
ijveren voor het behoud van het landelijke karakter 
van Zemst, dat is mijn streefdoel. Al 22 jaar woon ik 
in de Geuzenhoek in Elewijt. 
In die tijd heb ik met pijn in het hart honderden bo-
men zien sneuvelen voor de nieuwe kavels en is 
almaar meer ‘platteland’ verloren gegaan. Samen 
met andere gemotiveerde mensen wil ik mee bou-
wen aan een gemeente waar het aangenaam wonen 
is voor iedereen, maar die tegelijk voluit gaat voor 
het landelijke karakter en de verstedelijking een halt 
wil toeroepen. Mijn visie op de toekomst vind ik te-
rug bij  Vlam. Vandaar dat ik niet heb geaarzeld om 
voor de tweede keer een plaatsje te bezetten op die 
lijst. 

   Karin Van Craen

Voetbal en Chiro Hofstade 
defi nitief naar de Ossebeemden

De Hofstaadse voetbalclub en Chiro wachtten al jaar 
en dag op degelijke accommodatie en krijgen nu mede 
dankzij Vlam eindelijk een vaste stek in de Osse-
beemden.

De huidige coalitie (cd&v, sp.a en nva) wilde aanvan-
kelijk beide verenigingen onderbrengen op het Bloso-
domein. Vlam was het daarmee niet eens. Kinderen 
moeten ongeremd kunnen spelen en voetbalsupporters 
willen al eens de longen uit het lijf schreeuwen om 
hun ploeg aan te vuren, wat niet echt te verzoenen is 
met een omgeving waar natuurbeleving, fauna en fl ora 
centraal staan. Onze partij heeft daarom van meet af 
aan de Ossebeemden als ideale locatie naar voren ge-
schoven.  

Mede onder druk van vele Hofstadenaren, het actie-
comite Rednablo (red natuur Bloso) en talloze natuur-
liefhebbers ging het Zemstse college overstag en sloot 
het zich aan bij de suggestie van Vlam. Gek genoeg 
had het college geen oren naar het bebossingspercen-
tage van 20% dat Vlam, de bestendige deputatie en 
de GECORO (GEmeentelijke COmmissie voor Ruim-
telijke Ordening) vooropstelden. Ondanks het feit dat 
het college Zemst graag als ‘groene gemeente’ beti-
telt, vond het gemeentebestuur het niet nodig op de 
Ossebeemden natuurlijke zuurstofl everanciers (lees: 
bomen) aan te planten. 
Een gemiste kans om de luchtkwaliteit in de omgeving 
een beetje op te krikken, zeker nu op het Bloso-do-
mein 1046 grote, gezonde bomen zijn gesneuveld en 
het eens zo bosrijke gebied er bijligt als een trooste-
loze bouwput. 

Greta Lauwers
Ann Van Inthoudt
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LIDKAARTEN 2006

Hoe verlengt u het lidmaatschap of hoe kan u lid worden ?
1. Door onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld te bezorgen aan iemand van Vlam.
2. Door overschrijving van € 5 op het nummer 001-2391934-87
 van Vlam Zemst, met vermelding van uw lidnummer bij een hernieuwing.
 Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.

 Naam : ………………………………………………………………………………………………  Voornaam ……………………………………………………………………………………………

 
 Straat : ………………………………………………………………………………………………  nr : ……………………………………………  bus: …………………………………………………..

 Deelgemeente : ………………………………………………………………………………  Tel : …………………………………………………………….…………………………………………

 ■   Ik zal € 5 per overschrijving betalen  ■   Ik zal aan een Vlam contactpersoon betalen

✂

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privé leven).
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Met Vlam,Met Vlam,  

Op zaterdag 20 en zondag 21 mei is het weer zover. Dan is er de 12de editie van de Zemstse Tuindagen. Ook dit 
keer zullen exposanten uit binnen- en buitenland hun beste beentje voorzetten tijdens het Vlam-tuingebeuren 
op het domein van ‘Het Steen’ in Elewijt, beter bekend als het Rubenskasteel. In het rijke aanbod van bloemen, 
planten, kruiden, heesters, bamboe, buxus, tuinmeubelen, beelden, keramiek en brocante vindt u vast en zeker 
iets van uw gading. Als extraatje wordt het kasteel exclusief opengesteld voor het publiek en kunt u er het werk 
van een aantal kunstenaars gaan bewonderen.

Leerlingen van Circusschool Circolito uit Mechelen demonstreren doorlopend hun behendigheid, terwijl hun 
begeleiders tijdens workshops belangstellenden de basiskneepjes bijbrengen van jongleren, diabolo of even-
wichtsoefeningen. Een buitenkansje voor elk kind of elke jongere die wil kennismaken met allerhande circus-
technieken! Op de evenementenweide zorgt een roofvogeldemonstratie voor ander spannend vertier. Op het 
grote terras kunt u vervolgens op adem komen met een lekker hapje of drankje, terwijl een plaatselijke muziek-
vereniging voor de muzikale omlijsting zorgt. 

Het domein is zaterdag open van 14 tot 19 uur, zondag van 10 tot 18 uur. 
De toegangsprijs bedraagt € 4, kinderen tot 12 jaar en Vlam-leden 
(vergeet uw lidkaart niet!) hoeven niet te betalen. 
Fietsen en auto’s kunt u kwijt op één van de ruime parkings. 
Voor de verder gelegen parkings is een pendeldienst voorzien.

