
OOSTEEKLO

Nieuw geboortebos
wordt vandaag
aangeplant
Oosteeklo kreeg er in de
lente van 2010 aan de Ant-
werpse Heirweg al een bos
met 12.000 bomen bij.
Vandaag komen er nog
eens 3.800 bomen bij, goed
voor 1,5 hectare extra bos
met inlandse soorten zoals
(zomer)eik, beuk en zwarte
els. Alle handen zijn wel-
kom om die klus te klaren.
Ouders van de 271 kleine
Assenedenaartjes die de
voorbije twee jaar werden
geboren, kunnen in ieder
geval een boompje aan-
planten in het geboortebos.
Wie vandaag wil meeplan-
ten, kan tussen 15 en
17 uur terecht in de Ant-
werpse Heirweg in Oostee-
klo. Wie met de auto komt,
rijdt de Slingerij in langs
de Heide. Vergeet zeker je
spade, een paar laarzen en
uiteraard je fototoestel
niet. Na het planten trak-
teert de gemeente op een
drankje. (cte)

Telex

uwgemeente@nieuwsblad.be
40HET NIEUWS UIT UW STREEK ZATERDAG 10 MAART 2012 HET NIEUWSBLAD WEEKEND

OE

WONTERGEM ‘Met de
hulp van zeer goede aanne-
mers en de bereidwilligheid
van familie en vrienden zijn
we erin geslaagd om onze
horecazaak zo vlug als moge-
lijk terug op te bouwen en te
renoveren’, zeggen Dominik en
Katia, de geliefde zaakvoer-
ders van het populaire café-
restaurant.

Het nieuwe interieur is alvast
sfeervol ingericht en ademt de
gezelligheid van weleer uit.
Alleen op de bijna 100 jaar
oude vloer zijn nog enkele
sporen te zien van de vuur-
haard die ontstond nadat een
pyromaan, half november van
vorig jaar, een brandbom door
het vensterraam in de gelag-
zaal gooide.
‘Dat onze volledige zaak toen

niet is afgebrand, heeft te
maken met het vlugge optre-
den van de Deinse brandweer.
Ondanks het feit dat ze al
waren uitgerukt voor het blus-
sen van een brand bij mijn
collega van de Halifax, waren
ze kort na mijn oproep ter
plaatse. Wij hadden geluk dat
we hier die nacht niet sliepen.
Zeker omdat achteraf is vast-
gesteld dat nog drie andere
brandbommen klaar lagen. De
buitenconstructie bleef op die
manier gespaard. Binnen was
de ravage wel zeer groot. Alles
was zwartgeblakerd of gewoon
verschroeid. Zelfs de deuren
van onze ijskasten waren door

de hitte gesmolten. De eerste
weken hadden we het niet
gemakkelijk. We konden maar
niet begrijpen wie en waarom
zoiets doet. Toch hebben we
geen moment aan opgeven
gedacht. De horeca is namelijk
ons leven en onze broodwin-
ning.’
‘Ik ben al vanaf mijn 21 jaar
in deze sector actief ’, zegt
Katia. ‘Ook Dominik vond dat
we iets waarvoor we dag en
nacht werkten niet zomaar uit
handen konden geven. Alles
oogt nu opnieuw fris en we
staan paraat om onze klanten
te verwennen met gastronomi-
sche lekkernijen of een goed

geserveerd drankje. Zowel de
toog als de meubels van de
gelagzaal zijn volledig ver-
nieuwd. Dat is geldt ook voor
de keuken en het sanitair. Het
rustieke hebben we enigszins
behouden. Het terras buiten
kreeg ook een volledige op-
knapbeurt.’
‘We hopen alleen dat zoiets
ons niet meer zal overkomen.
We wensen dat zelf onze erg-
ste vijand niet toe. Intussen
dient de toekomst zich aan.
Het zal nog wel een aantal
jaren duren, maar ons dochter
Julie (10) vindt het best leuk
dat wij verder de zaak uitbou-
wen’, besluit Dominik.

Dominik Diddens (40)
en Katia Slock (36)
heropenen vandaag
hun vier maanden ge-
leden door brandstich-
ting geteisterde café-
restaurant Den Bek
aan de Tieltsesteen-
weg te Wontergem.

