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• «Debby & Nancy» 
zoeken figuranten 
met jaren 70-kapsel
Peter Van den Begin en Stany
Crets, aka Debby en Nancy, zoe-
ken figuranten voor een nieu-
we tv-reeks: Oud België. Het
feuilleton gaat over het Ant-
werps varietétheater tijdens de
late jaren ‘70. Het castingbu-
reau zoekt daarom figuranten
tussen de 25 en 85 jaar, met
lang haar. «Het haar is zéér be-
langrijk: minimum tot in de
nek en over de oren; Geen mo-
derne coupes en opgeschoren
kapsel. Wie toch wil figureren:
laat je haar dan maar groeien.»
De opnames voor Oud België
zijn gepland tussen 2 juni en 10
september. Wie wil deelne-
men, mag contact opnemen
met dafne@castingstudio.com,
met vermelding Oud België.
Vergeet niet je gegevens, zoals
geboortedatum, telefoonnum-
mer en foto te mailen.  (VDAA)

• Broer Victor Hoxha
neergeschoten in 
nachtclub
De spanningen in het Albanese
misdaadmilieu lopen opnieuw
hoog op. Bij de schietpartij in
club Amnesia, vorige zondag, is
niemand minder dan Ashprim
Hoxha, de broer van de verban-
nen portierskoning Viktor Hox-
ha gewond geraakt. Hoxha
werd tijdens de schermutselin-
gen in de stripteasebar een ko-
gel in de schouder. Hij belandde
in het ziekenhuis, maar aange-
zien de verwondingen meevie-
len, is hij alweer thuis. Ashprim
Hoxha is net als zijn broer 
Viktor gekend bij het gerecht
wegens mensenhandel en 
afpersing. (VDAA)

• Jaar cel voor schuldig 
verzuim 
Diego R. (36) is veroordeeld tot
één jaar cel en 5.500 euro boete.
De rechtbank beval zijn onmid-
dellijke aanhouding. 
Slachtoffer Jamal Bouhajra (34)
werd op 15 februari 2007 dood
teruggevonden in R.'s flat aan
de Sint-Bernardsesteenweg.
Volgens de wetsdokter stierf hij
aan een mix van heroïne, cocaï-
ne, methadon, medicatie en al-
cohol. Diego R. had verklaard
dat Bouhajra op 14 februari bij
hem aan de deur stond en hij
wilde bij hem drugs gebruiken.
Daarna dronk hij pintjes en viel
hij in slaap op de zetel. Daar
vond bewoner Diego R.hem de
volgende ochtend en belde hij
de hulpdiensten. De rechtbank
veroordeelde R. omdat hij wist
dat Bouhajra de drugs in zijn
flat zou gebruiken. (KAV)

Malle
• Ecover bezorgt 15.000
Ethiopiërs zuiver water
Ecover, bekend voor zijn ecolo-
gische was- en schoonmaak-
middelen, steunt een duur-
zaam waterproject in Ethiopië.
Het sloot een partnerschap af
met de internationale organi-
satie WaterAid. Het project zal
15.000 mensen uit elf dorpen in
de regio Hintalo-Wajerat zuiver
water én sanitair bezorgen. De
streek ligt 730 kilometer ten
noorden van de hoofdstad Ad-
dis Abeba.Het project voorziet
de aanleg van waterputten, de
installatie van handpompen en
systemen om regenwater te re-
cupereren. Tweeduizend huis-
houdens krijgen hygiënische
huishoudtraining. (PhT)

Zandhoven
• Wegen krijgen 
onderhoudsbeurt
De gemeente Zandhoven gaat
na het bouwverlof aan negen-
tien asfaltwegen onderhouds-
werken laten uitvoeren. 
In totaal wordt er voor deze
werken een bedrag voorzien
van 450.000 euro.
In zes straten wordt de oude
volledig of gedeeltelijk asfalt-
laag opgebroken, vermalen en
opnieuw gebruikt als funde-
ring. Deze werkwijze zal onder
andere toegepast worden in de
Molenlaan, de Zandbeekstraat,
de Grasbaan en de Herdersweg.
In de Lindendreef, de Elzen-
dreef en de Kerkstraat komt er
een nieuwe overlaging van de
rijbaan. In Pulderbos wordt een
nieuwe toegangsweg aange-
legd naar de gemeentezaal. 
Tot slot worden in acht straten
plaatselijke herstellingen uit-
gevoerd. De grootste werken
zijn voorzien in Hooidonck en
de Boshuisweg. (FSL)

