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Veiligheid en Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen

LIDKAARTEN 2005

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

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

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

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

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

✂

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privé leven).
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Walter Van Moer
Gemeenteraadslid
Pastorijstraat 12  Weerde
015 61 47 76
walter.vanmoer@pandora.be

Roddels 
over 
Vlam...
Sinds geruime tijd 
verspreiden bepaalde 
mensen de roddel dat  
Vlam  niet meer bestaat. 
Via deze weg danken 
wij die mensen voor de 
gratis publiciteit want als 
kleine lokale politieke 
vereniging hebben we 
inderdaad onvoldoende 
centjes om veel 
publicaties uit te 
brengen. Daarentegen 
ontvangen traditionele 
partijen een dotatie van 
de overheid (dus een 
stukje van uw 
en mijn belastinggeld). 
In dit nummer geven we 
een overzicht van enkele 
van de dossiers en
projecten waar Vlam 
aan werkt. 
Wij houden eerder van 
doeners dan van roepers. 
In de nabije toekomst 
hoort u zeker nog van 
ons.

MEI 2005

Zemstse Tuindagen op 21 en 22 mei Zemstse Tuindagen op 21 en 22 mei 
De 11de editie van het Vlam-tuingebeuren gaat door in 
het weekend van 21 en 22 mei e.k.  Het domein van het 
kasteel ʻHet Steen  ̓ te Elewijt, beter gekend als het Ru-
benskasteel vormt weeral het decor van deze bijzonder 
gezellige ʻgroene  ̓openluchtbeurs. 

Een groot aantal exposanten van heinde en verre zullen 
aanwezig zijn met o.a. bloemen, planten, kruiden, hees-
ters, bamboe, buxus, tuinmeubelen, -beelden, keramiek, 
brocante, enz.
Dit jaar zijn er doorlopend demonstraties van de circus-
school Circolito uit Mechelen waarbij een aantal leerlingen 
hun artistieke circuskunstjes vertonen. Daarnaast zijn er 
ook workshops waarbij begeleiders van Circolito de basis-
kneepjes van bepaalde circustechnieken zoals jongleren, 

diabolo, even-
wichtsoefenin-
gen, ... aanleren.  

Dus kinderen en jongeren die hun artistieke vaardigheden willen 
toetsen of kennis willen maken met een aantal circuskunsten, dit is 
de kans!!

Voor de muzikale 
omlijsting zorgt de 
koninklijke harmo-
nie Sint-Martinus 
uit Weerde op za-
terdag 21 mei om 
16.30 uur . 

FOTO CIRCOLITO



Strijkatelier in Zemst

Vanaf eind oktober hoeft u niet meer te tobben over 
alle ongestreken wasgoed. Vanaf dan kunt u name-
lijk terecht in het strijkatelier van Zemst. 
Dat zal onderdak vinden in de vroegere wasruim-
tes van het oude rusthuis aan de Hoogstraat 69 te 
Zemst, het gebouw waarin nu het OCMW huist. De 
nodige tweedehandsapparaten zijn al aangekocht. 
Betalen kan met dienstencheques of cash.
Dankzij dit project worden jobs gecreëerd voor 
laaggeschoolde of langdurig werklozen.

Vlam   2 Vlam   3

BLOSO-dossier nog niet gesloten !
Nadat er in het Bloso-domein te Hofstade meer dan 
duizend mooie, gezonde bomen gekapt werden, bond 
Vlam de kat de bel aan. Op de milieuadviesraad en 
gemeenteraad bracht onze fractie het dossier telkens 
opnieuw onder de aandacht. We hamerden er bij de 
bevoegde politici van Zemst op dat de vernieling van 
fauna en fl ora in het Bloso-domein moest stoppen. 
Samen met andere Zemstenaren en inwoners uit de 
omliggende gemeenten zal Vlam blijven vechten 
voor het verdere behoud van het domein, want Bloso 
voorziet nog meer werken. 

Ondertussen richtten een aantal mensen de vzw RED-
NABLO (Red Natuur Bloso) op. Ook die vzw spant 
zich in voor het behoud van het domein. Op beurzen 
en andere evenementen zoals de Dag van de Aarde 
of de Pinkstermarkt krijgen belangstellenden van hen 
meer uitleg over het Bloso-dossier. Rednablo zal te-
vens met een infostand vertegenwoordigd zijn op de 
Zemstse Tuindagen in het Rubenskasteel te Elewijt 
op 21 en 22 mei e.k. 
Wie nu al meer informatie wil kan een kijkje nemen 
op de website  www.rednablo.be 

