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Zemst zingt en viert de 
Vlaamse feestdag

Op vrijdag 29 juni komt ‘Vlaanderen Zingt’ 
voor de derde keer naar Zemst. Het Plein 
van de Verdraagzaamheid wordt die dag 
de ontmoetingsplaats voor stemmige 
samenzang. Alle toeschouwers krijgen een 
krantje met de liedjesteksten en vanop 
het podium wordt de samenzang in goede 
banen geleid. Tijdens ‘Vlaanderen Zingt’ 
kan je samen met vrienden en familie 
meezingen met oudere en nieuwe liedjes. 

Je moet geen prima zanger zijn om op het 
podium te staan. Het belangrijkste is om 
met je vereniging en andere podiumzan-
gers sfeer te creëren en de toeschouwers 
op het plein tot meezingen aan te zetten. 

Wil je als inwoner of vereniging meezingen 
en sfeer maken op het podium? Laat  
het weten aan de dienst cultuur via  
015 61 88 94 of cultuur@zemst.be

Piet Van Grunderbeek
Schepen van Vlaamse Zaken

N-VA bezoekt buurten met  
caravantour door heel Zemst
Met een kanariegele caravan en dito autootje trekt de N-VA naar de  
inwoners om haar project voor te leggen in de aanloop naar de gemeente- 
raadsverkiezingen van 14 oktober.

Daarom wandelden luisterteams langs  233 kilometer Zemstse wegen. Ze belden aan 
elk huis en polsten naar de ervaringen van de bewoners. Dat vergde twee jaar. “Uit de 
vele babbels kwamen frisse ideeën en inspirerende voorstellen”, zegt schepen Veerle 
Geerinckx. “Maar luisteren alleen is niet genoeg. Het is essentieel om ook mee te geven 
wat je hebt gehoord, wat je doet met de bevindingen. De buurten, de Zemstenaars  
tekenen samen met ons de lijnen uit.”

Betere dienstverlening
Op een twintigtal ontmoetingsplaatsen buurt per buurt worden de bewoners nu  
uitgenodigd aan de caravan om te horen wat er gedaan werd met hun opmerkingen.  
“We keren terug naar de buurten met plannen en voorstellen die daarbij aansluiten. We 
mikken daarmee op een betere dienstverlening en positieve binding tussen de buren.”

Uit de bevraging blijkt dat de Zemstenaars vooral bezig zijn met de mobiliteit in hun 
wijk, veiligheid, de buurt, wonen en zorg voor elkaar.

  Vlag mee op de Vlaamse feestdag
Stuur een foto van je leeuwenvlag 
langs de straatzijde met je adres  
naar zemstvlagt@gmail.com
Onder de inzendingen wordt een korf 
vol streekproducten verloot.

“Feedback geven is essentieel. 
Daarom komen we opnieuw naar 
u toe”
Veerle Geerinckx, kandidaat-burgemeester
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Welkom in ons team, Tina 
Tina Corremans is 31 jaar. Ze voelt zich helemaal thuis in Elewijt sinds ze in 2010 
‘Den Druugen Airing’ kocht, dat ze renoveerde en omtoverde tot een geweldig 
café. Het evenementenaanbod werd uitgebreid met stand-upcomedy, optredens, 
een groot scherm met tribune voor het wereldkampioenschap voetbal, enzovoort. 
“Ik mag met fierheid zeggen: een frisse en geslaagde intro in Elewijt.”

Intussen werkt Tina al negen jaar deeltijds voor een huisartsenpraktijk, waar ze 
instaat voor het medische secretariaat. “En nu wil ik mij ook eens voluit gooien 
in de lokale politiek”, aldus Tina. “In lijn met mijn overtuiging was er maar één 
keuze mogelijk en dat is dus de N-VA geworden.”

“Graag sluit ik me dan ook aan op de verkiezingslijst van de N-VA, waarvan  
Veerle Geerinckx de kopvrouw is. Meer vrouwelijke inbreng in de lokale politiek 
krijgt helemaal mijn steun.”

Nieuwe fietsroute langs frontlijn  
Eerste Wereldoorlog
Zemst, Hofstade, Weerde, Elewijt en Eppegem, de dorpen van de huidige fusie- 
gemeente Zemst, lagen in augustus en september 1914 in het midden van het  
strijdgewoel. Van de 1 357 woningen in de vijf dorpen werden er 426 vernield  
en 770 geplunderd.

In samenwerking met VVV Toerisme richt de gemeente een nieuwe fietsroute 
in langs de frontlinie. De focus ligt op het bekende verhaal rond korporaal Léon 
Trésignies, die in 1914 sneuvelde bij de Verbrande Brug in Grimbergen, en op de 
heropbouw van Zemst na de oorlog. In oktober wordt er een ‘belevingstocht WO I’ 
gepland. Op een aantal stopplaatsen zullen cultuur- en andere verenigingen lokaal 
historische scenes uitbeelden.