«Onze gemeente heeft troeven zat»
De provincie Antwer-
pen scoorde begin deze
maand erg slecht in
een imago-onderzoek
bij achthonderd Vla-
mingen. Misschien kan
Kasterlee het tij doen
keren, als de gemeente
straks wordt verkozen
tot ‘Mooiste dorp van
Vlaanderen’. Kasterlee
rekent daarom nog tot
12 uur vanmiddag op
de stem van elke pro-
vinciebewoner. Wij
zetten alvast een aan-
tal troeven van pom-
poenendorp Kasterlee
op een rijtje.

TEKSTEN: JEF VAN NOOTEN -
FOTO’S: TON WIGGENRAAD

Wordt de Markt van Kasterlee
donderdagavond om 17 uur het
decor van een groot dorpsfeest?
Dat weten we morgenvroeg
want nog tot 12 uur vanmiddag
kan er gestemd worden op de fi-
nalisten van ‘Het mooiste dorp
van Vlaanderen’. Kasterlee
neemt het in die finale op tegen
Oud-Rekem (Limburg), Onze-
Lieve-Vrouw-Lombeek
(Vlaams-Brabant), Deurle (Oost-
Vlaanderen) en De Haan (West-
Vlaanderen), één gemeente uit

elke provincie. Om de andere
provincies de loef af te steken,
rekent het pompoenendorp op
de steun van alle Antwerpe-
naars. 

Bruisend
Voor de pompoenpapeters zelf
—zoals de inwoners van Kaster-
lee sinds jaar en dag genoemd
worden— bestaat er geen twijfel
dat hun dorp het mooiste van
Vlaanderen is en nog lang zal
blijven. De Kleine Nete, de Kem-
pense Heuvelrug en het Kabou-
terbos zijn maar enkele van de

toeristische attracties.
De schoonheid van Kasterlee zit
volgens de pompoenpapeters
ook in het bruisende vereni-
gingsleven én in de meer dan
honderd horecazaken die het

VANDAAG LAATSTE KANS OM DORP TOT MOOISTE VAN VLAANDEREN TE KIEZEN

dorp rijk is. Voor wie het liever
wat rustiger houdt, zijn er de tal-
rijke lieflijke kapelletjes en de
idyllische wind- en watermo-
lens. Het Heemerf brengt je hon-
derd jaar terug in de tijd en geeft
een beeld van hoe het leven er in
het begin van de 20ste eeuw uit-
zag. «Wie ooit in Kasterlee is ge-
weest, herinnert zich het dorp
voor de rest van zijn leven», ver-
woordde burgemeester Ward
Kennes het enkele weken gele-
den. «Als al die mensen die fijne
herinneringen hebben aan ons
dorp, ook op Kasterlee stemmen,
dan winnen we deze verkiezing

met ruime voorsprong.»

Stemmen
Wie vindt dat Kasterlee de titel
‘Het mooiste dorp van Vlaande-
ren’ verdient, kan nog tot woens-
dag 12 uur zijn stem uitbrengen.
Dat kan via www.hetmooiste-
dorp.be. De pompoenpapeters
benadrukken wel dat wie stemt
via de site even later een mail
krijgt. Pas wanneer je een beves-
tiging aanklikt in die mail, is de
stem geldig. Stemmen via gsm
kan door ‘mooiste 3’ te sms’sen
naar 3238. 

