
Achterban belangrijk voor Vlam
Vlam heeft heel wat sympathisanten. Dat zie je niet alleen aan het aantal kiezers die we als 
lokale partij overtuigen om voor ons te stemmen. Ook als Vlam een activiteit plant, komt daar 
steevast een grote en trouwe groep mensen op af. 

Het organiseren van activiteiten is voor 
veel partijen een ‘must’. Voor ons is 
het een manier om de relatie met onze 
achterban sterk te houden, maar vooral 
ook een manier om hen te bedanken voor 
alles wat ze voor ons doen. 
Die achterban is voor ons heel belangrijk, 
omdat wij veel waarde hechten aan de 
meningen van onze leden. Het is bij ons 
de traditie om de standpunten niet door 
enkelingen te laten vastleggen, maar 
daar net een zo breed mogelijk draagvlak 
voor te zoeken. 

Weer geslaagde Vlam-activiteiten 
Wij houden ons bezig met de mensen van 
Zemst en het plannen van activiteiten is 
de ideale manier om die mensen samen 

te brengen. Naast ons Valentijnsontbijt, 
waar u ongetwijfeld al over gehoord 
heeft, organiseren wij ook jaarlijks het 
Breugelfestijn. Beide activiteiten zijn 
ieder jaar een groot succes en dat succes 
blijkt ieder jaar dan ook nog groter te 
worden.

Op 1 december 2013 organiseerde Vlam 
haar Teerfeest. Dit is een jaarlijks terug-
kerend evenement, georganiseerd voor 
de leden en sympathisanten van onze 
partij. Het Teerfeest staat ieder jaar 
opnieuw voor (heel) lekker eten, een 
glaasje drinken, een leuke babbel en 
gezellige animatie. Met andere woorden: 
een heel gezellige bedoening. Dat was op 
het jongste Teerfeest niet anders. Elk jaar 

mogen we heel wat deelnemers verwel-
komen en ook deze keer was het een 
schot in de roos. Het eten was voortref-
felijk, de zaal zat vol en er werd heel wat 
afgelachen. Een muzikaal duo zorgde 
voor de voortreffelijke, spreekwoordelijke 
kers op de taart.

In de bloemetjes...
Het is ook hét moment om mensen in 
de bloemetjes te zetten. Niet alleen de 
mandatarissen en onze fractieleidster in 
de gemeenteraad, die veel tijd en moeite 
in dossiers steken, maar ook de mensen 
achter de schermen. De bedanking was 
gemeend en hartverwarmend. Niet dat 
dat nodig is, maar het zorgt wel voor een 
extra ‘motivatie-boost’.
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Ikzelf ben ongeveer anderhalf jaar 
lid van de partij en het valt mij op 
dat de leden van Vlam in de eerste 
plaats een geweldig leuke groep 
mensen is. Het zijn allemaal 
mensen die elkaar al jaren kennen 
en door dik en dun steunen. Ze 
kennen elkaar dan wel al jaren, 
maar ze staan ook hartelijk open 
voor de vele nieuwkomers die de 
partij in de laatste jaren mocht 
verwelkomen.

Vlam koestert gemeenschap-
pelijk doel
De leden van Vlam zijn bij elkaar 
gekomen met een gemeenschap-
pelijk doel: het verbeteren van 
onze gemeente die ons allemaal 
toch nauw aan het hart ligt. Dit 
deden ze vanaf het prille begin, 
ondertussen al bijna 20 jaar 
geleden, door dingen die fout 
lopen aan te kaarten, de rechten 
van de individuele Zemstenaar te 
verdedigen en door constructief 

het bestuur van de gemeente te 
beïnvloeden. Die doelstelling is 
niet veranderd en zal ook deze 
legislatuur en al de komende niet 
veranderen. 
Het is jammer dat vorig jaar 
geopteerd werd om niet voor een 
verandering binnen het gemeen-
tebestuur te kiezen, maar het zij 
zo. ‘The duty of an opposition is 
to oppose’ is een bekend citaat 
van Churchill senior, dat door de 
mandatarissen en leden van onze 
partij sterk gevolgd wordt.  Ook 
vanuit de oppositie zullen we de 
belangen van onze kiezers en de 
Zemstenaar met het nodige vuur 
en sterke dossierkennis blijven 
verdedigen, vaak tot spijt van 
andere partijen.

