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LEVENSCYCLUS
Draagtijd
9 maanden
Nataliteit
0 jaar
Kleutertijd
3 jaar
Jeugdigheid
8 jaar
Speeltijd
10 jaar
Naïviteit
12 jaar
Puberteit
14 jaar
Curieuzigheid
16 jaar
Seksualiteit
18 jaar
Mannelijkheid
19 jaar
Vrouwelijkheid
19 jaar
Zattigheid
20 jaar
Volwassenheid
21 jaar
Vrijheid
24 jaar
Activiteit
30 jaar
Werkelijkheid
35 jaar
Verantwoordelijkheid 40 jaar
Grootouders tijd
50 jaar
Pensioenleeftijd
60 jaar
Mutualiteit
65 jaar
Tanden kwijt
70 jaar
Beverigheid
80 jaar
Rimpeltijd
90 jaar
Mortaliteit
??
Alles kwijt
??
Eeuwigheid
??
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Beste Neos Zemst-leden.
Zoals reeds gemeld in onze extra nieuwsbrief van januari
hebben wij nog enkele parodieën ter beschikking gekregen
van één van onze leden, die anoniem wenst te blijven.
Wij gaan nu focussen op de levenscyclus.
Deze maand enkele parodieën over ons leven,
eenmaal 60 jaar.
Op zestig begint het leven, ook al gaan we wat beven.
Op zestig gaan we het doen, een slaapje na de noen.
Op zestig alle remmen los, voorzichtig of ge zijt de klos.
Op zestig doen we alles nog mee, 1 keer en dan nee, nee.
Op zestig gaan we stappen, pas op of ge valt van de trappen.
Op zestig denken aan dit en dat en ergens zitten op uw gat.
Op zestig ’t geheugen nog niet
versleten,
maar toch ergens al wat vergeten.
Op zestig is er toch nog hoop,
pas op zeventig
slaat alles echt in de knoop.
Over 10 jaar komen we weer samen
en zien hoe het dan staat.
AMEN

Waar kunnen we binnenkort nog geld afhalen?
Het aantal bankautomaten in groot-Zemst slinkt zienderogen. Onlangs
nog verdween de laatste bankautomaat in Elewijt door het sluiten van
het ING-kantoor. Ook in
Weerde, Zemst-Laar en
Zemst-Bos zijn er geen
bankautomaten. Vooral
"kwetsbare groepen" zijn
afhankelijk van het betalen
met contant geld.
Ook voor mensen die geen
wagen hebben, is het be-

60:
18 met 42 jaar
ervaring

60 jaar ‘t doet zeer.
Onze jeugd komt nooit weer.
Wij zijn niet te benijden.
We konden de 60 niet vermijden.
Niet meer bot of zot, wij zijn 60 begot.
Niet meer weinig of veel, 60 is ons deel.
Nooit meer rap of fel want 60 heeft ons vel.
Vanaf nu een versnelling lager,
doe maar alles een beetje trager.
Waar is de tijd, we zijn hem kwijt.
’t Is onze eigen schuld, dikke bult.
Wij stonden met onze vingers open,
daartussen is hij weggelopen.
Als ik nu eens 60 haal,
ik doe mijn vingers toe allemaal.
Zestigers, laat u niet kisten.
Blijf behoren bij de optimisten.
Want 60 is akkerdjie slechts 20 maal 3.

langrijk dat ze in hun eigen dorp of gemeente geld kunnen afhalen. Maar
ook voor vele verenigingen is cash vandaag nog altijd het belangrijkste
betaalmiddel. Met de kaart betalen is standaard geworden, ook contactloos. Cash betalen wordt steeds minder en minder populair.
Over enkele maanden wordt er begonnen met de installatie van "neutrale" geldautomaten, zonder logo van uw bank. De vier "grote" banken
hebben hiervoor samen Batopin opgericht. Ze beloven dat 95 procent
van de inwoners, een cashpunt kunnen vinden binnen een straal van 5
kilometer. Dit kan in of aan een bankkantoor zijn, maar het zal vooral op
een centrale plaats zijn, vlot bereikbaar en goed in het zicht. Daardoor
zal bijna de helft van alle nu bestaande bankautomaten in ons land
verdwijnen.
René

