
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Kust 13/02/2015, bladzijden 40 & 41
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Kust
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Kust 13/02/2015, bladzijden 40 & 41
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Kust

I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

(KU52/1)

VRIJDAG 13 FEBRUARI 2015 I 40I NIEUWPOORT

DEZUTTER bvba
BEGRAFENISSEN EN CREMATIES
FUNERARIUM (privé-mortuarium)

Rouwkransen en grafversiering
Alle formaliteiten 

worden door ons verricht
Dag en nacht tot uw dienst
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In zijn welkomstwoord onder-
streepte burgemeester Crabbe
(CD&V) de uitstekende reputatie
van de vele Nieuwpoortse vishan-
dels en visrestaurants. Hij loofde
de Nieuwpoortse Vistrap die de os-
car van de kleine zelfstandige on-
dernemer won. “De jury had niets
dan lovende woorden voor deze
ondernemer die met zijn vijf top-
medewerkers een topteam vormt.
Het verkopen van kwaliteitspro-
ducten, een klantvriendelijk ont-

haal en een goede service staan
hoog in het vaandel van de Nieuw-
poortse Vistrap geschreven,” zei de
burgemeester. Tot 2011 was de
Nieuwpoortse Vistrap een bloei-
ende vis- en mosselhandel die al-
leen aan restaurants leverde. In
2012 besloot Moetwil ook voor het
grote publiek de poort te openen.

ONDERSCHEIDEND
Voorzitter Paul Peeters van het or-
ganiserend comité had het over de

steile opgang van zijn vereniging
die in 7 jaar tijd “een gigantisch
platform creëerde waarin de klei-
ne hardwerkende zelfstandige

zich van de grote winkelketens in
zijn omgeving kan onderschei-
den”. Peeters beklemtoonde dat
bij de toekenning van de onder-

scheiding niet het mooiste uitstal-
raam telt. Centraal staat de ma-
nier waarop de klantvriendelijk-
heid en de gastvrijheid wordt toe-
gepast. Voorts herinnerde hij er
iedereen aan dat de Nieuwpoortse
Vistrap al voor de derde maal deel-
nam en nooit buiten de ereplaat-
sen viel. Zaakvoerder Moetwil er-
kende dat hij nooit had durven
denken dat hij dit jaar de winnaar
zou worden. “Dit schitterende re-
sultaat heb ik behaald dankzij de
dagelijkse inzet van mij en mijn
medewerkers die samen zorgen
voor een onbetaalbare mond-tot-
mondreclame,” oordeelde hij.
Moetwil deelde nog mee dat hij
op 5 maart zijn intrek neemt in
zijn spiksplinternieuwe visatelier
op het bedrijventerrein in Sint-Jo-
ris. (DCR) 

Nieuwpoortse Vistrap verkozen 
tot klantvriendelijkste onderneming
NIEUWPOORT q Uit handen van voorzitter Paul
Peeters en burgemeester Roland Crabbe ontving Ser-
ge Moetwil van de Nieuwpoortse Vistrap de Onder-
scheiding van Klantvriendelijkste detailhandel 2014.
Aan de voorselectie namen 321 handelszaken uit de
horeca- en detailhandel deel.

Serge Moetwil van de ‘Nieuwpoortse vistrap’ ontvangt de titel van retail-
ambassadeur. (Foto IV)

Matthias Priem kondigde ook aan binnenkort aan de slag te gaan als
medewerker van Europees parlementslid en ondervoorzitter van de
N-VA Sander Loones uit Oostduinkerke. In zijn gelegenheidstoespraak
had Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator Wilfried Van-
daele uit De Haan het uitgebreid over de politieke actualiteit en de rol
van N-VA. Ook de inspanningen van de Vlaamse regering op toeristisch
gebied en energie-eilanden aan de Vlaamse kust kwamen aan bod. Op
de foto vlnr. Wim Aernoudt (provincieraadslid), Rita Gantois (federaal
kamerlid), Sabine Slembrouck (gemeenteraadslid), Els De Ceuninck
(gemeenteraadslid), Johan Roelens (bestuurslid), Wouter Vanlouwe
(provincieraadslid), Christian Boute (OCMW-raadslid), Benedikt Swen-
nen (bestuurslid), Harry Janssen (bestuurslid), Gaëtan Billiau (be-
stuurslid), Matthias Priem (gemeenteraadslid), Wilfried Vandaele
(Vlaams parlementslid), Danielle Godderis-T’Jonck (Vlaams parle-
mentslid), Bjorn Cools (arrondissementeel voorzitter) 

Nieuwjaarsontmoeting N-VA Nieuwpoort
NIEUWPOORT q N-VA Nieuwpoort kwam samen in
het Cultuurhuis voor de nieuwjaarsreceptie. N-VA-
afdelingsvoorzitter en gemeenteraadslid Matthias
Priem blikte terug op het succesvolle verkiezingsjaar
en keek vooruit naar de uitdagingen op lokaal vlak.

