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CONTACT
ONZE MEDEWERKER
Erik De Block, Ooststraat 84, Wervik, 056 31 31 42, gsm 0475 87 46
86 - Luc Vanthuyne, Elfde Juliplein
8, Wervik, 056 31 48 43, gsm 0476
59 09 03.

ONZE FOTOGRAAF
Marc Verhaeghe, Nachtegaalstraat
28, Wervik, 0476 66 85 63.

/wervik

WEEKDIENST
DOKTER
Tel. 056 53 08 03.

APOTHEEK
Wachtdienst apotheek: www.geowacht.be, na 22 uur: 0903 922 48
(1,5 euro per minuut).

TANDARTS
Centraal nr. 0903 39 969.

POLITIE
Speldenstraat 34/B, 056 23 46 20
of in dringende gevallen 101.

BURGERLIJKE
STAND
GEBOORTEN
Nel Dorme, geboren in Roeselare
op 21/10, dochter van Frederik en
van Saartje Veys - Thibault Ghekiere, geboren in Roeselare op 22/10,
zoon van Wesley en van Lindsay
Blieck - Ella Seys, geboren in Ieper
op 24/10, dochter van Jelle en van
Leen Nuttin - Milan Vanreckem,
geboren in Ieper op 26/10, zoon
van Arne en van Evelyne Depuydt Fien Callemein, geboren in Kortrijk
op 31/10, dochter van Dieter en van
Hanne Verschelde - Camille Dupuis, geboren in Menen op 06/11,
dochter van Frédéric en van Aliane
Wickaert - Jayden Bonte, geboren
in Kortrijk op 30/10, zoon van Angelique Bonte - Eliana Trioen,
geboren in Ieper op 09/11, dochter
van Stijn en van Lin Waterbley Féline Collie, geboren in Ieper op
12/11, dochter van Jelle en van Tina
Bourgois - Kyle Depoortere, geboren in Menen op 14/11, zoon van
Vincent en van Vannessa Samyn Zyad Amellal, geboren in Menen
op 14/11, zoon van Abderrahman en
van Majda Drissi - Silje Derdeyn,
geboren in Kortrijk op 10/11, dochter
van Sam en van Isabelle Hazebrouck - Rafael De Costa Symons,
geboren in Ieper op 06/11, zoon
van Kris Symons en van Maria Dias
Da Costa - Adlan Ibragimov, geboren in Menen op 03/11, zoon van
Eldar en van Elmira Sultangiriyeva Thaïs Alette, geboren in Menen op
04/11, dochter van Anthony en van
Charline Deblauwe.

HUWELIJKEN
Er werden geen huwelijken voltrokken.

OVERLIJDENS
Yvonne Devos, geboren in Caumont (Fr.) op 21/12/1918, weduwe
van Albert Desmarets, overleden in
Wervik op 14/11 - Marcel Durnez,
ren in Geluwe op 28/11/1926, echtgenoot van Georgette Salomez,
overleden in Menen op 15/11.

Kaas valt in de smaak
en in de prijzen

GEBOORTEN

NA LONDEN VEROVERT DE KAZERIJ NU OOK SAN SEBASTIAN
WERVIK q Op de tweejaarlijkse World Cheese
Awards in San Sebastian
heeft de kaasmakerij De
Kazerij met liefst vier
verschillende kazen een
prijs in de wacht gesleept. De Flandrien Oud
en Flandrien Grand Cru
werden zelfs bekroond
met een Super Gold-medaille en zijn nu officieel
de beste goudse kazen
ter wereld.
Het is trouwens de eerste keer dat
een Belgische kaas in het exclusieve lijstje van de Super Golds
wordt opgenomen. De Flandrien
Oud is een goudse kaas die bijna
een jaar heeft gerijpt en de Flandrien Grand Cru heeft 18 maanden gerijpt op houten planken.
Twee jaar geleden in Londen viel
de Flandrien Kaas bij de eerste
deelname aan de World Cheese
Awards ook al in de prijzen. Zaakvoerder Jan Desmet van De Kazerij is alvast opgetogen.
“We zijn nog een jonge kaasmakerij en deze erkenning doet dan
ook deugd”, klinkt het. “In drie
jaar tijd is de Flandrien Kaas een
vaste waarde geworden met een
onovertroffen kwaliteit en smaak
die ook internationale jury’s kan
overtuigen. Belgen zijn echte
bourgondiërs en kaasliefhebbers.
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Eliana
Eliana (49 cm en 3,380 kg) is het
eerste kindje van Stijn Trioen en
Lin Waterbley. Ze kwam ter wereld op 9 november in het Jan
Ypermanziekenhuis in Ieper. