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ZO GEVONDEN
MET ERA VAN EYKEN.

WAT MAAKT ERA VAN EYKEN ZO UNIEK:
Schattingen
Verkavelingen
Waardebepalingen
Uitzetten gebouwen
Plaatsbeschrijvingen
Opmetingen - Verdelingen
Verkoop
Verhuur
Syndicus

ERA VAN EYKEN
015 62 11 42
vaneyken@era.be
Brusselsesteenweg 176
1980 Zemst
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Hoi beste Zemstenaar,
Vorig weekend ging ik voor de eerste keer naar
KV Mechelen.
Een thuismatch kijken. Ik wist niet goed wat te verwachten, maar wat een sfeer.
Je ziet er kindjes, ouderen, families. Iedereen is welkom.
Iedereen deed mee en zorgde voor ambiance, gelach,
geroep en applaus.
En geef nu toe wat past er beter bij voetbal, dan frietjes
en pintjes.
Frietjes van bij de bekroonde frituur Weit en pintjes van
bij brouwerij Swneynbeer. Dat ze beiden enthousiast zijn,
merk je aan hun toekomstplannen.

Foto: Nico Ricour

Uitbreidingsplannen heeft Tommy voorlopig niet met
z’n Deschouwer 2.0. Hij heeft de zaak van z’n vader wel
nieuw leven in geblazen. Benieuwd hoe? Je leest het op
pagina 11.
En weet dat een punt zetten achter iets, ruimte maakt
voor een nieuw begin.
Liefs,
Sofie

Winnaars wedstrijd
Meedoen aan een wedstrijd, en deze dan
winnen. Hoe leuk is dat!
En zeker voor Ann Detailleur die vanaf nu
mag schitteren met de oorbelletjes van Nele.
Of Sara Jaspers die mag smullen van de 3
potjes heerlijke confituur van Walter uit het
Plukpark.
Alvast een dikke proficiat.
Jullie zullen snel gecontacteerd worden.

facebook.com/dezemstenaar

dezemstenaar.com

instagram.com/dezemstenaar

info@dezemstenaar.com
3

4

November 2022

Bistro Schom 8
p12

200 Jaar
herbergen
p20

Op de cover

Edelstenen, ertsen en
mineralen
p7

En ook
08 Buen viaje a Bolivia!
11 Deschouwer 2.0
19 Geruchten doen de ronde…
23 Atelier BLEND op Talent Present
24 Dat verdiende een feestje
27 Sportimonium vertrekt
36 Sweynbeer brouwt een Brewpub
40 VVV Toerisme Zemst stopt ermee
43 Knallen met en voor eigen volk
44 ‘Griezels’ versieren onze gemeente

Rubrieken

Weits goudgeel
p46

03 Intro
15 Topaffiches in de Filmerij
16 Veilig groen, vierkant groen
30 Onder de mensen
39 Alex en ALAIN

Redactie: Jean Andries, Wendy Boone, Filip Buekens, Bart Coopman, Sylvie Dehasque, Juliaan
Deleebeeck, Katia De Vreese, Sofie De Win, Alain Dierckx, Alex Lauwens, Veerle Mollekens, Laura
Schoevaers, Fernand VanderAerschot, Rudi Van Geel, Kim Willems.
Hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever: Sofie De Win.
Eindredactie: Alain Dierckx, Alex Lauwens, Nadine Rozsa. Lay-out: Sylvie Dehasque.
Social media: Laura Schoevaers.
Illustrator: Isabelle Wellekens. Advertentiewerving: Jean Andries (adverteren@dezemstenaar.com).
Administratie: Carolien De Cuyper. Webmaster: Chris Vandekerckhove. Druk: Drukkerij Coloma.
'de Zemstenaar' is een uitgave van vzw de Zemstenaar, Schom 11, 1980 Zemst - info@dezemstenaar.com, www.dezemstenaar.com

5

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

Openingsuren:
maandag tot zondag: 6u30-18u00
woe: gesloten

Edelstenen, ertsen en mineralen
ZEMST – Olivijn, hematiet, haliet... het zegt u waarschijnlijk weinig of niets. Nochtans zijn het grondstoffen die we terugvinden in voorwerpen en producten uit ons dagelijks leven. In heemkundige
kring de Semse kan u er ruim 150 bewonderen, met een deskundige uitleg van Marc Spolspoel.
Marc, al meer dan 16 jaar vrijwillig
medewerker van het Museum voor
Natuurwetenschappen in Brussel,
geeft ons onmiddellijk het verlossende antwoord: “Olivijn is een edelsteen
met geneeskrachtige eigenschappen. Hematiet is een ijzererts dat we
terugvinden in bv. halskettingen en
haliet is een mineraal dat in ons keukenzout zit”.

Hoe ben je in het bezit gekomen van
al deze schatten?
“Ik heb er veel gekregen, maar ook
heel wat gekocht. Veel mineralen zijn
afkomstig van Zuid-Afrika. In onze
streken met een zand- en leemgrond
zijn geen mineralen aanwezig. In Wallonië zit er nog iets in de grond, denken we maar aan Ninglinspo waar je
nog goudschilfers kan vinden”.

Schatten op zolder

Lichtkast

We kennen Marc nog van in 2010 toen
hij uitpakte met de vondsten van de
Romeinse Vicus Elewijt en de archeologische schatten zoals mammoetbeenderen van 70.000 jaar geleden
uit Bos van Aa. Aan beide tentoonstellingen wordt nu een extra dimensie toegevoegd door deze prachtige
collectie van de bouwstenen van onze
planeet. Een collectie die in een massa dozen stof lag te vergaren op de
zolder bij Marc.
“Meer dan 40 jaar al verzamel ik gesteenten en mineralen, vooral ertsen. Niet zozeer om de grondstoffen
zelf maar om de toepassingen ervan,
denk maar aan koper, zink, lood… Allemaal dingen die we vanzelfsprekend
vinden, maar dat in wezen niet zijn”.

De kasten waarin deze minerale rijkdom van onze aarde is tentoongesteld, zijn door Marc eigenhandig
vervaardigd. Voor de naamkaartjes bij
elk tentoongesteld gesteente of object heeft Semse-voorzitter Paul Van
de Velde gezorgd. Wat deze tentoonstelling bovendien zeer aantrekkelijk
maakt, is de ‘lichtbox’ die Marc ook
zelf in elkaar geknutseld heeft. “Hierin
kan je verschillende mineralen onder
UV-licht zien. Het is een wondere wereld die zich opent”, besluit een fiere
Marc.
Wanneer kunnen we komen kijken?
Wil je bauxiet (aluminiumerts), woestijnroos (gips) of pyriet (het ‘goud der
dwazen’) en hun toepassingen met

eigen ogen van dichtbij bewonderen,
dan kan dat elke zaterdag (nog tot 17
december) tussen 14 en 18 uur in de
Semse aan het Plein van de Verdraagzaamheid in Zemst. Marc Spolspoel
zal u er u op begeesterende wijze laten kennismaken met het erfgoed van
onze aarde. Nagenieten kan u bij een
lekker drankje in de Staminee.

Tekst: Alex Lauwens,
foto’s: Jean Andries,
illustratie: Isabelle Wellekens

Onder het UV-licht van de lichtkast komt de wondere wereld van
mineralen pas echt tot zijn recht.
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Buen viaje a Bolivia! - Zemstenaars
beleven Bolivia
ZEMST - In februari 2023 vertrekt een groep leerlingen en leraren van Ursulinen Mechelen op
inleefreis naar El Molino in Bolivia. Onder hen zal zich een enthousiaste delegatie Zemstenaars
bevinden: Julie Wauman (Elewijt), Amber Peeters (Elewijt), Wout Verstricht (Zemst-Bos) en leraar
Eva Dhaenens (Zemst-Laar).

El Molino
El Molino is een vormingscentrum in
het Andesgebergte dichtbij Potosí,
op 4000 meter hoogte. De Vlaamse Mia Meersman, die sinds 1958 in
Bolivia woont, heeft er samen met
een groep Boliviaanse mannen en
vrouwen verschillende projecten opgezet. Die projecten betekenen een
dagelijkse steun voor tientallen dorpen rond het vormingscentrum, want
het leven op de hoogvlakte is bikkelhard. De projecten focussen onder
meer op alfabetisering, gezondheidszorg, verfijning van de weefkunst,

verbetering van de schapen- en lamateelt, gebruik van zonne-energie,
installatie van douches en wc’s, de
bouw van irrigatiekanalen en serres.

