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Eerste Plekpotfeesten

Marvin Christiaens is al tien jaar café-uitbater en dat viert hijmet de
Plekpotfeesten. «Zeven jaar lang baatte ik de Rembrandt in Kapelle-
op-den-Bosuit, nu sta ik almijnderde jaar in caféDePlekpot. Omdat
tevieren,organiseer ikdeeersteeditievandePlekpotfeesten.Diestar-
tenwoensdag om 16 uur in een tent achter de parking van het café»,
aldusMarvin.Hetstartschotvandefeestenwordtmeteenreuzenbar-
becuegegeven.200mensenschrevenzichinmiddels in.«Aansluitend
is er een optreden van Tribute Band Clearwater Revival. Vrijdag is er
degrotepaëlla-avond.Nadienmoetdeschlageravonddeaanwezigen
inde juiste feeststemmingbrengen.»Zaterdag staat eenwandeltocht
metwindhonden op het programma. ‘s Avonds staan de Ierse zanger
Billy Mack en de Partyband op het podium. «Op de slotdag gevenwe
het woord aan de muziekverenigingen en de artiesten van Kapelle-
op-den-Bosomonzeeersteeditiemooi af te sluiten.» (RDK)

KAPELLE-OP-DEN-BOS

UitbaterMarvinChristiaens van caféDePlekpot
met zijn vriendinMartineVanHoorebeeck. Foto Lukas

Tweede fase asfalteringswerken
start deze week

Opdonderdagstartde tweede
fasevandeasfalteringswerken
indegemeenteZaventem.Onder
meerdeParklaan,deGroteDaal-
straatendeOudeBaanworden
opgeknapt.

Devoorbijemaandenkregenver-
schillendestrateninZaventemal
een nieuwe asfaltlaag en eind
dezeweekkomennogeenresem
straten aan bod. «Een groot deel
vandeParklaan/GroteDaalstraat
werd al onder handen genomen,
vanafdonderdagbeginteenaan-
nemer met het afschrapen van
het asfalt vanhet tweedegedeel-
te vande straat», zegt Peter Rosel
(OpenVld), schepenvandeTech-
nische dienst. «Er zal voor de vij-

ver van Zaventem gewerkt wor-
den. Na het afschrappen zalmen
de nieuwe asfaltlaag op 20 en 21
augustusaanbrengen.Telkenszal
eenhelftvanhetwegdekgeasfal-
teerdwordenomdeverkeershin-
derzoveelmogelijktebeperken.»
Tegelijkertijdpakthetgemeente-
bestuur ook deWeiveldlaan tus-
sen de IKEA en de Oude Baan in
Nossegem onder handen. Daar-
naast krijgen ook de Spoorweg-
straat (tussen de Parklaan en de
Hoogstraat) in Zaventem en de
Kleine Bosstraat en het Ser-
vranckxplein in Sint-Stevens-
Woluwe een nieuwe asfaltlaag.
De voetpaden van de Kleine Bos-
straatwerden in juni reedsvolle-
digheraangelegd. (RDK)

ZAVENTEM

GRIMBERGEN

Waterskishow
op kanaal
In het kanaal aan de Verbrande
Brug vindt overmorgen op-
nieuweenwaterskishowplaats
met meer dan vijftien deelne-
mers.Vanaf14uurkanjeergra-
tisgenietenvanpiramides,snel-
heidsnummers enballet, zowel
ophetwater als aandekant. De
aanwezigen kunnen ook een
boottochtmakenener isranda-
nimatie. (DBS)

LONDERZEEL

Zomerconcert
met Belle Perez
Zaterdag vanaf 16 uur houdt de
MENTTVZomertoerhaltophet
Heldenplein in Londerzeel. On-
der meer Belle Perez, Udo en
Truephonic, de nieuwe band
met Coco Jr., worden op het po-
dium verwacht. Voor de klein-
sten is er de Blitz kindershow.
De toegang isgratismaarumag
steeds1eurogeven tenvoorde-
levan ‘MucoHoopt’.

(DBS)

LONDERZEEL
Opnieuwcompostbakken
verkrijgbaar
Vanaf zaterdag zullen er op-
nieuwcompostbakken invoor-
raad zijn. De prijs van een com-
postbak bedraagt 20 euro.
Wenstunaastdebakeen twee-
deof derdebak teplaatsen, dan
kanueenaanbouwelementko-
pen. De prijs voor de aanbouw-
elementenis20euro.Beidesys-
temen kunt u aankopen bij de
demonstratieplaats van de
compostmeesters op het recy-
clagepark.Ditkanelkederdeza-
terdagvandemaandvanmaart
tot enmetoktober.