Het Kabouterbos is een van de bekendste plekjes van Kasterlee. Foto Wiggenraad

«WIE ONS DORP
GEZIEN HEEFT,
VERGEET HET
NOOIT MEER»
Burgemeester Ward
Kennes

«Meer dan honderd horecazaken»
Kasterlee telt meer dan honderd hore-
cazaken. Voor Jan Van Eyck (foto), ei-
genaar van feestzalencomplex Den
Eyck, is het uitgebreide horeca-aanbod
in Kasterlee uniek in Vlaanderen.

«Veel mensen zeggen dat ze naar Kas-
terlee komen om te wandelen», aldus
Jan Van Eyck. «Maar eigenlijk komen ze
vooral naar ons dorp om nadien een
pannenkoek te eten of een trappist te
drinken in een van de meer dan honderd
horecazaken. De horeca heeft zich hier
heel goed ontwikkeld. Het aanbod is ook
erg gevarieerd: van charmehotels tot
campings en van kleine eethuizen tot
toprestaurants. Ze hebben allemaal
evenveel succes.»
De rijkdom aan natuur is een andere be-
langrijke troef. «Kasterlee is gevrijwaard
gebleven van zware industrie. Met onze
centrale ligging tussen Geel, Turnhout,
Mol en Kasterlee is de natuur hier eigen-

lijk de voor- of achtertuin van die steden.
We hebben ook prachtige historische
gebouwen, zoals afspanning De Valk op
de Markt, van omstreeks 1700, de eeu-
wenoude watermolen van Brustele en
de 16de-eeuwse Sint-Willibrorduskerk.
Hopelijk blijft men waken over het groe-
ne karakter van Kasterlee.» (JVN)

«Ons sterk punt? 
Wij hebben hier alles»

Volgens Karel
Bogaerts (foto),
voorzitter van
de plaatselijke
toeristische
dienst, is Kas-
terlee dé toe-
ristische trek-
pleister bij uit-
stek in de re-
gio.

«Wij hebben zowat al-
les», zegt Karel Bogaerts.
«Anders zouden de toe-
risten niet met zovelen
naar Kasterlee komen.
Onder meer de afvaart
van de Kleine Nete met
de kajak is zeer in trek.»
Niet alleen het Kabouter-
bos, pretpark Bobbejaan-
land en de pompoenen
trekken toeristen aan.
Volgens Bogaerts dankt
Kasterlee zijn toeristi-
sche imago voor een

groot stuk aan
de natuur.
«Het maakt
niet uit waar
je je bevindt
in Kasterlee:
vanop elke
plaats sta je in
minder dan
tien minuten

stappen in het midden
van een bos. Toch heeft
Kasterlee ook een actief
dorpscentrum. En wie
een beetje nostalgie wil,
kan terecht in het Heem-
erf. Als we winnen, heb-
ben we de titel zeker niet
gestolen. Als de toeristen
blijven terugkomen, wil
dat zeggen je een mooi
dorp bent. En als toeris-
ten het hier naar hun zin
hebben, zal het voor de
bewoners zelf ook wel
goed leven zijn in Kaster-
lee.» (JVN)

«Pompoenen van 500 kilo
dankzij zandgrond»

«Jazz in Houtum lokt muziekfans
uit heel Vlaanderen»

«Kabouterbos is het ideale kinderbos»
Als voorzitter van de heemkundige
kring van Kasterlee, kent Herman Van
Gorp  (foto) de troeven van het pompoe-
nendorp als geen ander: het Kabouter-
bos en het Heemerf.

«Met het Heemerf ‘De Waaiberg’ heb-
ben we een uniek plaatsje in het cen-
trum Kasterlee», zegt Van Gorp. «Samen
met de Keeses Molen scheppen we er
een beeld van hoe het leven er honderd
jaar geleden uitzag.  Het is ook een le-
vendig Heemerf: tijdens de openings-
uren wordt er brood gebakken, beeldt
men ambachten uit en wordt er muziek
gespeeld. Het is eigenlijk Bokrijk in het
klein.»
Enkele tientallen meters verderop ra-
votten wekelijks honderden kinderen in
het Kabouterbos. «Het Kabouterbos is
het prototype van hoe een kinderbos
moet zijn», vertelt Van Gorp. «Het is heel
sober, maar kinderen kunnen zich uitle-

ven in hun fantasie. De zwevende wor-
tels van de bomen bieden de kinderen
evenveel plezier als een pretpark.»
Voorts zijn volgens Van Gorp ook de Ne-
tevallei en de Kempense Heuvelrug een
toeristische meerwaarde, net als de
wind- en watermolens. Een van de
mooiste plekjes is Houtum» (JVN)