Inleefreis
Het doel van de reis is om kennis te
maken met de Boliviaanse bevolking,
hun cultuur en de levensomstandigheden, maar de leerlingen en leraren zullen ook een handje helpen bij
het uitvoeren van de dagelijkse taken. In aanloop daarvan willen ze zo
veel mogelijk geld inzamelen om het
nieuwste project mee vorm te geven.

De focus ligt nu op het voorzien van
kleine woonunits rond El Molino voor
alleenstaande ouderen uit de omliggende dorpen, wiens kinderen en
kleinkinderen als arbeidsmigranten
vertrokken zijn naar Potosí of Argentinië.

Steun
Alle steun is meer dan welkom! In de
voorbije vijf edities van de inleefreis
konden de leerlingen en leraren
al vaststellen dat elke euro aan El
Molino zinvol wordt besteed door
Mia’s deskundige team en daadwerkelijk een verschil betekent voor de
bevolking.

Vanaf 40 euro ontvangen gulle
schenkers tevens een attest.
IBAN BE71 4569 5241 8169
STELIMO VZW
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
Met duidelijke vermelding ‘voor
Mia Meersman, Bolivië’
Meer info: www.elmolino.be

Tekst: Laura Schoevaers,
foto: het UM-Boliviateam
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PODOLOOG “MEDISCHE PEDICURE” – LAUWERS CHRISTEL
Een gespecialiseerde voetverzorgster kan een bijdrage
leveren aan alle klachten ter hoogte van voet- en enkelregio.

UW VOETEN – UW GEZONDHEID – MIJN ZORGEN
Behandeling op afspraak & aan huis
Christel Lauwers – Voordestraat 104 – 1851 Humbeek
Tel.: 0474/67.49.18
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Deschouwer 2.0 – een familieverhaal
EPPEGEM - Na ruim 40 jaar neemt Tommy Deschouwer (34) Moto’s Deschouwer over van zijn
vader. Hij voerde onmiddellijk enkele veranderingen door, waaronder de naam. Voortaan heet de
winkel Deschouwer 2.0.

Yamaha
Toen Marianne Rosenberg in 1976
haar grootste hit ‘Ich bin wie du’ in
de Lage Landen tot nummer 1 zong,
kocht ik mijn eerste brommertje,
een groene Yamaha FS1 vijfbak met
schijfrem (zogenaamde Kenny Roberts versie). Ik kocht deze in Elewijt
bij Durnez, een fietsenwinkel, inclusief een bagagerekje en een helm,
want de helmplicht voor rijwielen met
hulpmotor tot 40km/u zou op 1 september ingevoerd worden.
Voor het onderhoud en de ‘fine-tuning’ ging ik echter op advies van mijn
cafévrienden naar Freddy Deschouwer op de Brusselsesteenweg in Eppegem. In de garage van zijn vader
knutselde Freddy al van 1975 aan
brommers en daarnaast had hij ook
de reputatie in het bezit te zijn van
de snelste 50cc in de omtrek. Freddy
startte later een eigen zaak Moto’s
Deschouwer, slechts een paar honderd meters verder - waar nog niet
zolang geleden Dreambaby gehuisvest was - maar verhuisde in 2006
definitief naar het pand in de Hoge
Buizen, 1 te Eppegem.

Kawasaki
Het gebouw in de Hoge Buizen is een
juweeltje van architectuur, de gevel
is volledig in glas. Op het gelijkvloers
tref je daar nu het vernieuwde Deschouwer 2.0. En op de eerste verdieping vind je de complementaire winkel MKC Moto Zemst met de nieuwste
collecties van exclusieve motorkleding. De motorzaak Deschouwer 2.0
ging van start op 1 juni dit jaar, en is
de creatie van Tommy Deschouwer,
zoon van Freddy. Deze naamsveran-

dering moet zijn vernieuwende kijk
onderstrepen. Voor nieuwe motoren
plooide hij zich terug op het gamma
van Kawasaki-motoren vanwege het
gevarieerde aanbod. Als tweede pijler
spitst Deschouwer 2.0 zich toe op jonge occasies van verschillende merken,
types en cilinderinhoud. Aangezien
ook hier voor nieuwe motoren, net als
bij nieuwe wagens, de levertermijn al
eens flink kan tegenvallen, is er vandaag veel vraag naar tweedehandse
motoren. Zeker naar het premium
gamma waar Deschouwer 2.0 2 jaar
garantie kan aanbieden. Ook de werkplaats werd vernieuwd en er werd
extra structuur geïmplementeerd om
klaar te staan voor een nieuw motorseizoen.
Je kan dagelijks terecht bij Deschouwer 2.0 - met uitzondering van maandag - voor het onderhoud en herstellen van allerlei motor- en bromfietsen,
van 50cc scooters tot dikke twins of
viercilinders. Verder vind je er naast
de unieke motor-accessoires ook
een outlet corner (met o.a. vele spare
parts).

Shop and Dance
Misschien nog een primeurtje: elke
laatste zaterdagavond van de maand
zijn alle motorliefhebbers uitgenodigd
tussen 18 en 24 uur voor een gezellig
samenzijn. Er wordt voorzien in hapjes, drank en livemuziek met een DJ.
Volg het verslag en wat sfeerbeelden
op hun facebook pagina Deschouwer
2.0. (eind oktober was de derde editie
nog in het thema Halloween)

Komt er nog een 3.0?
Dat de opvolging wellicht al klaarstaat
bewijst Tommy’s elfjarige zoon Junior
met zijn interesse in de motorcross.
Hij rijdt een betaalbare KLX110 Kawa
cross (112cc luchtgekoelde eencilinder met vierbak). Hij heeft het natuurlijk van geen vreemde, zo reed
Tommy zelf motorraces in het Belgische kampioenschap uithouding en
snelheid tot 2012 met o.a. Yamaha
en Kawasaki.
Let the good times roll.
Tekst: Rudi Van Geel,
foto’s: Jean Andries
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Bistro Schom 8

ZEMST – Aan het Schom, in huisnummer 8, kunnen we vanaf eind oktober terecht in een nieuwe
bistro in een volledig gerenoveerd pand. De openingsreceptie vond plaats op 26 oktober en sinds
29 oktober kan iedereen er terecht.
Sommigen onder ons zullen zich nog
herinneren dat in deze schuur de
koeien van ‘ de Prost‘ hun onderdak
hadden. Op een enkele drinkbak na,
refereert binnen niets meer aan het
dierlijk verleden van dit gebouw. De
verbouwing van de schuur op zich
heeft zijn geschiedenis echter niet
helemaal losgelaten. De structuur van
het dak is zo origineel mogelijk behouden. De bistro en de ruimte waar
ook vzw Hof van Beieren (zie kader)
onderdak hebben gevonden, zijn er
als het ware in gebouwd.
Bistro Schom 8 bevindt zich op het
gelijkvloers, alsook de polyvalente
zaal van de vzw. De toiletten zijn op
de eerste verdieping, ook bereikbaar
met een lift, samen met het kantoor/
vergaderzaaltje van de vzw. Een fonkelnieuwe, zeer professioneel ogende
keuken samen met een interieur waar
modern en authentiek mekaar vinden
en toch steekt één ding erbovenuit:
het zicht. Eten in een prachtig kader
met een uitzicht op de groene Zemstse velden en de Zennedijk.

