinkel. Mijn dochters hebben een andere weg gekozen in het leven en ik
respecteer dat. Maar bij nader inzien
zou ik hem toch weigeren omdat we
naast onze jongste dochter wonen
en niet van plan zijn om te verhuizen.
Naast kinderen en kleinkinderen wonen is ons toch veel meer waard dan
een grote zak geld.”
Informatie: Fietsenmakers.be

Tekst: Alain Dierckx,
foto’s: Jean Andries

19

Rita De Wit gehuldigd als Beste Buur
ZEMST - In het leven is het niet altijd rozengeur en maneschijn, en een ongeneeslijke ziekte krijgt
niemand klein. Maar de steun van een toegewijde buurvrouw maakt het leed wat lichter.
Ruim twee jaar geleden kreeg Gisela
Goovaerts de diagnose die niemand
wil horen. Hartsvriendin Rita stond als
eerste klaar om de pijn van het mentale lijden te helpen verlichten.
Een dagelijkse babbel, een schouderklop, een warme knuffel. Maar ook
een wandeling door de buurt voor een
praatje met de buren.

Eerst gewoon ‘blokske rond’, dan tot
op het einde van de straat en terug,
arm in arm, nu noodgedwongen in
een rolstoel. Altijd staat Rita paraat. Al
meer dan twee jaar nu.
Op vier juli werd Rita dan ook meer
dan terecht in de bloemetjes gezet
als ‘Beste Buur’ door een delegatie
van het gemeentebestuur en enkele
buren.

Proficiat Rita!
Op de foto herkent u ze op de tweede
rij als vijfde van links. Gisela ziet u op
de eerste rij, als tweede van links.
Tekst: Alex Lauwens,
foto: Kristin Vandenbussche

Rita centraal op de foto, omringd door de buren.

Slingerdag
EPPEGEM – Mensen kennis laten maken met de ambacht die ‘imkeren’ is, daar willen Lies en
Pieter graag aan meewerken. Tweejaarlijks nodigen ze graag iedereen uit in hun garage.
Lies en Pieter hebben zelf 11 kasten
staan bij Villa Clementina. ‘’Twee keer
op een jaar maken we honing. En we
nodigen mensen graag uit om mee
te komen kijken, proeven en helpen’’,
zegt Lies. ‘’We merken dat mensen
niet altijd weten van waar de honing
komt en werken dan met plezier wat
trager, om er ook de nodige uitleg bij
te kunnen geven.’’

lijk helemaal niet gevaarlijk zijn’’, vult
Pieter aan. ‘’Onze honing is echte
Zemstse honing en we willen onze
bezoekers graag bewust maken van
de handenarbeid die er komt kijken bij
het honing maken.’’

‘’Voor ons is het belangrijkste om
mensen te leren dat de bijtjes eigen-

Tekst: Sofie De Win,
foto: Jean Andries
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Heb jij zin om eens mee een kijkje te
nemen bij Piekes Biekes, volg hen dan
zeker eventjes op Facebook.

Pieter en Lies tijdens het honing
slingeren.

Kriekelaarstraat 8
1981 Hofstade
Tel & Fax 015 61 79 60
GSM 0476 21 81 60
mvsvloerwerken@telenet.be

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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Een pintje bij Rubens
ELEWIJT - In zomerbar Barok aan het Rubenskasteel in Elewijt kan je in de zomermaanden volop
genieten met een cocktail of een lekker biertje in de hand. Een bezoekje aan het domein van het
Rubenskasteel is een echte aanrader. Een prachtig decor waarin ontspanning en kunst gecombineerd worden.
Zemstenaars Miguel Polido Pilo van
Se7en Events en Tom Develter dienden begin dit jaar een dossier in bij
Toerisme Vlaanderen voor het uitbaten van een zomerbar op het domein
van het Rubenskasteel. Hun dossier
werd goedgekeurd en na veel papierwerk, het verkrijgen van de nodige
vergunningen en het oplossen van
enkele problemen op het terrein, ontvingen ze op 27 juni de sleutels.

Zo konden we dus snel inspelen op de
noden om te kunnen starten. Voor de
uitbating zijn we in zee gegaan met
Kristof Schippers en Koen Proot”, vertelt Miguel.

Uiteindelijk konden ze op één juli de
deuren openen. Bij de zoektocht naar
een gepaste naam kwamen ze op
‘Barok’ verwijzend naar de kunststijl
van Rubens.

Nu alles vlot begint te lopen en de
mensen hun weg hebben gevonden
naar de zomerbar zullen er verschillende events georganiseerd worden
zoals een brunch, mossel-friet avond
en de populaire Fortmuziq, die vroeger in het kasteel werden georganiseerd, maar nu in een open-air versie.

“We zaten al langer met het idee om
een zomerbar uit te baten maar liefst
op een speciale locatie. Met Se7en
Events heb ik jaren de uitbating van
het Rubenskasteel gedaan.

