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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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Vlam Zemst zetelt 20 jaar!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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Oprichters terecht fier!

“Toen we Vlam in ’t leven riepen was 
de tijd rijp voor enige verandering in 
de Zemstse politiek. Na 20 jaar is Vlam 
Zemst uitgegroeid tot een waardige al-
ternatieve lokale partij die dicht bij de 
Zemstenaar staat en de stem van Zemst 
vertolkt.” - Walter Van Moer

“Toen we met Vlam startten waren heel 
wat Zemstenaren ontgoocheld in de poli-
tiek. Omdat je vanop de zijlijn weinig kan 
veranderen besloot ik mee Vlam op te 
richten teneinde te proberen een nieuwe 
wind te laten waaien. Ons initiatief werd 
duidelijk gesmaakt en geapprecieerd en 
de kiezer stuurde Vlam meteen naar de 
gemeente- en ocmw-raad. Omdat een erg 

drukke professionele carrière, het opti-
maal uitvoeren van politieke mandaten 
en het uitbouwen van een lokale partij 
niet samen gaan, besloot ik in 2000 mijn 
professionele activiteit stop te zetten en 
volledig te gaan voor Vlam. Vandaag 
zetel ik nog steeds als gemeente- en po-
litieraadslid. Vlam blijft groeien en dat 
is fijn om te ervaren.” - Greta Lauwers

“Op het ogenblik van de oprichting van 
Vlam was er een bepaalde ‘verzanding’ 
opgetreden in het politieke landschap 
van Zemst. Men voelde gewoon een 
noodzaak tot verandering en dit werd 
dan ook bevestigd door de kiezer bij de 
latere verkiezingsuitslagen. Een lokale 
partij houdt - los van alle ideologieën 
en politieke dogma’s - de vinger aan de 

pols door te zeggen wat ze doet en te 
doen wat ze zegt. Ze heeft ook die vrij-
heid omdat ze in haar partijprogramma 
kan focussen op plaatselijke noden en 
verzuchtingen van de inwoners, zonder 
rekening te moeten houden met een stu-
ring van bovenaf. Vlam mag fier zijn op 
haar tussenkomsten en realisaties van 
de voorbije 20 jaar! (http://Vlamzemst.
be/realisaties).” - Paul Vanhamme

Dank aan trouwe achterban

Heel wat Zemstenaren steunden Vlam 
vanaf het eerste moment en dragen al 
20 jaar op één of andere manier hun 
steentje bij. Wij willen via deze weg dan 
ook AL deze mensen oprecht bedanken 
voor hun jarenlange inzet!

In 1994 richtten Walter Van Moer, Greta Lauwers en Paul Vanhamme – bijgestaan en volledig gesteund door hun part-
ners –de lokale politieke partij Vlam Zemst op. Vlam staat voor Veiligheid, Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen. 

Dat er een behoefte was aan een waardevol alternatief binnen de Zemstse traditionele politiek, bleek heel snel. Bij de eerste 
deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen op 9 oktober 1994 zette Vlam een heus resultaat neer waar vooral politieke 
tegenstanders moesten van bekomen. In tegenstelling tot alle andere traditionele partijen had Vlam zonder financiële steun - 
van de overheid - campagne moeten voeren. Dankzij erg veel Zemstenaren - die Vlam op allerlei vlak geholpen hebben – werd  
Vlam een feit in het politieke landschap van Zemst.
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Valentijnsontbijt

Teerfeest 2010

Teerfeest en Diamanten bruiloft

Tuindagen Rubenskasteel

Receptie-Bedankingen-Verkiezingen 2012

Vlam organiseert juridische infoavond

Wandeling Eikbosweg Eppegem

Bruegelfestijn

Verkiezingsdag 2012

Vlam plaatste meermaals de ver-
hoging van de Zennedijken op de 

agenda van de gemeenteraad

Door Vlam kwamen er brieven-
bussen in de Meerpaal

Bruegelfestijn

Vlam liet principeakkoord dierenasiel 
stemmen op de gemeenteraad Dankzij Vlam kwam 

er het MEGA project in 
Zemstse scholen

Bruegelfestijn

www.vlamzemst.be8

Lidkaarten 2014
Hoe kan u lid worden of verlengt u 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. Uw lidkaart wordt u 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?

