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ICHTEGEM
Wie wil gemachtigd
opzichter worden? 
Op woensdag 18 september en 2 ok-
tober kun je terecht in het admini-
stratief centrum van Eernegem om
een cursus te volgen om gemachtigd
opzichter te worden. 
De opleiding is gratis. Elke dag zijn er
sessies in zowel de voor- als namid-
dag. Een gemachtigd opzichter
helpt mensen om op een veilige ma-
nier de weg over te steken en vormt
een bekend gezicht op straat, zoals
in de buurt van scholen. Na de sessie
krijgen deelnemers een getuig-
schrift. Meer informatie en inschrij-
ven kan via e-mail naar luc.bul-
tinck@police.belgium.eu. (TVA)

DE HAAN
Kinderen ‘Ravotten &
spelen’ op zondag
De jeugddienst van De Haan organi-
seert op de Markt van Wenduine het
kinderfeest ‘Ravotten & Spelen’ op
zondag 15 september.
Op de Markt wordt het evenement
om 11 uur feestelijk geopend door de
kindergemeenteraad en het college
van burgemeester en schepenen.
«De hele dag kunnen kinderen en
jongeren zich uitleven op springkas-
telen of een mechanische rodeo-
surf. Ze leren kindercocktails maken
en kunnen dansen op de kinderdis-
co. Wie een leuke sleutelhanger wil
maken, zich wil laten schminken of
ballonnen wil plooien, kan terecht
op één van de standjes. Het is ook al-
lemaal gratis», zegt schepen voor
Jeugd Mathieu Delbarge. Ook de
politie en de brandweer werken op-
nieuw mee met demonstraties met
politiehonden, hindernissenpar-
cours en blusoefeningen voor de kin-
deren. (LBB)

DE PANNE
Ondernemers
verenigen zich in 
raad lokale economie
Er zijn 27 kandidaten voor de raad
van bestuur van de pas opgerichte
raad lokale economie. Binnenkort
worden er negen verkozen die stem-
recht hebben.
«Het is de eerste keer dat onze ge-
meente zo’n adviesraad heeft», legt
bevoegde schepen Stephane Buy-
ens (ACT!E) uit. «Het is opgericht
onder impuls van de dienst lokale
economie en wil ondernemers sa-
menbrengen. Binnenkort wordt de
raad van bestuur met negen stem-
gerechtigde leden verkozen. We wil-
len zeker de stem van onze onderne-
mers horen over dossiers die hen
aanbelangen. Ik denk maar aan de
kerstmarkt, avondmarkten, het
commerciële centrum enzovoort.» 

(GUS)

MIDDELKERKE
Jurgen Vergauwe
wordt waarnemend
algemeen directeur
Middelkerke maakt werk van een
nieuwe algemeen directeur. Na het
vertrek van Pierre Ryckewaert eind
april werd de functie tijdelijk inge-
vuld door Pascal Van Looy. Nu wordt
Jurgen Vergauwe (29) als waarne-
mend algemeen directeur aange-
duid. «Om de continuïteit van dit
ambt te garanderen, wordt aan de
raadsleden gevraagd om die vaca-
ture via bevordering in te vullen»,
zegt burgemeester Jean-Marie De-
decker. En zo wordt Jurgen Vergau-
we naar voor geschoven als nieuwe
waarnemend algemeen
directeur. Vergauwe behaalde een
master in zowel overheidsmanage-
ment als bedrijfseconomie - fiscali-
teit. Hij was vijf jaar lang fractieme-
dewerker bij CD&V en actief als fis-
calist bij Deloitte. Begin deze legisla-
tuur werd hij door Dedecker aan
boord genomen als kabinetschef. Of
hij definitief algemeen directeur
wordt, moet nog blijken en hangt af
van andere kandidaturen binnen de
gemeentelijke organisatie. De alge-
meen directeur vervult samen met
het college van burgemeester en
schepenen, de gemeenteontvanger
en politiecommissaris een sleutelrol
in het lokale beleid.  (TVA)

OOSTENDE
Vrouwenoplichter «komt er goedkoop van af»
De 37-jarige Irfan O. uit Oostende die meer dan dertig
vrouwen oplichtte, kan in beroep maximaal vier jaar cel
krijgen. De procureur-generaal wilde acht jaar cel vorde-
ren, maar omdat het parket in Brugge niet in beroep ging
tegen de strafmaat van vier jaar, kan hij geen hogere straf
vragen. 