JOHN DE VLIEGER

Den Bek heropent na
verwoestende brand

’’
DOMINIK EN KATIA
uitbaters Den Bek

Ondanks rampspoed
zetten wij onze
levensdroom voort
voor onze klanten

Gerenommeerd eet- en praatcafé maakt comeback

Dochter Julie (10) samen met moeder Katia Slock en vader Dominik Diddens
bij hun na de brand fraai gerestaureerde horecazaak in Wontergem. Foto: jdv

Vrijdag was men alvast de
grote bomen in de tuin aan
het snoeien zodat de bouw-
werken niet bemoeilijkt wor-
den en de bomen niet bescha-
digd. Zaakvoerder Vincent
Vergracht ziet het opnieuw
zitten en start met volle
moed aan de heropbouw van
zijn tot ver buiten de Lei-
estreek bekende gasthof.
‘De nieuwe Halifax wordt

onderkelderd. Daarboven
komt een industriebouwcon-
structie van aannemer Vul-
steke’, zegt Vincent.

‘De buitenkant krijgt een
landelijk karakter met speci-
ale pannetjes en alles wordt
rustiek afgewerkt. De ronde
bar van vroeger en de open
haard komen terug en het
sanitair gedeelte verhuist.
We gaan terug een mooi bui-
tenterras uitbouwen naar de

Leie toe, waarvan een deel
overdekt zal zijn. Het Lord
Hamilton-gedeelte wordt
dubbel zo groot uitgebouwd
in hout. Als alles meezit dan
kunnen we hopelijk tijdens
de zomer nog aan de slag. Het

erge is dat alle herinneringen
in de vlammen zijn opgegaan.
Dat wordt nog even wennen.
Onze levensdroom, die vader
Frans in 1965 is opgestart,
zal hopelijk toch nog werke-
lijkheid worden.’ (jdv)

Heropbouw Halifax volgende week van start
ASTENE Als het weer een
beetje meezit dan is de
nieuwe Halifax nog deze
zomer een feit. Volgende
week start een aannemer
met de slopingwerken van
de restanten van het op
15 november van vorig jaar
afgebrande en bekende
Gasthof Halifax aan de
Emiel Clauslaan te Astene.

Vanaf maandag wordt alles wat refereert aan de
vroegere Halifax met de grond gelijk gemaakt. Foto: jdv

’’
VINCENT VERGRACHT
zaakvoerder

Het erge is dat alle
herinneringen in de
vlammen zijn
opgegaan

KAPRIJKE/LEMBEKE

Inspraakvergadering
rond mobiliteit
De gemeente Kaprijke wil
haar beleid inzake verkeer,
verkeersveiligheid en toe-
gankelijkheid verbreden en
verdiepen. ‘Naast de ver-
keerscommissie willen we
ook de bevolking in dit pro-
ject betrekken’, zegt schepen
van Mobiliteit Stijn Coppe-
jans (Samen). ‘Daarom orga-
niseren we aanstaande
maandag, 12 maart, een
inspraakvergadering rond
het thema. Wie interesse
heeft in verkeer, mobiliteit
en verkeersveiligheid kan er
zijn of haar mening geven.
De opmerkingen kunnen
dan meegenomen worden in
de aangepaste versie van
ons mobiliteitsplan dat later
aan de gemeenteraad zal
worden voorgelegd.’ De
inspraakvergadering vindt
plaats in het administratief
centrum van Kaprijke, Veld
1 en start om 20 uur. (emt)
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MALDEGEM

Oxfamwinkel
verhuist
De Maldegemse Oxfam-
winkel verhuist van de
Nieuwstraat naar de Noord-
straat 124. De feestelijke
opening is gepland op
7 april van 10 tot 17 uur. ‘In
onze nieuwe winkel kunnen
we onze producten nog
mooier presenteren, hebben
we meer ruimte voor proe-
verijen. Ons hernieuwde
interieur wordt met duurza-
me materialen ingericht’,
klinkt het. (mye)
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BMWPremium
Selection
Tweedehands