(DBS)

Gemeente biedt streekproducten aan
op onthaaldagen

Zemst heeft alle stappen doorlo-
pen om erkend te worden als
Straffe Streekgemeente. Toch
moet het gemeentebestuur zich
blijveninzettenomdetitel temo-
gen behouden. Dat kan door vol-
doende inspanningen te leveren
om streekproducten te promo-
ten. Onder meer de witte en

zwarte pensen uit Zemst en het
grondwitloof uit Weerde zullen
aangebodenwordenbij onthaal-
dagen van nieuwe inwoners.
Daarnaast wil de gemeente de
verschillende streekproducten
regelmatigvernoemenomaande
voorwaarden tevoldoen.

(RDK)

ZEMST

Heraanleg fietspad
Eppegemsesteenweg

Het gemeentebestuur gaat het
fietspad in de Eppegemsesteen-
weg tussen de grens met Eppe-
gem en het Korporaal Leon Tre-
signieplein heraanleggen. De
startvandewerkenisgeplandop
volgende week maandag 20 au-
gustus. Verwacht wordt dat zij
twee maanden zullen duren. De

rijwegwordttijdensdewerkenin
fasen gedeeltelijk afgesloten. Bij
de heraanleg van het fietspad
wordt tevens een wegversmal-
ling gecreëerd ter hoogte van
huisnummer 35.Met de heraan-
leg wil de gemeente de fietspa-
den tegelijk ook een stuk veiliger
maken. (DBS)

GRIMBERGEN

Inkrimping Potaardepark geschorst
GRIMBERGEN

DeRaad van State heeft de inkrimping van het
Potaardepark geschorst. VlaamsBelang ging in
beroep bij de Raad tegen de beslissing van
VlaamsministerMuyters (N-VA) om het ge-
plande Potaardepark aan de rand van Strom-
beek-Bevermet een volle hectare (van 2,5 naar
1,5 hectare) te verkleinen. Maar deminister had
zich gebaseerd op adviezen van het schepencol-
lege die alweer waren ingetrokken wegens be-
langenvermenging.

DIMITRI BERLANGER

Gemeenteraadslid Bart Laere-
manslegdeinhetverledenklacht
neerinditdossier,omdatdesche-
pen van Ruimtelijke Ordening
zelf een grote lap grond had lig-
gen op de Potaarde,waardoor hij
belanghadbij de inkrimpingvan
het park. Hierop werden de be-
zwaren van het schepencollege
tegendeplannenvandeVlaamse
administratie door de gouver-
neur geschorst (wegens ‘verbo-
den belang’) en vervolgens door
het college ingetrokken. «Toch
hadVlaamsministerMuyters(N-
VA)zichbijzijndefinitievebeslis-
singpreciesopdeze(ingetrokken
en dus onbestaande) adviezen
gebaseerdomhetparktereduce-
ren tot nog amper 1,5 hectare»,
legtLaeremansuit.«Omwillevan
dezemanifesteonwettigheidzijn
wijnaardeRaadvanStategetrok-

kenomdebeslissingvanMuyters
tedoenschorsenenvernietigen.»
«Naeeneerdervoorzichtigadvies
tot schorsing van de auditeur,
waarbij geen uitspraken werden
gedaan over de inkrimping van
het park en de belangenvermen-
ging, is de Raad van State zelf in
zijn arrest nog veel scherper. De
schorsing wordt zowel bevolen
opgrondvandeonzekere ligging
van het park àls op het feit dat
Muyters zich voor zijn beslissing
op doorslaggevende wijze had
gebaseerdopdeonbestaandead-

SenatorBart Laeremans aanhet terreinPotaarde. Foto Lukas

RAADVAN STATE FLUITVLAAMSE REGERINGTERUG

WE VERWACHTEN
DAT HET ARREST
UITDRAAIT OP EEN
VERNIETIGING
Kabinet
Philippe Muyters

viezen van het schepencollege.
De Raad citeert daarbij uitvoerig
uit de beslissing van de gouver-
neur inzakedebelangenvermen-
gingvandeschepen.»

Opnieuw beginnen
Deze beslissing heeft tot gevolg
dat er voorlopig geen enkele
bouwvergunningkanwordenaf-
geleverd en dat een volwaardig
park van 3 hectare opnieuwmo-
gelijkwordt.
«ErrestvoordeVlaamseregering
maar één realistische optie: de

beslissing inzake Potaarde in-
trekken en de procedure voor de
invulling van dit gebied van voor
af aan opstarten», aldus nog Lae-
remans.
Vlaamsminister van Ruimtelijke
Ordening Philippe Muyters (N-
VA) is momenteel op verlof. Op
het kabinet klinkt het dat de uit-
spraak ‘verwachtwerd’.«Wever-
wachten eveneens dat het uit-
draait op een vernietiging», luidt
het.«Hetisduidelijkwater ismis-
gelopen: er is belangenvermen-
ging geweest. Dat is nu duidelijk

