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Investeer in een 
      zonnige toekomst !

N°1 IN BELGIË  MET MEER DAN 
1400 REALISATIES PER JAAR !

LEEFVERANDA | ORANJERIE | PERGOLA | ZWEMBADOVERDEKKING | HORECAUITBREIDING www.willemsverandas.be

Vraag een bezoek van onze 
vertegenwoordiger 
en een gratis 
offerte !

Voor een bezoek aan onze 
toonzalen, raadpleeg onze website.

vertegenwoordiger 

Voor een bezoek aan onze 

055 21 85 31

Bel nu 

voor een 
afspraak !

Willems NV - Lievensveld 7 - 9600 Ronse

Meesters in verandabouw

ZEMST/STEENOKKERZEEL

Inbraken in 
twee woningen
In Zemst werd afgelopen week 
ingebroken in twee woningen 
en werden ook drie inbraakpo
gingen vastgesteld. Het gaat om 
woningen in de Vinnestraat, de 
Dynastiestraat en de Hoog
straat. De daders wisten via het 
raam en de deur aan de achter
zijde van de woning binnen te 
geraken. Zo maakten ze onder 
andere juwelen, geld en een 
computer buit. Ook in Steenok
kerzeel werd er een inbraakpo
ging vastgesteld in de Passie
wijk. Wie iets heeft gezien mag 
dat steeds bij de politie melden 
via info@kastze.be.  (rdb)

ELSENE

Cannabis verstopt 
in onderbroek
Een agent die niet in functie 
was, merkte donderdagavond 
tijdens het boodschappen doen 
een verdachte man op. De ver
dachte zou zijn voorwaarden 
van vrijlating geschonden heb
ben en werd daarom gezocht. 
De agent rekende hem in en 
nam hem mee naar het com
missariaat voor verder ver
hoor. Tijdens het fouilleren 
van de man werd in diens on
derbroek een zakjes cannabis 
van zo’n 4,7 gram gevonden. De 
man werd ter beschikking ge
steld van het parket.  (rdb)

GANSHOREN

Winkeldief al voor 
71ste keer gepakt
Een winkeldief is woensdagna
middag al voor de 71ste keer 
tegen de lamp gelopen toen hij 
een computer wilde stelen uit 
een supermarkt. De man pro
beerde de doos onder zijn jas te 
verstoppen en zo de kassa te 
passeren zonder te betalen. 
Een veiligheidsagent hield hem 
echter meteen tegen. Op bewa
kingsbeelden was ook te zien 
hoe de man probeerde te ste
len. Hij werd opnieuw voor de 
onderzoeksrechter geleid.  (rdb)

ELSENE

Man opgesloten in 
toilet tijdens overval
Aan de Elsensesteenweg werd 
donderdagochtend rond negen 
uur een overval gepleegd op 
een handelszaak. De uitbater 
had de deuren nog maar net ge
opend toen hij bedreigd werd 
door een gemaskerde man. Die 
vroeg de uitbater zich om te 
draaien en zijn gsm te overhan
digen. Nadien duwde hij de uit
bater richting toiletten en sloot 
hem daar op. Zo kon de over
valler ongestoord de inhoud 
van de kassa meenemen. 
Maar de uitbater had zich al 
vrij snel bevrijd en belde de po
litie op met een goede beschrij
ving van zijn overvaller. Een 
tweede patrouille trof de dader 
aan in de Keienveldstraat. De 
man probeerde nog te vluchten 
en bood weerstand tijdens de 
arrestatie, maar werd uiteinde
lijk door de politie in de boeien 
geslagen. Hij had de gestolen 
gsm en het geld nog in zijn zak
ken zitten.  (rdb)

Het paasweekend staat al
zo’n vijftien jaar garant
voor een hoop voetbalple
zier op de terreinen van
Crossing Schaarbeek. Die
vormen dan drie dagen lang
het strijdtoneel van het in
ternationale jeugdvoetbal
toernooi van de club. Het
toernooi groeide in de loop
der jaren zelfs uit tot één
van de beste van Europa in
de categorieën U8, U9 en
U10. En ook dit jaar zouden
topclubs als Juventus,
Olympique Marseille, Man
chester City of Tottenham
hun beste jeugdspelers naar
ons land sturen.