Tot midden september kan je in de zomerbar terecht. De lokale handelaars
worden ook niet vergeten, zo werkt
de zomerbar samen met lokale brouwerijen en slagerijen.

op de planning. Volg ons zeker op sociale media, Se7en Events, Barok en
de melkerij” aldus Tom.
Ondertussen heeft Se7en Events
ook de pop-up zomerbar de Melkerij
geopend. Jan Janssens zal de dagelijkse werking op zich nemen.
“De bar zal in eerste instantie voor een
periode van zes maanden de Zemstenaars verwelkomen. Ik neem dan ook
zes maanden loopbaanonderbreking
bij de politie”, vertelt Jan.

Tekst: Fernand Vander Aerschot,
foto: Jean Andries

“Er staan veel leuke momenten voor
alle Zemstenaars en buurtgemeentes

Miguel ziet Barok helemaal zitten.
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Het raadsel van de bosuil is opgelost
ZEMST-BOS - In de Spiltstraat, op de grenzen tussen Zemst en Zemst-Bos en Zemst-Bos en Zemst-Laar staan sinds enkele jaren naambordjes van Zemst-Bos, geplaatst destijds door het gemeentebestuur onder impuls van wijlen Leen De Doncker en Yannick Cleymans. Anderhalve maand geleden
verschenen – als uit het niets - bovenop de naambordjes twee mooie geschilderde bosuilen. De
Zemstenaar was nieuwsgierig en kon de herkomst van de fraaie artistieke werkjes achterhalen.
Het idee ontsproot aan het brein van
Luc Van Noyen, schilder bij de gemeentediensten.
Bij pensionering van gemeentewerkmannen was er vroeger een traditie
dat Luc een mooi en karikaturaal portret maakte dat dan aan de muur van
de hangar van de werkliedendienst
(Houtemsebaan) prijkte.
Tijdens de verbouwingswerken was
deze traditie wat achterwege gebleven. Maar toen Rony Lauwers (61), dit
voorjaar op pensioen ging en mede
door zijn 42 jaren dienst bij de gemeente als grafmaker en elektricien,
groeide het idee om iets met een
bosuil te schilderen.

Rony is in Zemst-Bos immers een gekend figuur en is veeleer gekend onder
‘Rony Bosuil’ of ‘Den Bosuil’ dan onder
zijn echte naam.
‘Den Bosuil’ was alomtegenwoordig
als er iets te beleven viel in Zemst-Bos,
en maakte naam als presentator van
de Boskermisfeesten, als ex ‘Mister
Bos’ en is befaamd door zijn grappen
en schelmenstreken.
Een aantal andere werkmannen van
de gemeente speelden het spelletje
mee en plaatsten de twee door Luc
geschilderde bosuilen bovenop de
naambordjes van Zemst-Bos.

Het raadsel opgehelderd!
We hopen dat de twee bosuilen nog
lang op hun plekje mogen pronken en
dat Rony van zijn pensioen kan genieten en de tijd vindt om af en toe in den
Amadeus het roemrijke verleden van
Bos te doen herleven.
Tussen het vissen en jagen, zijn hobby’s, door.
Tekst: Bart Coopman,
foto: Jean Andries

Den Bosuil flankeert de bosuil.
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Nieuw: Biodanza voor 50+
Bewegen op leuke muziek
Volgens je eigen mogelijkheden
Gemakkelijk, plezierig en ontspannend
Krijg meer energie!
Kennismakingslessen op dinsdag 6 en 13 september
van 10u15 - 12u00
Bib Zemst, Schoolstraat 23
Bel me voor meer info of schrijf je in: Willi Lichtert (arts)
0476/93 67 88, willi.lichtert@skynet.be, www.willilichtert.be

Organisatie: Sunny Side Up vzw

André en Ann Janssens - Verreth
Manege Verbrande Brug bvba
Grimbergsesteenweg 321 - 1980 Eppegem
tel 02/251 12 12
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ADVIES • VERKOOP •
• PLAATSING •
• Machine verhuur •

PROJECTS

Johan Mahieu

SCHILDER&
RENOVATIEWERKEN

Mechelsesteenweg 315a
1800 Vilvoorde

Parketplus.be
Passie voor houten vloeren
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info@msprojects.be