maar dat wisten wij op dat mo-
ment niet. De ingetrokken colle-
gebeslissingwerdnamelijkenkel
gecommuniceerd aan minister
van Binnenlands bestuur Geert
Bourgeois. Toen wij het onder
ogen kregen was het al te laat.»
Volgens het kabinet is het nu
wachten op de vernietiging.
«Daarhoeftnietzoveeltijdtussen
te zitten. Daarna is het onze be-
doeling om samen met het ge-
meentebestuurdeinrichtingvan
het parkgebied zo snel mogelijk
weeropde rails tekrijgen.»
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Dorpsfeesten eren volksheld
Miel Puttemansmet tentoonstelling

VOSSEM

JulienParente vanhet dorpscomité vanVossemen coördinator
RenPhilips vanMiel Puttemans. Foto Lukas

HetdorpscomitévanVossem
heeftwerkgemaaktvanheteve-
nementvanhet jaar.Van16 tot
enmet19augustuskan jeopen
rondhetPastorieplein terecht
voor tal vanactiviteiten.Voor
deze35steeditievandeVossem-
sedorpsfeesten ishetvooraluit-
kijkennaardehommagevan
volksheldenex-atleetMielPut-
temansopzaterdag.

HetdorpscomitéVossembestaat
dit jaar tien jaar enstaat traditio-

neel in voor de organisatie van
het belangrijkste feest van het
jaar. De affiche voor deze 35ste
editie belooft een voltreffer te
zijn. «Zaterdag is er een grote
plechtigheid inhet tekenvanhet
ereburgerschap van Miel Putte-
mans.Hij is eengeborenengeto-
genVossemnaarenspeciaalvoor
deze35ste editie erenwezijn zil-
verenmedaille, diehij 40 jaarge-
ledenbehaalde tijdensde10.000
meter op de Olympische Spelen
van1972inMünchen», zegtvoor-

Toneelgroep brengt sfeer in demetro
Van15 totenmet22augustuszal
‘LaCompagnieduPlak’Art’ een
week langanimatieenmysterie
naardeBrusselsemetrostations
brengenmethunsketches in
Shakespeariaanse stijl.

Het is de eerste keer dat de groep
ondergrondsgaatompromotiete
maken voor het theaterfestival

‘ThéâtresNomades’,van23tot26
augustus in het Warandepark.
Driegroepenvantelkenstweeac-
teurs spelen korte sketches in
mimeindemetrostationsvanlij-
nen1en5tussenDeBrouckèreen
Stokkel/Herrmann-Debroux. De
toneelgroep doet de metro aan
buiten de spits, van 10 tot 12 uur
envan14tot16uur. ‘ThéâtresNo-

mades’ is al aan zijn zesde editie
toe. Er is toneel, muziek, dans en
circusvoorstellingen. De nadruk
van dit gratis evenement ligt op
duurzameontwikkelingenzach-
temobiliteit. V
orig jaar loktehet theaterfestival
‘Théâtres Nomades’ 23.000 toe-
schouwers.

(KHK)

BRUSSEL

DIEGEM

Diefstal uit voertuig
vastgesteld
Op de Haachtsesteenweg in Die-
gem (Machelen) werd een dief-
stal uit een voertuig vastgesteld.
Het is onduidelijk met wat de
boeven uiteindelijke aan de haal
gingen. (RDK)

Voorzitter KFC
Strombeek komt op

Christian Donneux, voorzitter
van KFC Strombeek en huisarts,
zal op de Open Vld-lijst staan bij
de komende gemeenteraadsver-
kiezingen. Donneux zal op de
voorlaatste plaats staan, voor
lijstduwer Tom Mensalt. Daar-
mee is de lijst vanOpenVld com-
pleet. DatDonneux indepolitiek
stapt isopzijnminstopmerkelijk.
ZijnclubKFCStrombeekkreegde
jongste jaren de wind van voren
dooraanhoudendeklachtenover
trainingen in het Frans. Onlangs
nogwerd club daarvoor zelfs ge-
schrapt als erkend lid van de ge-
meentelijke sportraad. (DBS)

ChristianDonneux. Foto Galicia
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zitter JulienParente.«Vanaf17.30
uur is het verzamelen aan café In
Den Congo met de familie en
vrienden van Puttemans. Hij zal
meteenopenwagen,netzoals40
jaar geleden tijdens zijn medail-
lehuldiging, onder begeleiding
van de twee plaatselijke harmo-
nieëneneenstoetnaarhetdorps-
plein geleid worden. Na de ont-
vangst door het gemeentebe-
stuur zal Puttemansdanofficieel
zijn tentoonstelling openen, die
voor de gelegenheid te bekijken
is in de gerestaureerde pastorie.
De mensen kunnen er enkele
filmpjes ontdekken, maar ook
zijn zilveren medaille, heel wat
krantenknipsels en gadgets zul-
lenvoorhet eerst tebewonderen
zijn. Natuurlijk krijgt ook ieder-
een de kans om een praatje te
slaanmetonzebekendeinwoner,
wanthij iseenmanvanhetvolk.»