Heerlijk eetplezier
De uitbaters van de bistro, Dirk Swartebroecks en Patrick Van Campen, zijn
al vele jaren gepokt en gemazeld in
de horeca. Met namen als onder andere Baron van Zon, Mie van Bart en
Puro hebben ze allebei hun aandeel in
horeca-ervaring opgebouwd. Samen
gaan deze ondernemende zestigers
de uitdaging aan een nieuwe horeca-beleving te organiseren met voor
elk wat wils. Van een lekker ontbijt
tot eenvoudige lunch, over pannenkoeken in de namiddag tot heerlijk
tafelen ’s avonds. Alles is gericht op
(h)eerlijk eetplezier. Speciale aanbiedingen zullen zeker niet ontbreken en
wie weet wordt hier binnenkort wel
de beste spaghetti van Zemst geserveerd. Verder komen vooral hedendaagse gerechten op de kaart.
Dirk en Patrick kiezen er voor om zo
veel mogelijk met regionale leveranciers te werken en een keuken aan te
bieden aan redelijke prijzen.
Deze keuken zal bemand worden
door twee jonge krachten en Dirk

zal voornamelijk in de zaal te vinden
zijn, terwijl Patrick zich achter de toog
zal opstellen. Op termijn zal gezocht
worden naar het ideale werkstramien
voor hen, want de zaak zal zeven dagen op zeven geopend zijn. Er wordt
tevens een engagement aangegaan
waarbij jongeren van Windkracht
(jongeren met een beperking) zullen
worden ingeschakeld bij de werking
van Bistro Schom 8. Hoe dit allemaal
zal verlopen, is voor alle partijen een
uitdaging die ze graag aangaan. We
kunnen niet anders dan hen hierbij
alle succes toe te wensen!
Bistro Schom 8 is alle dagen open
vanaf 10 uur en zaterdag vanaf 15
uur.

Leen Teugels van vzw Hof van
Beieren:
“ Ook de vzw Hof van Beieren neemt
zijn intrek in de schuur. Wij organiseren tal van activiteiten voor/met
scholen, senioren en jongeren met
een beperking. Onze polyvalente
zaal kan gehuurd worden (info@
hofvanbeieren.be). Ook de Buurderij verhuist van de Schranshoeve
hierheen, met op 15 november een
feest-Buurderij. Lokale boeren en
producenten zorgen voor een proevertje en wij bieden een drankje aan.
Allen welkom tussen
16u45 en 18u30.”

Tekst: Katia De Vreese,
foto: Jean Andries
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TIJD
VOOR
WAT
ECHT
TELT
KROTON
BOEKHOUDING
ACCOUNTANCY
FISCALITEIT

BIJ KROTON MAKEN WE GRAAG TIJD VOOR U.
Onze persoonlijke benadering maakt het verschil. Het team van Kroton
bestaat uit ervaren boekhouders, accountants, fiscalisten en dossierbeheerders. Stuk voor stuk absolute vakmensen die zich vastbijten in
uw dossier. De hele dag door verwerken we cijfers en toch bent u bij
ons geen nummer.

Luk Van Biesen

Geen case is dezelfde. Start-up of multinational, BV of NV, we zoeken
de juiste match tussen dossier en dossierbeheerder. We beseffen als
geen ander dat de vertrouwensband tussen u en ons kantoor heilig is.
Al meer dan dertig jaar werken we aan duurzame relaties. Met succes.
Kroton zoekt oplossingen. We analyseren, optimaliseren en corrigeren.
Zoeken naar de best mogelijke oplossing voor uw specifieke vraag, van
opstart tot overname, zit in onze natuur. Dàt is onze missie.
Zo kunt u zich bezighouden met wat echt telt.

Joris Ceulemans

ONTDEK ONS NIEUWE KANTOOR!
Je vindt ons op Tervuursesteenweg 246 in Hofstade voor
een goede babbel, een kopje koffie en een portie advies.
Tervuursesteenweg 246
1981 Hofstade (Zemst)
info@kroton.be
Luk: 0495 25 10 66

Pieter Stoefs

Kroton_ad_DeZemstenaar_210x290_2022_maart.indd 2
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KAPSALON BARBARA
een trendy kapsalon voor
heren, dames en kinderen
Martelarenplein 2, Eppegem
015/650-660

schoonheidssalon

SHINZO
Marijke De Wit-Saman

Stationslaan 27 | 1980 Zemst
015 62 00 65
shinzo.handelsgids.be
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www.kroton.be

De ultieme behandelingen voor
huidverbetering
NANNIC - Radiofrequentie
KLAPP - Micro mesotherapie en
dermabrazie
Permanente make-up

Topaffiches in de Filmerij
ZEMST - Ook bij wie het filmnieuws niet van zo nabij volgt, zullen de volgende films wel een belletje
doen rinkelen. ‘Elvis’ is al sinds het begin van de zomer onafgebroken in de bioscoop te zien. ‘Tori
et Lokita’ werd in Cannes gelauwerd en ging begin september in première.
Dinsdag 22 November
ELVIS

augustus 1977, komt in de film aan
bod. Alleen al voor de acteerprestatie
van Austin Butler, die Elvis vertolkt is
de film de moeite waard. Tom Hanks
die de manipulatieve manager gestalte geeft is haast onherkenbaar gemaakt. Kom kijken! It’s now or never!
Opgelet: omwille van de wat langere speelduur start de film al om
19.30 u!

Dinsdag 6 December
TORI ET LOKITA

Baz Luhrman (van o.a. ‘Moulin Rouge’)
waagde zich aan de verfilming van
een waar Amerikaans icoon en zoomt
in op de dubieuze relatie tussen The
King en zijn manager Kolonel Parker.
Een waarheidsgetrouwe biopic werd
het misschien niet, een exuberant
feest voor oog en oor des te meer.
Met Parker als de ‘boze stiefmoeder’
en Elvis als ‘prins’, opgesloten in een
toren van succes en klatergoud. Het
hele leven van Elvis, van de kleine jongen gefascineerd door gospelmuziek
tot zijn mysterieuze overlijden op 16

aanklacht maar ook een magnifieke
ode aan de kracht van vriendschap.
Onderweg kruisten hun wegen, nu zijn
ze onafscheidelijk. Lokita ontfermt
zich over Tori als een grote zus, maar
hij zorgt evengoed voor haar. Om de
vereiste papieren te kunnen bemachtigen geven ze zich bij de officiële instanties uit voor broer en zus. Ondertussen worden ze uitgebuit door een
restauranteigenaar en gedwongen te
werken op de illegale arbeidsmarkt.
De chemie tussen de onervaren acteurs Pablo Schils en Joely Mbundu
is fenomenaal en laat niemand onberoerd. Bijrollen in de film zijn voor
Tijmen Goovaerts en Charlotte De
Bruyne.
Houdt u liever van een knotsgekke
actiekomedie? Dan is ‘The unbearable
weight of massive talent’ met Nicolas
Cage zeker een aanrader. Wel snel een
ticket kopen dan, want de film staat al
op 8 november op de affiche.

Opnieuw een oprechte en hartverscheurende film van tweevoudig Gouden Palmwinnaars Jean-Pierre en Luc
Dardenne. De film is niet enkel een

Tickets à 5 euro via
www.gcdemelkerij.be;
aanvang 20 u.
Tekst: Herman Jacquemin

E: info@verlinden-interieurbouw.be
T: 0496993027
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Veilig groen, vierkant groen
ZEMST - Misschien hebt u ook al met verbazing een fietser diagonaal het
kruispunt aan de verkeerslichten in Elewijt zien oversteken en gedacht:
wat doet die nu? We kunnen u al onmiddellijk geruststellen: op deze plaats
mag dit wanneer de fietser het vierkant groen licht kreeg.
Hier werd recent een aparte groenfase voor fietsers en voetgangers
voorzien. Zij krijgen na een druk op de
knop een vierkant groen licht in alle
richtingen, terwijl het voor alle autobestuurders rood blijft. Voetgangers
kunnen via alle zebrapaden oversteken zonder gevaar van afslaand autoverkeer. Fietsers mogen in alle richtingen oversteken en ook diagonaal
over het kruispunt fietsen om links
af te slaan. Ze moeten natuurlijk wel
voorrang geven aan de voetgangers
en elkaar veilig kruisen. Voor de auto’s
zijn er detectielussen in het wegdek
aangebracht zodat de wachttijden
beperkt blijven. Bij groen licht kunnen
autobestuurders met een gerust hart
afslaan, zonder voetgangers of fietsers in gevaar te brengen. Zij hebben
namelijk op dat moment rood. Hierdoor worden dodehoekongevallen
uitgesloten.
Op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Damstraat krijgen fietsers
richting Mechelen al een tijdje een
veilige, aparte groenfase, die geactiveerd wordt door over de detec-

tielus te fietsen of door een druk op
de knop. Alle andere verkeer moet
dan even wachten. Let op: de andere
oversteekplaatsen over de Brusselsesteenweg zijn nog niet conflictvrij. Autobestuurders moeten daar bij het afslaan nog steeds voorrang geven aan
de voetgangers en fietsers. Zoals u
weet, werd deze conflictvrije regeling
geïnstalleerd naar aanleiding van het
dodehoekongeval van een leerling uit
Eppegem.
Ook het nieuwe verkeerslicht op de
Damstraat bij het station van Weerde
heeft een veilige groenfase voor fietsers en voetgangers. Een detectielus
op het fietspad onder de brug richting station geeft na vijf tellen groen
voor de fietsers. Wanneer men van
het Stationsplein fietst, krijg je na een
druk op de knop het groene fietsje.
Een detectielus in het wegdek geeft
dan weer groen voor de auto’s, terwijl
het nog even rood blijft voor de fietsers en alle ander verkeer.
Volgende verkeerslichten hebben nog
geen conflictvrije oversteekplaatsen:

Zemst dorp (vier oversteken), Eppegem dorp (vijf), Weerde dorp (vier),
Trianondreef/Tervuursesteenweg
(twee) en Geerdegemstraat/Tervuurse steenweg (vier). Op dit laatste
kruispunt moet je in twee bewegingen naar links overfietsen. De daarmee gepaard gaande dubbele wachttijd is voor fietsers vaak de aanleiding
om te gaan spookfietsen. Toch is tegen de richting in fietsen verboden op
een enkelrichting fietspad en bovendien gevaarlijk omdat vertrekkende
of kruisende autobestuurders niet in
de tegengestelde richting kijken, met
ongevallen tot gevolg.
Het zal nog even duren voor alle verkeerslichten in België voorzien zijn
van veilig groene oversteekplaatsen.
Tot zolang moeten zowel autobestuurders als fietsers en voetgangers
zeer voorzichtig zijn bij groen licht.
Tekst en foto’s: Fietsersbond
(Chris De Laet, Tom Puttemans)
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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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CAFE RICHELIEU

Bij Cindy & Co
Brusselsesteenweg 374
1980 Eppegem

Openingsuren:
Elke dag open van 10u tot ....

*** Op zondag gratis hapjes ***

Kantoor
Zemst

T 015 618 590
zemst@bnpparibasfortis.com
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Geruchten doen de ronde…
... dat Brasserie Oud Sempst de deuren zou sluiten. Vragen als “Is het waar dat Oud Sempst dicht
gaat?” worden gesteld aan familie en medewerkers. Kurt, de man van eigenares/zaakvoerder Karen, is er het hart van in: “Het zijn pertinent valse geruchten en, neen, het is niet waar dat we gaan
sluiten!”
De gevreesde ziekte met de grote K
heeft ook de charmante gastvrouw
Karen te pakken gekregen: “Een
donderslag bij heldere hemel, die
26ste augustus”, stelt Kurt op de
blog voor het nieuwe boek dat
hij samen met zijn kompaan Erik
Raeven op stapel staan heeft:
https://www.erikraeven.be/
het-laatste-verbond/het-grootsteondenkbare/.
We hoorden het Frank Deboosere vorige maand meermaals per dag in een
radio- en tv-spot van KOTK zeggen:
“Meer dan 40.000, zoveel Vlamingen krijgen elk jaar het harde verdict:
Kanker, een diagnose die een zware
impact heeft op hun leven en dat van
hun naasten ”.
Kurt: “In 2023 vieren we 10 jaar Oud
Sempst. We hadden ons deze 10de
verjaardag van de zaak, het levenswerk van Karen, uiteraard totaal anders voorgesteld. Van stoppen of
sluiten is geen sprake! Onze dochter
Chloë neemt tijdens de ziekte van
Karen de zaak over. Zij en de andere
medewerkers doen hun uiterste best
om de zaak draaiende te houden,

Chloë en Karen kijken de toekomst hoopvol tegemoet.

zonder haar de volgende maanden.
In een crisistijd waar je, zoals iedereen
in de horeca, de energiefactuur naar
een maandelijks bedrag van 7.500
euro ziet gaan, het vinden van personeel een drama is, leveranciers om
de haverklap hun prijzen verhogen, is
een roddel dat we zouden sluiten echt
niet leuk te noemen. Zeker als er niets
van waar is. We proberen onze prijzen
stabiel te houden voor onze klanten
die net zoals iedereen getroffen zijn
door torenhoge energieprijzen en
sterke inflatie.”
Daarom: steek Karen, haar familie en

haar team een hart onder de riem!
Laat u niet leiden door een vals gerucht, maar blijf gewoon lekker genieten in hartje Zemst.

Het roze lintje van Pink Ribbon is al
jaren een symbool van solidariteit met
allen die strijden tegen borstkanker.

Tekst: Alex Lauwens,
foto: Jean Andries

Brasserie Oud Sempst
Brusselsesteenweg 86
1980 Zemst
0475/33.17.59
www.oudsempst.be
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200 Jaar herbergen
ZEMST – In de Roos, In de Welkom, Onder de Toren, Au Lion Rouge, Bij de Pots... Het is slechts
een willekeurige greep uit de 88 Zemstse cafés die Daniël Wenseleir in zijn omstandig naslagwerk
‘Twee eeuwen herbergen te Zemst’ beschrijft en illustreert. Nog voor het van de drukpers zal rollen
mocht de Zemstenaar de maquette inkijken, met gepassioneerde uitleg door Daniël... in de Staminee van de Semse.
“Zes jaar ben ik er mee bezig geweest”, steekt Daniël terecht fier van
wal. “Ik ben blij dat het eindelijk klaar
is en ons Jeanne is er ook niet rouwig
om, hoewel zij me altijd is blijven steunen”, vervolgt hij. “Het was echt monnikenwerk, want van vele herbergen
uit de periode van voor 1900 bestaan
uiteraard geen foto’s of geschriften.”

Café Bali, café Anker, In ’t
Wiel... Daniël, geboren en
getogen Zemstenaar,
weet er alles van.

Daniël van Maria van Roos van
Luppe den Bult
Daniël, een Zemstenaar in hart en
nieren – in zijn jeugd gewoon ‘de Jelle’
genoemd – is niet alleen een ex-Sabénien (35 jaar specialist Telecom &
Topologie met veel buitenlandse opdrachten), maar is ook zelf 13 jaar cafébaas geweest: drie jaar in ‘den Tourmalet’ aan het station in Eppegem,
samen met Willem Van Geel (vader
van onze medewerker Rudi, n.v.d.r.)
en dan 10 jaar in ’t Steen in Elewijt.
“Mensen van mijn generatie, ook al
worden die steeds schaarser – ik ben
van drie jaar voor WO II – noemen mij
nog altijd Daniël van Maria van Roos
van Luppe den Bult. Een groot deel
van mijn leven heb ik in de buurt van
café Prins Leopold gewoond. Voeg
daarbij mijn ervaring als cafébaas en
de link naar dit boek is meteen gelegd”.
Hoe ben je tewerk gegaan?
“Er zijn maar weinig sporen overgebleven van de oude volksherbergen
en hun klanten. Het waren andere tijden, en afbeeldingen van het dagelijks
leven en gewoonten in de herberg zijn
20

er omzeggens niet. Enkele tekeningen, prenten en schilderijen zijn zowat
de enige getuigen. Dus moest ik voor
dit werk opzoekingen doen in de bevolkingsregisters van de gemeente. Ik
heb daarin een lijst van de cafébazen
van 1890 tot nu gevonden. Voorts
ben ik gaan zoeken in de archieven
van wijlen (meester) Roger Van Kerckhoven en Andries ver Elst (VTB-VAB,
De Sempste Spiegel Historiael). Met
deze bagage ben ik dan op onderzoek
gegaan. Telefoneren en afspraken
maken met afstammelingen van de
toenmalige cafébazen, hun familie en
‘legendarische’ gasten”.