0479 59 51 32 •
• 02 25112 00
16/10/19 12:15

Meer dan een eeuw en vier generaties
ZEMST - In de Zemstenaar van twee maand terug stond een oproep naar drie generaties in een
dorp: welke families in groot-Zemst zijn zo honkvast dat minstens drie generaties er blijven wonen?
In Zemst kwam er respons van een familie met vier generaties in hetzelfde dorp. Het is een foto en
een mooi verhaal waard.
De oudste in het verhaal, 95 lentes,
is Maria De Wulf. Ze heeft altijd in
Zemst gewoond evenals haar ouders,
die elkaar in de oorlogsjaren (19141918) hebben leren kennen in het
toenmalige café van de grootouders
van Maria in Zemst (‘In de zwierbol’
in de Beekveldstraat). Overgrootvader Victor was toen milicien – later
spoorwegmachinist - en kwam voor
de liefde voor Bertha over uit Veldegem. Levenslang woonde Maria in de
‘Plezanten Hoek’ want ook na haar
huwelijk met Gust, trouwens ook geboren in Zemst en opgegroeid in Hofstade, bleef ze trouw aan de Beekveldstraat. Nu verblijft ze in het WZC
Releghem, dus ze is zeker al een heel
trouwe Zemstenaar.
Marina De Leebeeck, 63, is van de
tweede generatie die woonachtig is in
Zemst. Ze is zelf getrouwd met Weerdenaar Marc en ze hebben ook altijd
in Zemst gewoond, vlak naast haar
ouders dan nog.
De jongste dochter van Marina is Stefanie Verlinden (35), verpleegkundige
in woonzorgcentrum Releghem te ….
Zemst (dicht bij meter Maria!). Stefanie woont met haar partner Steven
(niet van Zemst maar heel goed geïntegreerd) en 2 dochtertjes Amélie
(7) en Léonie (3) ook in Zemst, in de
Schoolstraat. Ze heeft gebouwd … op
een stuk grond van grootouders Gust
en Maria.
Dus vier generaties en tweemaal een
viergeslacht.
Leuk om weten is dat deze vier gene-

Léonie, Marina, Maria, Stefanie en Amélie.

raties (eigenlijk 5, de moeder van Maria meegerekend) allemaal naar de lagere school de Tuimeling, vroeger “de
zusterschool”, gingen en nog steeds
gaan. De vier generaties waren/zijn
ook altijd actief in het verenigings- en
vrijwilligersleven. Maria en Gust stonden zelfs mee aan de wieg van de
buurtfeesten in de Plezanten Hoek.
Marina en Marc maken nu nog steeds
deel uit van dat gezellige buurt- en
feestcomité. Ook Stefanie en Steven
komen regelmatig samen met de buren voor een gezellig avondje. Tradities in ere houden zit de familie in het
bloed.

Stefanie en Marina zijn het volmondig
eens: “Zemst is gewoon een heel leuke gemeente; we hebben heel goede
buren en we houden van de sfeer en
het gemeenschapsleven hier. We willen hier – als het eventjes kan - nooit
meer weg.”
Rasechte Zemstenaars zijn het, nu
vereeuwigd in de Zemstenaar. Hoe
mooi!
Tekst: Bart Coopman,
foto: Jean Andries

Waarom ze zonder uitzondering in
Zemst blijven?
“’t Is hier goe, waarom zouden we ergens anders naartoe gaan”, zei Maria
altijd.
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Steun aan Windkracht, Chiro en
Dierenopvangcentrum
EPPEGEM/ZEMST -’De Zennetrotters’ zijn gestopt als wandelclub en hebben in 2021 hun vzw ontbonden. De vzw heeft beslist om het saldo op hun rekening te verdelen over 3 goede doelen van
Zemst: het dierenopvangcentrum, de chiro van Eppegem en vzw Windkracht. Ieder kreeg de mooie
som van 2.341,31 euro.
De Zennetrotters zijn een begrip in
Eppegem en groot Zemst. Na veertig jaar moeten ze er echter het bijltje bij neerleggen omdat het bestuur
geen opvolgers meer vond. Wat met
het saldo van de kas? Meer dan 80%
van de leden van de wandelclub was
van Zemst. Vandaar dat de drie goede
doelen in Zemst vlug gevonden waren.
De Chiro van Eppegem kan het geld
zeker nuttig gebruiken voor de afwerking van hun nieuwe lokalen aan de
Zenneweg. “Zo geraakt de bouw misschien wel in een stroomversnelling”,
hopen Marlies en Jolien van de leiding,
die in ieder geval super dankbaar zijn.
Het dierenopvangcentrum weet ook
wel wat doen met de milde gift: Ferry Heikoop: “Ons dierenbestand staat
momenteel op 170. Het geld zal besteed worden aan hoogstnoodzakelij-

