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verwaarloosde en zieke hondjes.
«Dagen werden weken en weken
maanden. Plots merkte ik op dat An-
nabelle zich vreemd begon te gedra-
gen. Ik stapte naar de dierenarts, die
besloot dat ze dringend gesterili-
seerd moest worden en ook aan
baarmoederkanker leed. Er volgde
een operatie op mijn kosten. Uitein-
delijk bleek het beter dat ik Anna-
belle zou overnemen. Een boekje
was er niet, dus vroeg ik de dieren-
arts de naam van de eigenaar op de
chip te veranderen. Toen bleek dat
Annabelle gestolen was. Ik stond
perplex. De politie wou haar meteen
meenemen, maar ik wou dat ze eerst
onderzocht waar Annabelle de

voorbije jaren had verbleven en wie
verantwoordelijk was voor de dief-
stal. Daar hadden ze geen oren naar
en ik moest Annabelle afgeven. Met
pijn in het hart. Ik hoop dat Annabel-
le - die nu weer Kizzy heet - bij de
rechtmatige eigenares in Eeklo op
een goede plek is. Het is jammer dat
de politie niet kon achterhalen wie
verantwoordelijk was voor de dief-
stal en hoeveel keer Kizzy al werd
doorverkocht. Ik heb ondertussen al
contact gehad met twee kopers,
maar niemand wil zeggen waar en
wanneer ze Kizzy hebben gekocht.»
Op de koop toe stelde de politie vast
dat er in de woning van Liesbeth der-
tien honden rondliepen. Wie meer

dan vier honden heeft, moet dit mel-
den en een milieuvergunning aan-
vragen. Waardoor de politie dus een
onderzoek is gestart. «Ik zet me al die
jaren ter goeder trouw in voor hond-
jes als een soort liefdadigheid en
kreeg het deksel op de neus», zucht
Liesbeth. «Vijf hondjes waren van
mij, vier andere van mijn ex, drie van
mijn ouders en nog eentje van een
vriendin. De politie heeft er zeven
naar het asiel gebracht. Gelukkig
konden ze ‘s anderendaags naar hun
baasjes terugkeren. Ondertussen
ben ik ook met alle administratieve
formaliteiten in orde en kan ik weer
met plezier hondjes opvangen en
verzorgen.»

VROUW PAST OP CHIHUAHUA VOOR BUREN, MAAR DIE BLIJKT PLOTS GEPIKT

«Het deed pijn haar te moeten afgeven»

‘Gestolen chihuahua Kizzy na 2,5
jaar thuis.’ Het was de kop van een
artikel in onze krant vorige week.
Eind 2016 verdween in Eeklo het
hondje uit de tuin van een dieren-
liefhebster. De week nadien werd
het dier op internet te koop aange-
boden, maar daarna was er geen
spoor meer. Tot de hond op de tafel
van een dierenarts in Moorslede be-
landde. «Ik zorgde voor Kizzy - ik
noemde haar Annabelle - omdat
mijn buren wat in de problemen za-
ten», vertelt Liesbeth Pierpont. 
Al sinds 2002 ontfermt ze zich over

Al meer dan vijftien
jaar zet ze zich in voor
verwaarloosde en zie-
ke hondjes en plots
kwam ze in het oog
van de storm terecht
omdat ze in het bezit
was van een gestolen
chihuahua. Liesbeth
Pierpont uit Moorsle-
de wilde de chip van
chihuahua Kizzy op
haar naam zetten,
maar toen bleek dat de
hond gestolen was. 
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Liesbeth Pierpont met een van haar hondjes, Yorkshire Caline. Foto LSI

De West-Vlaamse lekkerkoeken van Biscuiterie Grillet
uit Oostnieuwkerke zijn erkend als Vlaams traditio-
neel streekproduct.

De beoordelingscommissie streekproducten keurde
een aantal nieuwe erkenningsaanvragen voor traditi-
onele Vlaamse streekproducten goed. Ook de lekker-
koeken van Biscuiterie Grillet uit Oostnieuwkerke zijn
erkend, waardoor het bedrijf voortaan het label streek-
product.be mag gebruiken. Biscuiterie Grillet gebruikt
nog altijd een recept dat dateert uit het einde van de
negentiende eeuw. Bakker Karel-Lodewijk Grillet
bracht het recept mee uit Zillebeke en specialiseerde
zich in wat toen nog eierkoeken werden genoemd.
Vandaag is het familiebedrijf uitgegroeid tot een bvba
die zich specialiseert in de productie van het West-
Vlaamse streekproduct. 

Eieren
Omdat er in de praktijk geen eieren aan te pas komen,
werd de naam ‘eierkoeken’ uiteindelijk aangepast naar
‘lekkerkoeken’, al blijft men in de volksmond nog altijd
spreken van eierkoeken. Al zijn ook semoelekoeken en
papkoeken gangbaar in sommige regio’s.

Andere erkenningen
De beoordelingcommissie erkende behalve de Oost-
nieuwkerkse lekkerkoeken ook nog enkele andere
producten, zoals de Belgische pickles van bvba Wil-
diers uit Haacht, de Belgische paardenkoppraline van
chocolatier Tony Boeckaert uit Zulte en de advocaat
van de Gouden Haan uit Nijlen. (SVR/CDR)

De lekkerkoeken van Biscuiterie Grillet 
zijn erkend als streekproduct. Foto Biscuiterie Grillet
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