Historisch erfgoed
“Ik heb al die ingewonnen informatie
samen met mijn jeugdherinneringen bijeengebracht op een kaart van
Zemst. En met kruisjes de plaatsen
aangeduid waarvan ik zeker wist dat
er vroeger een café was geweest. Om
het boek aantrekkelijk te maken ben

ik soms moeten terugvallen op een
gelijkende foto van een ander café.
Het is dan ook allemaal zo lang geleden, historisch erfgoed zeg maar.”
Daniël vertelt ‘off the record’ al eens
pikante anekdotes of smeuïge verhalen die niet meteen geschikt zijn voor
publicatie. Zijn vrienden van ‘Honger
en Dorst’ (waarvan Daniël zelf 10 jaar
voorzitter is geweest, na Albert – de
Swak – Janssens), hebben daar uiteraard al likkebaardend kunnen van
proeven.
Kijk je met voldoening terug op dit
werk?
“Uiteraard! Ook al zal na publicatie
misschien blijken dat er nog meer
was. Het boek is eigenlijk een samenraapsel van foto’s, illustraties en anekdotes. In zekere zin heb ik het niet zelf
geschreven; ik heb gewoon alles wat
ik gevonden en gekregen heb samengebracht in één boek -Twee eeuwen

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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Herbergen te Zemst- waarvoor ik
zelf trouwens de cover (een aquarelschilderij) heb gemaakt.”
Na 200 Jaar Weerdse Herbergen (door
Luk Janssens, ook met aquarel-cover
van Daniël) ) is dit het tweede boek
over de rijke Zemstse cafégeschiedenis van weleer. Op het programma
staan ook nog Laar en Bos (waarvoor
Paul Beulens wellicht Daniël nog eens
zal aanspreken), Eppegem (waar Axel
Nees mee bezig is) en Elewijt en Hofstade.
Het boek, uitgegeven door Heemkring
De Semse, zal begin november van de
persen rollen in een eerste oplage van
200 exemplaren. Richtprijs 18 à 20
euro.

ANKER en ZON
Onvermoeibare Daniël (85) had nog
een primeur voor de Zemstenaar
in petto: een verboden zeemansgokspel uit de 18de eeuw: Crown &
Anchor!

Gezellig een
gezelschapsspel spelen? In
de Semse kan het! Anker
& Zon, elk dinsdag vanaf
19 uur!

Een spannend gokspel voor twee of
meer personen. Eén van hen treedt op
als bankier, maar na elke beurt wordt
van bankier gewisseld. De spelers zetten geld in, de bankier gooit drie dobbelstenen (Daniël is nog in het bezit
van originele teerlingen!), betaalt de
inzetten uit aan de winnende speler(s)
en ontvangt alle resterende inzetten.
De bankier zet in die beurt geen eigen
geld in. Hij betaalt zijn verliezen uit
eigen geldmiddelen aan de winnende spelers en voegt de door hem gewonnen inzetten bij zijn eigen geld. Er
wordt dus niet met een speciale kas of
bank gespeeld.

Vooral rond 1900 was dit spel populair. Een brouwerij voor Ster(c)k bier
– een Engelse Pale Ale – uit het Leuvense, benutte het in zijn reclamecampagne.
Wie dit geweldige spel zelf eens wil
spelen, is welkom in de Staminee van
de Semse, elke dinsdag vanaf 19 uur.
Angela Verbeeck en Joris De Saeger
weten er alles van en willen u inwijden
in dit mysterieuze gokspel!
Tekst: Alex Lauwens,
foto’s: Jean Andries

Atelier BLEND op Talent Present
ZEMST-BOS/MUIZEN - Het Atelier BLEND organiseert samen met Veerle V glasjuwelen Talent Present. Dit
is een beurs waar kleine ondernemers, ontwerpers en makers met plezier en kunde hun producten tonen.
Een uniek aanbod, 100% handmade, zet in op inclusie en je koopt bovendien rechtstreeks van de makers.
Een ideale kans voor wie al aan zijn eindejaarscadeaus wil denken.
Atelier BLEND is één van de
standhouders op de beurs,
en zal kaartjes, vogeltaartjes
en vers geperst appelsap
meebrengen. Met wat zij verkopen, kunnen zij hun project
verder zetten: zinvolle dagbesteding bieden voor personen
met een mentale beperking.
Verder zullen er handgemaakte kado-items zijn, zoals
juwelen, hoeden, schoenen,
keramiek, lederwaren, grafisch werk, vilten sjaals, porselein, prentenboeken, zeep
en meer.

De beurs is te bezoeken in De Kapel
in Muizen, op 11/11 en 4/12. Het
zijn twee unieke evenementen, want
op elke datum zijn andere talenten
aanwezig. Meer info vind je op de
facebookpagina Talent Present, op
Instagram en op de website https://
talentpresent.be/.
De Kapel Leuvensesteenweg 769
2812 Muizen - tussen 11u en 18u
vrijdag 11 november 2022
zondag 4 december 2022
Tekst: Laura Schoevaers,
foto: Talent Present
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Dat verdiende een feestje

We vierden feest. 200 edities van de Zemstenaar konden we niet zomaar voorbij laten gaan. Op 30
september organiseerden we een heuse party voor de redactieleden en adverteerders. Wie deelnam
aan de wedstrijd, maakte kans op Z-cheques. En ook enkele redactieleden werden in de bloemetjes
gezet voor hun jarenlange inzet. De Shortcuts zetten de boel op stelten en wij zagen veel blije gezichten. Geniet vooral nog eventjes mee dankzij de foto’s van onze huisfotograaf Jean Andries.
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+doorzaaien van weidelanden contacteer hiervoor Stijn

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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5630 MJ Projects reclame 139x90 15-10-2019 kopie.indd 1
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info@msprojects.be

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

Sportimonium vertrekt maar 35.000
stukken blijven in het depot.
HOFSTADE - 18 jaar na de feestelijke opening van het sportmuseum, in het gerenoveerde strandgebouw van Sport Vlaanderen, heeft het de deuren definitief gesloten. Het Sportimonium wil herbronnen en zoekt uiterlijk tegen 2029 een nieuw onderdak. “Ook wie erfgoed uit het verleden
bewaart moet naar de toekomst kijken”, stelt voorzitter Bart Vanreusel.
Wie nog een bezoekje plant aan het
sportmuseum of er volkssporten wil
uitproberen, staat voor een gesloten
deur. De olympische vlag van de Spelen in Antwerpen, fietsen van onze
wielerkampioenen, de keeperhandschoenen van Jean-Marie Pfaff, de
slede van Dixie Dansercour, de spikes
van olympisch kampioene Tia Hellebaut, de boksmantel van Jean-Pierre Coopman, de crossmotor van Joël
Smets en duizenden andere relikwieën uit ons sportverleden zijn er niet
langer tentoongesteld voor het publiek. Het museum en de volkssportentuin zijn definitief dicht.
Samenloop van omstandigheden
“Dit concept is voorbijgestreefd”, zegt
Bart Vanreusel, voorzitter van de vzw
Sportimonium. ”Het strandgebouw
is aan een nieuwe renovatie toe, we
staan op een personeels-generatiewissel, de bezoekerscijfers bleven
onder de verwachtingen en corona
bracht nog eens twee jaar omzetverlies. De locatie in het domein blijkt
niet echt gunstig voor een museum.
In 2004 was het een opportuniteit om
het Sportimonium in het strandge-

Het Sportimonium verlaat het domein en zoekt een nieuwe locatie.

bouw op te bouwen. We hebben die
kans gegrepen, maar nu is het moment gekomen om een nieuw concept
te bedenken, in een stedelijke omgeving en niet meer in dit domein. Onze
zoektocht naar een geschikt gebouw
is al gestart . We gaan op verkenning
naar potentiële locaties in verschillende steden in Vlaanderen. We werken aan een eigentijdse formule met
steun van Sport Vlaanderen, Cultuur
en Erfgoed. Uiterlijk tegen 2029 willen we dat nieuwe concept gerealiseerd zien. Om het plan uit te werken
zijn we op zoek naar een conservator
en een transitiemanager en die kunnen meteen aan het werk.”

Het strandgebouw is aan een nieuwe renovatie toe.