ke dierenartsenkosten.”
Windkracht zal het geld gebruiken
voor de inrichting van hun lokaal bij
het Hof van Beieren aan het Schom.
Ze spraken er graag af voor een foto
samen met de milde schenkers en
een Chiro-delegatie.
Windkracht wil duidelijk ‘vooruit’
en haar deuren opengooien.
Windkracht Zemst mag dan bekend
zijn van Zemst for Life en World
Cleanup Day. Maar figuurlijk willen ze
hun deuren eens open gooien en hun
werking tonen aan de Zemstenaars
en sympathisanten. Het toeval wil
dat enkele maanden geleden Anne,
die zich met de facebookpagina van
Windkracht Zemst bezighoudt, gecontacteerd werd door volger Mo.
Mo had ervaring in het buitenland
opgedaan met motorrondritten voor
personen met een beperking die zo
voor een toffe beleving zorgen. Mo
is zelf motorrijder en uitbater van
feestzaal Molenveld in Elewijt. Hij nam
contact op met Windkracht met het
voorstel dat hij en zijn vrienden voor
de rondritten zorgen en Windkracht
het domein Molenveld mag gebruiken
voor de omkadering.
Tijdens een leuke namiddag, op zondag 11 september, willen ze iedereen
laten kennismaken met de vzw aan
de hand van infoborden, de begeleiders, de windkrachters en ouders.
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Er zijn foodtrucks, een goochelaar,
volksspelen, een springkasteel, een
tombola en uiteraard motorrondritten
voorzien.
‘Windkracht vooruit’ is geboren en wie
weet het begin van een mooie jaarlijkse traditie.

Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Bart Coopman en
Windkracht vooruit

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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Het memorabele vijfde Kubb tornooi van Okra Elewi
jt werd gewonnen door
Weerde 1. V.l.n.r. Jules Horemans, Jenny Cottam,
Gerda Van Horenbeeck en
Robert Decock.
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Na een leuke voordrink bij Nancy en Bart in Elewijt waren Sophie,
Lizzie, Kato en Elien helemaal klaar om naar Paradise City te
vertrekken. En dat nog wel in de mooie oldtimer van Kristel en
Jo. “Het was een super geslaagde dag met veel zon, cocktails en
muziek”, zegt Sophie.

ZORO, de Zemstse Oud-ChiRO, organiseerde op zondag 19 juni de 16e ZOROpijl (fietstocht) van 100 km samen met een speurtocht in Zemst. 20 fietsers legden 100 km af van
de citadel van Namen naar Zemst. 88 stappers deden een speurtocht. De oud leiding verzamelde graag voor een foto.
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Verbroedering Hofstade organiseerde in juni een geslaagde jeugd
initiatie dag met meer dan vijftig jongeren van vier tot 13 jaar.
Nieuwe spelertjes konden kennismaken met elkaar en leerden de
eerste voetbalstappen.

Pluktuin Bloem is bezig aan het tweede seizoen. Je kan er kleurrijke boeketjes zelf
plukken. Een fijn uitje met de kinderen (foto
boven).
Een nieuwe bijenkast kreeg een plekje in de
pluktuin. Imker Erika kwam de koningin merken en de kinderen genoten van het spektakel
(foto rechts).
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Ontbijt voor alle mantelzorgers van groot-Zemst voor de ‘Dag van
de Mantelzorg’ in de parochiezaal van Zemst.
In samenwerking met Samana Zemst-Centrum en Zemst-Laar.

Kicker Club De Rut werd in het seizoen 2021-22 kampioen in de vierde afdeling en
behaalde een zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap. Aanwezige leden: Joel
De Smedt, Gunter Bohets, Marnix Schoreels, Gregory Vandendaele, Yannick Lams, David
Mostinckx en Yves Breugelmans. Dank aan andere leden: Ragussa Giancarla, Bart Van
Oordeghem, Gerry Debreijel, Tom Nijs, Jan Jansens, Ruben Goelen, Koen Van Laer, Seppe
Van Hof en Xander Van Impe.
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Herdenking bij de onthulling SAVE-bord voor Sofie De Ridder op 25 juni. Skeelerclub Reko
Zemst kwam samen aan de Waterleest en ging in groep te voet met de ouders van Sofie
naar de hoek van de Brusselse steenweg en de Damstraat. Op de plaats waar de 12-jarige
verongelukte werd naast het bord ook een naamplaat met foto geplaatst.
Foto onder: Meer dan 80 mensen waren aanwezig op de inhuldiging. Tal van bloemetjes
werden neergelegd bij het SAVE-bord.
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Het dierenasielcentrum Zemst, aan de Erasmuslaan te Eppegem (naast het crematorium), hield op zondag 19 juni een opendeurdag. De vele bezoekers kregen van Ferry Heikoop en zijn team een interessante rondleiding en een hapje
en een drankje aangeboden, aangevuld met een streepje muziek.
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Greg Vanderidt nieuwe trainer van
Racing Mechelen
ELEWIJT - Greg Vanderidt ademt voetbal. De Elewijtenaar was hoofdcoach van GR Katelijne, Lebbeke, KFC Eppegem, FC Boom, Beerschot en begint deze maand aan een nieuw hoofdstuk bij
tweede amateur klasser Racing Mechelen.
Vanwaar de opwaardering?
“Een goede omgang met de spelers,
medezeggenschap, steeds hard werken, wedstrijd voorbereiden, kortom
alles moet tot in de puntjes in orde
zijn, dat is mijn medicijn”, begint Greg
Vanderidt zijn verhaal.
“Racing Mechelen is een bewuste
keuze. Ik had contacten met het buitenland. Als je dat doet moeten het
financieel plaatje en het familiale aspect kloppen, dat heeft een rol gespeeld. Ik heb twee jonge kinderen.
Luca (14) is doelwachter, heeft een
goede opleiding gekregen in Anderlecht en begint aan zijn vierde seizoen bij Beerschot (U16). Zus Leonie
(12) is top bij de tennis in Elewijt. En
mijn vrouw Sylvie steunt me honderd
procent in mijn keuzes. Voor de derde

