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ADINKERKE/DE PANNE Marc

Vanzeebrouck staat al sinds 1992

achter de tapkraan van De Verlo-

ren Gernoare aan het station van

Adinkerke en Den Gero(c)kten

Hoarinck in de Kasteelstraat. Die

maken intussen deel uit van het

culturele erfgoed in De Panne.

Aan fantasie en inspiratie ont-

breekt het deze huidige voorzitter

van Horeca De Panne-Adinkerke

nooit… In zijn kroegen vonden

hilarische muzikale events plaats,

hij promoot actief streekbieren,

organiseerde mee het BK Meeu-

wenschreeuwen… En hij heeft zo

zijn eigen idee over coronaveilig

betalen…

CONTACTLOOS

Momenteel runt Marc alleen nog

De Verloren Gernoare en daar

stelt hij alles in het werk om zijn

klanten coronaveilig te bedienen.

De handgel staat ter beschikking,

de sociale afstand wordt geres-

pecteerd, maar contactloos beta-

len met de kaart? Daar is Marc

ronduit tegen. “Ik vraag mijn

klanten om contant te betalen,

want dat is minstens even veilig,

of zelfs veiliger”, verzekert hij. 

ONTSMET

“Daarvoor gebruik ik een visnetje.

Dat past trouwens bij een kroeg

aan zee en inspireert mensen om

er garnalen mee te vangen… of

vlinders als ze dat liever doen.

Het is superveilig en het werkt

heel simpel: mensen gooien hun

geld erin, ik ontsmet het met een

spray en haal het eruit. Ik geef via

het visnetje het wisselgeld terug,

dat ook eerst wordt gedesinfec-

teerd. Er is nog een andere reden

waarom ik geen voorstander ben

van een digitaal betaalsysteem: ik

vind dat een inbreuk op onze pri-

vacy, je moet er extra voor betalen

aan de banken en het risico op

fraude bestaat altijd!” (MVO)

De Verloren Gernoare: veilig
contant betalen met... visnetje

Marc Vanzeebrouck verkiest contante betaling met een visnetje. (foto MVO)

DE PANNE Zaterdagnamiddag brak brand uit in een aanbouw van een woning

in de Vlaanderenlaan in het centrum van De Panne. 

De brand ontstond aan een elektrisch toestel dat in het gebouwtje stond. Er

was heel wat rook die zich in de volledige woning verspreidde. De bewoner, die

wat rook had ingeademd, werd voor een medische controle naar het ziekenhuis

in Veurne overgebracht. Het gebouw werd door de brandweer verlucht. De

twee hondjes van de bewoner konden in veiligheid worden gebracht.

Volgens het parket was de brand accidenteel en werd die veroorzaakt door een

droogkast die vuur vatte. (JT - foto JT)

Brand in aanbouw woning veroorzaakt rookschade

DE PANNE Het P-Fonds zorgt

ervoor dat iedereen kan deelne-

men aan allerlei vrijetijdsactivi-

teiten, ook gezinnen die het fi-

nancieel moeilijk hebben. Door

een aanvraag in te dienen bij een

aantal gemeentediensten kan er

tot 80 % korting worden toege-

staan. 

Wie recht heeft op een verhoogde

tegemoetkoming van het zieken-

fonds, heeft automatisch recht op

het P-Fondstarief. Wie dit recht

nog niet heeft, kan op basis van

de persoonlijke situatie een aan-

vraag doen bij de dienst Jeugd,

Sport, Cultuur, Sociale Zaken &

Senioren of het OCMW De Panne.

Elke aanvraag wordt apart en dis-

creet behandeld. Breng zeker een

kleefbriefje van het ziekenfonds

mee van elk gezinslid. De tussen-

komst bedraagt maximaal 200 eu-

ro per persoon per jaar.

