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In  de  buurt

EEKLO
Eeklo wil de jeugd massaal naar
Cultuurcentrum De Herbakker
lokken en voert vanaf volgend
seizoen een jongerenkorting van
30 procent in.

Jongeren tussen 12 en 26 jaar
kunnen vanaf september goed-
koper naar de avondvoorstelling
in De Herbakker in Eeklo. De be-
staande hoeveelheidskortingen
voor wie vier of acht voorstellin-

gen boekt, worden vervangen
door een algemeen kortingstarief
voor de jeugd. Alle partijen in de
gemeenteraad keurden het voor-
stel goed.
«Slechts 1,8 procent van het pu-
bliek in De Herbakker is tussen de
12 en 26 jaar», zegt schepen Isau-
ra Calsyn (Groen). «Dat is echt
veel te weinig. Ook elders in
Vlaanderen zien we dat het pu-
bliek van cultuurcentra vergrijst.

Dat jongeren onvoldoende wor-
den bereikt, is jammer, en daar
wil het stadsbestuur verandering
in brengen. Het nieuwe kortings-
tarief van 30 procent is toepas-
baar op ieder ticket van een
avondvoorstelling. Enkel de film
–en familievoorstellingen zijn
daarbij niet inbegrepen. We ho-
pen op die manier het aantal jon-
geren in De Herbakker minstens
te verdubbelen.» (JSA)

EEKLO
Dossiers oppositie
worden naar einde
gemeenteraad
geduwd
De punten die de oppositiepartijen
in Eeklo op de agenda van de ge-
meenteraad zetten, worden naar
het einde van de zitting gekatapul-
teerd.
Jarenlang was het de traditie dat de
bijgevoegde punten van de opposi-
tie bij het begin van de gemeente-
raad behandeld werden. De nieuwe
bestuursploeg van Eeklo wijzigt die
regel, en gooit alle punten van de
oppositie naar het einde van de ge-
meenteraad. Iets wat ook in heel
wat andere gemeenten gebeurt,
maar in Eeklo niet in goede aarde
valt. N-VA probeerde de wijziging
nog tegen te houden, maar de nieu-
we meerderheid is vastberaden.
«Ik begrijp dat de oppositiepartijen
denken dat het publiek speciaal
komt om naar hun punten te luiste-
ren», zegt Nicole De Munter (Open
Vld), voorzitter van de gemeente-
raad in Eeklo. «Wij denken echter
dat de mensen vooral geïnteres-
seerd zijn in het beleid. De punten
van het schepencollege staan dan
ook eerst op de agenda», zegt De
Munter. (JSA)

ASSENEDE
Rouwregister 
voor kunstenaar 
Pim De Rudder
De gemeente Assenede opent een
rouwregister voor de overleden
kunstenaar Pim De Rudder.
Pim De Rudder zette Assenede op
de kaart als echte kunstgemeente.
Om Pim op een gepaste manier te
eren opent de gemeente Assenede
op maandag 6 mei een rouwregis-
ter. Dat ligt op het gemeentehuis,
Kasteelstraat 1-3 in Assenede. Ie-
dereen die dat wil, kan het rouwre-
gister komen tekenen van 8 tot 12
uur en van 13 tot 16 uur.
Dit weekend kan al een laatste
groet gebracht worden aan Pim.
Dat kan op zaterdag 4 mei van 16
tot 18 uur, en op zondag 5 mei van
15 tot 18 uur, in zijn galerij in de
Hoogstraat 6 in Assenede. De uit-
vaart wordt gehouden op dinsdag
7 mei om 14 uur, ook in de galerie.
Na die uitvaart wordt de kist door
het dorp naar de begraafplaats van
Assenede gedragen.
Rouwbetuigingen kunnen naar
pimderudder@gmail.com. (JSA)