Wie Kasterlee
zegt, denkt
aan pompoe-
nen. De bij-
naam van Kas-
terlee is ‘pom-
poenendorp’,
de inwoners
worden ‘pom-
poenpapeters’
genoemd. 

‘In Kasterlee
eten ze pom-
poenpap, d’anderen
(vr)eten bonen.’ Die
spreuk ontstond na een
mislukte aardappe-
loogst.  «Rond 1800 wer-
den hier al pompoenen
gekweekt», vertelt Paul
Boonen (foto), die al drie
keer de zwaarste pom-
poen afleverde op een
Europees kampioen-
schap. «Onze zandgrond
is daar zeer geschikt voor.

Sinds het be-
gin van de ja-
ren 90 probe-
ren we zo
groot mogelij-
ke pompoe-
nen te kwe-
ken. In het be-
gin waren dat
exemplaren
van 30 à 40
kilo. Nu zijn de
zwaarste al
meer dan 500

kilo.» Een pompoenen-
genootschap kon dan
ook niet uitblijven. «Vijf
jaar geleden hebben we
die vereniging opgericht.
De reden? Onze pom-
poenen werden te zwaar
om alleen op te tillen. We
tellen nu veertig leden en
proberen overal de pom-
poen te promoten: zowel
grote, kleine als sierpom-
poenen.»  (JVN)

Op muzikaal
vlak staat Kas-
terlee stevig in
zijn schoenen.
Muzieklief-
hebbers uit
heel Vlaande-
ren komen
elke maand
naar Jazzclub
Houtumstreet.

«Jazzclub Houtumstreet
is uitgegroeid tot een 
van de belangrijkste jazz-
clubs in Vlaanderen»,
vertelt Ria Houben (foto).
«Mensen uit heel Vlaan-
deren komen elke eerste
maandag van de maand
naar jazzconcerten luis-
teren in Klaveren Drie.
Eénmaal per jaar organi-
seren we Jazz in Houtum.
Op verschillende plaat-
sen vinden dan de hele
avond concerten plaats in

een schitte-
rende omge-
ving.»
Dat ook inwo-
ners van ande-
re provincies
de schoonheid
van Kasterlee
kunnen waar-
deren, bleek

vorige zondag. Ria Hou-
ben kreeg haar schoon-
familie uit Limburg op
bezoek. «We zijn met de
hele familie gaan wande-
len in Kasterlee. Iedereen
was onder de indruk van
het vele groen. De kinde-
ren hebben zich kunnen
uitleven in het Kabouter-
bos en de hele familie
heeft met plezier op Kas-
terlee gestemd. Boven-
dien is er elk weekend
wel iets te doen in Kaster-
lee. Er zijn hier tal van ac-
tiviteiten.» (JVN)
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familieberichten

Alle rouwberichten dienen ten laatste 
om 16 uur in ons bezit te zijn 

voor publicatie de dag nadien.
Voor bijkomende inlichtingen kan 

u terecht op het gratis
telefoonnummer 0800/131.31.

Faxen kan op 
het gratis nummer 0800/134.34.