Vlam-activiteiten 
van vroeger en nu

De eerste Vlam-publicaties Vlam-activiteiten (vervolg)

Realisaties van Vlam

De eerste Vlam-publicaties waren sober en primitief, maar inhoudelijk een schot in de 
roos. Vlam nam geen blad voor de mond om wantoestanden aan te kaarten en heilige 
huisjes in te trappen. Dit werd de Vlam-raadsleden natuurlijk niet in dank afgenomen. 
Zeker in Vlam’s beginperiode werden onze mandatarissen behoorlijk hard aangepakt 
op gemeenteraden en daarbuiten vooral door de politieke tegenstanders. Vlam werd 
afgeschilderd voor al wat lelijk en slecht was, maar de kiezer heeft gaande weg kunnen 
ervaren dat Vlam een echte lokale partij is die de stem van Zemst vertegenwoordigt. 
Vaak gaat het over kleine dagdagelijkse dingen, maar dat is juist wat de leefbaarheid 
van Zemstenaren vaak verhoogt. Door de jaren heen hebben Vlam-mandatarissen een 
erg grote dossierkennis kunnen opbouwen die vandaag toelaat om de inwoners van 
Zemst ook te kunnen helpen met complexere dossiers.

Gedurende de voorbije 20 jaar heeft Vlam heel 
wat activiteiten georganiseerd om centjes in het 
bakje te krijgen. Sommige activiteiten trokken 
erg veel bezoekers zoals de Zemstse Tuinda-
gen die georganiseerd werden aan het Ruben-
skasteel te Elewijt. Een ploeg van ongeveer 
120 vrijwilligers stond paraat om dit evenement 
jaarlijks in goede banen te leiden. Andere ac-
tiviteiten waren en zijn nog steeds : deelname 
met drankstand aan Pinksterjaarmarkt te Zemst 
(t.h.v. het gemeentehuis ingang Stationsslaan), 
het erg lekkere Bruegelrestaurant met huisbe-
reid buffet, een doggywandeling, een jaarlijks 
Teerfeest, een Valentijnsontbijt, een uitstap…

Braderij Hofstade

Kerstmarkt Zemst

Vlam zetelt 18 jaar

Pinkstermarkt Zemst

www.vlamzemst.be8

Lidkaarten 2014
Hoe kan u lid worden of verlengt u 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. Uw lidkaart wordt u 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?

Sportlaureaten

Zwerfvuilactie Hofstade

Bruegelfestijn

Lidkaarten 2014
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Lidkaarten 2014
Hoe kan u lid worden of verlengt u 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. Uw lidkaart wordt u 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?

Vlam zetelt 20 jaar en biedt u graag – op vertoon van deze bon – een gratis drankje 
aan op de Pinksterjaarmarkt te Zemst op maandag 9 juni 2014. Vlam staat er met een 
drankstand aan het kruispunt Staionslaan/Hoogstraat/Brusselsesteenweg ter hoogte 
van de ingang van het gemeentehuis.

Bon voor gratis drankje

✂

JAAR

Babbel en Knabbel

Eerste Vlam-publicaties

32 3www.vlamzemst.be

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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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



Valentijnsontbijt

Teerfeest 2010

Teerfeest en Diamanten bruiloft

Tuindagen Rubenskasteel

Receptie-Bedankingen-Verkiezingen 2012

Vlam organiseert juridische infoavond

Wandeling Eikbosweg Eppegem

Bruegelfestijn

Verkiezingsdag 2012

Vlam plaatste meermaals de ver-
hoging van de Zennedijken op de 

agenda van de gemeenteraad

Door Vlam kwamen er brieven-
bussen in de Meerpaal

Bruegelfestijn

Vlam liet principeakkoord dierenasiel 
stemmen op de gemeenteraad Dankzij Vlam kwam 

er het MEGA project in 
Zemstse scholen

Bruegelfestijn
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Lidkaarten 2014
Hoe kan u lid worden of verlengt u 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. Uw lidkaart wordt u 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?

Vlam-activiteiten 
van vroeger en nu

De eerste Vlam-publicaties Vlam-activiteiten (vervolg)

Realisaties van Vlam

De eerste Vlam-publicaties waren sober en primitief, maar inhoudelijk een schot in de 
roos. Vlam nam geen blad voor de mond om wantoestanden aan te kaarten en heilige 
huisjes in te trappen. Dit werd de Vlam-raadsleden natuurlijk niet in dank afgenomen. 
Zeker in Vlam’s beginperiode werden onze mandatarissen behoorlijk hard aangepakt 
op gemeenteraden en daarbuiten vooral door de politieke tegenstanders. Vlam werd 
afgeschilderd voor al wat lelijk en slecht was, maar de kiezer heeft gaande weg kunnen 
ervaren dat Vlam een echte lokale partij is die de stem van Zemst vertegenwoordigt. 
Vaak gaat het over kleine dagdagelijkse dingen, maar dat is juist wat de leefbaarheid 
van Zemstenaren vaak verhoogt. Door de jaren heen hebben Vlam-mandatarissen een 
erg grote dossierkennis kunnen opbouwen die vandaag toelaat om de inwoners van 
Zemst ook te kunnen helpen met complexere dossiers.