(Foto EDK)

Flemish Food Bash wordt een
nooit eerder gezien event op maat
van iedereen die ook maar iets te
maken of interesse heeft in ko-
ken, drinken en het culinaire.
Vincent Florizoone : “Food Bash
nr 2 -eerder was er eentje in Ant-
werpen- zal heel groot zijn. In
Antwerpen waren er slechts 5
chefs, In Oostduinkerke op het
strand zullen er dat 40 zijn. 20 van
de chefs komen uit ons land en 20

van over de hele wereld waaron-
der Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en
Londen. Het is de bedoeling dat
iedereen kennis maakt met ieder-
een en vooral ook dat er kan wor-
den geproefd. Er worden soms
dure conventies georganiseerd
met demo’s maar proeven is nog
altijd het belangrijkste.”
Zijn organisatie is niet niks. “We
moeten 5.000 mensen kunnen
trekken en we hebben een capaci-

teit van 7.000. Er zijn naast de 40
chefs, 8 patissiers, 20 barmannen,
4 bakkers, 4 slagers, 3 kaasspecia-
listen en daarnaast zijn er nog 6
tattooartiesten en 10 dj’s, want het
is een event met alles erop en er-
aan. Er zullen ook 30 biersoorten
kunnen worden gedronken, waar-
onder een speciale pils speciaal
voor het event van de Struise
Brouwers uit West-Vleteren. Om-
dat België nu eenmaal het land
van het bier is, zal ook enkel bier
kunnen worden gedronken, dus
geen wijnen of champagne” ver-
telt Florizoone. De toegangsprijs
zal met 30 euro betaalbaar blijven
voor iedereen en iedere bezoeker
zal ook een speciale krant ontvan-
gen met alle recepten erin ver-
meld. (DCR)

‘Flemish food bash’ op 5 juli
NIEUWPOORT/OOSTDUINKERKE q Onder impuls
van Vincent Florizoone van restaurant Grand Cabaret
in Nieuwpoort wordt op 5 juli op het strand van
Oostduinkerke een Flemish Food Bash georganiseerd.
Een culinair event waar De Struise Brouwers een spe-
ciaal bier voor zullen brouwen.

Vincent Florizoone (Foto IV)

NIEUWPOORT G De Deurnse
IJsberen verblijven in Nieuw-
poort-Bad van 27 februari 1
maart. Op zaterdag- èn zon-
dagmiddag gaan zij na een
muzikale opwarming op de
dijk voor Barkentijn, het kille
zeewater in. 

Deurnse
ijsberen
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MEDEWERKERS
Paul Bruneel, Veldstraat 33, Middelkerke, 0496 36 90 74, paul.bru-
neel@skynet.be; Ludo Coulier, Bassevillestraat 7, Lombardsijde, 058 23 78
78, 0497 41 68 24, lcoulier@telenet.be; Heidi Depoover, Stationsstraat 283,
Eernegem, 0495 52 00 07 , heididepoover@hotmail.com; Georges Keters,
Bassevillestraat 101, Westende, 058 23 68 79, 0495 22 68 79, georges.ke-
ters@skynet.be

WEEKDIENST

DOKTER
Bij afwezigheid van de huisarts en in dringende gevallen: 059 30 04 37. 

APOTHEKER
www.geowacht.be , na 22 uur: 0903 922 48 (1,5 euro per minuut).

CONTACT

Schepen van Ontwikkelingssa-
menwerking Francine Ampe-Du-
ron stak het niet onder stoelen of
banken en roemde de inzet van de
projectleiders en hun onbaatzuch-
tige medewerkers: “Ze zorgden er
in het voorbij jaar voor dat hun
projecten nog meer respect af-
dwongen, te danken aan de vele
acties die ze telkenmale op het
getouw zetten. Vooral de manier
waarop de verenigingen mekaar
steunen en helpen waar nodig is
hartverwarmend. Vandaar de goe-
de verstandhouding en prima
sfeer binnen het geheel. Eén voor
allen en allen voor één is binnen
het Noord-Zuidcomité dan ook
geen ijdel begrip”

ZEVEN PROJECTEN
Voorzitter Christine Verbeeke

verwelkomde meteen twee nieu-
we projecten: “Marc Buts en Gre-
ta Van De Kelen stellen zich borg
voor de start van Inti Sisa, een
project in Ecuador en Tijl Vande-
nabeele schuift STAR naar voor,
een groep enthousiaste jongelui
die financiële middelen inzame-
len voor plankindjes van de NGO
Plan International. Dat maakt het
geheel vandaag op zeven projec-
ten. Gerard Soete voor Cross to

Romania (Roemenië), Ann
Goudsmedt en O’Su voor
Akwaaba (Ghana), Jeanine Le-
blanc en Emmanuel Collyn voor
Belgisaan (Thailand), Johan Ae-
saert en Lucrèce Sonneville voor
Ambarawa (Indonesië) en Helena
Clybouw met Hart voor Gambia
zijn intussen vaste waarden. Ook
dit jaar staan solidariteitsmaaltij-
den, benefieten, optredens, diver-
se workshops op de agenda. Het

wordt beslist een druk jaar. Van-
uit de Noord-Zuiddienst mogen
ze zeker rekenen op heel wat
steun.”