SIDONIE
‘t Is weer de tijd van het autosalon zij het virtueel in 2021.
Maar de kortingen en de 10-jarige garanties vliegen
ons om de oren. Je zou er bijna geld bovenop krijgen als je
vandaag een auto koopt.
Dat is ooit anders geweest, een auto was een heuse investering, een
grote luxe, een statussymbool. Je was fier, een auto werd gekoesterd,
wekelijks gepoetst en al het chroom werd glanzend opgeblonken. Hij
moest jaren kunnen meegaan. Ik denk met plezier en weemoed terug
aan onze allereerste auto: Sidonie
Bij de naam Sidonie, denk je spontaan aan de Suske en
Wiske albums, waarin Sidonie, de rol speelde van tante
(pleegmoeder) van Suske en Wiske. Sidonie, lang,
opgeschoten, mager, met het uiterlijk van een snijboon,
grote kin en grote kuif niet echt een beauty en stiekem
een beetje verliefd op Lambik.
Maar ik denk dus aan de allereerste gezinswagen die
mijn vader eind jaren 1959 kocht: een tweedehands
Vauxhall, met bolle ronde vormen. Zowel de
wielkasten als het kofferdeksel leken wel opgeblazen,
rond en robuust. Een Engelse wagen gebouwd tussen
1948 en 1951, 4 cylinders, carrosserie in dik plaatstaal, blinkende wieldoppen en bumpers. Ik zie de auto nog zo voor mij, donkergroene kleur,
doorlopende zitbanken in groen leder, versnellingspook aan het stuur,
uitklapbare richtingaanwijzers. Milieu en klimaat was nog niet aan
de orde, de wagen dronk benzine met volle teugen 12,7 liter /100km.
Tweedehands betekende dat de wagen niet nieuw was en kleine gebreken vertoonde: het groene leder van de doorlopende zetels, was wat
gekrakkeleerd en leek daardoor nog warmer en waardevoller, zoals
alleen een echte Chesterfield zetel er kan uitzien. De versnellingsbak,
had wat slijtage op de tandwielen, waardoor hij af en toe spontaan uit
versnelling sprong en blokkeerde. Een kleine manuele ingreep loste dit
wel onmiddellijk op. Maar het was toch telkens een spannend moment,
zeker als dit gebeurde op een helling. Daarom reed mijn vader zaliger
altijd in eerste versnelling de Boulenberg op in Leuven, en dit tot
ergernis van de achter ons toeterende snellere wagens.
De Vauxhall, waarmee we de wereld van België zouden verkennen,
kreeg een troetelnaam: SIDONIE. Al was er, buiten misschien een lange
neus, helemaal geen vergelijk mogelijk met de
Sidonie van Lambik. Maar alle dingen die ons
dierbaar waren kregen nu eenmaal een troetelnaam zoals onze 2 kippen Fien en Witteke en
Arthur de haan, ons kermisvogeltje Bengali, de
schildpad Zita.
Maar terug naar Sidonie, de gezinsauto.
Ze was eigenlijk nog in goede staat, gekocht van
een eerste eigenaar, een iets oudere, rustige
heer. Niet te veel kilometers op de teller en altijd
droog en wintervrij in een garage/hangar gestaan. Geen spatje roest
op het koetswerk. Weet je wel: het waren toen vooral Franse wagens
zoals Citroën en Renault die een “bruine roestkleurige“ naam en faam
hadden. Vader zaliger droomde eigenlijk van een Belgische wagen; een
Borgward of meer nog, van een onbetaalbare Amerikaanse Studebaker,
met prachtig slank design. Het leek wel of die wagen vleugels had.
Duitse wagens, die nochtans een degelijke kwaliteit/prijs haalden zoals
Volkswagen, Opel konden zijn interesse niet opwekken. Ik vermoed dat
de littekens van het oorlogsverleden op zijn hart en ziel, nog niet