Museumstukken worden bewaard
in het depot
De 35.000 collectiestukken van het
Sportimonium blijven wel in Hofstade
bewaard. Die worden allemaal opgeslagen in de Preservation Hall Victor
Boin, die eerder in het domein van
Sport Vlaanderen gebouwd werd.
“In het moderne gebouw hebben we
genoeg ruimte om onze unieke collectie, in de beste omstandigheden
qua temperatuur en luchtvochtigheid,
te bewaren. Om het even waar het
nieuwe sportmuseum in Vlaanderen
komt, zal het altijd een goede uitvalbasis zijn”, weet Bart Vanreusel.
Minstens een jaar lang worden er
geen tentoonstellingen georganiseerd. De mogelijkheden voor popup tentoonstellingen tijdens grote
sportevenementen worden nog overwogen. Sport Vlaanderen heeft nog
geen invulling voor het geklasseerde
strandgebouw dat leeg komt te staan.
Tekst en foto’s:
Juliaan Deleebeeck
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STEAK
FESTIJN

FC ZEMST

Ons jaarlijks steakfestijn, dat wil jij
toch niet missen? Kom genieten van
een lekkere steak of een heerlijke
volauvent!

Zaterdag 19/11 17u30 tot 20u30
Zondag 20/11 11u30 tot 14u30

Parochiezaal ZEMST
Kloosterstraat 4, 1980 Zemst
KIPFESTIJN
28/01/2023
28

SPAGHETTIFESTIJN
18/03/2023

JEUGDSTAGE
31/07 - 4/08
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On d e r d e m e n

sen

Foto’s: Jean An
dries

De talrijke medewerkers van KFC Eppegem zijn
het hele seizoen actief en de
club beloonde de weldoeners met een gratis etent
je.
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‘De Langste Tafel’ in Zemst-Laar was traditioneel een groot succes
met 121 deelnemers.
De organisatoren Skippy waren talrijk aanwezig.

Aan de and
ere kant va
n de lange
tafel niets d
an tevreden
Larenaars.
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Zondag 2 okto
ber
proefnamiddag organiseerde POMKO bo
omgaard een
met tentoonst
boomacties in
fruit
elling, rondle
Z
em
idingen en fru st-Laar, Bos va
om 13 uur sa
itn
A
a.
De
men met een
kinderrondleid fruithappening begon
stond centraa
ing. Fruitku
l. De talrij
den met plezi ke aanwezigen en belangst ndig erfgoed
er de verschill
el
ende appels en lenden proefperen.

De rondleidingen van fruitkenner Dieter Dewitte werden
talrijk en met veel interesse bijgewoond.

Ook de kind
ren to
en veel bela
en gee
noten voanndle
kkere appenlsgstelling
.
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Opening café Amadeus in Zemst-Bos. Vanaf vrijdag 14 oktober
zijn Cindy, Kris en Jolien van Kokovoko klaar om de Zemstenaren
te ontvangen. Cindy en Jolien en tal van aanwezigen (foto onder)
zorgden voor een optimale sfeer.

Redactieleden Katia en Ferre (met echtgenote Linda) op jaarlijks
bezoek bij Ingrid en André in het zonnige Frankrijk. Meer info op
https://www.lamaisondetito.fr/
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GENTLEMEN
exclusieve herenmode

www.gentlemenvilvoorde.be

J.B Nowélei 43 - 1800 Vilvoorde

T. 02 251 03 95
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Sweynbeer brouwt een Brewpub
ZEMST/ELEWIJT - Wie in onze gemeente kent brouwerij Sweynbeer nog niet? De microbrouwerij
uit Elewijt bestaat sinds 2018 en hun zomerbier Buta Biru werd dit jaar met sloten gedronken in
alle cafés en pop-up bars van Zemst en omstreken. De brouwerij zelf is mede door uitbreiding van
het aantal vennoten klaar om de toekomst in te gaan. En wij gingen eens horen hoe die toekomst
eruit ziet.
Het was Tsjerk Raeymaekers die in
2018 de deuren van zijn tuinhuis
openzette en de eerste brouwketels
verwelkomde. Met bieren zoals de
kruidige Fiery Blonde, de pikante Chili
IPA en rokerige Smoked Porter kreeg
de brouwerij snel naam.

Buta Biru
Begin 2022 werd de brouwerij iets
groter. Door het bierfestival Bottles
& Barrels samen op poten te zetten, kwamen Tsjerk, Ief De Boeck en
Lennert Vedts met elkaar in contact.
Tsjerk en Ief hadden al snel door
dat ze dezelfde droom hadden inzake bier en brouwen en de heren
smeedden al snel plannen waarbij Lennert betrokken raakte. Die
vonk sprong over op Wouter Nicolaes, die er ook wel oor naar had. En
dit Zemstse team wil van brouwerij
Sweynbeer een succesverhaal maken. Een BV werd opgericht en ging
in ijltempo richting zomer, waar hun
nieuwe bier ‘Buta Biru’ de spil van de
gemeentelijke horeca werd.

“En laat dat net het voorbeeld zijn
van wat we met onze brouwerij willen doen.”, begint Tsjerk. “Bier brouwen dat verenigingen of lokale horeca kunnen verkopen en mee fier op
kunnen zijn, want het werd op een
boogscheut van hun deur gemaakt.
Bovendien dragen we zo bij aan hun
inkomsten, wat voor ons een heel belangrijk punt is. Op termijn willen we
ons immers sterk verankeren met
het verenigingsleven in Zemst als dé
dorpsbrouwerij die ook teruggeeft
aan de gemeenschap.”
Maar het idee ging veel verder dan de
lokale gemeenschap, want de vraag
is groter dan het aanbod. Sweynbeer
investeerde zodoende in 7 grote gisttanks en een brouwinstallatie van
1000 liter.
“Niets zo frustrerend om ‘neen’ te
moeten zeggen aan mensen die ons
bier willen kopen”, gaat Ief verder,
“maar het meest frustrerende is dat je
de tanks dan hebt, en geen plaats om
ze te zetten.” De brouwerij is sinds vorig jaar op zoek naar een nieuwe locatie, want de huidige plaats barst bijna

uit zijn voegen. Tot op heden zonder
succes, al zijn er een paar lichtpuntjes
aan de horizon. “Die plaats hebben
we dringend nodig, want onze plannen zijn niet gering”, vertelt Lennert.
“Een heuse beleefbrouwerij waar
mensen bier kunnen ontdekken op tal
van manieren.
En een brewpub waar we niet alleen
ons bier, maar ook dat van andere craft brewers kunnen aanbieden.
Voor minder gaan we niet.”

Toekomstplannen
Het idee ligt er om andere lokale brouwers ook de ketels te laten bemannen, want een kleine hobbybrouwerij
van achter de hoek heeft vaak niet
de middelen om eens groter te gaan
in volume. “Die mensen kunnen dan
de brouwerij een dag overnemen. Zo
kunnen zij hun bier op grotere schaal
brouwen en kunnen we het daarna
even in onze brewpub aanbieden. Iedereen content, en een beetje aangeschoten, misschien.” lacht Tsjerk nog.
We horen ongetwijfeld nog meer van
de heren, en kunnen ook dit najaar
hun bieren proeven in cafés en restaurants. Amadeus heeft nu bijvoorbeeld al een nieuwtje op tap staan,
allen daarheen!
Tekst: Wendy Boone,
foto: Brouwerij Sweynbeer
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Jouw advertentie
hier?
Neem telefonisch contact op met
Jean Andries
T. 0475/42.02.76
adverteren@dezemstenaar.com

TEXTIEL

KLEDING

LINGERIE

DE DONDER
LEOPOLDSTRAAT 68/70

1980 ZEMST
015/61 63 41

SLOGGI DAMES + MANNEN

3+1 GRATIS
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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

Foto: Jean Andries
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Deze tekst heeft als onderwerp de zogezegd “vuile” beroepen. Maar zijn die
eigenlijk wel zo vuil?

