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Dedoncker, Tom Spapens en Dirk Evenepoel willen van De Rare Vos een nieuw succesverhaal maken.

! ruostatgisch interieur van legendarisch café blfift intact
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mee te stoppen. Sindsdien
Het legendarische café De staat De Rare Vos leeg en liikt
ook het centrum van SchePRare Vos in SchePdaal
heropent volglend jaar de daal te ziin doodgebloed.
Maar daar komt binnenkort
deuren. Mensen zullen er
in, want volgend
verandering
kunterecht
dan opnieuw
nen voor een lekkere §eu' jaar opent De Rare Vos oPnieuw permanent de deuren.
ze en verschillende §eHet café werd namelijk oP$erechten met een vleu$ie
door Sinvest, een zaak
kocht
achternostal§ie. Ook de
van de Schepdaalse bouwonligglende feestzaal wordt
dernemer Tony SpaPens, zijn
vernieuwd.
zoon Tom Spapens en intusDIETER HAUTMAN

De Rare Vos in hartje SchePdaal is een herber§van de ou-

de stempel. Nostalgische

Schepdalenaren konden er ja:

renlang terecht voor lekkere
streekbieren en vooral ouderwetse gerechten zoals boeste-

ring en boterhammen met
plattekaas. De herberg werd
na de tweede Wereldoorlog

gekocht door de brouwerii

Eylenbosch. Brouwersgast

Louis Moles Ie Bailly stond er
aan de toog. De roodharige

man stond bekend om zijn
speciale karakter en kreeg zo
de bijnaam'de rare vos', wat
dus ook de naam van het café

werd.
De Rare Vos werd een echte
volkskroeg waar heel ScheP-

daal kwam genieten van muziek, lekkere boerenkost en
frisse lambiekbieren. Sinds
2000 werd de zaak uitgebaat

stuk geschiedenis zou verdwfjnen", zegt Tom Spapens.
"Maar het duurde even voor
we wisten wat we ermee zou-

den doen. Uiteindeliik is mijn
schoonvader de geknipte man
om de zaak hier uit te baten.
Nu gaan we nog op zoek naar
personeel en we hopen in het
voorjaar van 2018 te oPenen."
Momenteel wachten de eige-

naars nog op de nodige ver-

gunningen, "Er is wel wat
werk aan de winkel", zegl
Schepdaalnaar Dirk Even- Spapens. "De koterii achter

sen ook de

geën§a§eerde

het café moet volledig worden vernieuwd. In het café
uit en vonden de geschikte zelf willen we niets verandepartners. Zo zal Tom SPa- ren, maar alles moet wel in
pens' wouw Eqy Dedoncker orde worden gezet. Toch
sarnen met haar vader Fred moet niemand wezen voor
de zaak uitbaten. "Ik zal in het karakter van de zaak: elk
het café en restaura.nt staan, kadertje wordt terug aan de
terwijl Evy de boekingen van muurgehangen,"
de zaal voor haar rekening 'I/erder moet het hier een
neemt'', zeg|t Fred Dedoncker, plekwordenwaar jong en oud
die met zijn andere dochter Schepdaal zich welkom
nog een krantenzaak uitbaat voelt", vult Dirk Evenepoel
in Schepdaal. "In die feest- aan. 'ïÀ/e willen De Rare Vos
zaal zu)len net zoals vroeger weer op de kaart zelten.
feesten, eetfestiinen en kof- Daarom hebben we lang gefietafels kunnen'Plaatsvin- wacht om een plan uit te dokden. Vooraan in het café zul- teren: If,re wilden het risico
len mensen iets kunnen drin- niet.lopen dat dit een Pitaepoel. Zij dokterden een toekomstplan voor De Rare Vos

ken of eten."
Stukie geschiedenis

zaak zou worden", zegt Even-

tot het voorjaar van 2018 kan wachten,
kan nu vriidag tijdens de
epoel. Wie niet

De eigenaars benadrukken Avondmarkt van Schepdaal al
eens in De Rare Vos terecht.
Het café wordt één avond
door Armand van Den Hove
gekocht
open gehouden ten voordele
pand
destijds
het
Zabeen Katia Heldenbergfu.
sloten na veertien jaar om er- omdat we niet wilden dat dit van Kom Op Tegen Kanker.
dat De Rare Vos een nostalgische zaak blijft. '"\Me hebben