«Ik vind eigenlijk dat u acht jaar verdient. U komt er goed-
koop van af», zei de procureur-generaal. De man gaf zich
jarenlang uit als Jonas Bruine op datingsites. Hij verleidde
vrouwen die vaak in een kwetsbare positie zaten en be-
gon een relatie met hen. Hij had niet de bedoeling om iets
moois op te bouwen, maar wel om er op een dag met al
hun kostbare bezittingen vandoor te gaan. Daarnaast
perste de man ook verstandelijk beperkte jongeren af. O.
zat voor de oudste oplichtingen al een celstraf van vier
jaar uit, maar daarna begon hij gewoon opnieuw. In to-
taal maakte hij dertig slachtoffers. Nu moet hij zich enkel
verantwoorden voor de tien recentste oplichtingen. «U
liep van de ene vrouw naar de andere en u hebt hen alle-
maal kaalgeplukt. U heeft een lange periode van bezin-
ning nodig», aldus de procureur. «Ik heb u ook nog nooit
‘sorry’ horen zeggen of gehoord dat u de burgerlijke par-
tijen zou vergoeden.»
De advocate van de man vraagt dan weer een strafver-
mindering door enkele tenlasteleggingen op te slorpen in
een eerder vonnis van de Leuvense rechtbank. Ze praat de
feiten echter niet goed. (WSG)

Antoon Van Hooreweghe (90) uit
Nieuwpoort is overleden en
wordt komende zaterdag in de
Sint-Bernarduskerk begraven.
Hij was een schepen in Nieuw-
poort en heeft een loopbaan in
het onderwijs achter de rug.

Antoon was afkomstig van Knes-
selare, maar woonde al sinds
1958 in Nieuwpoort. In 1994
deed hij voor het eerst aan de ge-
meenteraadsverkiezing mee op
de lijst van de toenmalige CVP. Hij
had meteen stemmen genoeg

voor de functie van eerste sche-
pen. Hij was bevoegd voor cul-
tuur, toerisme, jumelage, visserij,
seniorenbeleid, jachthavens en
patrimoniumbeheer. Tweeën-
half jaar was hij schepen. Daarna
bleef hij als raadslid zetelen tot
eind 2006. Vervolgens maakte hij
de overstap naar de OCMW-raad.
In maart 2014 kreeg hij de titel
van ereschepen. Dat was niet zijn
enige titel. Daarnaast was hij ere-
directeur van het Sint-Bernar-
duscollege Nieuwpoort, erevoor-
zitter van de kerkfabriek Sint-
Bernardus Nieuwpoort-Bad, ge-
wezen directeur van de Vrije Vis-
serijschool Nieuwpoort en gewe-
zen leraar Sint-Andreas Brugge.
Tot slot was hij actief in het ver-
enigingsleven. Hij hield ervan
mensen samen te brengen en
startte in Nieuwpoort-Bad een
seniorenvereniging.
Antoon wordt zaterdag om 10.30
uur begraven in de Sint-Bernar-
duskerk in Nieuwpoort-Bad. Bij
uitvaarcentrum Cornelis in Veur-
ne kan je hem een laatste groet
brengen. (GUS)
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Foto uit 2016: Antoon (rechts) met zijn collega-ereschepenen.
Foto Stad Nieuwpoort