keer had RC Mechelen belangstelling.
Eppegemenaar Marc Ghijs (T2) volgt
me reeds enkele jaren. Voorzitter De
Keersmaecker is advocaat, ex-bonds
voorzitter en icoon van de club. En
investeerder Michel Van Stalle is de
sterke man. Bovendien heeft de club
een rijk gevulde geschiedenis. Bij
Beerschot heb ik mijn visitekaartje
afgegeven, maar de omstandigheden
waren niet optimaal. Vlug was beslist
dat we gingen degraderen en dan is
het moeilijk werken.”
Signalen die je gerust stellen?
“Ik heb nog eens mijn hart laten spreken. Door opnieuw fulltime te gaan
werken bij Sibelga is de juiste beslissing genomen. RC Mechelen spreekt
nog altijd tot de verbeelding. Vele
Zemstenaren zijn supporters. De

club zit in de lift, werd twee keer op
rij kampioen en er komen terug meer
toeschouwers. Bovendien is tweede
amateur een schitterende reeks, met
ploegen als Diegem, SK Londerzeel,
Lyra-Lierse, Kapellen, Berchem en KV
Mechelen B en Beerschot B.“

“Ik heb m’n hart nog
eens laten spreken”
“Discipline dat was de titel van mijn
eerste interview bij KFC Eppegem, dat
is gebleven. Ik kan geen resultaat of
winstwedstrijden beloven. Wat ik wel
weet, voor elke vierkante meter zal ik
er mijn kop voorleggen. Ik ken de kern
van RC Mechelen. Veel spelers hebben ervaring en kennen het klappen
van de zweep. Jongeren en iets ouderen vormen een ideale mix. De ploeg
snel klaarstomen is de eerste doelstelling. Niet in de problemen komen
zou al een prestatie zijn. RC Mechelen
is weer een nieuwe uitdaging. Ik heb,
samen met Dimitri Huys (T2), enorm
veel goesting om er aan te beginnen”,
besluit Greg Vanderidt.

Tekst: Jean Andries,
foto: Greg Vanderidt
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Ontdek Biodanza op
dinsdagavond
Bewegen en dansen op fijne muziek
volgens je eigen mogelijkheden.
Stress en spanning loslaten.
Meer plezier, energie en verbondenheid!
Maak kennis op dinsdag 6 september, 19u30 in de bib van Zemst.
Eerste les: 10 €, tweede les gratis.
Bel me voor meer info of schrijf je in: 015/62 06 35
greet.selderslaghs@skynet.be, www.itworkstomove.eu
Organisatie: Sunny Side Up vzw

Brasserie Oud Sempst

Jouw advertentie
hier?

Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
0475/33.17.59
www.oudsempst.be

Neem telefonisch contact op met
Jean Andries 0475/42.02.76 of
mail naar
adverteren@dezemstenaar.com
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ALGEMENE SCHRIJNWERKEN
WERNER JANSSENS