Streep door de rekening

Maar de recente aanslagen
hebben daar jammer genoeg
anders over beslist. “Zolang
terreurniveau vier van
kracht was, was het sowieso
niet mogelijk om zo’n groot
evenement te organiseren”,
zegt Pierre Geert van de or
ganisatie. “Zelfs al is het ni
veau naar drie gezakt, dan
nog is het te laat om alles
nog geregeld te krijgen.
Veel van de buitenlandse
ploegen zagen het natuur
lijk niet zitten om na de
aanslagen naar Brussel te
komen. En als niet iedereen
kon komen, was het beter
om het hele evenement af te

blazen. Ofwel doen we het
goed, ofwel doen we het
niet.”

Voor de organisatie is het
alleszins een serieuze
streep door de rekening. De
hotelkamers lagen vast en
de treintickets waren ook
allemaal geboekt. “Andere
jaren verspreidden we de
spelertjes over zeventien
verschillende hotels. Dit

jaar konden we ze allemaal
onderbrengen in één hotel.
Dat hebben we toch nog
kunnen omboeken. Maar de
treintickets waren een
ramp. Gelukkig konden we
op een beetje goodwill reke
nen van Thalys en Eurostar.
Voor twee van de Engelse
topclubs die kwamen, had
den we bijvoorbeeld al voor
4.000 euro aan tickets be
steld. Dat komt allemaal uit
eigen zak via onder meer
sponsoring.” 

Geen afstel

“Er komt echt een ongelo
felijke organisatie bij kij
ken”, gaat Geert verder.
“Natuurlijk zijn we zeer te
leurgesteld dat het toernooi
niet doorgaat. Enerzijds

spelen we zo in de kaart van
de terroristen. Maar ander
zijds begrijp ik die clubs en
ouders ook perfect. Ik zou
mijn kinderen ook niet
graag naar een toernooi
hebben gestuurd na recente
aanslagen.”

Maar uitstel is geen afstel.
Zo zou de U10jeugd op 5
mei toch komen voetballen
en is er voor de U8 en U9
een toernooi voorzien op 4
en 5 juni. “We hebben een
principeakkoord met de
clubs dat ze komen”, besluit
Pierre Geert. “Hopelijk
keert de rust tegen dan te
rug. Voor die gastjes is het
ook een enorme domper.
Voor velen van hen is het de
allereerste keer dat ze een
groot internationaal toer
nooi spelen.”

Buitenlandse clubs hebben schrik na terreuraanslagen

Internationaal jeugdvoetbaltoernooi 
afgelast door terreurdreiging
Het jeugdtoernooi van 
Crossing Schaarbeek dat 
dit weekend zou plaats
vinden, is uitgesteld naar 
een latere datum. De bui
tenlandse clubs zagen het 
niet zitten om naar ons 
land af te zakken na de 
vreselijke aanslagen. 
“Wij zijn zeer teleurge
steld.”

SCHAARBEEK 

W Voor de kinderen is het toernooi een onvergetelijke ervaring. “Een enorme domper voor die gastjes”, klinkt het.

ROBIN DE BECKER

IF

PIERRE GEERT
ORGANISATIE

“Ik zou mijn kinderen 
ook niet naar een 
toernooi sturen na 
dergelijke aanslagen”
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Neem deel aan onze CroisiEurope 
“RIVERSHOW”

BRUSSEL: 30, 31 maart en 1 april 2016 van 10u tot 17u

GENT: 4 april 2016 van 10u tot 17u

1976 2016

Informatie en reservatie : Cantersteen 43, 1000 BRUSSEL 02 514 11 54 of abruxelles@croisieurope.com - www.croisieurope.be
*Adres aanlegplaats van de boot in Brussel : Vilvoorsesteenweg 1 - Heembeekkade (naast de Brussel Yachting Club). Adres via google : http://g.co/maps/a82e8

*Adres aanlegplaats in Gent : Rigakaai 380-390. Adres via google : http://g.co/maps/a9y5v

• Vrij bezoek van het schip*

•  SPECIALE PROMOTIES tot 30% korting/pers.

