
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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In alle steden en gemeenten dient 
een kerkenplan opgemaakt te 
worden. Een dergelijk plan kan 
pas echt goed tot stand komen 
wanneer alle actoren (kerkraden, 
gemeente, bisdom…) hieraan mee-
werken. Er dient een draagvlak te 
zijn om dit te realiseren en de tijd 
dringt want een dergelijk plan is 
niet in enkele weken klaar. 

Oppositie wil democratische 
inspraak via werkgroep
Vanuit de oppositie werd een punt 
op de gemeenteraad van 25 febru-
ari 2016 gebracht om de bestaan-
de gemeentelijke werkgroep, uit 
te breiden met een afvaardiging 
van elke zetelende politieke partij. 
Vooral Vlam en sp.a argumenteer-

den uitgebreid het nut van een 
politieke werkgroep. Cd&v ziet 
dit echter niet zitten. De burge-
meester en de betrokken schepen 
van kerkfabrieken en erediensten 
(beiden cd&v) haalden aan dat er 
reeds een werkgroep was en dat 
politiek zich daar niet mee moest 
bemoeien. Pittig detail… deze 
werkgroep vergaderde slechts 2 
maal en er werd geen resultaat 
geboekt. Alhoewel cd&v beweert 
dat “politiek” zich niet moet be-
moeien, hebben de meerderheids-
partijen er wel een afvaardiging in. 

Cd&v slaat de bal mis
Cd&v zou beter naar de voor-
ziene opleidingen en studieda-
gen terzake gaan, maar helaas V
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Welke functies krijgen de Zemstse kerken?

Zemstse meerderheid stemt opnieuw verdeeld

Wist u dat …
• er 8 % van de kerken in Vlaan-

deren niet meer gebruikt wor-
den en 60 % slechts 1 à 2 
maal per week voor een eu-
charistieviering? 

• de gemeenten en steden bij 
wet (die dateert uit het tijd-
perk van Napoleon) verplicht 
zijn om de kerken te onder-
houden en dat dit miljoenen 
kost aan de belastingbetaler?

• Minister Bourgeois een de-
creet uitvaardigde waarin er 
opgeroepen wordt om de vele 
leegstaande kerken en/of erg 
weinig gebruikte kerken een 
nieuwe of bijkomende invul-
ling te geven?



Bedankt Marc
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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

dat is blijkbaar voor deze partij - die zich 
nochtans “christelijk” noemt - geen prioriteit. 
Wie met kennis van zaken wil meespreken 
moet nu éénmaal de nodige kennis vergaren. 
Vlam volgde reeds meerdere studiedagen (o.a. 
in Leuven, Gent…) en verdiepte zich in deze 
materie. In elke opleiding wordt benadrukt dat 
er een politiek draagvlak moet zijn, dus net 
het tegenovergestelde van wat cd&v beweert. 

Meerderheid stemt verdeeld
Al decennia lang hangen de handen van de 
cd&v verkozenen aan touwtjes en deze gaan 
enkel omhoog wanneer hun opperman aan de 
touwtjes trekt. Mensen die geregeld de open-
bare zittingen van de gemeenteraad bijwonen, 
kunnen dit beamen. Een derde van de n-va 

fractie had wel oor naar de argumenten van de 
oppositie en stemde niet mee met de meerderheid. 
Helaas op 1 stem na werd het punt spijtig genoeg 
niet aanvaard. Het is niet de eerste keer dat de 
meerderheid verdeeld stemt!

Standpunt Vlam
Vlam vindt dat het religieus mooi erfgoed dat Zemst 
rijk is, moet bewaard blijven. Onze mooie kerken 
en kapelletjes worden net zoals elders in ons land 
ook bitter weinig gebruikt en we vinden dan ook 
dat nevenfuncties zich opdringen. Wij pleiten echter 
wel voor een respectvol aanvullend gebruik dat 
niet indruist tegen geloofsovertuigingen. Meerdere 
Vlam-mandatarissen en –bestuursleden bezochten 
reeds mooie voorbeelden in ons land van neven-
functies van kerkgebouwen.

Marc Maris is altijd actief geweest in meerdere ver-
enigingen, maar mede door gezondheidsredenen 
besliste hij om het kalmer aan te doen. Jaren stond 
hij mee aan het fornuis bij de intussen alom geken-
de Vlam-Bruegelrestaurantdagen. 
Marc benadrukte wel dat hij lid blijft van Vlam en 
dat hij de vele feestcomitévergaderingen met de 
daarmee gepaard gaande proeverijen toch wel zal 
missen. 

Vanwege het Vlam-bestuur mocht hij een passend 
geschenk in ontvangst nemen.