De vuilkar
Er zijn zo van die uitspraken die je je hele leven bijblijven. ‘’Als je niet beter je best doet op school, zal je
later achter de vuilkar moeten lopen’’ is er zo eentje. Waarbij die vuilkar dan symbool staat voor een zogezegd “vuil” beroep. Ik moest daar aan denken toen een firma de septische put van onze woning kwam
leeg maken.
Om twee uur in de namiddag hoorde ik een zwaar gebrom in onze anders zo rustige straat. Een minuut
later ging de deurbel en toen ik de voordeur opengooide, stond er een nette jongeman voor mijn neus. Mijn
oog viel op zijn oranje overal. Behalve zijn innemende glimlach viel me nog iets anders op, maar ik wist niet
direct wat. Toen ik hem naar buiten volgde, drong het tot me door.
Zijn werkkleding was gewoonweg smetteloos, hij was om door een ringetje te halen. Terwijl de jongen met
sprekend gemak een enorme buis van zijn vrachtwagen tilde, vroeg ik me af of zijn moeder hem ook had
verteld over de vuilkar en andere vuile beroepen. Zou hij nu spijt hebben dat hij niet beter zijn best had
gedaan? Hoe meer ik hem gadesloeg, hoe meer ik ervan overtuigd geraakte dat hij dit werk niet tegen zijn
zin deed. Tot mijn verbazing begon hij zelfs te fluiten.
En dat vond ik geweldig. Want vroeger op kantoor had ik dat nooit gehoord. Hoogstens een zucht van verlichting wanneer we een saaie vergadering buiten stapten, onderweg naar de koffiemachine. Omdat zijn
gefluit me intrigeerde, sprak ik de jongen aan.
Johan, zo heette hij, was de oprichter van deze kleine firma en deed dit werk inderdaad heel graag. Ik
moest hem zelfs niet vragen waarom, want hij bleek een echte spraakwaterval te zijn. Luid pratend om
het lawaai van de draaiende motor te overstemmen, vertelde hij me dat hij zeer tevreden was met zijn job.
Altijd onderweg, van tevreden klant naar tevreden klant, zonder een baas die constant in zijn nek zat te
ademen. Nooit in de file, genietend van de leuke muziek op de radio.
De trillende buis had ondertussen haar werk gedaan en de jongeman schoot weer in actie. Terwijl hij alles
vakkundig wegborg op zijn vrachtwagen, liet ik even mijn blik over zijn overall gaan.. Die was nog even
smetteloos als daarnet. Een “vuil” beroep was dit dus duidelijk niet. Nadat ik een handtekening zette op het
schermpje van zijn tablet, nam hij vriendelijk afscheid en sprong hij in zijn cabine.
Toen de vrachtwagen langzaam in beweging kwam, zag ik de tekst op de deur van de vrachtwagen. Er
stond ‘Bekroond als Trends Gazelle’, een prijs die het tijdschrift Trends uitreikt om goed presterende, jonge ondernemingen te bekronen. Niet slecht. Zou de oprichter van deze firma naar zijn moeder geluisterd
hebben toen ze hem waarschuwde voor de vuilkar, of juist niet? Ik denk het niet.
Alain - Térieur - Dierckx
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VVV Toerisme Zemst stopt ermee
ZEMST – VVV Toerisme Zemst bestaat al 22 jaar. De VZW schonk de Zemstse inwoners onder andere het tragewegenwandelnetwerk en verschillende bewegwijzerde wandel- en fietsroutes. We
praatten met de voorzitter Jean-Pierre Lenaerts die ons uitlegt waarom ze stoppen.

Realisaties
‘’Onze vzw heeft verschillende mooie
zaken kunnen realiseren, weliswaar
steeds met administratieve en financiële ondersteuning van de gemeente
Zemst. Dan denk ik bijvoorbeeld op
het sportieve en recreatieve vlak aan
de achttien trage wegenlussen die
we ontworpen hebben. Aan de negen
bewegwijzerde wandelroutes, de drie
bewegwijzerde fietsroutes en recentelijk nog de groene haltewandeling
met vertrek aan het station van Weerde.
Op cultureel vlak gaan we prat op de
voormalige Kunstcartoonales en de
intussen al elf edities van de Kunstenaarsroute. En niet te vergeten de
Zemstse tuinroute waarvan er ook al
acht edities georganiseerd werden.’’

het niet evident is om nieuwe, laat
staan jonge, vrijwilligers aan te trekken.
Een bijkomende reden van stopzetting is dat uiterlijk op 1 januari 2024
de statuten van de vzw herschreven
moeten worden. Dat is een complexe
materie en als vrijwilligers beschikken
wij niet over de expertise om dat te
doen zoals het hoort.
Tenslotte hebben we ook nog te horen gekregen dat onze leden niet
meer gratis verzekerd worden door
de provincie tijdens de uitvoering van
hun taken.’’

De toekomst

Waarom stoppen?

‘‘De vzw wordt dus vereffend en zal
helemaal stopgezet worden op 9 november van dit jaar.

‘‘Iedereen weet dat een vzw steunt
op zijn vrijwilligers en dat het steeds
een kleine kern is van mensen die zich
volop inzetten voor de doelen van de
vereniging. Gedurende de lange jaren
dat VVV Toerisme bestaat zijn er vrijwilligers door een natuurlijk verloop
weggevallen en ondervinden we dat

Op onze vraag komt er een focusgroep voor toerisme die door de gemeente Zemst zal opgericht worden,
net zoals er al zo’n groep bestaat
voor cultuur, sport, jeugd, enzovoort.
De huidige vrijwilligers van de vzw
VVV Toerisme zullen, als ze dat wen-

Jean-Pierre Lenaerts, jarenlang de drijvende kracht achter de vzw'.
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sen, kunnen overstappen naar deze
focusgroep. Daarnaast zal de gemeente ook de vraag naar de inwoners richten zodat eventuele andere
geïnteresseerden hun kandidatuur
kunnen voorleggen.
De focusgroep zal geleid worden door
een ambtenaar en alle administratie
en rapportering zal daar uitgevoerd
worden.
Al het bovenstaande wat VVV Toerisme heeft gerealiseerd, blijft vanzelfsprekend behouden en zal door
de focusgroep voortgezet worden
en indien nodig geoptimaliseerd. De
inhoud van de website van VVV Toerisme, waar alle informatie over de
activiteiten terug te vinden is, zal getransfereerd worden naar een gloednieuwe website van de gemeente zodat niemand iets hoeft te missen.’’

Dankwoord
Jean-Pierre Lenaerts staat er op dit
artikel te beëindigen met een dankwoord aan de verschillende partijen.
Ten eerste de leden van VVV Toerisme, inclusief de leden die in het verleden meegewerkt hebben. Ook de
gemeente Zemst is hij erkentelijk voor
haar structurele ondersteuning en
tenslotte bedankt hij ook de Zemstse
inwoners die gebruik maken van wat
gerealiseerd werd door de vzw.
Indien je wil deelnemen aan de focusgroep Toerisme, hou dan de communicatiekanalen van de gemeente
(website, Zemst Info,..) in het oog!
Tekst: Alain Dierckx,
foto: Jean-Pierre Lenaerts

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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Knallen voor eigen volk
ZEMST-LAAR - Eind september was het in het Hof van Laar alle hens aan dek voor de wedstrijd
“Talent in Zemst”, georganiseerd door Bart Nobels en Bart Graus. De Zemstenaar was erbij en
speurde mee naar Zemsts talent. Aangezien plaatsgebrek ons niet toelaat om alle zes deelnemende bands in de schijnwerpers te plaatsen, concentreerden we ons op de drie podiumplaatsen.
De hoogste podiumplaats werd binnengerijfd door The Dazzlers, gespecialiseerd in de fifties en rock’n’roll.
De Zemstse artiest is Erik Emmen van
de Elewijtsesteenweg in Eppegem
Hij speelt keyboard. De groep bracht
heel wat fans op de been en het publiek beloonde hen met maar liefst
73 stemmen. The Dazzlers krijgen
volgend jaar een gratis vat en een
tweede optreden in het Hof van Laar.

Bram’s groep mocht deelnemen aan
de wedstrijd dankzij een soepele interpretatie van de toegangsvoorwaarde
dat minstens één mede-artiest in de
fusiegemeente Zemst woont: Bram
woont namelijk net over de brug in
het eerste huis op grondgebied Mechelen, maar zijn kinderen gaan naar
school in Hofstade en zijn vrouw geeft
les in Elewijt (en hij is sinds kort onderwijzer in Eppegem).
De Schlagerij kan je aan ’t werk zien
op de afterworkparty van Zemst For
Life op 15 december.
De Schlagerij

The Dazzlers

De Schlagerij sloeg ook aan bij het
publiek met 66 stemmen en veroverde daarmee de tweede plaats. Bram
Veroeveren legt uit wat de geheime
culinaire formule is van de band: “Van
ons moet je niets anders verwachten dan absolute muzikale fijnkost
op Vlaamsche wijze. Vergeet Irish
beef, Japanse Wagyu of Amerikaanse ribeye. Niets zo smakelijk als ons
eigen rasecht Witblauw. Speciaal
voor Zemst hebben wij het kruim van
de Nederlandstalige muziek door
de gehaktmolen gehaald en rijkelijk
overgoten met een stevige saus van
rock-jump-shout-‘n-roll. Wij brengen
een muzikaal spektakel om duimen
en vingers bij af te likken waarbij geen
enkele hansworst kan blijven stilstaan. U neemt geen genoegen met
flauw en uitgedroogd kippenwit van
de weight-watchers? Dan is De Schlagerij zeker spek naar uw bek!”