Tot slot rest mij enkel nog het 
voorrecht om iedereen, in naam 
van Vlam een spetterend, gezond 
en gelukkig 2014 te wensen!

Sanne Verlinden, 
Gemeenteraadslid

Nieuwe wegen...

Na een 20-tal maanden “ongemak”, 
met talloze vertragingen en dito 
verklaringen hiervoor, zijn de 
wegenwerken eindelijk voltooid. 
Het sluipverkeer sijpelt weg, de 
modderlaarzen worden opgeborgen, 
de auto’s vinden hun weg terug naar 
eigen oprit en de handelaars maken 
de balans. 
De vernieuwde Tervuursesteenweg 
oogt strakker en ruimer. Nochtans 
lonken de open grachten naar hun 
eerste slachtoffers en zwerfvuil. 
Gevaarlijk dicht en niet afgeschermd 

van zowel fietspad als rijbaan, is de 
kans bijzonder reëel om door een 
kleine onoplettendheid, uitwijkma-
neuver of bij winterweer in de diepe 
grachten terecht te komen. 
Ter verfraaiing zijn er her en der ook 
boompjes gepland. Bomen horen 
thuis in tuinen en bossen, niet langs 
een gewestweg. Ze belemmeren het 
zicht en hypothekeren de veilig-
heid. Nieuwe wegen, … benieuwd 
of het college van Burgemeester en 
Schepenen ze dit jaar zal vinden.

Een nieuw jaar is begonnen, 365 dagen staan klaar om 
diverse uitdagingen aan te gaan en nieuwe wegen te 
bewandelen. Wat de Tervuursesteenweg betreft, kunnen 
we dit gerust letterlijk nemen. 

Inge Malomgré, 
Gemeenteraadslid
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Veiliger door slimme camera’s

In heel wat steden en gemeenten zijn 
de lokale overheden er zich van bewust 
dat deze camera’s een erg grote hulp 
kunnen betekenen in het bestrijden van 
onder andere niet-verzekerde voertuigen, 
ordehandhaving, het helpen oplossen 
van lopende gerechtelijke dossiers, het 
terugvinden van gestolen en geseinde 
voertuigen, …

Privacy
Een ANPR-camera is een camera die 
automatisch nummerplaten herkent. 
Deze camera’s zijn verbonden aan 
een database waardoor onder meer 
niet-verzekerde en gestolen auto’s of 
voertuigen die gelinkt zijn aan een 
ongeval of gerechtelijk dossier kunnen 
worden opgespoord. Uiteraard hebben 
enkel politiediensten toegang tot 
het bekijken van de camerabeelden. 
Trouwens wie niets te verbergen heeft 
kan er toch geen probleem mee hebben 
dat een ANPR-camera als technologisch 
hulpmiddel ingezet wordt om wantoe-
standen en wangedrag te bestrijden?

Kostenplaatje
Omdat er op de invalswegen van en naar 
Mechelen reeds camera’s staan hoeven 
er daar geen meer bij te komen maar kan 

er een samenwerkingsovereenkomst 
afgesproken worden met Mechelen 
om alzo de werkingskosten voor beide 
gemeenten te drukken. Het nut van 
deze camera’s werd onderschreven door 
Vlaams minister Crevits (cd&v). Steden 
en gemeenten kunnen aan voordeli-
gere tarieven compatibele intelligente 
camera’s aankopen.

”Voor Vlam mag er best het 
nodige budget uitgetrokken 
worden om de veiligheid te 
verhogen van de Zemstenaren. 
Alles is een kwestie van politieke 
keuzes.”

Enkele cijfers
In Mechelen staan er 58 actieve vaste 
ANPR-camera’s opgesteld op de in- en 
uitvalswegen en rijden er een handvol 
mobiele camera’s rond. Van januari 
tot en met oktober 2013 scoorden de 
voornoemde camera’s maar liefst 10.807 
positieve, gevalideerde ‘hits’. 

