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Velen hebben Maurice al zien wandelen - op jacht naar zwerfvuil
gewapend met zijn afvalgrijper en zijn afval box op wielen - langs de straten
van Eppegem en ook de grens met Zemst.

Maurice is al enkele jaren gepensioneerd en zet zich sinds 2018 actief in om
er regelmatig  -  ongeveer 3 maal per week  -  voor te zorgen dat het vele
zwerfvuil opgeruimd wordt tijdens zijn dagelijkse wandelingen.

Als zwerfvuilvrijwilliger wordt hij ondersteund door Incovo, die na ver-
wittiging de verzamelde zwerfvuilzakken bij hem thuis ophaalt. Verder
zet hij zich volledig gratis in en zorgt hij alzo voor een zwerfvuilvrij
Eppegem. 

Alles wat in een plastic zwerfvuilzak kan neemt Maurice mee. In het
geval dat het te zwaar of te groot is zal hij Incovo hierover informeren
en komen ze dit groot zwerfvuil met een vrachtwagen ophalen. 

Momenteel zijn er in Zemst 210 Zemstenaars actief als “Propere Burger”
en wij, bij Neos Zemst, zijn trots dat Maurice deel uitmaakt van onze
leden.

Wij ondersteunen deze positieve actie en willen Maurice dan ook be-
danken  voor  zijn  vrijwillige  inzet  om  onze  mooie  gemeente zwerf-
vuilvrij te houden. 

Wil jij ook aansluiten als “Propere Burger” dan kan je je laten registreren
op het gemeentehuis. Een geregistreerde “Propere Burger” is verzekerd.
Je kan ook mailen naar 

marijke.doms@incovo.be
of omgeving@zemst.be.

Bij registratie op de gemeente Zemst ont-
vang je een afvalgrijper, handschoenen,
een fluo hesje en zwerfvuilzakken.

Inmiddels schenkt Neos Zemst aan Maurice
- uit dank voor zijn inzet - een fles Cava,
overhandigd door onze voorzitter Alex
Houthuys. 

Maurice, in naam van Neos Zemst, 
bedankt, doe zo verder, dit zien wij graag.

Maurice METDENANCXT

ONZE NEOS ZEMST PROPERE BURGER

Maurice bij het zwerfvuil ruimen tijdens 

één van zijn wekelijkse wandelingen

RESULTAAT: 

na 1 dag na 3 dagen

Voorzitter Alex

bedankt Maurice
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