Gedurende de voorbije 20 jaar heeft Vlam heel 
wat activiteiten georganiseerd om centjes in het 
bakje te krijgen. Sommige activiteiten trokken 
erg veel bezoekers zoals de Zemstse Tuinda-
gen die georganiseerd werden aan het Ruben-
skasteel te Elewijt. Een ploeg van ongeveer 
120 vrijwilligers stond paraat om dit evenement 
jaarlijks in goede banen te leiden. Andere ac-
tiviteiten waren en zijn nog steeds : deelname 
met drankstand aan Pinksterjaarmarkt te Zemst 
(t.h.v. het gemeentehuis ingang Stationsslaan), 
het erg lekkere Bruegelrestaurant met huisbe-
reid buffet, een doggywandeling, een jaarlijks 
Teerfeest, een Valentijnsontbijt, een uitstap…

Braderij Hofstade

Kerstmarkt Zemst

Vlam zetelt 18 jaar

Pinkstermarkt Zemst
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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.
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www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?

Sportlaureaten

Zwerfvuilactie Hofstade

Bruegelfestijn

Lidkaarten 2014
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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. 
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Wilt u Vlam beter leren kennen?

Vlam zetelt 20 jaar en biedt u graag – op vertoon van deze bon – een gratis drankje 
aan op de Pinksterjaarmarkt te Zemst op maandag 9 juni 2014. Vlam staat er met een 
drankstand aan het kruispunt Staionslaan/Hoogstraat/Brusselsesteenweg ter hoogte 
van de ingang van het gemeentehuis.

Bon voor gratis drankje

✂

JAAR

Babbel en Knabbel

Eerste Vlam-publicaties

32 3www.vlamzemst.be

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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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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Vlam Zemst zetelt 20 jaar!Achterban belangrijk voor Vlam
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Oprichters terecht fier!

“Toen we Vlam in ’t leven riepen was 
de tijd rijp voor enige verandering in 
de Zemstse politiek. Na 20 jaar is Vlam 
Zemst uitgegroeid tot een waardige al-
ternatieve lokale partij die dicht bij de 
Zemstenaar staat en de stem van Zemst 
vertolkt.” - Walter Van Moer

“Toen we met Vlam startten waren heel 
wat Zemstenaren ontgoocheld in de poli-
tiek. Omdat je vanop de zijlijn weinig kan 
veranderen besloot ik mee Vlam op te 
richten teneinde te proberen een nieuwe 
wind te laten waaien. Ons initiatief werd 
duidelijk gesmaakt en geapprecieerd en 
de kiezer stuurde Vlam meteen naar de 
gemeente- en ocmw-raad. Omdat een erg 

drukke professionele carrière, het opti-
maal uitvoeren van politieke mandaten 
en het uitbouwen van een lokale partij 
niet samen gaan, besloot ik in 2000 mijn 
professionele activiteit stop te zetten en 
volledig te gaan voor Vlam. Vandaag 
zetel ik nog steeds als gemeente- en po-
litieraadslid. Vlam blijft groeien en dat 
is fijn om te ervaren.” - Greta Lauwers

“Op het ogenblik van de oprichting van 
Vlam was er een bepaalde ‘verzanding’ 
opgetreden in het politieke landschap 
van Zemst. Men voelde gewoon een 
noodzaak tot verandering en dit werd 
dan ook bevestigd door de kiezer bij de 
latere verkiezingsuitslagen. Een lokale 
partij houdt - los van alle ideologieën 
en politieke dogma’s - de vinger aan de 

pols door te zeggen wat ze doet en te 
doen wat ze zegt. Ze heeft ook die vrij-
heid omdat ze in haar partijprogramma 
kan focussen op plaatselijke noden en 
verzuchtingen van de inwoners, zonder 
rekening te moeten houden met een stu-
ring van bovenaf. Vlam mag fier zijn op 
haar tussenkomsten en realisaties van 
de voorbije 20 jaar! (http://Vlamzemst.
be/realisaties).” - Paul Vanhamme

Dank aan trouwe achterban

Heel wat Zemstenaren steunden Vlam 
vanaf het eerste moment en dragen al 
20 jaar op één of andere manier hun 
steentje bij. Wij willen via deze weg dan 
ook AL deze mensen oprecht bedanken 
voor hun jarenlange inzet!

In 1994 richtten Walter Van Moer, Greta Lauwers en Paul Vanhamme – bijgestaan en volledig gesteund door hun part-
ners –de lokale politieke partij Vlam Zemst op. Vlam staat voor Veiligheid, Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen. 

Dat er een behoefte was aan een waardevol alternatief binnen de Zemstse traditionele politiek, bleek heel snel. Bij de eerste 
deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen op 9 oktober 1994 zette Vlam een heus resultaat neer waar vooral politieke 
tegenstanders moesten van bekomen. In tegenstelling tot alle andere traditionele partijen had Vlam zonder financiële steun - 
van de overheid - campagne moeten voeren. Dankzij erg veel Zemstenaren - die Vlam op allerlei vlak geholpen hebben – werd  
Vlam een feit in het politieke landschap van Zemst.
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