KLASSIEKERS
Het nieuwe jaar is alvast opnieuw
sterk gekleurd met de bekende
klassiekers. Secretaris en duivel-
doet-al Erica Blomme kijkt er al
naar uit: “Wereldcafé, aperitief-
concert in Leffinge, Couleur aan

Zee en onder andere de 11.11.11-
Actie staan alvast in de kijker.
Daarnaast staat in het najaar op-
nieuw Een andere Modeshow op
de agenda, zonder daarbij onze
traditionele vormingsuitstap te
vergeten. Intussen blijft de Fair-
trade-trekkersgroep verder wer-
ken aan het thema Fairtrade met
acties in de week van de Fairtrade,
Fairtrade@school, Fairtra-
de@work, standjes op het Land-
bouwweekend en de Boeren-
markt. Het Noord-Zuidcomité
vindt het heel belangrijk dat de
eerlijke handel in de aandacht
blijft. Er is een duidelijke link met
de boeren in het Zuiden en onze
lokale landbouwers.”

CULINAIR GHANA
Alvorens zich toe te spitsen op de
eerste grote afspraak met Wereld-
café – met reisverhalen doorheen
Tanzania en Kenia, aangevuld
met culinaire lekkernijen uit Afri-
ka – in de foyer van het cc De
Branding op zaterdag 28 maart,
lichtten Ann Goudsmedt en O’Su
al een tipje van de sluier en scho-
ven een oerdegelijk Ghanees buf-
fet naar voor. De kosi (zwartoog-
bonenbeignets), talalé (bananen-
pannenkoekjes met Tom Brown),
joyrice (liefdesrijst), daal (linzen,
kokosmelk, maanbroodje en
look), kippenboutjes (in crumble
van gember, pinda en Ghanese
kruiden) en de onvergelijkbare
O’Su saus lieten zich smaken.

(Georges Keters)

Noord-Zuidcomité op naar
een zeer druk 2015
NIEUWE PROJECTEN INTI SISA EN STAR ZORGEN VOOR JONG BLOED

MIDDELKERKE qMet
het oog op de planning
voor het pas gestarte jaar
blies het Noord-Zuidco-
mité verzameling, samen
met de Noord-Zuiddienst
en de 4de Pijlerprojecten.
Met Inti Sisa en STAR
werden twee nieuwe pro-
jecten voorgesteld het
Noord-Zuidcomité dat
het heel belangrijk vindt
dat de eerlijke handel in
de aandacht blijft.

Noord-ZuidComité 2015: Zittend vlnr: Noëlla Simoen, Nancy Dumarey, secretaris Erica Blomme, voorzitter Christi-
ne Verbeeke, schepen Francine Ampe-Duron, John Adusei-Owusu (O’Su) en Ann Goudsmedt. Tweede rij: Gerard
Soete, Patrick Michielsseune, Marc Buts, Greta Van Der Kelen, Lucréce Sonneville, Michel Luyssen, Martine Ros-
seel, Klodien Loncke, Annick Keters en Helena Clybouw. Bovenste rij: Christine Goes, Nadine Dobbelaere, Paul
Boussy, Johan Aesaert en Johan Ampe. Ontbreken op de foto: Tijl Vandenabeele (nieuw project STAR) en Emma-
nuel Colyn, Jeanine Leblanc (Belgisaan). (Foto GKM)

Zaterdag 7 februari werd een van de hoogtepunten uit de lokale geschiedenis van vrije basisschool Sint-
Jozef die precies 125 jaar bestaat. Verschillende ouders, leerlingen en leerkrachten zetten hun beste been-
tje voor om er een mooi jubileumfeest van te maken. De oudervereniging en de school hadden het pro-
gramma puik voorbereid met voor elk wat wils. Alle leerkrachten en aanwezige kinderen waren in retro
kledij uitgedost. Op de foto v.l.n.r. Jo Broucke (schoolbestuurslid), schepen Francine Ampe-Duron, burge-
meester Janna Rommel-Opstaele, schepen Bart Vandekerkhove, Frederik Spaey (oudervereniging), Hugo
Germonpré (directeur), Dirk Gilliaert (schoolbestuurslid), Ides Huyghe (secretaris schoolbestuur), Johan Ampe
(schoolbestuurslid) en Winnol Housaer (secretaris oudervereniging) bij het aansnijden van de verjaardags-
taart. (GF)

MIDDELKERKE

Vrije basisschool Sint-Jozef viert 125 jaar
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