E-mail: familieberichten@persgroep.be

ZOEKERTJE? 0800/131 31

ZOEKERTJE?
Bel gratis 0800/131 31

of fax 0800/134 34

OOSTENDE/MARIAKERKE Zin in een
leuk verblijf aan zee? Gezellig en modern
app., vlakbij Kinkhoorn. Geschikt voor 6
pers. 2 slpks. 2 de verd. (lift) Uniek zicht
Duinenkerk en natuur. Op 80 m van
strand. Open kkn. Alle comf.; vaatwas,
kabel TV, DVD, microgolf, wasm, fiets-
gar, zuidterr. Geen rokers. Rechtstreeks
van eig. Nog vrij in juni en van 27/6 tm
25/7 en van 1/8 tm 15/8. WE en mid-
week: va 160 euro. week: va. 260 euro.
Nu 10% op reservaties tm augustus.
Info & foto’s op www.flatkarin-didier.tk
TEL 03/844 80 04 - 0475/27 49 95

BLANKENBERGE T.h. Appartement en
studio, 20m van zee, 2 à 4 personen,
van eigenaar. Weekend, week, 14 dagen.
TEL 050/42.51.84 - 0475/72.90.30

MIDDELKERKE + NIEUWP. Zeedijk
T.h. Gezellige studio of app. Onmidd.
vrij. Per dag of jaarbasis vanaf sept.
www.zeestrand.be TEL 09/367.75.81

DE HAAN-BREDENE t.k. nieuw luxe
duplex dakapp., 2 gr. slpks. Liv. 7m.
breed, 90% afgewerkt v.  149.000
TEL 059/70.30.39

FRANKRIJK
Carcassonne in 

prachtig domein
Studio's, app., woningen
v.a. € 40.000 tot € 500.000

Prachtige omg. Tel
folder/bez

0474/289 071 
of 0475/863 188

STAD OOSTENDE
PROJECT ONDERGRONDSE

AUTOBERGPLAATSEN
LIJNBAANSTRAAT

OPROEP TOT DE BELANG-
STELLENDEN

De Stad Oostende doet een op-
roep tot de belangstellenden uit
de privé-sector om een voorstel
in te dienen voor de aankoop
van het grondvlak van de onder-
grond van de Lijnbaanstraat in
Oostende, gelegen tussen de
Sint-Sebastiaanstraat en de
Sint-Paulusstraat, met een op-
pervlakte volgens een grafische
berekening van 5.253 m2.
In het kader van de heraanleg
van het openbaar domein van
de binnenstrad van Oostende, is
het de bedoeling om in de on-
dergrond van de Lijnbaanstraat,
tussen de Sint-Sebastiaanstraat
en de Sint-Paulusstraat, auto-
bergplaatsen te realiseren om
de parkeermogelijkheden in het
centrum van Oostende te verbe-
teren.
Om van deze opportuniteit opti-
maal gebruik te maken wordt
aan de eventuele kandidaten de
mogelijkheid geboden een pro-
ject voor de oprichting van on-
dergrondse autobergplaatsen te
realiseren.
Het dossier betreffende het aan-
bod moet bevatten:
1) het financieel aanbod voor de
verwerving van het grondvlak;
2) een architecturale uitwerking
van het bouwproject  op het ni-
veau van het voorontwerp op
een schaal van 1/200;
3) in het geval de indiener van
het aanbod de hoedanigheid van
rechtspersoon bezit: de actueel
geldende statuten van de ven-
nootschap en de beslissing(en)
van de bevoegde bestuursorga-
nen inzake de  rechtsgeldige
vertegenwoordiging en de tekst
van de publicatie(s) ervan in het
Belgisch Staatsblad.
In het geval het een natuurlijk
persoon betreft: alle documen-
ten die zijn vereist om de identi-
teit, de burgerlijke stand en het
huwelijksstelsel vast te stellen.
In het geval dit voorstel wordt
ingediend door een groep van
vennootschappen of van na-
tuurlijke personen of door een
tijdelijke vereniging: de hierna
bedoelde documenten met be-
trekking tot alle rechtspersonen
respectievelijk natuurlijke perso-
nen die er deel van uitmaken.
Alle documenten en brieven
moeten in de Nederlandse taal
worden opgesteld.
De voorstellen moeten in het
bezit zijn van het Stadsbestuur
uiterlijk op vrijdag 04 juli 2008
om 13.00 uur.
De kandidaten kunnen het voor-
stel afgeven aan het Stedelijk
Bedrijf voor Grond- en Bouwbe-
leid op de vierde verdieping van
het Stadhuis - kantoor 416 of
417 of het bij een ter post aan-
getekende brief aan het College
van Burgemeester en Schepe-
nen toesturen.
Het voornoemde Bedrijf stelt
een map ter beschikking dat de
vastgestelde werkwijze, de mo-
daliteiten van de oproep en de
voorwaarden van de te sluiten
overeenkomst bevat.
Men kan inlichtingen inwinnen
bij het stedelijk bedrijf voor
Grond- en Bouwbeleid op tele-
foonnummer 059/56.20.57
Namens het College van Burge-
meester en Schepenen,
namens de Stadssecretaris,
Gergory Casteels
i.o. de Bestuurssecretaris
de Burgemeester,
Jean Vandecasteele 02052471