Fractievoorzitter Werner Keersmaeckers 
heet Tina hartelijk welkom in het bestuur.

Schepenen Dirk Van Roey en 
Kathleen Goovaerts.

Jeugdafdelingen 
betalen minder huur 
om te sporten
Op voorstel van schepen van Sport Piet 
Van Grunderbeek keurde de gemeente-
raad unaniem het reglement goed voor 
een voordeliger huurtarief aan vereni-
gingen met jeugdsporters tot 18 jaar.

Sportverenigingen betalen voor het 
gebruik van de sportzaal door hun jeugd 
maximaal 5 euro per uur. Eenzelfde 
norm toepassen en de huurprijzen fors 
verlagen voor alle indoorsporten: het 
scheelt een serieuze financiële slok op de 
borrel voor deze sportclubs.

Vitrinekast toont bijzondere stukken
In de bibliotheek van Zemst vind 
je voortaan een bijzondere vitrine-
kast. Heemkundige kring de Semse 
zal in die kijkkast voorwerpen 
uit zijn archeologische collecties 
tentoonstellen. De kijkkast is een 
idee van schepen van Monumenten 
en Erfgoed Veerle Geerinckx.

“Zemst heeft een rijk erfgoed 
waarop het trots mag zijn. Via de 
kijkkast kunnen we dat unieke 
erfgoed met de Zemstenaren delen”, 
zegt schepen Geerinckx. “Dat onze 
inwoners interesse hebben voor hun 
historische achtergronden, bewees de grote opkomst op de opensleuvendag in de  
Kastanjedreef, waar een Romeinse heirweg even blootgelegd werd.”

Ook haar collega schepen van Bibliotheken Kathleen Goovaerts is blij met het initiatief. 
“De tentoonstellingskast is alweer een stap in de goede richting naar meer beleving in de 
bibliotheek.”

Schepenen Veerle Geerinckx en Kathleen Goovaerts.
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Jong N-VA draait op hoog toerental 
Sinds onze bestuursuitbreiding in 2016 hebben we een team van negen enthousiaste 
jongeren die zich inzetten voor een ludiek politiek jongerenlandschap in Zemst. “Ik kan 
als voorzitter alleen maar trots zijn op de grootste en actiefste politieke jongerenpartij uit 
onze gemeente”, zegt Chiel Van Horenbeeck.

“Onze eerste quiz ten voordele van Paviljoen Maria was een succes. Met de opbrengst 
kochten we een barbecuestel voor de bewoners van het Paviljoen. Ook de tweede editie 
van onze filmavond was een schot in de roos, met veel volk voor opnieuw een topfilm 
van Vlaamse makelij. Op onze zevende spaghettiavond zorgde het nieuwe concept voor 
een verdriedubbeling van het aantal bezoekers. De jaarlijkse Becq Biermandtombola 
werd uitgebreid en kreeg een alcoholvrije vriend: de Vers en Gezond fruit- en groente-
mand. Beide manden werden nadien afgeleverd bij de winnaars van de gewichtsvraag.” 

Jong N-VA wil de jongeren betrekken bij het politieke gebeuren in Zemst. Voor vragen of 
opmerkingen mag u me altijd contacteren.

Chiel Van Horenbeeck
Voorzitter Jong N-VA Zemst

Het bestuur van Jong N-VA Zemst.

Pieter Jacobs uit Mechelen won 
de ‘gezondmand’.

Wouter Symons uit Laar kreeg 
een voorraad biertjes.

De bewoners van Paviljoen Maria ontvingen een barbecuestel.

‘Boekstart’ voor 
baby’s en peuters
In het bureau van Kind en Gezin 
ontvangen ouders die zich aanbieden 
met hun baby van zes maanden een 
gratis babypakketje. Als het kindje 
15 maanden wordt, ontvangen ze een 
peuterpakket, af te halen in de hoofd-
bibliotheek. Vanaf 1 mei krijgen 
ouders die op consultatie komen bij 
Kind en Gezin het boekstartpakketje. 
Een kleine collectie boekjes samen- 
gesteld uit knisperboekjes en bad-
boekjes ligt beschikbaar in een hoekje 
voor baby’s en peuters. Om hen daar-
mee te laten kennismaken, was er 
begin juni een ‘boekenpretdag’ in de 
bib rond leesplezier en voorleespret.

Schepen Kathleen Goovaerts

Petanque spelen en  
kubben kan ook indoor
De petanquehal van Hofstade werd in maart  
officieel geopend door schepen van Sport Piet 
Van Grunderbeek. Samen met andere leden van 
het gemeentebestuur gooide hij er de eerste  
ballen. In de zaal kan je niet alleen petanque 
spelen, maar ook kubben.

Bouw gymhal  
op schema
De gymhal die de gemeente samen 
met Sport Vlaanderen bouwt aan 
het zwembad in Hofstade krijgt 
vorm. De werken verlopen vol-
gens schema. Alle turners kijken 
uit naar de voorziene opening in 
september.



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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