Dit aantal hits bevatte op het eerste 
zicht  4.821 niet-verzekerde voertuigen 
waarvan – na verder nazicht – er effec-
tief 80 % niet verzekerd waren. Verder 
1.686 hits betroffen gestolen en 

geseinde voertuigen. Bij 216 hits konden 
de nummerplaten gelinkt worden aan 
lopende gerechtelijke dossiers. (Cijfers 
afkomstig van Polinfo.be, Mechelse 
ANPR-camera’s, nieuws van 6/11/2013 
door Tom Depla). In de politiezone 
KASTZE rijdt 1 mobiele camera rond. Dus 
dweilen met de kraan open.

En-en-verhaal
In Weerde worden de BuurtInfor-
matieNetwerken nieuw leven ingeblazen 
en binnen de politiezone KASTZE ging 
de Darkcampagne opnieuw van start. 
Dit alles is zeker positief maar het 
blijven initiatieven op kleinere schaal. 
Toch kunnen ze een mooie aanvulling 
betekenen aan de intelligente camera’s. 

Wanneer men de strijd tegen diefstal, 
criminaliteit en wantoestanden wil 
aanbinden dan moet men als overheid 
inzetten op verschillende middelen om 
zo tot een maximale aanpak te kunnen 
komen. Niemand in de politieraad 
steunde het Vlam-voorstel om geld te 
voorzien voor dergelijke camera’s en blijft 
Vlam – tot hiertoe - de enige voorstander 
om dit soort intelligente camera’s te 
plaatsen.

In het najaar van 2013 werd het politiebudget (nieuw woord voor de vroegere begroting) 
gestemd op de politieraad. Vlam onthield zich omdat er geen geld wordt uitgetrokken om te 
starten met intelligente camera’s binnen KASTZE.

Sinds enkele jaren ijvert Vlam om dergelijke camera’s te plaatsen op het 
grondgebied van Zemst. 

Greta Lauwers, 
Gemeente- en politieraadslid
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Grote Kuis-actie!
Daarom plannen we een ‘Grote Kuis-actie’ in het voorjaar van 2014. Op een zondag wandelen we langs één van de bewegwijzerde 
Zemstse wandelingen en ruimen onderweg alle vuil op (in de juiste zak!). De zakken brengen we nadien naar het containerpark. 

Vlam wil graag de druk op ketel houden en het gemeentebestuur ertoe aanzetten het 
zwerfvuil in onze gemeente beter aan te pakken.

Wandel mee en vul ook eens je zakken ! 

Jij mag kiezen welk wandelpad we onder handen nemen! 
Stuur je keuze voor 1 maart 2014 naar info@vlamzemst.be

Kleuddepad Zemst-Laar   (circa 8,5 km lang)
Stroperspad Zemst-Bos   (circa 8,5 km lang)
Landelijk Eppegem   (circa 8 km lang)
Weerdse kronkelwandelpad   (circa 7 km lang)
Releghem Wandelpad   (circa 8,5 km lang)
Rubens Wandelpad   (circa 6 km lang)
Natuur-Rijk Elewijt Wandelpad  (circa 11 km lang)
Barebeek Wandelpad   (circa 9 km lang)

Van pedicure tot 
politieke interesse

Ruim een jaar woon ik de gemeenteraden bij. Vanuit mijn dagdagelijkse beroepsbezigheid 
verneem ik regelmatig een en ander met betrekking tot probleemdossiers van Zemstenaren, 
buurten of straten. Nu en dan komen dergelijke dossiers op een gemeenteraad. Het valt mij op 
dat vooral Vlam de inhoud van moeilijke en complexe dossiers echt kent. Iedere Zemstenaar 
zou vaker een gemeenteraad moeten bijwonen om vast te stellen dat Vlam echt “Dé stem van 
Zemst” vertegenwoordigt.

“Het is intussen al meer dan een jaar geleden dat ik voor het eerst 
deelnam aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien is mijn 
interesse in politiek alleen maar gegroeid.”

