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Zo werden er allerlei schuilhokken gebouwd zonder
stedenbouwkundige vergunning. Voor Vlam mag dit
project er heus zijn en we dragen het beslist een
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Vlam knabbelt en babbelt met en voor honden
Op zondag 20 september organiseert Vlam
een knabbel en babbel wandeltocht en dit ten
voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BGC), www.geleidehond.be.
In het bijzonder willen we de honden met hun baasjes
verwelkomen maar uiteraard is iedereen welkom om
een parcours af te leggen van 7 of 12 km. Onderweg
kan je genieten van enkele lekkere versnaperingen.
Zie je het niet zitten om een eindje te wandelen dan
kan jeVerlinden,
eveneens gewoon even binnenspringen in ons
Sanne
gezellige
café aan De Hoeve - Meerweg te Zemst - om
Gemeenteraadslid
een glaasje te drinken of een taartje te eten en op die
manier de sfeer te snuiven en heel belangrijk ook om
de geleidenschool te steunen.
Tante Olly uit Zemst-Laar
Een achttal jaar geleden leerde ik Olly kennen. In
godsnaam wie is Olly denk je nu. Olly was jarenlang

Nieuwe wegen...
Mmm, lekker.

En ACTIE!
Een nieuw jaar is begonnen,
365 dagen staan klaar om
Waar is dat
diverse uitdagingen aan tefeestje?
gaan en nieuwe wegen te
20 september
zijn
bewandelen.
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we van de partij
we
dit
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letterlijk nemen.
hé mannen! Vlam
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hondenwandeling
Na een
20-tal maanden “ongemak”,
met veel
knabbels...

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
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kleine onoplettendheid, uitwijkmaneuver 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 veiligheid. Nieuwe wegen, … benieuwd
of het college van Burgemeester en
Schepenen ze dit jaar zal vinden.

Leuk voor honden en
baasjes! Daar kan ik
al mijn charmes
aanwenden...

Pfff... Ik wandel
niet graag. Ik ga
gewoon eentje
drinken in het
Vlam Café.

Inge Malomgré,
Gemeenteraadslid
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20-tal maanden “ongemak”, van zowel fietspad als rijbaan, is de
Vooraf inschrijven
lloze vertragingen
en dito kans bijzonder reëel om door een
Het start- en
eindpunt
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in
ringen hiervoor,
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de van
kleine
onoplettendheid,
uitwijkmaDe
Hoeve,
Meerweg
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te
Zemst.
Parkeren
kan
eventuwerken eindelijk voltooid. neuver of bij winterweer in de diepe
eel aan het OCMW-gebouw. Je kan vertrekken tussen
uipverkeer sijpelt weg, de grachten terecht te komen.
rlaarzen worden opgeborgen, Ter verfraaiing zijn er her en der ook
o’s vinden hun weg terug naar boompjes gepland. Bomen horen
oprit en de handelaars maken thuis in tuinen en bossen, niet langs
ans.
een gewestweg.
belemmeren
het op 20 september ten voordele
Inschijvingsstrookje
“KnabbelZe en
babbel”
nieuwde Tervuursesteenweg zicht en hypothekeren de veiligvan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden
trakker en ruimer. Nochtans heid. Nieuwe wegen, … benieuwd
de open
grachten
naar hun : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
of het college van Burgemeester en
Naam
en voornaam
Inschrijvingen moeten uiterlijk 14 september
slachtoffers en zwerfvuil. Schepenen ze dit jaar zal vinden.
Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015 binnen zijn bij Carla Vandervorst,
lijk dicht en niet afgeschermd
Kleempoelstraat 19 te 1980 Zemst of kunnen

ieuwe wegen...

✂

Tel. nr. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
via mail gestuurd worden naar
carla.vandervorst@telenet.be Jouw
Aantal volwassenen : . . . . . . x 7 €
Inge Malomgré,
inschrijving is pas geldig bij ontvangst van
Gemeenteraadslid
Aantal kinderen tussen 6 en 12 jaar : . . . . x 3,5 €
het te betalen bedrag op onze Vlamrekening
BE67 0012 3919 3487 met vermelding
Aantal honden die meewandelen (gratis) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘Knabbel en babbel + uw naam’.
Totaal bedrag : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.vlamzemst.be
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d’Oude School Weerde
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van

www.vlamzemst.be

V.U.: Greta Lauwers -Vredelaan 39, Weerde

zaterdag 20 juni van 17 tot 21 u
zondag 21 juni van 11.30 tot 15 u

