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Alain Dierckx schrijft Het huis aan de Zenne
REGIO/ZEMST
Het huis aan de Zenne is het tweede boek van Eppegemenaar Alain Dierckx. Het 
boek verhaalt de belevenissen van twee jongens aan de Zenne waar de auteur 
zelf woont. Als ze 's avonds niet terugkeren van het ravotten, wordt de politie 
ingeschakeld en al snel ondervinden ze dat er meer aan de hand is. Het boek is 
te koop bij de auteur en via Bol.com.  (jdw)

Halloween-
schieting bij 
't Schuurke 
MOLLEM / MERCHTEM
Handboogschietclub 
't Schuurke uit 
Mollem, vlakbij de 
grens met Merchtem, 
hield voor de eerste 
keer een Halloween-
schieting op de 
liggende wip. De 
deelnemers 
verkleedden zich in 
griezels en monsters. 
Na een spannende 
wedstrijd werd 
Nathalie 
Aelbrecht (23) 
kampioene. Zij kreeg 
de wisselbeker. Kenzo 
Van Hove uit 
Bollebeek werd 
jeugdkampioen. Alle 
jongeren die 
deelnamen kregen ook 
een medaille.  (jhw)

JDW

Marie-Thérèse en François zijn 65 jaar getrouwd
ASSE
François Vercauteren (87) en Marie-Thérèse Dauchy (85) werden zaterdag op het 
gemeentehuis door schepen Rik De Baerdemaeker in de bloemen gezet voor hun 
briljanten bruiloft. Marie-Thérèse leerde François kennen toen ze veertien was, 
maar het duurde nog enkele jaren voor ze trouwden. Nu zijn ze 65 jaar getrouwd 
en hebben ze vijf kinderen, vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. (mvl)

MVL

Meer dan 800 deelnemers voor wandeltocht ALS-liga 
MERCHTEM
De wandeltocht voor de ALS-liga, met start en aankomst aan café Ossel-Star in 
Ossel, was met meer dan achthonderd wandelaars een succes. Vrienden en 
sympathisanten wandelden mee ten voordele van de ALS-liga en om Nicole 
Verhasselt uit Merchtem, die aan ALS lijdt, een hart onder de riem te steken. Er 
was keuze tussen wandelingen van 4 en 9 km.  (jhw)

JHP

Drie dagen eten voor EMO-voetbal
OPWIJK
Voetbalclub Eendracht Mazenzele-Opwijk (EMO) stond drie dagen lang in de 
keuken van de parochiezaal in Droeshout voor haar eetfestijn, met Wieter Van 
Hove achter de kookpotten. Met het eetfestijn helpt de club haar engagement 
inlossen tegenover het gemeentebestuur, dat zwaar investeerde in de nieuwe 
infrastructuur.  (ego)
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