Onze Vlam-mandatarissen

Inge MALOMGRE
Gemeenteraadslid

Sanne VERLINDEN
Gemeenteraadslid

Karin SCHELFOUT
Gemeenteraadslid

Luc BESSEMS
OCMW-raadslid

Greta LAUWERS
Gemeente- en 
politieraadslid



Vlam brengt zwerfkattenproblematiek op de gemeenteraad

Vlam deed heel wat voorstellen ter verbetering
Vlam bekwam dat er een evaluatievergadering door-
ging waar we heel wat voorstellen formuleerden om 
de zwerfkatten op een diervriendelijkere manier te 
vangen en te behandelen. We vroegen eveneens 
budget te voorzien om de zwervers eerst te laten 
testen op kattenaids en leukemie. Een ziek dier ste-
riliseren/castreren en weer uitzetten heeft immers 
geen zin want de kans dat ze na de ingreep sterven 
aan hun ziekte is reëel. Bovendien zijn deze twee 
ziekten besmettelijk voor andere katten. 

Verwilderde katten kunnen vaak sociaal 
gemaakt worden
Jonge verwilderde katten kan men vaak nog sociali-
seren waardoor ze ter adoptie kunnen aangeboden 
worden en uit de populatie van zwerfkatten kunnen 
verdwijnen. Hier is echter veel geduld en tijd voor 
nodig, maar het resultaat is geweldig. Een taak die 
we – in de mate van het mogelijke – al erg vaak voor 
onze rekening namen en op eigen kosten!

Schepen van dierenwelzijn 
Vlam doet vrijwilligerswerk bij grotere groepen zwerf-
katten. Er zijn helaas nog plaatsen in onze gemeente 
waar dergelijke grotere groepen voor overlast zorgen 
in de buurt. De dieren treft geen schuld, wel de 
mensen die de dieren droppen of ze niet verzorgen 
zoals het hoort. Daarom zijn we blij dat de schepen 
van dierenwelzijn oor heeft naar onze voorstellen. 
Wij vertrouwen erop dat er voldoende budget zal 
vrijgemaakt worden om deze problematiek anders 
aan te pakken. Op termijn zal dit leiden tot veel 
minder zwervers in onze gemeente.

Raadsleden (links) Greta Lauwers en (rechts) Inge Malomgré

Deze verwilderde poezen 
werden recent sociaal 
gemaakt en wonen nu bij 
een fijn adoptiegezin.
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Dat er zich heel wat dierenvrienden bevinden binnen Vlam is intussen al lang geen geheim meer. Ook 
het feit dat Vlam-raadsleden zich al meer dan 35 jaar persoonlijk inzetten om zwerfkatten te vangen 
en – in samenwerking met de gemeente – ze te laten steriliseren/castreren is geweten. Bovendien is 
één van onze raadsleden een ervaren dierenarts. Daarom kunnen we met kennis van zaken oordelen 
en besluiten dat de aanpak van de zwerfkattenproblematiek beter en diervriendelijker kan.

Nelleke
Zita

Lou

Leo

Julius
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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

Buurtinformatienetwerken ( BIN )

Wees alert en verwittig politie
Door verdachte gedragingen of situaties onmiddel-
lijk te melden aan politie (101) en medebuurtbewo-
ners kan de veiligheid in de buurt verhogen. Politie 
kan sneller ter plaatse komen en optreden indien 
aan de orde.

Vlam ijvert reeds sinds 1995 voor 
hogere waakzaamheid
Op de gemeenteraad van juni 1995 voegde Vlam 
een punt toe aan de agenda om dringende maat-
regelen te nemen teneinde het hoge inbraakcijfer 
te doen dalen. We vroegen (en bekwamen) om 
graveerpennen ter beschikking te stellen van de 
Zemstenaren, de straatverlichting te versterken 
in straten, die voortdurend uitgekozen werden 
door inbrekers en de kleine toegangswegen naar 

woonwijken af te zetten met 
paaltjes zodat niet langer 

vluchtauto’s daarlangs 
konden wegrijden. Tot 
slot vroegen we om 
signalisatie aan te 
brengen van ‘ver-
hoogde waakzaam-
heid”. Een dergelijk 
bord is nog steeds 
te zien aan de in-
gang van de Herte-
voetweg (Vredelaan) 

te Weerde.

Interesse in het BIN?
Inwoners die interesse hebben in het BIN, kunnen 
zich ten allen tijde inschrijven. Voor meer info kan 
u terecht bij de dienst vrije tijd en welzijn op het 
nummer 015 61 88 96 of bij de BIN coördinatoren 
wiens contactgegevens u terug vindt op facebook 
BIN ZEMST.

Via deze link komt u op de website van de BIN-wer-
king en vind je alle nuttige info en contactgegevens 
terug van de verschillende BIN’s in Zemst.