Ereschepen Antoon Van Hooreweghe wordt zaterdag begraven

«Het oorspronkelijke recept van pot-
jesvlees dateert al van de veertiende
eeuw», weet Joris. «Een eerste verhaal
meldt dat boerinnen een potje kook-
ten met kip, kalf en konijn voor hun
mannen op het veld. Dankzij citroen,
witte wijn en azijn konden ze die be-
waren. Een tweede verhaal vertelt dat
vissersvrouwen het klaarmaakten om
de thuiskomst van hun man te vieren.
Ze pakten een konijn in de duinen en
een kip die ze buiten hadden lopen en
voegden daar kalf aan toe omdat het
feestelijk mocht zijn.»
Wat er ook van waar is, potjesvlees
wordt alleen in de Westhoek gemaakt.
De ingrediënten zijn nog altijd kip, kalf
en konijn, met witte wijn, azijn en ci-
troen erbij. «In het binnenland is dat
geen topproduct door zijn zure smaak,
maar de Westhoekers kunnen die wel
appreciëren.»

Orde van het Potjesvlees
In 2008 erkende Vlam het potjesvlees
als streekproduct, maar Joris’ ambitie
reikte verder. 
«Die Europese erkenning vond ik een
uitdaging. Met tien slagers uit de buurt
richtte ik de Orde van het Potjesvlees
op en samen dienden we de aanvraag
in. Pas na zes jaar werd die goedge-
keurd en daarmee hadden we een pri-
meur vast. We waren de eerste in ons

POTJESVLEES

Het potjesvlees uit de Westhoek is niet al-
leen in ons land erkend als streekproduct,
maar ook in Europa. Broer en zus Joris (39)
en Carmen (42) Missiaen van De Veurn’
Ambachtse lagen aan de basis van die er-
kenning. «In het binnenland zijn ze niet tuk
op potjesvlees door de zure smaak, maar
Westhoekers kunnen die wel appreciëren.»

TEKST GUDRUN STEEN, FOTO’S BENNY PROOT 
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«De zure smaak 
is een uitdaging 
in de keuken»

familie. Ouders Jan en Rita openden
het vleeswarenatelier De Veurn’ Am-
bachtse in Alveringem in 1980. Twintig
jaar later kwamen de kinderen in de
zaak. Zij openden naast het atelier res-
taurant ‘t Potje Paté, dat dit jaar een
grondige opknapbeurt heeft gekregen.
Het restaurant is uitgebreid naar tach-
tig couverts en ook in de winkel is er
meer plaats om de vijftig patés en an-

dere huisbereide charcuterie tot hun
recht te laten komen.
De Orde van het Potjesvlees uit de
Westhoek telt zeven leden: in Veurne
Vandesompele–Missiaen, Roggeman
en Keurslagerij Ortwin, in Poperinge
Traiteur-Slagerij Luc Sohier, in Sint-
Idesbald Slagerij Dierendonck, in Ieper
Slagerij Jurgen en in Alveringem De
Veurn’Ambachtse.

land die met vleeswaren een Europese
erkenning in handen hadden. Nu is
potjesvlees als merknaam erkend. De
media-aandacht die dat met zich heeft
meegebracht, heeft ons geen windeie-
ren gelegd.»

«Waar we vroeger een paar honderd
kilogram per maand verkochten, doen
we dat nu wekelijks. Potjesvlees past
ook perfect bij ons andere erkende
streekproduct: boerenpaté. De zure
smaak van potjesvlees samen met de
gebakken paté geeft een unieke
smaak. We hebben potjesvlees uit de
vergeethoek gehaald.»

Zesde generatie
Joris en Carmen hebben de passie voor
het slagersvak niet van vreemden. Ze
zijn de zesde generatie van een slagers-

Het oorspronkelijke 
recept dateert al van 
de veertiende eeuw

JORIS MISSIAEN

Joris Missiaen van De Veurn’ Ambachtse.

Iets minder dan 150 streekproducten zullen in de komende weken in een wed-
strijd van Het Laatste Nieuws meedingen naar de titel van ‘Hét Streekproduct
2019’. Stemmen op jouw favoriet kan via de HLN-app, die je gratis kan downloa-
den voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en de deelnemers
vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!