geheeld waren. Het werd dus een Engelse wagen waarmee hij, heel
onwennig leerde rijden. Geen sprake van officiële rijschool, laat staan
van een rijbewijs.
Op uitstap.
En dan onze eerste uitstapjes op zondag, eerst kortbij naar mijn oom in
Bonheiden, het vliegveld van Keerbergen, de “Gezonde Lucht” en de
kleine zwemdokjes van La Taupinière (voor de kenners het Mollekot)
en Solaruim in Rijmenam/Keerbergen. Stilaan wat verder, richting Scherpenheuvel voor een wijding aan de basiliek. We genoten van de mooie
perzikbloesems die in het voorjaar de streek van Aarschot rozig kleurden en van een wafel in één van de vele koffiehuizen rond de Basiliek.Of
naar de abdij van Westmalle, waar de toegang tot de abdijkerk ons door
een pater werd ontzegd omwille van de zomerse jurkjes van mijn
moeder en mijn zus, amper 7 jaar oud. Waarop mijn zus zeer verontwaardigd zei: “Maar die paters dragen zelf een rok”. Haar eerste stappen in de vrouwenemancipatie waren gelegd door een overjaarse pater.
In een plaatselijk café waren we wel welkom voor een lekkere trappist
en een boterham met kaas.
We zwaaiden terug naar de
Touring Wegen Hulpwachter op
zijn gele moto met sidecar, die
vriendelijk salueerde naar alle
auto’s die een sticker op de
voorruit droegen van Touring
Wegenhulp, Touring Secours.
Of nog wat verder met daguitstappen naar de Ardennen : “En route pour
Laroche “. De koffer werd gevuld met plooitafel en 2 plooistoeltjes voor
mijn ouders, een deken voor de kinderen en een mand vol lekkere picknick. We zochten een plekje als bermtoeristen of gingen ook dieper in
het bos. Het leek wel een tafereel van “Déjeuner sur l’Herbe” weliswaar
zonder naakt………. We ontdekten ook de rijkdom van de natuur, eetbare bessen zoals myrtilles, wilde bosaardbeien, wilde braambessen,
paddestoelen. We plukten als kind: geurige lelietje-van-dalen, kleine
gele bosnarcissen, paarse korenbloemen, witte margrieten en felrode
papaverbloemen.
Of we trokken voor een weekend naar de Ardennen om er rond te toeren
door ”berg en dal”, met haarspeldbochten in mineur, op weg naar Bohan,
het kleinste dorp van België, gelegen in een kronkel van de Semois. We
logeerden in een eenvoudig hotelletje. En weet je, een “Truite au bleu”
of een gebakken “Truite aux amandes” smaakte er even voortreffelijk
als in een sterrenrestaurant.
Al heb ik er tijdens die dagen in de Semois of in de Lesse nooit een forel
gevangen. Een plaatselijke visser wees ons op de plekjes waarvan hij
zei ; “Ici, la pèche est banale”. Wij dachten: het is
daar banaal, niks te vangen maar later bleken dit
de plaatsen te zijn waar je zonder visvergunning
mocht vissen. Reizen om te leren……...
Wat voelden we ons gelukkig en rijk in de cocon
van ons warm eenvoudig gezinnetje en we
voelden ons veilig in de stevige cocon die Sidonie
ons bood tijdens onze uitstapjes.
Met pijn in het hart namen we jaren later afscheid
van Sidonie. Lange ritten werden te zwaar voor haar oude bouten, tandwielen en andere cylinders. Zij werd vervangen door een nieuwere,
sterkere, jongere en ditmaal ook een Duitse wagen. Maar die kreeg
geen troetelnaam meer. Dat was het voorrecht van SIDONIE.
Luc Deheyder 1962

Lang geleden, maar toch herkenbaar!