Marina Jacobs, 
Bestuurslid

Loketten aangepast

Voortaan hoeft u niet langer rechtstaand uw zaken af 
te handelen aan een loket, maar kan u rustig plaats 
nemen op een stoel. Rolstoelgebruikers hoeven 
zich niet langer naar een apart lokaal te begeven 
om geholpen te worden bij administratieve zaken 
maar kunnen net zoals iedereen terecht aan het voorziene loket. Dit alles dankzij Vlam, die deze 
problematiek aankaartte in 2012 (zie www.vlamzemst.be onder rubriek “realisaties” en ga dan 
naar 2012 - gemeenteraad 22 maart en 26 april). Vlam ijvert voortdurend voor verbeteringen die 
alle Zemstenaren ten goede komen. Spijtig dat de meerderheid onze voorstellen steeds tracht te 
dwarsbomen waardoor er natuurlijk veel tijd en energie verloren gaat en de Zemstenaar langer 
moet wachten op het resultaat. Vlam blijft “Dé stem van Zemst”!

Wie de jongste tijd op het gemeentehuis kwam heeft 
ongetwijfeld kunnen vaststellen dat de meeste loketten op het 
gelijkvloers werden aangepast.

Karin Schelfout,
Gemeenteraadslid
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Met zijn allen kunnen we er werk van maken: enkele tips
Sommige dingen kosten heus niet veel moeite en zijn bovendien nog goed voor de portemonnee ook. Dus: hoe gaan we die 
afvalberg te lijf?

Door een boterhamdoos te gebruiken in plaats van folie, door voor herbruikbare zakken te kiezen, door dubbel verpakt voedsel 
te vermijden, door kraantjeswater te drinken in plaats van water uit plastic flessen.

Door afval in de vuilnisbak te gooien!

Door preventieacties: slimme ontwerpers houden bij de constructie van hun producten rekening met wat er met de spullen en de 
grondstoffen waarvan ze gemaakt zijn kan gebeuren als die producten worden afgedankt.

In plaats van je kauwgom uit de auto te gooien, rol je die in een Post-it® en bewaar je hem tot aan de eerstvolgende vuilbak. Daar 
gooi je de kauwgom met het papiertje weg. ☺

Waarom is zwerfvuil niet goed?

Hoe dan ook is afval op straat gooien 
verkeerd. Het trekt ongedierte aan 
en maakt straten en water smerig. De 
schoonmaak ervan kost de maatschappij 
veel geld. Bovendien zorgen smerige 
straten, grachten, beken en rivieren voor 
veel ergernis en een onveiligheidsgevoel 
omdat een buurt ‘verwaarloosd’ oogt. 

De afvalberg groeit en ook de schade-
lijke effecten op het milieu nemen toe. 
En nog belangrijker: we gooien een 
heleboel waardevolle materialen weg. 
Het is toch veel slimmer om dat materiaal 
te gebruiken als grondstof voor andere 
producten?

Het principe van de ladder
De Nederlander Lansink bedacht in 
1979 het principe van de Ladder van 
Lansink: de ladder geeft een rangorde 

aan voor hoe we best met ons afval 
omgaan. Het beste staat bovenaan en is 
afval voorkomen. Wanneer we iets niet 
kunnen voorkomen, proberen we het te 
hergebruiken (bijvoorbeeld: doe het naar 
een kringwinkel). Als dat niet lukt, gaan 
we recycleren (bijvoorbeeld: verzamel 
glas en blik). Alles wat we niet kunnen 
recycleren, wordt verbrand met energie-
recuperatie (= restafval). Pas in laatste 
instantie mag je afval storten. 

In Vlaanderen is het sinds begin 2006 
verboden huishoudelijk afval te storten. 
Enkel bedrijfsafval mag nog worden 
gestort. Daar hoort ook “met huishoude-
lijk afval gelijkgesteld bedrijfsafval” bij, 
zoals de inhoud van de vuilnisbakjes op 
de werkvloer.

Nieuwe processen worden eveneens 
onderzocht en sommigen suggereren 
dat er een nieuwe trede aan de ladder 
mag worden toegevoegd, namelijk de 
“mechanische-biologische scheiding” 
van restafval. 

De techniek van het biologisch drogen en 
mechanisch scheiden is gebaseerd op de 
techniek om GFT-afval te composteren. 
Door de aanwezigheid van biologisch 
materiaal in het restafval kan men het 
materiaal drogen. Na die droging wordt 
het gedroogde materiaal mechanisch 
gescheiden, zodat het opnieuw als grond-
stof en brandstof kan worden gebruikt. 
Bij deze alternatieve techniek wint men 
uit het restafval dus opnieuw grond-
stoffen en brandstoffen.