Wat kan het gemeentebestuur van Zemst doen?
ʻNietsʼ, aldus het schepencollege zelf. ʻHeel watʼ, al-
dus ons. De gemeente heeft immers heel wat troeven 
in handen om dit dossier een gunstige wending te ge-
ven. In plaats van die troeven uit te spelen bracht het 
college echter een advies uit dat Bloso “carte blan-
che” geeft. Dat er tweeduizend (!) bezwaarschriften 
werden ingediend, deerde de schepenen blijkbaar niet 
en ook over het lobbywerk achter de schermen deden 
ze het zwijgen toe.
Wat kan de bevolking van Zemst en omstreken 
doen?
Iedereen kan dit dossier mee onder de aandacht hou-
den door o.a. de vzw Rednablo te steunen, een af-
fi che aan het raam te hangen, een steunkaart (1 €) 
te kopen, de petitie te ondertekenen. U kan massaal 
brieven schrijven of e-mails sturen naar de bevoegde 
instellingen zoals het schepencollege van Zemst, de 
provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse, Federale en 
Europese Overheid. Zo wordt de druk op de bevoeg-
de instanties opgevoerd en wordt men daar misschien 
eindelijk eens wakker! Bij de gemeenteraadsverkie-
zingen volgend jaar zullen alvast de lokale mandata-
rissen op dit dossier beoordeeld worden. 

Greta Lauwers

MEGA-project
Drugs- en verslavingspreventie 

in Zemstse scholen

Wellicht herinnert u zich nog dat Vlam er al sinds 
1999 voor pleit schoolkinderen weerbaarder te maken 
tegenover drugs. Ofschoon er bij de traditionele partij-
en (CD&V, sp.a en NVA) aanvankelijk weinig animo 
bestond voor het project, zette Vlam door. Dit school-
jaar vond dan ook voor de 2de maal het MEGA-project 
plaats. MEGA staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord. 
Wie kinderen heeft in het 6de leerjaar van één van de 
zeven deelnemende scholen, heeft ongetwijfeld met 
het project kennisgemaakt. 

De leerkrachten en de politie-inspecteurs geven een 
10-tal lessen over dit thema en laten zich hierbij inspi-
reren door een MEGA-publicatie die door politieme-
dewerkers werd opgesteld. Er wordt aandacht besteed 
aan assertiviteit, het inschatten van bepaalde risicoʼs, 
omgaan met sociale druk van de omgeving... 

Twaalfjarigen leren onder meer hoe ze NEEN kunnen 
zeggen tegen de aangeboden sigaret, het voorgescho-
telde pilletje enzovoort. Het MEGA-project wordt 
afgesloten met een evenement waaraan alle kinderen 
uit de deelnemende Zemstse scholen deelnemen. Dit 
jaar was dat het toneelstuk “Jij rookt toch ook ?”. Na 
de voorstelling volgde een levendige discussie waar-
aan zowel acteurs als leerlingen actief deelnamen. De 
gevolgen van roken werden duidelijk belicht en be-
sproken. Een kleine rondvraag ter plekke leerde dat 
leerlingen én leerkrachten het project als bijzonder po-
sitief beoordeelden. Handig meegenomen is dat de sa-
menwerking met de politie drempelverlagend werkt: 
de politie is niet langer de grote boeman en de stap om 
bij eventuele problemen hulp te zoeken wordt zo veel 
gemakkelijker gezet. 

Eens te meer is gebleken dat goede initiatieven ook 
van een oppositiepartij kunnen komen. Dank aan al-
len die ook nu weer hun steentje bijdroegen om dit 
MEGA-project te laten slagen.
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Greta Lauwers
Gemeente- politieraadslid
Fractieleider
Vredelaan 39, Weerde
015 61 52 09
greta.lauwers@freebel.net

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

En tot slot is het zeker volop genieten van iets lekkers op 
het grote terras binnen het domein.
De Zemstse Tuindagen zijn geopend op zaterdag 21 mei 
van 14 tot 19 uur en op zondag 22 mei van 10 tot 18 uur. 
Iedereen is van harte welkom! 
De inkom bedraagt 4 €. Kinderen tot 12 jaar en Vlam-
leden mogen op vertoon van hun lidkaart gratis binnen. 
Ruime parkings zijn voorzien zowel voor fi etsers als voor 
autoʼs. 

Een paardentram en busjes pendelen gratis 
tussen de parkings en het domein.

Misschien mogen we ook u 
verwelkomen als één van de 
duizenden bezoekers ?

Willy Van Steenwinkel
Voorzitter feestcomité
Haneweg 17  Zemst
015 61 33 61
willy.van.steenwinkel@telenet.be
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