DRINGEND GEZOCHT
Meerwaarde Vennootschappen & aan-
koop van NV's en BVBA's.
Vereffening van uw vennootschap.
TEL 0495/20.80.69
FAX 050/51.09.36

REDU EN/OF ZEMST investeer in
grondaandelen van nieuw wellnesscen-
ter v.a.  30.000. Winst 30%. Met not.
garantie. Nu tel 0474/289 071 of
0495/534 259 of 0484/356 332

LEAERTS-
KREDIETMAKELAAR
Zie verder op deze pagina

GELD NODIG?! - BEL OF MAIL ONS!
056/21 28 38  of  0477/20 57 26 

O n l i n e  a a n v r a a g  k a n  w w w . c r e d i t c o u r t . b e

CREDITCOURT kredietmakelaar
Koning Albertstraat 26 - 8500 Kortrijk

33
jaar

Leningen op afbetaling
Voor iedereen - alle doeleinden

5.601 = 42 x 167,17
7.501 = 48 x 201,88
8.501 = 48 x 228,79

10.001 = 60 x 228,44
15.001 = 84 x 274,32
25.000 = 84 x 457,17

Alle bedragen mogelijk
(14 % jaarlijks kostenpercentage)

AANKOOP WONING OF NIEUWBOUW
Wij lenen u de aankoopprijs + notariskosten +
eventuele verbouwingen, aan de laagste rentevoet.

SAMENVOEGEN VAN LENINGEN
Teveel kredieten op korte duur – te zware maand-
last – wij groeperen uw kredieten tot een betaal-
bare maandlast – ZELFS melding hoeft geen
probleem te zijn indien u eigenaar bent. Zie voor-
beeld op onze website www.creditcourt.be

HEEFT U TE VEEL
KREDIETEN/KREDIETKAARTEN 

Te hoge rentevoet? Wij hergroeperen 
al uw schulden in 1 hypotheek aan
de !!!! LAAGSTE RENTEVOET !!!
op de markt, en nog geld over!

DOE UW AANVRAAG ONLINE! 
www.leaerts-bvba.be

MAAR BENT U EIGENAAR VAN UW WONING? 
WACHT NIET TOT HET TE LAAT IS!

ZELFS MET MELDING NAT.BANK (ZWARTE LIJST)

NIEUW!

055/31 39 76
31 63 61

BEL 
ONS! 

KREDIET-
MAKELAAR
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één telefoontje 
  volstaat.

Misweg 48 - 9700 Eine, 
Oudenaarde
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ZOEK DISCREET AAN TE KOPEN
Blok appartementen. Snelle beslissing &
betaling. Fax 02/568.02.29
n.e.b@skynet.be - 0475/268.915

Laken: Mooi app. 2e verd. in stijlvolle
woning R. Neyberghln. Hall, liv. eetpl,
inger. keuk., 2 slpk, badk, toilet, balkon,
mooi terras. Dichtbij Metro. Huurpr.
575 euro/maand. Vrij : 1 Juli.
Afspr. T.02-427.69.27.