Zwerfvuil is klein afval dat we vaak nonchalant en zonder erbij stil te staan op straat gooien. 
Waarom? Misschien uit onverschilligheid, nonchalance, verstrooidheid, omdat anderen het 
doen of omdat de vuilnisbakken niet zichtbaar of op de verkeerde plaats staan.
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Dé waakvlam

De Linterpoortenlaan heeft altijd af te rekenen gehad met flink 
wat vrachtverkeer. Wie er woont of regelmatig in de straat komt, 
herinnert zich vast en zeker nog hoe Transport De Dijcker voor 
zijn vereffening dagelijks tientallen vrachtladingen zand van 
het Bos van Aa wegbracht. Tijdens de wegenwerken in deze 
laan - die meer dan een jaar aansleepten - konden de inwoners 
opnieuw een tijdje genieten van een relatieve rust, weliswaar 
met de ongemakken die met zulke werken gepaard gaan. 

Naarmate de noodzakelijke werken hun einde naderden, maar 
nog voor de aannemer de straat helemaal had vrijgegeven, 
hernam echter ook de doortocht van vrachtwagens. Omdat 
de Linterpoortenlaan grotendeels door een residentiële 
omgeving loopt, is het verkeer er beperkt tot een tonnenmaat 
van maximaal 5 ton (met uitzondering van plaatselijk verkeer). 
Dat verbod wordt echter vaak genegeerd (vooral ’s morgens, bij 
valavond en ‘s nachts), hetzij uit onwetendheid, hetzij bewust 
om sneller de eindbestemming te bereiken.

“Omdat de snelheid deze zomer opnieuw 
regelmatig de spuigaten uitliep, vooral 
door koeltransporten met grote opleggers, 
ondernam een Vlam-lid actie om deze bedrijven 
en de bestemmeling van het transport per 
e-mail te vragen de reglementering inzake 
tonnenmaat en snelheid te respecteren.” 
Sommige (voornamelijk Nederlandse) bedrijven toonden begrip 
en beloofden rekening te houden met de reglementering en 
het residentiële karakter van de buurt. Dit vrachtverkeer is 
dan ook sterk verminderd, hoewel niet volledig verdwenen. 
Het bedrijf dat de voornaamste aanleiding is voor deze trans-
porten reageerde jammer genoeg niet of liet alvast niet weten 
zijn leveranciers op de hoogte te zullen brengen. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van hoe 
Vlam-leden jou als burger achter de schermen 
helpen.

Een buurtbewoner was van plan aan zijn woning 
een loods te bouwen en zijn beroepsactiviteiten te 
verruimen. Daarvoor was echter een aanpassing 
nodig van de bestaande verkavelingsvoorschriften 
en dus een akkoord van de meerderheid van 
alle betrokkenen in deze verkaveling. De buurt 
verwachtte door de mogelijke uitbreiding evenwel 
meer hinder, zodat een meerderheid niet akkoord 
ging. Het Zemstse gemeentebestuur zag er echter 
geen graten in en keurde de aanpassing goed, 
mede op advies van de GECORO (Gemeentelijke 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

Een Vlam-lid nam echter de taak op zich de 
bezwaren te verzamelen en deze in de gepaste 
vorm als beroep aan te bieden bij de overheid. De 
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant deed 
uitspraak over de zaak en verleende de eigenaar 
enkel toestemming voor een beperkte uitbreiding, 
die bovendien een architecturaal en samenhangend 
geheel moet vormen met het bestaande woonhuis. 
Aan de vergunning werden voorwaarden gekop-
peld, zodat vanwege het residentiële karakter van 
de verkaveling slechts een kleinschalige en laag 
dynamische complementaire bedrijvigheid aan 
het wonen is toegelaten. Daarin kon de buurt zich 
vinden.

