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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 20 mei. 

DEN BELLEMAN

Zemstenaar, koop lokaal! (p. 3)Dorine Smeets: bestuurslid in de kijker (p. 2)

Geniet van de zomer in Zemst
Wanneer u dit leest, is ook Zemst weer een beetje meer  
opgeschoven richting anderhalvemetersamenleving.  
Afstand houden, handen wassen en mondmaskers worden 
stilaan het nieuwe normaal. Een nieuwe realiteit, met  
nieuwe gewoonten.

Buitenkomen is gezond
Over nieuwe gewoonten gesproken: nog nooit zag ik zoveel 
Zemstenaars wandelen, fietsen en joggen als de voorbije  
weken. Nooit eerder gingen we zoveel naar buiten. Dat is 
mooi. Hopelijk wordt ook dat het nieuwe normaal.  
Buitenkomen is gezond.

Zemstse veerkracht
Gezonde Zemstenaars zijn veerkrachtige Zemstenaars.  
Die veerkracht, úw veerkracht, gaan we nodig hebben.  
Corona is een vies beestje dat nog jaren zijn sporen zal  

nalaten. Ook in Zemst. We gaan allemaal de handen uit de 
mouwen moeten steken om onze mooie gemeente uit de 
crisis te helpen. Op mij kunt u alvast rekenen, 200 procent.

Vakantie in Zemst
Maar eerst gaan we genieten van de zomer. Daar hebben 
we allemaal naar uitgekeken. Reizen naar het buitenland is 
misschien nog niet mogelijk. Gelukkig telt ons eigen Zemst 
tal van mooie plekjes waar je helemaal tot rust kan komen. 
Vakantie in eigen dorp, daar doet u bovendien onze lokale 
handelaars een plezier mee.

Na de zomer gaan we er opnieuw 
keihard tegenaan. Hou het veilig, 
koop lokaal en zorg voor elkaar.

Veerle Geerinckx
Uw burgemeester



zemst@n-va.be

Nogmaals bedankt, Roger
Op 11 juni is het 
één jaar geleden dat 
Roger De Lentdecker 
stierf. Roger was 
jarenlang de drijvende 
kracht en sterkhouder 
van onze Zemstse 
N-VA-afdeling. 

Nogmaals bedankt 
voor alles, Roger.  
Wij missen u.

Hang het beest uit
11 juli komt stilaan 
dichterbij. Ons jaar-
lijkse zangfestival mag 
wellicht niet plaatsvin-
den. Maar de Vlaamse 
Leeuw uithangen mag 
altijd. Traditiegetrouw 
houdt N-VA Zemst een 
mooie prijs achter de 
hand. Een onschuldige 
welpenhand zal die verloten onder al wie op 11 juli een foto van  
zijn leeuwenvlag op Facebook zet met hashtag #zemstvlagt. Geen 
Leeuwenvlag? Bestel ze via zemst@n-va.be, ze kost maar 5 euro.

Op ontdekkingsreis in Zomers Zemst
Als we binnenkort onze vakantie in eigen land moeten doorbrengen, zitten 
we in Zemst bijzonder goed. VVV Toerisme Zemst ontwikkelde samen  
met de gemeente en met Trage Wegen Zemst liefst 14 wandellussen. De 
wandelingen, tussen de 3,5 en de 9 kilometer, leiden ons langs buurtwegen, 
vroegere kerkwegen, jaagpaden en door natuurgebieden. Kortom, het mooiste 
dat onze landelijke gemeente te bieden heeft. Met dank aan Jean-Pierre  
Lenaerts (VVV Toerisme Zemst), Véronique Baudrez (Trage Wegen Zemst) 
en Theo Goovaerts (VVV Toerisme & Trage Wegen) voor dit mooie  
initiatief.

Alle wandelingen staan op www.zemst.be/wandelingen-vvv-toerisme-zemst 
en op www.facebook.com/VVVToerismeZemst.

Bestuurslid in de kijker: 
Dorine Smeets

Waar woon je (en met wie)?
Ik woon in Elewijt, samen met mijn man Filip, mijn zoon 
Alexander en onze drie katten: Hummel, Tsjaikovski en 
Chopin. 

Ben je een echte Elewijtenaar?
Nee, ik ben oorspronkelijk afkomstig van het drielanden-
punt (Nederland) maar ben als kleuter naar Sterrebeek 
(Zaventem) verhuisd. Ik woon sinds drie jaar in Elewijt.

Wat doe je voor werk?
Ik ben zelfstandig IT-consultant, met een specialisatie in 
Business Intelligence. Denk aan dataverwerking, analyse, 
modellen en rapporteringen bouwen.

