
zij maakten
het nieuws

Koen Wauters heeft een ernstige rugkwetsuur
waarvan hij nog een hele tijd moet herstellen.
Optreden is onmogelijk, maar sommige tv-op-
namen zouden niet in het gedrang komen.
Koen zou het letsel opgelopen hebben toen hij
zich bukte om zijn schoenen te knopen. Heb-
ben die BV’s daar geen butlers voor in dienst ?

Rugkwetsuur

Verontwaardiging en opschudding in de voet-
balwereld. De reden: onthullingen van jour-
naliste Hilde Van Malderen in haar boek
‘Speelgoed’. Ze beschrijft er in bepaalde passa-
ges de versierpogingen van spelers, trainers en
co. Volgens haar is overspel in het voetbalmi-
lieu schering en inslag. Daar hebben wij geen
boek voor nodig, om dat te weten...

Schering en inslag

Onbekenden hebben het terras van The Jane,
het exclusieve restaurant van sterrenchef Ser-
gio Herman, lelijk beschadigd. Bloempotten
werden stuk gesmeten, een ruit vernield en
een kunstwerk van Wim Delvoye omverge-
duwd. Klanten moeten niets vrezen, want
iedereen kan er nog steeds ‘lèkkre gerèchjes’
eten.

Lelijk beschadigd

Brad Pitt en Angelina Jolie zijn officieel man
en vrouw. Bij de intieme ceremonie waren
hun zes kinderen nauw betrokken. “Een feest-
dag voor het hele gezin”, aldus de newlyweds.
Genieten van hun wittebroodsweken zit er
voor Brad en Angelina niet in. Het koppel
staat namelijk op de set van ‘By the Sea’, waar-
in ze... een echtpaar spelen.

Brangelina getrouwd

Erik Van Looy heeft lang moeten aandringen,
maar Gert Verhulst waagt nu toch zijn kans in
het nieuwste seizoen van ‘De Slimste Mens’.
In het verleden had Gert kritiek geuit op de
vragen die Erik zijn kandidaten voorschotelt,
maar da’s nu uitgepraat. Of Gertje zijn hondje
zal meebrengen, is nog niet bevestigd.

De Slimste Gert

“Gastronomie moet betaalbaar blijven voor
iedereen”, vindt Jeroen Meus, die de crisis te
lijf gaat door de prijzen op de menukaart van
zijn restaurant Luzin te verlagen. “Ik besef dat
ik geen Sergio Herman of Peter Goossens ben
en het ook nooit zal worden”, aldus Jeroen. En
maar goed ook! Als trotse Belg zijn wij al lang
tevreden met een pakje friet.

Verlaagde prijzen

Na een opeenstapeling van zorgen vluchtte Il-
se De Meulemeester naar de Franse Provence.
Intussen woont ze opnieuw in Vlaanderen, in
een huurappartement in Knokke-Heist. En er
wordt al meteen beweerd dat ze een relatie
heeft met een gehuwde man. Wordt ongetwij-
feld vervolgd...

Ilse is terug
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Straatpraat
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SINT-ANDRIES - De Boerenbond en de Landelijke
Gilden pakken op zondag 21 september uit met de Dag
van de Landbouw. Ook in onze regio nemen heel wat
bedrijven deel. Bart en Lies baten een glastuinbouwbedrijf
uit met 6100 m2 serres voor aardbeienteelt. Die worden
geteeld op goten. De aardbeien groeien op manshoogte,
wat zorgt voor een betere arbeidshouding tijdens het
oogsten. Er wordt ook prei geteeld, zowel in de serre als in
de openlucht. Tijdens de Dag van de Landbouw ligt de
focus op aardbeien. Er is veel aandacht voor de productie
van aardbeien, het verwarmings- en watergiftsysteem. Er
zijn verschillende rondleidingen en een infostand rond
bestuiving en biologische bestrijding. (red/foto grf)
Hogeweg 539. Welkom van 10 tot 18 uur. 
Info: www.dagvandelandbouw.be

Het bedrijf achter de
lekker aardbeien

NIEUWPOORT - De jaarlijkse zeezeil-
dag voor het goede doel vindt nu zondag 14
september plaats in de Nieuwpoortse jacht-
haven. Je kan kiezen voor een tocht op zee of
voor één op de IJzer. De zeevaart start om 11
uur aan VVW Nieuwpoort in de Watersport-
laan en de riviervaart om 10 uur in ’t Kraai-
enest langs de Brugsevaart. De Fifty One
Club Nieuwpoort-Westkust organiseert het
samen met VVW Nieuwpoort en de Eurojacht-
haven en met de steun van de schippers. De
opbrengst is voor De Sleutel en Sail4Children
die zich inzetten voor een gezondere toe-
komst voor kinderen. (GUS/foto GUS)
Info: www.zee-zeildag.be

Zeilen voor het
goede doel

DE PANNE - Tweede verblijver
Roeland Schoonbrood had de burge-
meester van De Panne Ann Vanheste via
Facebook uitgedaagd om een emmer
ijskoud water over zich heen te gieten ten
voordele van de ALS-liga. Vanheste ging
de uitdaging aan en ook Roeland Schoon-
brood zelf deed mee. De emmers waren
gesponsord door lokale handelaars en
ook het publiek deed zijn duit in het zakje.
De brandweer van De Panne stond
paraat om de vrijwilligers nat te spuiten.
De uitdaging bracht in totaal 525 euro op
voor de ALS-liga. (GUS/foto GUS)

Ice Bucket
Challenge brengt
525 euro op

VEURNE - De speel-o-theek Pimpaljoen-
tje houdt op woensdag 17 september van 10
tot 12 uur en van 14.30 tot 18 uur opendeur
in zijn lokaal in de feestzaal van de vrije
basisschool Nieuwstad in de Brugsesteen-
weg 68b. “We hebben een aanbod speel-
goed voor kinderen tot twaalf jaar en ook
aangepast speelgoed voor kinderen met een
beperking”, zegt Mieke Quaghebeur. “Het
speelgoed is volgens ontwikkelingsdomei-
nen ingedeeld in categorieën. De speel-o-
theek is elke eerste en derde woensdag
open van 15 tot 18 uur en wordt gerund door
vrijwilligers.” (GUS/foto GUS)
Info: 058 51 57 97. 

Pimpaljoentje zet
deuren open


