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MENSEN VAN BIJ ONS

Gemeentepersoneel warmt zich op
met badminton

Niet alleen scholen droegen hun
steentje bij op Dikke Truiendag,
ook het gemeentepersoneel deed
haar duit in het zakje. Personeels-
ledenvanhetgemeentebestuuren
het OCMW namen deel aan een
partijtjebadmintoninsporthalRo-

busta om het op die manier wat
warmertekrijgen.Indegemeente-
lijke gebouwen ging de tempera-
tuur namelijk ook wat naar bene-
den inhet kader vandeDikkeTrui-
endag.

Foto Baert (RDK)

ZEMST
Opde derde editie van de
KWB-spelletjesdag in de
parochiezaal gingen jong
en oud aan de slag met
liefst 20.000 legoblokjes.
«Bedoelingwasomkinde-
ren, ouders en grootou-
ders op een ontspannen
manier samen te laten
spelen. En dat was een
succes want over de hele
dag bekeken hebben we
tocheenpaarhonderdbe-
zoekers over de vloer ge-
kregen. Dat zijn er heel
watmeerdanvorig jaar»,
zegtvoorzitterMarinaDe
VuldervanKWBZemst.
Stemmenimitator Dirk
Denoyelleleverdeookzijn
bijdrage. Zijn ‘lego-hoof-
den’ van onder meer pre-
mierDiRupoen Jommeke
haddenbekijks.

Foto Lukas (DBS)

VILVOORDE
3Wplus beste Maatschappelijk

Verantwoorde Ondernemer 2012
Bij de uitreiking van de Toerisme
Awards voor ToerismeVlaanderen
was3WPlusdeprimusindecatego-
rie BesteMaatschappelijk Verant-
woordeOndernemenvanAccorho-
telsendeWangehoeve.Detroeven
die 3WPlus uitspeelt zijn onder

meer hun sterke inzet in opde soci-
ale economie, de duurzaamheid
van de projecten, de promotie en
distributie van streekproducten in
Halle-Vilvoorde. Bovendien zijn de
projectenvan3WPlussteedslokaal
verankerd. Foto Hennens (KHK)

VILVOORDE
Winaars Europese voedingsawards

bezoeken Cargill
Vier laureatenvaneenprestigieus voedingscongresbrachteneenbezoek
aan Cargill in Vilvoorde, de internationale producent en leverancier van
voedingsmiddelen.OnderhenookéénBelgische:LienVermeirvandeuni-
versiteit van Gent. De internationale producent en leverancier van voe-
dingsmiddelensponsorthetcongresen leiddede laureatenrond inzijnEu-
ropeesOnderzoek-enOntwikkelingscentrum inVilvoorde.Destudenten
steldenerookhunprojectenvoor. Foto Lukas (RDK)

ZAVENTEM Kinderen leven zich uit op sportdagen

WEZEMBEEK-OPPEM
Gezellig genieten op nieuwjaarsreceptie Open Vld

De leden van de plaatselijke Open
Vld-afdeling hebben begin deze
maand in het gemeenschapscen-
trum De Kam in Wezembeek-Op-
pem het nieuwe jaar feestelijk ge-
opend. Het was dan ook gezellig

vertoeven met een hapje en een
drankje. De aanwezigen werden
toegesproken door de voorzitters
vanOpenVldKraainemenWezem-
beek-Oppem, door de voorzitter
vanLibradoendoorvolksvertegen-

woordigerLukVanBiesen.Iedereen
kreeg bovendien de mogelijkheid
om een woordje te wisselen met
mensenvanhetbestuurenkenniste
makenmetdeandere leden.

Foto Nijs (KHK)

TERVUREN Zoniën viert eeuwelinge Louise Cumps
Op1februarivierdeLouiseCumps
inWoonzorgcentrumZoniënhaar
100ste verjaardag. In het bijzijn
vanfamilie,personeel,anderebe-
woners en afgevaardigden van
hetgemeentebestuurwerdLouise
dan ook in de bloemetjes gezet.
Louise Cumps is geboren op 1 fe-
bruari1913inTervurenenissinds-
dien nooit meer uit de gemeente
vertrokken.Zewoondehaargan-
se leven indePuttestraatenheeft
er twee dochters grootgebracht.
Tothaar83stejaarheeftzesteeds
dezelfdemensen bij hun thuis ge-
holpen. Louise was dan ook een
hardewerker eneengraaggezie-
negast. Innovember2011verhuis-
dezenaarhetrusthuis.Nijs (KHK)

OVERIJSE Deadline Dance smukt bekerfinale volleybal op

34 cheerleaders van Deadline DanceOverijse
hebbenonlangsdepannenvanhet dak vande
LottoArena inAntwerpengedanst.Tijdensde
bekerfinale volleybal tussen Roeselare en

Maaseik zweepten de danseressen zowel de
5.500 supporters als de spelers van beide top-
volleybalclubs op. Hetwas al de derde keer op
een rij datDeadlineDanceOverijse, onder lei-

ding van Iris D’hondt en Ilse Vanderlinden,
cheerleadersmochtafvaardigenvoordebeker-
finale.

Foto Baert (RDK)

Jong en oud spelen met 20.000 legoblokken

Tientallen Zaven-
temse kinderen
hebben zich tijdens
de krokusvakantie
uitgeleefd op de
sportdagendiedoor
de gemeente geor-
ganiseerd werden.
Op maandag,
woensdag en vrij-
dag stondenallerlei
leukeactiviteitenop
deagenda.Zo trok-
ken de deelnemers
naar de binnen-
speeltuin in deelge-
meente Sterrebeek
enbondendekinde-
ren de schaatsen
aan op de schaats-
baanvanHaasrode.
Ook in de sporthal
vanZaventemwerd
intensiefgesporten
gespeeld.

Foto Galicia (RDK)