En daarbuiten?
Ik ben een grote auto- en motorfan en rij graag met beide, 
zowel op straat als op het circuit. Ik hou ook van eten en  
drinken en kook graag! Daarnaast hou ik van gamen,  
voornamelijk op de Xbox. 

Welke droom wil je zeker nog zien uitkomen?
Ik heb nog wel een aantal droomwagens op het oog, en ieder 
jaar ga ik naar Zuid-Tirol op vakantie.

Wat brengt jou bij de N-VA?
De sterke en eerlijke standpunten van de N-VA spreken mij 
enorm aan. Door enkele evenementen bij te wonen was ik 
meteen gecharmeerd door onze lokale afdeling. Dat heeft 
me gemotiveerd om me lokaal in te zetten. Ik hoop daarbij 
een verschil te kunnen maken voor de gemeente.
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www.n-va.be/zemst

Dirk Van Roey denkt aan lokale handelaars:
“Zemstenaren, koop lokaal”

“Onze handelaars zijn het kloppend hart van onze gemeente.”  
Schepen van Lokale Economie Dirk Van Roey roept de  
Zemstenaren op om lokaal te kopen. Niet alleen tijdens  
corona, maar ook erna. De Z-cheques kunnen daarbij helpen.

Voor de handelaars zijn het bijzonder zware tijden. Ook in Zemst 
lijden lokale ondernemers inkomensverlies, weet schepen Van Roey. 
“Om het leed bij handelaren, ondernemers en verenigingen te  
verzachten, richtten we een coronafonds op, met daarin ruim een 
half miljoen euro.”

Duwtje in de rug
De Zemstenaren kunnen zelf ook de lokale handelaars een stevig 
duwtje in de rug geven, zegt Dirk Van Roey. “Koop lokaal. Koop 
vanuit uw kot. Elk van ons kent wel iemand met een eigen zaak. Laat 
ze niet zitten. Ook niet wanneer corona voorbij is.”

Doe eens een Z-cheque cadeau
De Z-cheque kan daarbij helpen. “Z-cheques kan je cadeau doen aan 
elkaar. Je doet er iemand een plezier mee én je bent zeker dat het geld 
terechtkomt bij een Zemstse handelaar”, legt schepen Van Roey uit.

Seniorenschepen Kathleen Goovaerts:
“Hopelijk kunnen we gauw weer op bezoek bij onze grootouders”
“Onze ouderen zijn duidelijk in goede en bekwame handen. Dat schept vertrouwen.” Schepen van Senioren Kathleen Goovaerts 
volgt de situatie in de woonzorgcentra op de voet op. De info die ze ontvangt uit de rusthuizen is bemoedigend. 

“De impact van corona op de Zemstse woonzorgcentra is voorlopig heel beperkt. Bij ons geen horrorverhalen.” Schepen Goovaerts 
zegt het voorzichtig. “Als corona ons één ding leert, is het dat de onzekerheid nooit helemaal weg is.”

Hoedje af voor zorgpersoneel
Kathleen Goovaerts is het zorgpersoneel in de woonzorgcentra dan ook  
bijzonder dankbaar. “Zij geven al bijna vier maanden elke dag het beste van 
zichzelf in uiterst onzekere omstandigheden. Echt waar, hoedje af.”

Sinds 18 mei is bezoek weer beperkt toegestaan in de woonzorgcentra.  
Wanneer we weer met z’n allen op bezoek kunnen, kan Kathleen niet zeggen. 
“Iedereen mist het contact met zijn grootouders. En onze grootouders missen 
ons en hun kleinkinderen. Dat is zwaar. Hopelijk kunnen we er gauw weer 
naartoe. Maar hun gezondheid en veiligheid gaan voor. Volhouden, dus!”

N-VA Zemst bundelt zorgexpertise

In mei richtte N-VA Zemst een Cel Welzijn op. Daarin bundelen onze bestuursleden met een achtergrond in de zorg hun expertise. Doel is om 
met acties en voorstellen het zorgbeleid in Zemst te ondersteunen. “Het fysieke en psychische welzijn van de Zemstenaar is onze blijvende 
zorg, ook wanneer corona voorbij zal zijn”, luidt het. 
Surf naar www.n-va.be/zemst om te zien wie er in de Cel Welzijn zit.

Vind uw lokale handelaar op zemstonline.be

Op zoek naar iets lekkers om te eten, een verzekering, 
een grasmaaier of 
nog iets anders?  
U vindt het allemaal 
in Zemst. Surf naar  
zemstonline.be 
voor een overzicht.  
Koop lokaal!

Alle informatie over de Z-cheque vindt u op www.zemst.be/zcheque.
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

012095