Schlagerfestival
De andere uitschieter van deze
35ste Dorpsfeesten wordt het
schlagerfestival, dat voor de eer-
ste keer plaatsvindt. «Zo zijn er
zondag vanaf 19 uur optredens
van Paul Severs, Danny Fabry,
Anja Yelles en de Melando’s. De
presentatie is inhandenvantele-
visieman Rob Vanoudenhoven,
die al meer dan tien jaar in Vos-
sem woont.» Info: www.vos-
sem.be/dorpsfeesten. (KHK)

KUNSTENAAR MICHEL SNOECKVINDT EIGENWERKTERUG OPANTIEKMARKT

Gestolen beeld duikt na 17 jaar op
VILVOORDE

Zeventien jaar na de
diefstal van zijn beeld-
houwwerk ‘Verre hori-
zonten’ heeft kunste-
naarMichel Snoeck
(64) het nu zelf terug-
gevonden. Toen hij toe-
vallig een hapje ging
eten in de buurt van de
Brusselse Grote Zavel,
zag hij zijn kunstwerk
terug op de antiek-
markt. Een onderzoek
van de politiemoet nu
uitmakenwie de recht-
matige eigenaar is.

Michel Snoeck vond zijn kunstwerk terug. 17 jaar geledenwerd het gestolen
tijdens de tentoonstelling ‘Les glacières deSaint-Gilles’. Foto’s Dieter Nijs

Dit bronzen beeldwerd teruggevonden
op een antiekmarkt.

KENNY HENNENS

Toeval of niet, zeventien jaar na-
dat het beeldhouwwerk ‘Verre
horizonten’werdgestolentijdens
de tentoonstelling ‘Les glacières
deSaint-Gilles’ inSint-Gilis, ishet
eindelijk terecht. Ontwerper en
kunstenaar Michel Snoeck vond
zijn kunstwerk namelijk terug
nadat hij iets ging eten op de
Brusselse Zavel. «Toen ik aan het
rondwandelenwasopde antiek-
markt, zag ik plots mijn kunst-
werk staan», begint Snoeck zijn
verhaal.«Devrouw,eenantiquai-
re,beweerdedatheteenechtart-
deco stukwas. Ikwas vooral ver-
baasd over haar houding en ver-

telde dat ik het beeldhouwwerk
zelf hadgemaakt in1995.»
Omdat de vrouw hem niet met-
eengeloofdeenhetkunstwerkte
koop werd aangeboden voor
2.500 euro, heeft Snoeck daarop
de politie verwittigd. «In 1995
werd al eens een proces verbaal
opgesteld en dat heeft de politie
nu opnieuw gedaan», aldus
Snoeck. «Voorlopig heb ik het
beeldhouwwerk nog niet terug,
maar de vrouwmag het ook niet
meer te koop aanbieden. Mo-

menteel kan ikniets andersdoen
danwachten op het onderzoek.»
De politie moet nu op zoek gaan

naar aanwijzingen die duiden op
de rechtmatige eigenaar, ook al
heeft de vrouw het op een legale
manierverkregen.

Eigen atelier
Vilvoordenaar Snoeck is trou-
wens geen onbekende voor de
streek. Al sinds zijn twintigste is
hij bezigmet kunst. Hij heeft een
eigen atelier in de Steenstraat 74
waar hij niet alleen beeldhouw-
werken,maar ook schilderijen in
aquarel, houtskool en krijt ten-

toonstelt. Het gestolen bronzen
kunstwerk ‘Verre horizonten’
heeft alvast een speciale beteke-
nis voorhem.
«Voormij is het stukheel belang-
rijk», zegt Snoeck. «De naakte
vrouw met haar kleine glimlach
is voor mij het symbool van de
droom. Haar haren zijn ook geen
echte haren, maar rode bessen.
Dat is een element dat ik altijd in
mijn beeldhouwwerkenprobeer
te verwerken en voor mij een
soort vancreatiebetekent.»

TOEN IK OP DE
ANTIEKMARKT AAN
HET RONDWANDELEN
WAS, ZAG IK PLOTS
MIJN KUNSTWERK
STAAN
Michel Snoeck
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