Tussen 12 en 26 jaar? Straks korting in De HerbakkerEvergem is ‘Hartveilige gemeente’
Evergem mag een hartveilige gemeente noemen. De
plaatselijke afdeling van het Rode Kruis overhandigde
het certificaat. Meer dan 10 procent van het gemeen-
tepersoneel heeft een cursus gevolgd en kan nu onder
andere een hartstarter of AED-toestel gebruiken. Ook
voor de burgers van Evergem zijn er cursussen AED
en reanimatie geweest. Het project werd drie jaar ge-
leden opgestart en de gemeente wil samen met de
Rode Kruis-afdelingen van Evergem, Ertvelde en Slei-
dinge voortwerken aan het traject. «We willen dat zo-
veel mogelijk mensen leren reanimeren, zodat ieder-
een levens kan redden indien nodig», klinkt het. (JSA)

KAPRIJKE
Trouwen kan 
nu ook op 
zon- en feestdagen
Kaprijke wijzigt het reglement
voor de huwelijken, en laat kop-
pels voortaan ook op zondagen
en feestdagen trouwen.
«In onze gemeente kan je kiezen
uit drie locaties om te trouwen:
het stadhuis in Kaprijke, het ad-
ministratief centrum in Kaprijke
of het OCMW-gebouw in Lem-
beke», zegt burgemeester Pie-
ter Claeys van het Kartel.
«Vroeger voorzag de wetgeving
niet om op zon- en feestdagen
te huwen, dus kon het niet. Dat
is nu veranderd. Huwen op zon-
dag zal helemaal niets meer
kosten. Alle voorbereidende ad-
ministratie wordt tijdens de nor-
male kantooruren gedaan, en
het voltrekken van het huwelijk
gebeurt door de mezelf zonder
bijstand van enig personeel tij-
dens de ceremonie.» (JSA)

De chocoladen paardenkoppen
met hazelnootvulling van choco-
latier Tony Boeckaert uit Zulte
zijn officieel erkend als Vlaams
traditioneel streekproduct. «Een
mooie erkenning voor onze ja-
renlange inzet», zegt Tony.

Het Vlaams Centrum voor Agro-
en Visserijmarketing (VLAM)

heeft de paardenkoppralines er-
kend als Vlaams streekproduct.
Chocolatier Tony Boeckaert uit
Zulte mag voortaan het label
Streekproduct.be gebruiken op
zijn verpakking en in zijn com-
municatie.
Volgens het VLAM is de oorsprong
van de meeste Belgische pralines
niet meer te achterhalen, zo ook

met de Belgische paardenkop-
praline. De bekende chocoladen
lekkernij wordt overal in België
gemaakt, maar het zijn de choco-
latiers uit de Leiestreek, waaron-
der Tony Boeckaert, die zich heb-
ben gespecialiseerd in deze pra-
line. «De vorm is steeds dezelfde,
maar de vulling is telkens an-
ders», zegt Tony. 

20 ton per jaar
«Ik maak mijn praliné met kro-
kante stukjes hazelnoot al 38 jaar
op dezelfde manier. Het is een
eerlijk recept, zonder poespas en
de pralines worden dagelijks vers
gemaakt. De paardenkop is met
50 procent van de productie onze
meest verkochte praline, goed
voor zo’n 20 ton per jaar.»
Tony Boeckaert begon zijn choco-
laterie in 1981. Tony’s paarden-
koppen werden een begrip in de
streek en vonden ook snel hun
weg naar Knokke, waar ze nu
worden verkocht bij Chocola
d’Or. Intussen heeft Tony zijn vas-
te afnemers in heel België, Frank-
rijk en Duitsland. (ASD)