Ru Vercammen
Eetveldstraat 64 - Eppegem

015/33.96.14
Lid BIN Eppegem

Lid Milieuadviesraad
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In de gemeente Zemst zijn 5 Buurt Informatie 
Netwerken actief. Elke deelgemeente heeft zijn 
eigen BIN (Zemst en Zemst-Laar + Zemst-Bos 
vormen 1 BIN).

Een BIN is een gestructureerd samenwerkings-
verband tussen burgers en politie en heeft als 
doel de sociale controle in de buurt te verhogen, 
een hogere waakzaamheid te creëren, de 
criminaliteit te verlagen en de leefbaarheid te 
vergroten. 



www.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
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Veel verandering op 
komst in OCMW

Bruegelfestijn
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Minder strijkwerk in strijkwinkel 
van het OCMW 
Mede door de opkomende concurrentie en bijko-
mend de forse verhoging van de prijzen van de 
dienstencheques wordt er minder strijk naar de 
strijkwinkel te Zemst gebracht. Deels van het per-
soneel wordt reeds ingeschakeld in andere jobs.

Wetgeving nog lang niet rond
Opdat de gemeente en OCMW zouden kunnen 
samengevoegd worden moet er nog heel wat 
wetgeving aangepast worden. Vandaag bestaat 
er een gemeentedecreet en apart een OCMW-de-
creet, aparte onzendbrieven enz. Tot heden is 
dit alles nog lang niet in orde. Samen met u ben 
ik benieuwd of dit tijdig zal lukken.

Luc Bessems
OCMW-raadslid
Tervuursesteenweg 360
Hofstade
015/62.02.22

Op zaterdag 18 en zondag 19 juni organiseert 
Vlam in d’Oude School te Weerde de tiende 
editie van haar Bruegelfestijn à volonté.

Dit ongeëvenaard jaarlijks gelegenheidsrestaurant 
biedt een uitgebreid huisgemaakt warm en koud 
buffet en desserttafel aan. Voor 23,50 euro per 
persoon geniet u onbeperkt van al dit lekkers, 
kinderen tot 12 jaar betalen slechts 12,50 euro. 
Ook vegetariërs vinden ongetwijfeld hun gading 
op ons Bruegeliaans buffet. Drank is niet in de 
prijs inbegrepen, vooraf inschrijven is niet nodig. 
Liefhebbers kunnen op zaterdag 18 juni van 17 tot 
21 u en zondag 19 juni van 11u30 tot 15 u terecht 
in d’Oude School, Damstraat te Weerde.
We hopen u massaal te mogen begroeten! We 
hebben uw steun immers broodnodig. In tegen-
stelling tot alle traditionele partijen ontvangt Vlam 
als lokale onafhankelijke partij niet één eurocent. 

Leuk wist-je-datje
Jaarlijks betaalt vadertje Staat ongeveer 69 mil-
joen euro aan de Belgische politieke partijen 
of met andere woorden 85 % van de financiële 
middelen van de traditionele partijen komt van 
de overheid (uw belastinggeld). 

Het is de bedoeling dat gemeenten en OCMW’s 
samengaan tegen 2018. Dit brengt heel wat 
verandering met zich mee. Sinds kort zijn er 
reeds diensten verhuisd van het gemeente-
huis naar het OCMW en staan er nog ver-
huisacties op de planning. Dit alles vraagt 
heel wat aanpassingen voor het personeel, 
maar ook voor de bezoekers is het niet erg 
duidelijk meer waar men nu nog voor wat 
terecht kan. Vlam pleit ervoor dat er ten ge-
paste tijde open deurdagen of geplande rond-
leidingen zullen voorzien worden zodat het 
duidelijker wordt voor de Zemstenaar waar 
welke diensten zich voortaan zullen bevinden.



Bedankt Vlam-sympathisanten

Op onze vorige editie van het Brue-
gelrestaurant zat de zaal 2 dagen 
afgeladen vol en hebben we extra 
tenten moeten bijplaatsen in de 
tuin van d’Oude School te Weerde. 

Op de eerste editie van onze Vlam 
“knabbel & babbel” was het meteen 
ook een schot in de roos. Vele men-
sen namen deel aan de wandeling of 
kwamen gewoon wat drinken.

In februari jongstleden mochten 
we een record aantal pakketten 

(meer dan 500) noteren voor onze 
7de editie van het Vlam-Valentijn-
ontbijt aan huis!

Op het Vlam-teerfeest van februa-
ri 2016 mochten we weerom heel 
wat mensen verwelkomen.

Ook op de Pinksterjaarmarkt was 
het weer een blij weerzien met 
jaarlijkse gasten maar ook nieuwe 
leden. Vlam blijft groeien.

In dit nummer leest u meer over 
onze komende activiteiten zoals 
het Bruegelrestaurant op 18 en 
19 juni 2016 in d’Oude school te 
Weerde en de 2de editie van de 
knabbel & babbel hondenwande-
ling op zondag 18 september 2016.

