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Brandweer Westhoek steunt ALS Liga
VEURNE
Brandweer Westhoek organiseerde in september de benefietbarbecue ‘Fire for Jan’. 
Zo steunden ze hun collega Jan Bouttry, die aan de spierziekte ALS lijdt. Er werd 
13.421 euro opgehaald, hiermee werd onder meer voor Jan revalidatiemateriaal 
gekocht. Het grootste deel werd tijdens Music for Life aan de ALS Liga geschonken. 
De brandweer overhandigde er een cheque van 10.000 euro.  (smk)

1.140 wandelaars voor eindejaarsnocturne
LO
De feestcommissie van Lo organiseerde vrijdagavond weer een 
eindejaarsnocturne, een met fakkels verlichte avondwandeling van zowat zeven  
kilometer door de velden en het centrum van Lo. Onderweg waren er culinaire 
tussenstops. Het begon bij de start met een Picon als aperitief. Daarna kregen de 
wandelaars nog soep, vol-au-vent, frieten en taart met koffie.   (kvc)

KVC

Kerstmarkt in de sfeer van Charles Dickens 
DE PANNE
Veel mensen houden van de typische Victoriaanse kerstsfeer, genre Charles 
Dickens. Dat hadden ze in De Panne goed begrepen. Tussen de kramen op de 
kerstmarkt dook geregeld deze man met buishoed op. Hij begeleidde zichzelf op 
accordeon, terwijl hij Engelse liedjes ten beste gaf. De man had succes bij oud 
en jong.  (mma)
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Kinderen genieten met volle teugen van musicalstage
KORTEMARK
Tijdens de eerste week van de kerstvakantie werd in CC De Beuk een 
musicalstage georganiseerd voor kinderen tussen zeven en vijftien jaar. 
Tweeëndertig kinderen kwamen er de kneepjes van het vak leren. Zondag 
brachten ze in CC De Beuk een musical voor hun ouders en familie.   (bfr)

BFR

De Wasserette is weer open
OOSTENDE
Op de wijk Nieuwe Stad werd de vernieuwde Wasserette geopend. 
Vormingsorganisatie Arktos bereikt vanuit het voormalige wassalon de 
jongeren van de wijk. Er was een briefschrijfactie ten voordele van Amnesty 
International. Na de show van de kinderen in De Blomme openden de jongeren 
de vernieuwde Wasserette.  (efo)

EFO

Kerstfeest voor ouderen en alleenstaanden
GISTEL
In zaal Zomerloos vond het jaarlijkse kerstfeest plaats voor ouderen of 
alleenstaanden. 150 aanwezigen genoten van een kerstdiner. “Dankzij de grote 
inzet van een 25-tal vrijwilligers was dit kerstfeest opnieuw een groot succes”, 
zegt schepen van Welzijn Annie Cool (CD&V).  (dji)
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