Station 61: Zemstser dan Zemst …
Last but not least was er ook de
gloednieuwe band Station 61!, genaamd naar - je raadt het al - het
adres van jeugdclub Tramalant en
Chiro Tijl in Zemst. Station 61! was –
toeval zal het niet zijn – de enige band
met uitsluitend leden van Zemstse
bodem. Deze ‘coverband van energetische alternatieve pop/rock’, met
als leadzangeres de (in september)
hoogzwangere Ilke Brassine, kregen
61 (jawel, toeval bestaat) stemmen
van het publiek. Oprichters van de
groep zijn Senne Van Rompaey (Kapi),
Niels Vanhorenbeeck (Milky) en Tim
De Smet (Smekke), aangevuld met
Ilke en Ansje Brassine.

Station 61

De groep Station 61! werd vorig jaar
opgericht. Ansje, tot voor kort redactielid van de Zemstenaar, vertelt op
welke manier: “Toen Senne toekwam
op een barbecue onder vrienden,
werd er met veel gelach goed nieuws
aangekondigd: hij moest samen met
Smekke, Milky en Chapi (Jonas Franck, nvdr.) een band starten aangezien Milky had leren drummen tijdens
corona. Smekke had 15 jaar eerder al
in een band had gezeten die helaas
na drie repetities al werd opgedoekt.
En Kapi had al sinds zijn 18 jaar een
werkloze gitaar staan. Met plezier
ging Senne op het voorstel in. Er
heerste eerst wat twijfel in de vriendengroep of er daadwerkelijk iets van
in huis ging komen, maar intussen
had de nieuwe band al een WhatsApp
groep gestart. Ze haalden alle instrumenten van onder het stof... Na een
tijdje werd Ilke gevraagd als zangeres
om Chapi te vervangen en ik vond dit
een ideale gelegenheid om mezelf uit
te nodigen als keyboardspeelster.”
Talent in Zemst: zeker nog geen uitgestorven soort! We kijken al uit naar
de editie 2023.
Tekst: Bart Coopman,
foto’s: Facebook pagina’s
De Schlagerij, Station 61 en
The Dazzlers /www.victorcauwe.be
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‘Griezels’ versieren onze gemeente
ZEMST - Ook in onze gemeente heeft Halloween op 31 oktober sterk aan populariteit gewonnen.
Tal van leuke accessoires en versiering waren te bewonderen.

foto’s: Jean Andries
Bij Emma en Salina in de
Vekestraat, Elewijt

Familie Van Hauwermeiren in de
Eikbosweg, Eppegem

Familie Van Dam in de
Zenneweg, Eppegem
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Nieuw Bistro Schom8
Alle dagen open vanaf 10.00u
Zaterdag vanaf 15.00u
Tel: 0469 / 16 73 40 voor alle reservaties
Dirk & Patrick

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

ALLE KARWEI RENOVATIE
Werken dringende herstellingen

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

Open vanaf 11u (zaterdag vanaf 14u)
Gesloten op woensdag, en dinsdag
Diverse snacks - ruim zonnig terras
Zaaltje tot 60 personen

GSM: 0497/ 776.781

gratis beschikbaar
Humbeeksebaan 177
1980 Zemst-Laar
015 610 138

BE 0693.846.740
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Weits goudgeel
Weerde - Frituur Weit is door de lezers van Het Nieuwsblad als beste frituur van groot Zemst
bekroond. Wij wilden weten wat het geheim is van het jonge koppel waarbij zo veel Zemstenaars
regelmatig gaan aankloppen voor hun portie goudgele frieten.

Tien jaar al
‘’Niet te geloven dat we hier al tien
jaar bezig zijn’’, zeggen Sonny en Gilke
me wanneer ze me ontvangen in hun
gloednieuwe frituur. ‘‘Gilke werkte als
kapster en ikzelf was technieker toen
we deze frituur te koop zagen staan.
Aangezien we allebei zo graag frietjes
aten en ook behoefte hadden aan een
nieuwe uitdaging, hebben we met de
steun van de familie de frituur kunnen
kopen’’, vertelt Sonny.
‘‘We doen dit nog steeds heel graag
en we zijn niet van plan om iets anders te gaan doen. Integendeel, we
hebben net een grote investering gedaan in een nieuw modern gebouw en
een volledig nieuwe bakinstallatie.’’

Kwaliteit
‘’Met die nieuwe installatie verloopt
alles veel beter en efficiënter en is
onze werkruimte tevens vergroot’’,
vertelt het leuke stel. ‘’We vonden het
belangrijk om deze grote kosten te
doen omdat we steeds de beste kwaliteit willen blijven bieden aan onze
klanten. De automatische voorbak die het gekende uitscheppen van de
frieten vervangt - draagt bijvoorbeeld
onmiskenbaar bij tot de kwaliteit van
de frieten. Ook op het vlak van onze
producten kiezen wij resoluut voor
kwaliteit en niet voor de laagste prijs.
Satés worden bij ons enkel vers aangeboden en onze Weit-burger komt
van een beenhouwer.
Sommige snacks zijn zelfs echt artisanaal te noemen zoals onze verse
handgemaakte kroketten. Tenslotte
laten we natuurlijk ook niet na om de
beste types van aardappelen te gebruiken voor de frietjes. Wij gaan voor
aardappelen die soms wat moeilijker
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Sony en Gilke ontvangen de klanten vanaf nu in hun volledig vernieuwde frituur.

te bakken zijn maar steevast meer
smaak bevatten.’’

Sociale functie
‘‘De periode dat het Covidvirus rondwaarde was voor ons een frustrerende periode. Het is namelijk zo dat wij
erop staan om altijd een persoonlijk
contact te onderhouden met onze
klanten en dat was toen onmogelijk.
Terwijl we normaal gezien steeds een
praatje doen met de mensen, mochten we toen enkel snel snel bedienen
via een raam. Er is ook veel veranderd
sinds Covid. We merken dat klanten minder geduld hebben en dat de
drukke uren nu vroeger op de avond
vallen. Vrijdag en zondag blijven wel
nog altijd onze topdagen en ook de
top drie van de snacks is nog steeds
dezelfde (curryworst, balletje en cervela).’’

Feedback
‘‘Waar wij een gewoonte van gemaakt
hebben, is aan onze klanten vragen
of ze tevreden zijn en of er misschien
iets ontbreekt in ons assortiment.
Daar proberen we dan op in te spelen. Zo hebben we onder meer twee

glutenvrije snacks en verscheidene
vegetarische versies van de bekendste vleesjes. Wat we dan weer niet
willen doen, is leveren aan huis. De
kwaliteit van de frieten gaat naar beneden tijdens het transport, door de
verpakking en door de tijdsduur, en
bovendien is er dan geen tijd voor een
babbeltje.’’

Toekomst
‘‘Sinds 7 september zijn de verbouwingen achter de rug en zijn we opgestart in onze gloednieuwe frituur. We
hopen hier nog vele jaren te kunnen
voortdoen want na tien jaar zijn we
nog steeds heel blij met wat we doen.
Uitbreiden door bijvoorbeeld nog een
frituur te kopen is niet onze ambitie.
We willen gewoon dat persoonlijke
contact met onze klanten behouden
en ervoor zorgen dat ze tevreden zijn
met wat wij hen aanbieden. En niet
te vergeten, zelf op tijd en stond ons
pakje frieten eten!’’
Tekst: Alain Dierckx,
foto: Jean Andries

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
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www.stefoptiekzemst.be
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tel. 015/61.65.80

Brusselsesteenweg 108