Onaangepaste snelheid in de Linterpoortenlaan

Bouwen van een loods in residentiële 
omgeving

Linterpoortenlaan op een regenachtige dag
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Vlam zet zijn verjonging verder

Daarom willen wij bij Vlam een warme oproep doen aan alle 
jongeren die zich willen engageren voor het politieke reilen en 
zeilen van onze gemeente. 

Dit hoeft niet te betekenen dat je bij de volgende verkiezingen 
meteen op een lijst moet staan of jezelf in de picture zetten. 
Uiteraard zijn jonge mensen, die in de schaduw mee willen 

nadenken en helpen, ook broodnodig. ‘De jeugd van 
tegenwoordig’ komt heel vaak met frisse ideeën en onver-
wachte invalshoeken. Het zijn die jonge mensen die, in 
een mix met onze meer ervaren medemens, een surplus 
betekenen voor onze lokale politiek en voor Vlam in het 
bijzonder.
Bij Vlam krijgen deze jonge mensen ook alle kansen. 
Kansen die je bij de geïnstitutionaliseerde, nationale 
partijen veel minder krijgt. Ikzelf ben hiervan een levend 
bewijs. Als 24-jarige kreeg ik de kans om vanop een mooie 
verkiesbare plaats de verkiezingen tegemoet te gaan. 
Het resultaat hiervan was een zeer sterk stemmenaantal 
en een mandaat als gemeenteraadslid. Wij nemen onze 
standpunten in, in samenspraak met onze leden. Iedereen 
heeft bij ons een mening waar rekening mee gehouden 
wordt.
Ben je zelf geïnteresseerd om een eerste stap in de 
politiek te zetten? Wil je graag deel uitmaken van een 
lokale partij die zich inzet voor alle Zemstenaars en onze 
gemeente? Dan kan je gerust contact opnemen met mij 
via sanne.verlinden@vlamzemst.be. 

Sanne Verlinden,
Gemeenteraadslid

Clementina’s en Maria’s
Villa’s en paviljoenen, in Zemst is alles 
te verzoenen.
 
Vroeger een stort met verbrandingsoven 
in natuurgebied; vandaag nog steeds 
bodemverontreiniging al zegt men dat 
niet! 

Eigenaars kunnen dus niet verkopen, 
tenzij ze saneringsgeld betalen met 
hopen. 

In de aanpalende visvijvers lagen 
al meermaals vissen dood; geen 
probleem,  men zet nieuwe vissen in ’t 
water, dus geen nood. 

Dan, als eigenaar , maar een mooi 
project beginnen; ideaal voor bepaalde 
Zemstse politiekers om mee op de kar te 
springen. 

Dit jaar zijn het immers verkiezingen 
in ons land en sommigen denken nu al 
“Hou ik wel stand?” 

Men gaat hanen en wijn verkopen  en 
denkt wellicht zo de vervuilde grond om 
te dopen. 

Familie van de villa heeft een paviljoen 
en wil dit van de hand doen. 

Op de OCMW- en gemeenteraad  werd 
het dossier er doorgejaagd

Een bestemmingswijziging om het 
project te mogen realiseren is zelfs 
niet gebeurd; bodemattesten kunnen 
niet worden afgeleverd dus blijven de 
gronden besmeurd. 

Het Zemstse bestuur belooft geld om 
het project mee te financieren; het 
nodige bedrag is nog onbekend maar 
het bestuur zoekt wel een vorm van 
bankieren. 

De zelfstandigen kregen al een brief om 
aandelen te kopen; de meerderheidspo-
litiekers kunnen intussen alleen maar 
hopen.

Vlam houdt van “mooie” projecten en 
steunt die ook; alleen willen wij het 
proper, zuiver en zonder rook.

De afgelopen jaren zijn er al heel wat jonge mensen toegetreden tot onze partij. ‘Jonge mensen’ 
is een rekbaar begrip, want je bent maar zo oud als je jezelf voelt natuurlijk. Toch is het voor 
onze partij belangrijk om van alle geledingen, deelgemeenten én leeftijden voorzien te zijn. 
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Lidkaarten 2014
Hoe kan je lid worden of verleng je het lidmaatschap?

1. Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
3. Je lidkaart wordt je dan snel bezorgd.

Naam:

Straat:

Deelgemeente:

Voornaam:

Nr: Bus:

Tel:

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?