Schoolstraat 50,
1980 Zemst
Tel: 015/61 40 45

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
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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
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Foto: Jean Andries
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Broebelfors
Vader Vic had zijn Vauxhall met ‘simonis’ van alle vettige vliegenstronten ontdaan. Want voor de twee
vaste jaarlijkse uitstappen moest zijn auto er glimmend schoon uitzien. 21 juli en 15 augustus waren
immers vakantiehoogdagen voor het gezin: moeder Wis en hun tweeling Ward en Willy. Eén rit naar zee
en één naar d’Ardennen. Verder reikten de vakantieplannen anno de jaren 60 niet. Als enige kostwinner,
met een vaste job aan het ministerie, en moeder aan de haard met twee bengels van 10, was hij er toch
maar in geslaagd om zich als één van de eersten in de straat een auto aan te schaffen. Wat enerzijds
bewonderende blikken van wegdromende buurvrouwen opleverde, maar anderzijds ook afgunstige commentaren van hun wederhelften. Vooral Josfien van aan de overkant gluurde maar al te graag van achter
haar gordijn wanneer de glanzend witte Vauxhall werd buitengereden. Haar man René was ‘draaier bij
de Chamebel’ in Machelen en kon zich die luxe niet permitteren, ook al waren er geen kinderen. Hij ging
liever zijn pintjes pakken bij Malou in Laar, in ’t Wit Paard. Vooral de Watneys Red Barrel zwolg hij zwierig
binnen. Dat was trouwens ook zijn plan voor die 15de augustus. Om 7 uur gluurde Josfien jaloers door het
slaapkamerraam en zag hoe de Vauxhall met Vic, Wis, Ward en Willy zich op gang trok richting zee. Eerst
nog even tanken bij Verstraeten in Eppegem en dan via de ‘oude baan’ naar Wenduine, want die nieuwe
autostrade naar de kust, neen, dat durfde Vic nog niet. Helaas moesten ze eerst weer even terug naar Laar,
want Wis wist niet of ze wel ‘de pries van het strijkijzer had uitgetrokken’. Een half uur later tuften ze via
Grimbergen en Asse naar Aalst. Daar zouden ze wel ergens een kerk vinden om nog naar de mis te gaan,
want niet naar de mis gaan op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart was zowat een doodzonde. Ward en Willy
ondergingen het gelaten. De mis was al een tijdje bezig maar ‘gelukkig’ konden ze nog te communie gaan.
Nu kon de dag echt beginnen. Even voorbij Gent, waar ze de N9 moesten verlaten en de N461 nemen – dat
had Vic keurig opgeschreven en aan de landkaart gehecht die op Wis haar schoot lag- kwam er plots witte
rook van onder de motorkap. Een oververhitte radiator. “Even laten koelen”, suste Vic zijn jongens die van
Wis hun zoveelste ‘Napoléonneke’ kregen. Aan een tankstation in de buurt van Aalter hield Vic halt. “Water
bijvullen en een grote jerrycan extra meenemen”, adviseerde de bereidwillige uitbater, “want ge gaat geen
garages open vinden vandaag.” Het was ondertussen al middag en bloedheet. Bij Wis en de jongens was
het inmiddels ook hoogwater. En Vic voelde ‘broebelfors’ opkomen in zijn darmen van al dat gedoe. Net
voorbij Brugge, waar ze richting Wenduine moesten nemen, bracht struikgewas langs de kant van de weg
voor alle vier verlichting. Omstreeks 14 uur, eindelijk zicht op zee. Ward en Willy stormden wild richting
water, tot een glasscherf zich in de grote teen van Ward boorde. Gelukkig had Wis een ‘fleske rood’ en
plakkers mee, maar zonnecrème helaas niet. Om 5 uur al begonnen 4 rood geblakerde wezens aan hun
rit huiswaarts. Het zou nog een lange tocht terug worden, maar een ‘half oogst’-dag die ze zich nog lang
zouden herinneren. En tegen Josfien zou Vic kunnen uitpakken met ‘wat voor een geweldige dag aan zee
ze toch weer beleefd hadden!’
Alex - Térieur - Lauwens
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E: info@verlinden-interieurbouw.be
T: 0496993027
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Op de set met Seppe
ZEMST-LAAR – Seppe Vangrunderbeek kennen we van de muziekband ‘Eigen Kweek’. Wat velen
niet weten is dat Seppe ook actief is als creatief talent in de filmwereld, niet in eigen land maar in
Montreal (Canada), waar hij nu woont.
Seppe slaat ons om de oren met een
rist Engelstalige technische termen,
die we u willen besparen. Ruwweg
komt het er op neer dat hij zich als
technisch directeur bij zijn werkgever
Dneg bezighoudt met kleding- en
haarsimulatie van de personages, het
sculpteren en modelleren van acteurs
zodat spieren en vormen overeenkomen met de ‘looks’ die de regisseur
voor ogen heeft. Ook creëert hij met
zijn team driedimensionale skeletten
die gebruikt worden om beweging te
brengen in personages, rekwisieten
en voertuigen. Het recentste voorbeeld daarvan is te bewonderen in de
grote finale helicopterscène van ‘Uncharted’, een film gebaseerd op een
videogame-reeks van ‘Naughty Dog’.

Aftiteling
Seppe vindt het super dat hij mag
meewerken aan grote films: “Het is altijd mijn droom geweest, en die wordt
nu deels echt. Het is wel een job met
heel veel diversiteit en ‘problem solving’, maar de voldoening achteraf is
des te groter. Ik ben dan ook wel een
beetje fier als ik in de bioscoop kom en
mijn naam in de aftiteling zie staan,
want dan weet je dat jouw naam hier
altijd aan verbonden blijft!”