Echt rijplezier

Zoekt u een betrouwbare tweedehands BMW met een bepaalde motorisatie, kleur of specifieke opties? Stop met zoeken en ga langs bij een BMW Premium Selection verdeler,
zelfs als u in ons online aanbod uw keuze niet vindt. Want dankzij de contacten met ons uitgebreide netwerk, kunnen wij u ongetwijfeld verder helpen. Bovendien geniet u met
het BMW Premium Selection kwaliteitslabel van nog veel meer voordelen, zoals:

• Altijd 24 maanden garantie en bijstand • Volledige technische en optische controle • Gekende historiek • Gegarandeerd overnamebod • Steeds met originele
wisselstukken • Op maat gesneden financieringsmogelijkheden
Ontdek alle voordelen van BMW Premium Selection en het huidige aanbod op onze website of in onze showroom.

BMWPREMIUMSELECTION.DEBESTEKEUZEVOORTWEEDEHANDSWAGENS.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

BMWEfficientDynamics
Minder uitstoot. Meer rijplezier.

Verstraeten nv • Antwerpsesteenweg 81 • 9080 Lochristi • Tel. 09 345 06 88 • premium@verstraeten.net.bmw.be • www.verstraeten.bmw.be
De Schepper nv • Prins Boudewijnlaan 53 • 9100 Sint-Niklaas • Tel. 03 766 00 06 • premium@deschepper.net.bmw.be • www.deschepper.bmw.be
Romein Dendermonde • Bevrijdingslaan 199 • 9200 Dendermonde-Appels • Tel. 052 26 13 40 • premium@romein.net.bmw.be • www.romein.bmw.be
Meerschman Ninove • Elisabethlaan 201 • 9400 Ninove • Tel. 054 33 11 21 • premium@meerschmanninove.net.bmw.be • www.meerschman.bmw.be
S. De Mey & Zonen nv • Aalterbaan 216 C • 9990 Maldegem • Tel. 050 71 40 44 • premium@demey.net.bmw.be • www.demey.bmw.be

In september van vorig jaar
ging bij de Maldegemse Zus-
ter Maricolen het Europees
uitwisselingsproject ‘Een
jonge kijk op het platteland’
van start. Met fondsen uit het
LEADER-subsidieprogramma
kregen de leerlingen van het
vijfde middelbaar van de
school de kans om gedurende
één lesuur per week te wer-
ken aan allerlei manieren om
hun regio in de kijker te zet-
ten.
‘De jongeren namen daarbij
de rol over van een reclame-
bureau’, legt directeur Hans
Warniers uit.
‘Hierbij maakten ze gebruik
van de werktuigen van hun
tijdperk: telecommunicatie en

sociale media met een duide-
lijke focus naar video. In sa-
menwerking met Javi tv blik-

ten ze promotieclips in voor
hun streek die op Facebook
verschenen.’

In het Nederlandse Fries-
land deed een klas ondertus-
sen net hetzelfde en gisteren

kwamen de noorderburen
naar Maldegem afgezakt om
met hun collega’s kennis te
maken. Aan de Drongengoed-
hoeve in Ursel stond een ken-
nismakingsspel op het pro-
gramma, maar ook in het
weekend staan tal van activi-
teiten geprogrammeerd.

Bier en frieten

Zo worden vandaag het Ra-
veelmuseum en de Leiestreek
bezocht. Maar een bezoek aan
Vlaanderen zou niet compleet
zijn zonder bier en frieten.
Daarom wordt de dag afge-
rond met een stop in de fri-
tuur om dan enkele honder-
den meters verder af te zak-
ken naar café De Zytholoog
waar de leerlingen zullen
kunnen kiezen uit 1.500 Bel-
gische bieren.
Zondagmiddag wordt het
gezelschap dan uitgewuifd.
‘In de loop van derde trimes-
ter zullen onze jongeren dan
Friesland bezoeken en daar
met de regio kennismaken’,
bevestigt de directeur. (mye)

URSEL/MALDEGEM In
het kader van een Eu-
ropees uitwisselings-
project bezoeken dit
weekend een vijftien-
tal Friese jongeren on-
ze regio.

Friezen komen streek verkennen

Aan de Drongengoedhoeve maakten de Friese leerlingen
kennis met hun Maldegemse collega’s. Foto:mye

Zuster Maricolen in Europees uitwisselingsproject