Het P-Fonds zorgt voor 80% kor-

ting op activiteiten georganiseerd

door of samen met de gemeente,

zoals sportkampen, speelplein-

werking De Ravotter, SWAP-tie-

nerwerking, Techniekacademie,

Westhoek Academie (WAK), StAP-

west (Stedelijke Academie voor

Podiumkunsten Westhoek) en ac-

tiviteiten van de dienst Sociale

Zaken & Senioren. (max. 50 euro

per jaar, enkel voor rechthebben-

den van een Inkomensgarantie

Ouderen (IGO), zorgbudget of te-

gemoetkoming voor personen

met een handicap). Dit geldt ook

voor activiteiten georganiseerd

door de dienst Toerisme. Voor ac-

tiviteiten georganiseerd door er-

kende clubs van De Panne (sport,

cultuur, jeugd...) bedraagt de kor-

ting 40 %. (MVO)

P-Fonds steunt
vrijetijdsbeleving

DE PANNE Het champagneweek-

end dat de jumelagegemeenten

De Panne en Bray-Dunes elk jaar

organiseren en waarvan de op-

brengst wordt geschonken aan

een goed doel, werd dit jaar door

corona geannuleerd… Vorig jaar

kreeg de ALS Liga een mooi be-

drag van 1.200 euro, maar omdat

de liga dit jaar 25 kaarsjes uit-

blaast, wilden de organisatoren

deze verjaardag niet zomaar laten

voorbijgaan.

COLLECTOR’S ITEM

Medeorganisator Frank Cailliau:

“Om het 25-jarige bestaan van de

ALS Liga te vieren verkopen we, in

samenwerking met champagne-

huizen Gaston Cheq en Aline Ju-

venelle, onze eigen gepersonali-

seerde champagneflessen. Je kan

zowel een samenstelling kopen

alsook per fles. Je kan kiezen voor

een combinatiepakket van drie

flessen van elk huis (125 euro) of

voor een magnumfles van Gaston

Cheq (55 euro per fles). En de

capsules zijn natuurlijk echte col-

lector’s items!”

Al 25 jaar tracht de ALS Liga de

laatste levensjaren van patiënten

die aan deze dodelijke en verlam-

mende zenuw-spierziekte lijden

zo kwalitatief mogelijk te maken.

Ze verstrekken zorg op maat,

staan de patiënten en hun naas-

ten bij op psychosociaal en admi-

nistratief vlak, lenen hulpmidde-

len uit voor mobiliteit en commu-

nicatie, verdedigen hun rechten

bij de overheid, stimuleren en fi-

nancieren het wetenschappelijk

onderzoek via het fonds A Cure

for ALS. Tijdens de coronapande-

mie is de fondsenwerving volledig

stilgevallen. Elke vorm van steun

is meer dan welkom. (MVO)

Champagnesets kan je 

bestellen op www.als.be/nl/

Champagne-25-jaar-ALS-Liga

Geen champagneweekend, wel
champagneactie voor ALS Liga 

De initiatiefnemers op de stand van champagnehuis Juvenelle tijdens het vorige
champagneweekend in Bray-Dunes. (foto MVO)

DE PANNE/VEURNE Onder be-

geleiding van leraren Yves Devos

en Johnny Neyens realiseerden de

vijfdejaars van de houtafdeling

van GO! Atheneum Calmeyn nog

tijdens de zomervakantie een

knappe strandcabine. Voor de

eindwerken (geïntegreerde proe-

ven) maakten de leerlingen een

wandkast op zolder en een bad-

kamermeubel.

Directeur Ine Lievens: “De eigen

Calmeyn-hotelschool zal vanaf

september gebruik kunnen ma-

ken van een mobiel keukentje –

een ‘guéridon’ – dat helemaal

naar de zin van de leraren hotel is

gemaakt. Veel van deze realisaties

zouden onmogelijk zijn geweest

zijn indien we geen gebruik had-

den kunnen maken van de werk-

plaats en het machinepark – maar

zeker ook het vertrouwen – van

Maurice Tallieu en Nathalie Piets.

Maurice is oud-leerling van de

school, maar intussen ook zoveel

méér, wat dit soort samenwerking

mooi illustreert. In het verleden

kon onze houtafdeling al rekenen

op Interieur Tallieu, zoals voor de

meubels voor het vernieuwde

kapsalon van de afdeling haar-

zorg. “

Op de campus van de school is

weliswaar veel ruimte, maar het

machinepark blijft noodgedwon-

gen beperkt, evenals de werk-

ruimte voor de houtafdeling.

“Voor echt grotere zaken (zoals

grote kasten) is het heel fijn dat

de school een beroep kan doen

op deze samenwerking met Inte-

rieur Tallieu uit Veurne.” (MVO)

Houtafdeling Calmeyn werkt
samen met Interieur Tallieu 

V.l.n.r.: leerlingen 4de jaar Hout: Abdullah Amiri, Nathanael Palmaerts, Enrique
Mortelmans-Wenselaers, Ethan Denil en Robin Godart. (foto MVO)
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