Heb je nog meer zaken gedaan in de
filmindustrie?
“Zeker! Ik heb nu al
aan 12 films en twee
series meegewerkt,
wel altijd op het vlak
van ‘rigging’ (creatie van 3D-skeletten
die moeten worden
geanimeerd).
Mijn
eerste job toen ik
nog studeerde was: ‘De Vuilnisheld’
van Urbanus. Daarna volgde: ‘The call
of the wild’, mijn eerste grote Hollywoodfilm. En voorts o.a. Shazam!,
Fury of the Gods, Ghostbusters, Last
Night in Soho, Fast & Furious 9, en ook
Ridder Muis, mijn eerste job na het afstuderen.”

Weekendwerk
Seppe vervolgt: “We werken hier zelden in het weekend. Af en toe gebeurt
het dat we om de deadline te halen
eens in het weekend werken. Maar als
je hier niet wil werken in het weekend,
gaat niemand je daartoe verplichten.
Op dat vlak is het hier zalig in Canada.
Ik maak dus ook geen echt deel meer
uit van ‘Eigen Kweek’. Af en toe doe ik

wat grafisch werk, maar dan na mijn
andere job.”
Misschien heb je wel leuke anekdotes
beleefd?
Seppe: “ Bij ‘Uncharted Of’ was er niet
echt iets speciaals aan de gang achter
de schermen, maar het gebeurt wel
vaker dat wanneer een shot volledig
‘computer generated’ is, en er dus
niets van de echte acteurs gebruikt
wordt, dat we de poepjes er strakker
en de spieren er breder moeten laten
uitzien. Echt cool is het ook als je van
je werkplek buiten wandelt er de set
van een grote Hollywoodfilm recht
voor je deur wordt gebouwd.”
Seppe zou nog zoveel kunnen zeggen, maar is door zijn beroepsgeheim
gebonden aan zwijgplicht. Wat er ook
van weze, wij zullen voortaan blijven
zitten als de film gedaan is, en kijken
naar de aftiteling, speurend naar de
naam Seppe Van Grunderbeek.
Tekst: Karin Andries/Alex Lauwens,
foto’s: Seppe Vangrunderbeek.
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Kunstenaarsroute 2022
ZEMST – “Is dat wel kunst? Wie zal het zeggen!” en ”Dat kan ik ook!” je hoort het wel eens verkondigen op tentoonstellingen en vernissages. Kunst is heel divers geworden en niet iedereen ziet
welke creatieve ideeën uitgewerkt, geboetseerd of afgebeeld worden of wie de man of vrouw is
achter het kunstwerk.
De Zemstse Kunstenaarsroute 2022
was een uitstekende gelegenheid om
kennis te maken met verrassende en
vaak beklijvende creaties. En om te leren dat creatieve kunst veel inspiratie,
maar ook veel inspanning, kunde en
training vereist. Niets komt vanzelf tot
stand en alleen de doorzetters halen
het.

Jeanine Huyghe, terecht fier op
haar composities, kleipoppen
en sierlijke slakommen.

Hollandse meesters
Wie begin juli door onze zonovergoten gemeente fietste, kon er écht niet
naast kijken: op heel wat verrassende
en minder verrassende locaties kon je
jonge en minder jonge kunstenaars
(m/v/x) ontmoeten, al dan niet op
hun favoriete werkplek: de afgedankte slaapkamer van zoon of dochter,
of een prachtig atelier dat niet moet
onderdoen voor dat van een professional.
Heel aansprekend waren de composities van Hofstadenaar Juan Maria
Bollé. Bollé is oud-directeur van de
kunstacademie Liedekerke, en al enkele maanden op rust. Hij heeft al heel
wat tentoonstellingen in galerijen op
zijn CV staan, maar in zijn atelier konden we kijken naar enkele zeer recente
werken. Een reeks kunstwerkjes heet
‘Masterpieces, cut up and revisited’,
waarin hij fotografie en schilderkunst
combineert. Een vreemde combinatie? Niet als je naar zijn techniek en
het aantrekkelijke eindresultaat kijkt.
Wie een beetje de geschiedenis van
de schilderkunst paraat heeft, ziet
meteen verwijzingen naar Spaanse
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en Hollandse meesters, die verbonden worden met hedendaagse beelden. Het eindresultaat is bijzonder
verrassend.
Ook het kleurrijke werk van kunstenaar GERT (Eppegem) kon ons charmeren.
“GERT creëert een eigen wereld
die bestaat uit diverse deelzichten
die de kijker meetrekken in een totaalverhaal. GERT gebruikt voor de
componenten diverse technieken en
materialen.” Lezen we op zijn website. Duidelijk iemand die zijn creaties
ook goed aan de man/vrouw weet te
brengen. Hij maakt mooie composities, vaak met een vleugje ironie.
Sarah Elhaut heeft net als GERT een
mooie website, waar je haar kleurrijke
composities kunt bewonderen.
Sporen van street art, de Maya-cultuur vind je ook in haar grafisch werk,
en vaak intrigerende verwijzingen
naar native american art.