We rekenen erop ook u te mogen verwelkomen als een van de duizenden bezoekers!

Willy Van Steenwinkel Voorzitter feestcomité,  Haneweg 17 – 1980 Zemst,  willy.van.steenwinkel@pandora.be

Zemstse Tuindagen op 20 & 21 mei

Bezoek onze website www.vlamzemst.beBezoek onze website www.vlamzemst.be
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Heel wat scholieren krij-
gen ooit wel eens een si-
garet of pilletje aangebo-
den en durven dat niet te 
weigeren uit schrik dat ze 
er anders niet meer zullen 
bijhoren. Toch is ‘neen’ 
het enige goede antwoord. 
Daarom nam Vlam drie 
jaar geleden het initiatief 
het drugspreventieproject 
MEGA (Mijn Eigen Goed 
Antwoord) te introduceren,

waardoor alvast de Zemstse jeugd weerbaarder 
wordt gemaakt tegenover drugs. Professionele agen-
ten en leerkrachten leren de laatstejaars van de lagere 
school hoe ‘neen’ te zeggen tegen aangeboden pille-
tjes en sigaretten. Gespreid over het hele schooljaar 
staan tien lessen op het programma, waarvan er drie 
door MEGA-agenten worden gegeven en zeven door 
de leerkrachten zelf.
Op 20 april waren de twaalfjarigen uit Zemst en hun 
leerkrachten allen op post voor het MEGA-sloteve-
nement. Voor de tweede keer werd geopteerd voor 
de toneelvoorstelling “Jij rookt toch ook ?” door het 
ETA (Educatief Theater Antwerpen). Tijdens dat 

stuk worden de gevaren van het roken van sigaret-
ten en het nemen van drugs duidelijk uit de doeken 
gedaan. 

Daarna bespreken de professionele acteurs aan de 
hand van foto’s en afbeeldingen tot welke ziektes en 
verslavingen roken kan leiden. Uit de antwoorden 
van de zesdeklassers tijdens die nabespreking bleek 
duidelijk dat ze het stuk tot het einde geboeid en aan-
dachtig hadden gevolgd. Weerbaarder en gesterkt 
door een drankje keerden ze nadien met de fi ets terug 
schoolwaarts.

Greta Lauwers

Roland De Bakker
OCMW-raadslid en PWA
Gildestraat 70, Weerde
015 34 09 48
roland.debakker@pandora.be

Walter Van Moer
Gemeenteraadslid
Hertevoetweg 6,  Weerde
0475 826 371
walter.vanmoer@pandora.be

Greta Lauwers
Gemeente-politieraadsllid-
Fractieleider
Vredelaan 39, Weerde
015 61 52 09
greta.lauwers@freebel.net
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Duivensport in Zemst

Een aantal inwoners van de Dorpstraat, Damstraat en Pastorijstraat was het beu dat automobilisten de Dam-
straat voor een tweede snelweg houden. Tijdens wegenwerken leerden heel wat chauffeurs de Damstraat im-
mers kennen als een snel alternatief en sindsdien is het verkeer er alleen maar toegenomen. Slechts een enkele 
witte raaf respecteert er de snelheidsbeperking van 50 km/u. Vlam trok zich het lot van bewoners aan en 
stelde in 2004 al voor snelheidsduivels met aangepaste verkeersborden en een fl itspaal op andere gedachten 
te brengen. Dat voorstel werd toen door het college weggewuifd. Op initiatief van twee gezinnen werd enkele 
maanden geleden een petitie gestart voor een veiliger straat. In een mum van tijd had een honderdtal buren en 
ouders wier kinderen schoollopen in de Pastorijstraat zijn handtekening onder de lijst gezet.
In maart bracht Vlam het punt opnieuw op de dagorde en kijk… Het college was tot inkeer gekomen. Weldra 
zal een fl itspaal zijn intrede doen in de Damstraat. Hopelijk wordt de Damstraat zo opnieuw in een straat-in-
het-dorp waar de bewoners niet van hun sokken worden geblazen en waarlangs kinderen veilig naar school 
kunnen! 

Roland De Bakker

gevierd voor zijn 250ste OCMW-raadszitting !

Suggesties, vragen, reacties, ...
Bent u ervan overtuigd dat we van Zemst een gemeente kunnen maken waar het nog beter leven is? 
Wil u actief meewerken om dat te verwezenlijken en heeft u wat tijd en energie over? 
Aarzel dan niet ons te contacteren en help ons van Zemst een warme thuis te maken. 
Tel. 015 61 52 09  -  info@vlamzemst.be

Surf naar www.vlamzemst.be en mail ons.  

Drugs? Neen, bedankt!  MEGA-slotevenement

Sinds februari 1987 zetelt Roland in de OCMW-raad 
van Zemst. 
Steeds was hij op post om de belangen van mensen en 
Zemst in het algemeen te verdedigen. Roland behoort 
zeker tot de groep van werkers die niet meteen in de 
kijker lopen, maar op wie je kan rekenen.
We vierden hem dan ook op een passende manier voor 
deze speciale gelegenheid en overhandigden een mooi 
geschenk.
Van harte dank voor deze jarenlange inzet Roland. We 
hopen dat je dit nog een tijdje wil en kan blijven doen.