•  Mogelijkheid tot pré-reservatie van vertrekken 2017

•  Kinderanimatie aan boord

•  SPECIALE AANBIEDINGEN 
aangeboden door de   
“Reserveer in 2de klasse en reis in 1ste klasse” 
voor elke reservatie gemaakt ter plaatse

• Parking beschikbaar

PRESENTATIES 
VAN ONZE CRUISES 
IN BRUSSEL  
30 en 31 MAART 2016
10u30 tem 12u : 

Verre bestemmingen
(Mekong, van Cambodja tot Vietnam, 
Myanmar, Peru, de Mississippi, safari-cruise 
in Zuid Afrika, de Wolga van Moskou 
tot Sint Petersburg)

14u tem 15u30 :  
Europese bestemmingen 
en nieuwigheden
(Rijn, Elbe, Donau, Seine, Rhône, Gironde, 
Loire, Douro, Guadalquivir, Po, Kroatië, 
de kanalen van Frankrijk)

ONZE GALA 
AVONDEN 
IN BRUSSEL  
30 en 31 MAART 2016  
Om 19U30 : Ontdek de 
smaken aan tafel!

59E/ pers.

5 gangen diner 
met dranken inbegrepen 
tijdens de maaltijd

* Op basis van een dubbele kajuit.

ONZE MINI CRUISES 
2 tem 3 APRIL 2016  
BRUSSEL naar ANTWERPEN

189E/ pers.* 

3 tem 4 APRIL 2016  
van BRUSSEL naar GENT 
(transfer terug inbegrepen)

119E/ pers.* 

Ontdekkingscruise van Brussel naar 
Antwerpen en terug naar Brussel 
inclusief een overnachting aan boord, 
lunch, diner gevolgd door avondani-
matie aan boord, ontbijt, dranken 
inbegrepen tijdens de maaltijden

Ontdekkingscruise van Brussel naar 
Gent inclusief overnachting aan boord, 
diner, ontbijt, dranken inbegrepen 
tijdens de maaltijd
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“Door het groeiend aantal
jeugdspelers heeft FC Zemst
nood aan een capaciteitsuit
breiding van haar speelvelden
aan Den Turfput, gelegen ach
ter gemeenschapscentrum De
melkerij in Zemstcentrum” ,
zegt schepen van Sport Piet
Van Grunderbeek (NVA).

“Elk seizoen telt de club meer
jeugdspelers, waaronder nogal
wat afkomstig zijn van Elewijt,
Weerde en Hofstade. Daardoor
worden de grasvelden overbe
last en zijn ze te snel na de
aanvang van de competitie ka
pot gespeeld. De aanleg van
een kunstgrasveld en een uit
breiding of vergroting van de
speelvelden voor de jeugd
moet de bespeelbaarheid van
de site vergroten.”

Concessie

De realisatie van het project
kost zeshonderdduizend euro
en daarvoor gaat FC Zemst een
concessieengagement aan
waarbij het voor dertig pro
cent bijdraagt in kosten van de
aannemer. Die kost wordt ge
spreid over een tiental jaar. De
financiële draagkracht van de
voetbalclub werd daarvoor
doorgelicht. De opdracht om
vat de aanleg van een kunst
grasveld dat het bestaande
Aveld moet vervangen. Een

Ook FC Zemst krijgt
eigen kunstgrasveld
Vorig jaar kreeg FC Eppe
gem een kunstgrasveld. 
Ook FC Zemst stelde zich 
daarvoor kandidaat en 
wil zo de bespeelbaarheid 
van de site vergroten.

deel van de uitgegraven grond
op de site wordt hergebruikt
om de natuurgrasvelden te
verbreden en te vergroten, zo
dat ze volledig beantwoorden
aan de normen van de Belgi
sche voetbalbond.

Het is evenwel nog onzeker of
die uitgegraven grond bruik
baar is: bij  de aanleg van het
terrein destijds bleek immers
dat de grond vol glasscherven
zat. Het is de bedoeling dat de

werken nog dit jaar uitgevoerd
worden. Net als FC Eppegem
moet ook FC Zemst haar
kunstgrasveld beschikbaar
stellen voor andere gemeente
lijke sportmanifestaties.