VAKANTIE

OPENBARE 
BESTUREN

HANDELS-
VOORSTELLEN 

GELD EN 
LENINGEN

Mevrouw †Edmond Hoet - Anna Danneels zijn schoonmoeder

De familie van wijlen Noel Devos - Marie-Jeanne Van Den Bon
De familie van wijlen Albert Boudrez - Leonie Hoet
De familie van wijlen Alberic Danneels - Irma Vanderhaeghe
De familie van wijlen Jozef Reynaert - Margriet Danneels
De familie van wijlen Remi Cappelle - Marie-Louise Danneels

zijn neven en nichten

De families Devos - Bouten en Hoet - Danneels

melden u met diepe droefheid het overlijden van

A De heer

Adolf Devos
Weduwnaar van mevrouw Jeannine Hoet

Geboren te Roeselare op 29 mei 1932
en er overleden op zondag 25 mei 2008.

De uitvaartliturgie vindt plaats op vrijdag 30 mei 2008 om 10 uur in de
St.Jozefskerk te Roeselare, Deken De Saegherplein, gevolgd door de
crematie te Brugge.

Na de mis is er gelegenheid de familie uw medeleven te betuigen.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Met bijzondere dank voor de vele goede zorgen aan zijn trouwe huisarts,
zijn thuisverpleging, dokters en personeel van het H. Hartziekenhuis
Roeselare.

Rouwadres: 8800 Roeselare, Groeningestraat 8

Uitvaartverzorging Funerarium Freddy & Adelbrecht Commeyne,
Westlaan 202 Roeselare - Hoogstraat 48 Rumbeke tel. (051) 20 43 65

Bedroefd maar dankbaar om
wat hij voor ons is geweest

nemen we afscheid van

De Heer

Pierre Julien-August
Verhulsel

echtgenoot van mevrouw
Charlotta (Carlo) Chauvaux

Gewezen zaakvoerder en stichter Bloemenzaak P. Verhulsel
Lid van Fleurop-Interflora

Gewezen zaakvoerder en vennoot Autobussen Kruger
Gewezen bestuurslid en lid van Tuin- en Landbouw Lier

Gewapende weerstander 1940 - 1945
Onderscheiding Minister van Landbouw via Tuin- en Landbouw

Grote Onderscheiding Generaal Eisenhower als weerstander 1940 - 1945
Lid van Fort Lier vzw

Geboren te Lier op 14 augustus 1928 en er na een kortstondige ziekte
thuis omringd door zijn familie zachtjes ingeslapen op 22 mei 2008.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de verrijzenisliturgie rond de asurne
op zaterdag 31 mei 2008 om 10 uur in de Sint-Pieterskapel,

H. Geeststraat te Lier.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in voornoemde kapel vanaf 9.40 uur.

De asverspreiding geschiedt aansluitend op de strooiweide
van de begraafplaats Kloosterheide te Lier.

Rouwbeklag:
Fam. Verhulsel

P/a Begrafenissen Bosmans
Kartuizersvest 44-46

2500 Lier

Begr. Bosmans - Lier - 03/480.02.47

Mevrouw P. JANSSENS-SIMON, dochter en kleinkinderen,
Mevrouw J. JANSSENS-KNOCKAERT,

kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw F. JANSSENS-VANDESTEENE,

kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw R. JANSSENS-BAETEMAN,

kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw W. CRAHAIJ-JANSSENS,

kinderen en kleinkinderen,

En de familie

melden met droefheid het heengaan van

Mariette DELHALLE
Weduwe van de heer Emile JANSSENS

Stichtend lid W.E. Strombeek-Bever

Geboren te Antwerpen 22 augustus 1927
en overleden te Strombeek-Bever op 25 mei 2008.

De burgerlijke rouwplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium
te Vilvoorde, Havendoklaan 1, op vrijdag 30 mei 2008, om 9 uur.

Samenkomst om 8 u 45

Noch bloemen, noch kronen

Rouwadres
F. Janssens Venusberg 12 3090 Tombeek-Overijse
R. Janssens Dorp 16 Wulpen 8670 Koksijde
W. Crahaij-Janssens Jetselaan 7 1081 Koekelberg

Onverwacht nemen we afscheid van

De Heer

Daniel Vanryckeghem
echtgenoot van Mevrouw Nicole CLAEYS

Geboren in Meulebeke op 29 mei 1945
en overleden op 26 mei 2008.

