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VOETBALVERENIGING HOUDT HET VOOR BEKEKEN
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Het gemeentebestuur
van Opwijk spaarde
kosten noch moeite om
voetbalclub
SV Droeshout een
nieuw terrein te
bezorgen. Maar de club
houdt het voor
bekeken. ‘Te weinig
belangstelling
vanwege bestuur en
spelers’, legt secretaris
Marc Berghman uit.
‘Geen probleem, er
komt een andere
ploeg’, zegt schepen
van Sport Jan Couck.
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SV Droeshout speelde vier decennia lang in de schaduw van de
kerk Sint-Jozef. De veertigste verjaardag van de club werd gevierd
met de titel in tweede klasse van
de Vlaamse voetbalbond.
Twee jaar geleden kochten Harry
De Visscher van de National
Paintball Games Belgium bvba in
Merchtem en zijn zakenpartner
Vic Coene het terrein waarop SV
Droeshout speelde. Zij wilden er
hun nieuwe Paintball optrekken.
Zij beloofden de club gdat ze nog
een paar seizoenen het terrein
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DIEGEM

In de Broekstraat werd maandagochtend ingebroken in een
geparkeerde wagen. De dieven
roofden een laptop en promotiemateriaal.
VILVOORDE

Aan de Schaarbeeklei werd
maandag om 13.40 uur ingebroken in een appartementsgebouw. De inbrekers begaven
zich naar de derde verdieping
waar ze 900 euro, een laptop,
juwelen en een flatscreen ontvreemden. Ze namen de vlucht
nadat bewoners van de eerste
verdieping hen opschrikten.
VORST

Aan de Van Volxemlaan ontstond maandag om 23 uur vuur
in de keuken van een appartement op de eerste verdieping.
De brandweer kon niet verhinderen dat het appartement
uitbrandde. De bewoner raakte
lichtgewond.
BRUSSEL

Marc Berghman, gewezen secretaris van SV Droeshout, en schepen Jan Couck blijven ondanks
alles de beste vrienden. © Erik Gyselinck

mochten gebruiken.
Het gemeentebestuur zocht intussen een oplossing voor de lange termijn. Het kocht een terrein
aan van het OCMW, gelegen
naast het voetbalterrein van
amateurvoetbalclub De Sjoeters.
Dat terrein is inmiddels speelklaar.
‘We waren rond met de gemeente’, aldus secretaris Marc Berghman. ‘Het was een goede overeenkomst. Onze voorzitter ondertekende de verbintenis uiteindelijk niet. We merkten dat de fut
er bij ons uit was. We mochten
onze kantine in Droeshout niet

meer gebruiken en in september
moesten we definitief verhuizen
naar het terrein twee kilometer
verderop. Geen slecht woord
echter over Harry en zijn collega.
We mochten nog twee jaar blijven en kregen nog drie jaar sponsoring van hen op het nieuwe terrein.’
Verhuizing
‘Er was verdeeldheid onder het
bestuur en de spelers’, zegt Berghman. ‘Ook de onderlinge rivaliteit tussen de kleine ploegen in de
gemeente heeft gespeeld. Ik voelde ook spanning met De Sjoeters.’

Schepen Jan Couck (N-VA)
neemt het sportief op. ‘We hebben niet voor niets zo’n 7.500 euro
geïnvesteerd’, zegt hij. ‘Het terrein wordt al door andere gegadigden gehuurd. Vanaf september start een Opwijkse ploeg in
competitie op het nieuwe terrein.
Ook KSK Opwijk kan er komen
trainen.’
‘Als de Ginder-Ale niet wordt afgebroken, blijven we in Merchtem’, meldt Harry De Visscher.
‘Dan komt er in Droeshout een
fitnesscentrum, waarvoor we al
geïnteresseerden hebben om mee
te investeren.’