Wij hopen u ook op onze volgen-
de activiteiten massaal te mogen 
begroeten want als lokale partij 
moeten wij zelf onze werkings-
middelen vergaren daar waar al 
de andere politieke partijen een 
toelage krijgen van uw en ons 
belastinggeld.

Michel Teughels
Penningmeester
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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?
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Vlam steunt de 3K route

Picknick kende vele deelnemers
Er was eveneens een picknick 
georganiseerd. Door de regen 
kon die echter niet doorgaan op 
het grasveld rond het kasteel en 
streken de picknickdekens neer 
op de vloer van de prachtige 
Rubenszaal in het kasteel. Niet-
tegenstaande het slechte weer 
kwamen er toch heel wat mensen 
opdagen.

Streekproducten proeven
Ter gelegenheid van deze inhul-
diging kon men streekproducten 
proeven zoals de overheerlijke 
witloofkroket, aardbeienconfi-
tuur enz. Om het grondwitloof 
nog meer eer aan te doen was 
de vereniging “Ghesellen van het 

Witloof” uit Kampenhout in origi-
nele klederdracht aanwezig. 

Rubenskasteel te koop

Al geruime tijd staat het Rubens- 
kasteel in Elewijt te koop. Het 
zou mooi zijn indien de gemeente 
Zemst dit zou kunnen opnemen in 
het gemeentelijk patrimonium om 
het alzo te kunnen bewaren voor 
het nageslacht. Deze mooie groene 
omgeving zou ontzettend veel mo-

gelijkheden bieden voor de Zem-
stenaren. Vlam heeft meer dan 10 
jaar de Zemstse Tuindagen geor-
ganiseerd in en rond het Rubens- 
kasteel. We mochten er telkens 
duizenden bezoekers verwelko-
men. Vlam ziet alvast een derge-
lijke uitbreiding van het Zemstse 
patrimonium zeker zitten.

Chris Verloo
Secretaris Vlam

Op zondag 24 april was het erfgoed dag en werd de 3K-route 
van Zemst officieel ingehuldigd. Deze inhuldiging vond plaats aan 
het Rubenskasteel te Elewijt. De 3K route bestaat uit 5 lussen 
met als centraal punt de kerk van Weerde en brengt fietsers en 
wandelaars langsheen de vele kerken, kappelletjes en kastelen 
die onze gemeente rijk is (meer info op www.toerismezemst.be).

Via deze weg willen wij iedereen 
bedanken die ons ook het afge-
lopen jaar steunde door aanwezig 
te zijn op een Vlam-evenement of 
een Valentijnontbijt te bestellen.
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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?
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Wilt u Vlam beter leren kennen?

Lidkaarten 2016
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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.
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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.
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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?
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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?
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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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Tweede knabbel & babbel t.v.v. Villa Samson

Huisdieren vervullen belangrijke rol 
in genezingsproces

Talrijke studies tonen aan dat huisdieren het leven 
van hun baasjes beter maken op fysiek, persoonlijk 
én sociaal vlak. Huisdieren spelen een belangrijke 
rol in het genezingsproces. Villa Samson zal een 
oplossing bieden voor diverse noden. Familie 
of vrienden kunnen er samen met het huisdier 
van de patiënt op bezoek komen. Er kunnen 
therapeutische sessies georganiseerd worden én 
bovendien zullen er enkele kamers in huiselijke 
sfeer ingericht worden voor palliatieve begeleiding 
zodat samenzijn met het lievelingsdier mogelijk is 

bij het levenseinde. Danny Verbiest (Samson) is 
fiere peter van het project. Villa Samson is tot stand 
gekomen naar buitenlands voorbeeld. Hopelijk mag 
en kan dit project navolging krijgen in ziekenhuizen 
over het ganse land en kan dit project leiden tot 
een aangepaste wetgeving in de gezondheidszorg.

Noteer 18 september in uw agenda
Wilt u ook vriend voor het leven worden kom dan 
meewandelen op zondag 18 september 2016 en 
geniet van de mooie plekjes dichtbij huis in uw en 
ons eigen Zemst. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda en wie weet ontmoet u er Samson?!

Carla Vandervorst
Voorzitster evenementencomité

Na een geslaagde eerste editie van onze knabbel & babbel hondenwandeling in september 
2015 hebben we besloten ook dit jaar ons Vlam-hart open te stellen voor het goede doel. 
De wandeling zal dit jaar georganiseerd worden ten voordele van Villa Samson. Villa Samson 
wordt een “beestig fijn” gebouw naast en verbonden aan het UZ Brussel waar patiënten en 
hun huisdieren elkaar onbezorgd kunnen ontmoeten. 



zondag 19 juni van 11.30 tot 15 u

Dé stem
www.vlamzemst.be

van  Zemst

zaterdag 18 juni van 17 tot 21 u

d’Oude School Weerde
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