Gewezen profwielrenner

De uitvaartdienst met eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw
Bezoeking in Meulebeke - MARIALOOP op zaterdag 31 mei 2008
om 10u30, gevolgd door de crematie in het crematorium Blauwe Toren
in Brugge en de bijzetting van de urne in de urnekelder op het kerkhof in
Marialoop.

Samenkomst in de kerk - De offerande geldt als rouwgroet.
Er is gelegenheid om te condoleren na de H. Mis in de kerk.

Dit melden u:
Nicole CLAEYS Zijn echtgenote
† Danny VANRYCKEGHEM Zijn zoon
Lucas VANRYCKEGHEM
Amber VANRYCKEGHEM Zijn kleinkinderen
† Remi en † Magdalena VANRYCKEGHEM - D'HONDT Zijn ouders
Marcel en † Paula CLAEYS - VANDENBULCKE - Maria Zijn schoonouders
Zijn broer, zus, schoonbroer en schoonzus.
De families VANRYCKEGHEM - D'HONDT
en CLAEYS - VANDENBULCKE

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

8760 Meulebeke, Steenovenstraat 47
___________________________________________________________
Rouwcentr. Andy Sabbe Tieltstraat 51-76 8760 Meulebeke 0472/51 72 79

Nicole LOENS zijn echtgenote

Frank en Inge WAUTERS - REQUIER
Xavier en Aaron

Bernard en Ann SALLET - WAUTERS
zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn neven en nichten

danken u oprecht voor de blijken van medeleven
die zij mochten ontvangen bij het heengaan van

DE HEER

Yvan WAUTERS
Echtgenoot van Mevrouw

Nicole LOENS

Geboren te Brugge op 10 juli 1936
en er onverwacht overleden op 17 mei 2008.

18-Oktoberstraat 80, 8200 Sint-Andries

Echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Melden met diepe droefheid het overlijden van

De Heer Andreas Van Craeynest
Echtgenoot van Mevrouw Maria Van Den Briele

Geboren te Heist op 14 juni 1922
En overleden te Nieuwpoort op 24 mei 2008,

gesterkt door de laatste sacramenten.

Zeevisser op rust
Lid van de Koninklijke Federatie der Belgische Zeelieden

Gewezen schipper visserijopleidingschip “De Broodwinner”

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
Heeft plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Nieuwpoort op maandag
2 juni 2008 om 10 uur. Samenkomst in de kerk om 9.55 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de dienst.

Wie bij vergetelheid of ontbreken van adres geen rouwbrief ontving gelieve
dit als uitnodiging te aanvaarden.

Bloemen noch kransen

Rouwadres: 8620 Nieuwpoort, Astridlaan 75

Dezutter bvba Nieuwpoort email: info@dezutter.eu

Zeldzame wespennesten gezocht

Doctoraatsstudent Wim Bonckaert uit Kessel-Lo is wanhopig op
zoek naar nesten van de Dolichovespulawesp. Die zijn onont-
beerlijk om het gedrag van het dier te bestuderen. Maar sinds hij
in augustus een oproep  deed in deze krant, werd er geen enkel
nestje binnengebracht.
«Aangezien ik ze voor mijn studie echt wel nodig heb, doe ik op-
nieuw een oproep. Dolichovespula is een wespensoort die klei-
ne bolvormige nesten maakt in struiken, bomen, verlaten nest-
kastjes en soms in oude schuren, maar nooit in huizen. Deze wes-
pen komen voor van mei tot eind juli. Doordat ze niet agressief
zijn, worden ze niet snel door mensen opgemerkt. Daarenboven
hebben de nesten ook een diameter van maximaal 30 centime-
ter», vertelt Wim.
Om van deze soort vijf valabele nesten zonder dode koningin te
kunnen onderzoeken, moet Wim er zeker tien verzamelen. Alle
info is welkom op 0472/92.25.91 en wim.bonckaert@bio.kuleu-
ven.be. (BVH)

Wim Bonckaert met net zo’n nest als hij zoekt. Foto Vertommen
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