“We hebben dan ook geïnfor
meerd bij de andere voetbal
clubs naar hun wensen voor
een kunstgrasveld”, zegt sche
pen Van Grunderbeek. “Er
diende voorlopig nog niemand
een aanvraag in. Mogelijk kun
nen ze de eigen financiële in
breng niet aan. Toch willen wij
ook hen verder steunen in hun
investeringen. Zo krijgt
KCVV Elewijt een subsidie ter
beschikking van 83.000 euro
voor de renovatie van de kan
tine en het plaatsen van een
nieuwe verwarming en sani
tair”, zegt de schepen. (jdw)

ZEMST 

PIET VAN GRUNDERBEEK
SCHEPEN VAN SPORT

“Elk seizoen telt de
club meer jeugdspelers, 
ook uit Elewijt, 
Weerde en Hofstade”

Vrijdag vond in de schuur van
het gemeenschapscentrum Hof 
ten Hemelrijk de apotheose 
plaats van geldinzamelingen en 
giften ten voordele van de ALS
liga. Wat begon als een klein
schalige geldinzameling in Ma
zenzele en Droeshout, groeide 
uit tot een grote actie waarin 
bijna de hele Opwijkse gemeen
schap was betrokken.

Sneeuwbaleffect

De actie begon vorig jaar op
verzoek van ALSpatiënte Ma
rianne Vermeiren in Mazenzele.
Haar dochters Isabelle en Elke 
geven les in de basisschool van 
Mazenzele en organiseerden 

een Kerstmannenloop. Dat eve
nement bracht vijfduizend euro 
op. De Kerstmannenloop had 
een sneeuwbaleffect. Marianne 
wilde meer geld inzamelen voor 
onderzoek naar de spierziekte. 
Gepensioneerd schooldirecteur 
Wilfried De Koster was bereid
om verdere initiatieven te coör
dineren. “Het ingezamelde geld 

is niet voor Marianne zelf”, zegt 
hij. “Zij fungeert als testpersoon 
in een universitaire studie. Ie
dere twee weken krijgt ze in het 
ziekenhuis een baxter voor on
derzoek. Baat het niet meer voor
haar, dan toch misschien voor al
die mensen die aan de ziekte lij
den.” Marianne zit in een rol
stoel en kan enkel praten via een
spraakcomputer. Haar man, Gil

bert Sacré, stopte meteen als 
zelfstandig timmerman om zijn 
vrouw bij te staan. Vrijdag kort 
na de middag stroomde de 
schuur vol met kinderen van de
verschillende scholen die deel
namen aan de inzameling. Beur
telings stelden ze hun actie voor 
en gaven ze een cheque af aan 

Marianne en Gilbert. Door hun 
toedoen, aangevuld met enkele 
giften, werd 19.150 euro ingeza
meld. De kinderen kregen cho
colaatjes mee naar huis, ge
schonken door de ALSliga. De 
leerlingen uit het middelbaar 
onderwijs ontvingen een ALS
pin. 's Avonds droegen ook ver

schillende verenigingen hun 
steentje bij tijdens een twintig
tal activiteiten. Hun afgevaar
digden klommen op het podium,
waar ze werden geïnterviewd
door Marc Pinte, presentator 
van Radio 2. Voor de ambiance 
zorgden zanger Udo en dj Foz
zie. De actie werd officieel afge
sloten, maar de opbrengst van 
een ontbijtbuffet, een honden
wandeling en een gospelconcert 
in april wordt eveneens nog aan 
de ALSliga overgemaakt.

Soep met balletjes

Het college van burgemeester
en schepenen steunt de actie op 
een vrij originele manier. Er 
werd geen bedrag vrijgemaakt 
uit de gemeentebegroting, maar 
ze bereidden samen, in de wo
ning van schepen Pierre Van de 
Velde in Mazenzele, maar liefst 
450 liter soep met 4,8 kilogram 
vleesballetjes. De soep brachten 
ze vrijdagmorgen op de weke
lijkse markt aan de man. De 
soep werd gemaakt naar een re
cept van de moeder van de sche
pen, die alle ingrediënten uit ei
gen zak betaalde. 

Ook verenigingen en schepencollege deden hun duit in het zakje

Kinderen verzamelen 19.150 euro voor ALS-liga
Het gemeenschapscentrum 
in Opwijk was vrijdag het 
decor voor de afsluiter van 
een grootschalige geldinza
meling ten voordele van de 
ALSliga. Meter van het 
event, Marianne Vermei
ren, is zelf ALSpatiënte.

OPWIJK 

ERIK GYSELINCK WILFRIED DE KOSTER
 COÖRDINATOR

“Marianne fungeert 
als testpersoon in 
een universitaire 
studie in Leuven”

W Het schepencollege maakte soep in de keuken van Pierre Van de Velde, onder 
toeziend oog van Marianne Vermeiren.
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