Keramiek
Maar écht gecharmeerd waren we
vooral van de échte kleine en grote,
jonge en oude kunstenaars. Neem
Jeanine Huyghe uit Hofstade, een
flinke zeventiger die heel haar leven
in de boekhouding van een groot bedrijf werkte. Nadat haar echtgenote
een twaalftal jaar geleden overleed,
voelde ze zich wat verloren, tot ze
klei en keramiek leerde bewerken.
We troffen haar aan in een huiskamer
met zeer mooie objecten, soms puur
decoratief, soms ook functioneel. “Ik
ben zeven jaar geleden begonnen aan
een opleiding op de Academie in Mechelen, en het werken met klei heeft
me sindsdien niet meer losgelaten.”
Jeanine praat met veel enthousiasme
over haar composities, kleipoppen en
sierlijke slakommen.
“In feite wordt elk stuk twee keer gebakken. Een keer om het goed te laten
drogen, en dan om de kleuren en het
glazuur te verstevigen.” De resultaten
zijn verrassend mooi. Geen oubolli-

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

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

Bakkerij Kim
Brusselsesteenweg 301
1980 Eppegem
0475 58 69 49

Tel. 015 61 09 18
Fax 015 61 76 69

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

Openingsuren:
maandag tot zondag: 6u30-18u00
woe: gesloten
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Ze wijst erop dat de kinderen van de
Tuimeling prachtige poëzie en tekeningen tentoonstellen in de Bib van
Zemst, en dat tot eind augustus.
De tekeningen zijn voorzien van een
QR-code, die je vertelt wat de trotse
maker bedoelde. “Voor de volgende
kunstenaarsroute, in 2024, komt er
een focusgroep die het initiatief zal
overnemen.” We kijken er nu al naar
uit!

Norbert Bauwens, trots op zijn figuratieve
beeldhouwwerk.

ge vaat maar prachtige objecten die
in een modern interieur beslist hun
plaats verdienen. Beter en authentieker dan de vaat van een bekende televisiepresentatrice…
Ook hartverwarmend waren de houten beeldhouwwerkjes van Norbert
Bauwens, die we konden zien in het
Ontmoetingscentrum in Hofstade.
“Tja, ik wéét dat ik met mijn figuratieve beeldhouwwerk niet iedereens
smaak zal aanspreken, maar ik kan
er toch mijn ziel inleggen”, stelt hij.
We werden gecharmeerd door het
houten beeldhouwwerkje van oudpostbode Hugo van ‘den Ambroos’ in
Hofstade, die op zijn laatste werkdag
met hoofdpijn op een bankje zat…
“Nu maak ik geen figuratieve beeldjes meer, maar abstract houtsnijwerk.
Zo heb ik een stuk van de eik die bij
boer Demesmaeker door de schuur
groeide, omgezet in een abstracte
plastiek.”

Weerde, zilveren juwelen en workshops; Anne-Marie Vriendts uit Hofstade.
De enige artiest op de route met glasraamkunst; Rombaut Van ’t Veld die
exposeerde in de kerk van Weerde
met zijn fraaie portrettenreeks in olieverf, geïnspireerd op een oude foto
van Tibetaanse kindjes.

Verdere informatie:
www.juanmariabolle.be
@yvettevanwinartpage
www.gerart.space
www.elsaar.be

En de jonge Els Vantroyen van de
Damstraat, was ook te zien in de kerk
van Weerde met etsen, pyrografie en
glasfusing.

Plannen voor 2024
Tijdens onze omzwervingen konden
we ook nog even kennis maken met
Christa De Geest, vrijwilliger en medewerker aan de Kunstenaarsroute
2022. Want zo’n initiatief komt er natuurlijk niet vanzelf.

Tekst: Filip Buekens en
Bart Coopman,
foto’s: Kunstenaarsroute

Gesmaakt en gekiekt
Onze vliegende reporter bezocht ook
nog enkele kunstenaars uit Weerde
en Zemst waarvan er enkele graag
poseerden voor een kiekje voor de
Zemstenaar: op bijgaande foto’s vind
je Rit Schelstraete en Andrea Schonken uit de Kleine Baan.
Maatschappelijk bewogen artiesten;
atelier Martine uit de Gildestraat in
46

Rit en Andrea hebben de maatschappelijke bewogenheid alvast gemeen.

Bezoek onze nieuwe website! www.imperiavastgoed.be
Meer info? Volg ons op FB en Instagram.
Brusselsesteenweg 31 - 1980 Zemst
Frans Reyniersstraat 10A - 2811 Hombeek
015 68 26 08 • info@imperiavastgoed.be
47

Made in
Austria

evileye.com
,  /evileye.eyewear

www.stefoptiekzemst.be
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tel. 015/61.65.80

Brusselsesteenweg 108