In de Argonnestraat moest de
brandweer tussenbeide komen
nadat een frietketel van een
snack in brand was geschoten.
Het vuur was snel onder controle. Er is enkel wat rookschade in de keuken. (RDB)
SCHAARBEEK

De politie van de zone BrusselNoord kwam maandag tussenbeide bij een gezin in de Adolphe Marbotinstraat. Een 51jarige man bedreigde zijn exvrouw met een mes. De man
werd ter beschikking gesteld
van het parket.
BRUSSEL

Twee wagens botsten gisteren
om 16 uur in de Kunst-Wettunnel. De tunnel werd afgesloten
zodat de brandweer een oliespoor van zowat 200 meter kon
verwijderen. Het ongeval veroorzaakte veel hinder.
VILVOORDE

Aan de Stationlei raakte gisteren om 17.30 uur een kindje
zwaargewond aan een onderbeen. Het kindje was op stap
met de moeder en broer en
verzekerd dat ik zou kunnen ze- werd bij het oversteken van de
telen en daarom heb ik de plaats straat gegrepen door een bus
van De Lijn. (RDB)
bij de opvolgers aanvaard.’
‘Als ik op de lijst van de effectieven had gestaan en ik zou door
de kiezer naar huis gestemd zijn,
dan kon ik me er bij neerleggen.
Nu kan ik niet meer zetelen door
woordbreuk binnen de partij.
Dat maakt het des te pijnlijker.’
‘Ik heb me altijd 100 procent ingezet en ik zal de partij blijven
steunen’, zegt Van Biesen nog.
Voor de Kraainemse gemeenteBrusselsesteenweg 129
raad heeft de beslissing van Van
Zemst • 015/627.373
Biesen nog geen gevolgen. ‘Daar
blijf ik tot 2012.’
Tiensesteenweg 8
Kamerlid Guy Vanhengel ontKorbeek-lo • 016/468.468
kent de afspraken. ‘In tegenstelling tot wat Luk van Biesen beweert, maakte noch ik, noch iemand anders, afspraken over al
dan niet zetelen. Ik begrijp zijn
ontgoocheling, maar het is logisch dat iemand die verkozen is
info@carmi.be • www.carmi.be
zijn mandaat opneemt.’ (WTK)

Van Biesen verlaat politiek
wegens ‘pijnlijke woordbreuk’
KRAAINEM
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Luk Van Biesen (Open VLD)
stapt uit de nationale politiek.
Volgens hem is de rechtstreekse aanleiding dat partijafspraken niet worden gerespecteerd.
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GRIMBERGEN VRACHTWAGEN BRANDT OP RING Op de
Brusselse buitenring ter hoogte van Grimbergen vatte gisteren om
15.50 uur een vrachtwagen vuur op de pechstrook. De brand ontstond aan de cabine en verspreidde zich naar de oplegger. Daarin
was textiel opgeslagen. De brand veroorzaakte veel rookhinder en
uiteraard filevorming op de snelweg. (RDB) © wam

Na zes jaar als parlementslid in
de Kamer lijkt de nationale politieke loopbaan voor Luk Van
Biesen over. De Open VLD’er
stond als eerste opvolger op de
Kamerlijst in Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij zou alleen in de Kamer kunnen zetelen als lijsttrekker Guy Vanhengel zijn mandaat niet zou opnemen. Gisteren
legde Vanhengel toch de eed af.
‘Bij de lijstvorming was afgesproken dat Guy Vanhengel niet
zou zetelen in de Kamer’, zegt
Van Biesen. ‘Hij zou federaal minister worden of terug Brussels
minister worden. Men heeft mij

UITZONDERLIJKE SOLDEN

Alle in deze publicatie vermelde prijzen zijn inclusief btw. Deze prijzen zijn geldig vanaf 01/07/2010 onder voorbehoud van mogelijke drukfouten. De artikelen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

€ 2796

TELEX

SV DROESHOUT BEDANKT
VOOR NIEUW TERREIN
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