ZULTE

Tony Boeckaert met zijn chocoladen paardenkoppen. Foto ASD

Chocoladen paardenkoppen erkend als Vlaams streekproduct

STIEFPAPA RISKEERT 30 JAAR CEL VOOR DOODSLAG

Kenneth Samaille leerde Stefa-
nie, de moeder van Elly, acht
maanden voor de fatale dag
kennen via Tinder. Na 7 maan-
den was er sprake van partner-
geweld en kende de relatie een
korte onderbreking. Langer
dan een week duurde die niet,
want tegen de zin van haar fa-
milie trok ze weer bij hem in. 
Intussen was haar dochtertje
Elly van school veranderd, van
De Kleine Prins in Menen naar
De Startbaan in Wevelgem. Ze
vreesde dat Kenneth haar iets
zou aandoen omdat hij daar al
mee had gedreigd. Op de
school merkten ze af en toe op
dat Elly met verwondingen,
builen of blauwe plekken naar
school kwam. Elly’s vader Da-
vid uit Oosteeklo kreeg na een

bezoek aan een arts ook de raad
het Centrum voor Kindermis-
handeling te raadplegen, toen
die de verwondingen bij het
meisje zag. «Door bed gevallen
of verbrand aan heet water»,
luidde het telkens bij Kenneth
Samaille.
Op 20 november stond Ken-
neth Samaille na een normale
schooldag in voor de opvang
van Elly en haar broertje Milow
toen partner Stefanie uit wer-
ken ging. 

Buiktrauma
Elly speelde met legoblokken
en de hond, toen ze plots onwel
werd en bewusteloos op haar
buik op de grond viel. Samaille
alarmeerde zijn stiefvader, die
op zijn beurt de hulpdiensten

verwittigde. Er was een reani-
matie nodig om kleine Elly na
een hartstilstand opnieuw bij
te brengen. Na onderzoeken in
het ziekenhuis bleek het meis-
je een zwaar inwendig buik-
trauma – een afgescheurde
pancreas en heupslagader – te
hebben opgelopen. Langer dan
twee dagen leefde Elly niet
meer.
Volgens de artsen kon het buik-
trauma alleen maar veroor-
zaakt zijn door geweld. Aange-
zien Kenneth Samaille de enige
was die bij de kinderen was op
dat ogenblik, was hij meteen

verdachte nummer één. Uit
zijn strafverleden bleken bo-
vendien al veroordelingen voor
(partner-)geweld en drugs.
«Niets mee te maken, mis-
schien deed de hond iets?»,
verklaarde hij aanvankelijk.
Partner Stefanie kon evenmin
geloven dat Samaille iets met
de dood van Elly te maken kon
hebben. Kenneth had soms wel
woede-aanvallen, maar hij zou
de kinderen nooit iets aan-
doen, omdat hij zich wel kon
uitleven op een bokszak, een
computerspelletje,…dacht ze.
Op 6 februari 2018 volgde uit-

eindelijk een bekentenis. «Ik
heb het die avond gedaan», ver-
telde Samaille aan de onder-
zoeksrechter. «In een opwel-
ling gaf ik Elly een vuistslag in
de buik. Het werd mij die dag te
veel. Ik wou het niet en heb er
spijt van, want ik zag de kinde-
ren echt graag.»
Een volksjury beslist volgende
week over het lot van de prille
dertiger. Hij staat ook terecht
voor de verwondingen die Elly
in de maanden voor haar dood
opliep. Elly’s moeder en groot-
ouders stellen zich burgerlijke
partij.

661 PLAATSNAAM 

Kenneth Samaille op het beklaagdenbankje van het hof van assisen in Brugge. Foto Belga

«Het werd me te veel en dus gaf ik
Elly (2,5) in opwelling vuistslag»
Voor de doodslag op zijn stiefdochtertje
Elly (2,5) uit Oosteeklo op 20 november
2017 staat Kenneth Samaille (31) uit Me-
nen maandag terecht in het hof van assi-
sen in Brugge. Drie maanden na de fei-
ten gaf hij toe dat hij haar een vuistslag
in de buik gaf, omdat ze niet stopte met
huilen en een koekje en speelgoed naar
hem gooide. Hij riskeert 30 jaar cel.

LIEVEN SAMYN

De 2,5-jarige Elly. Foto DJG


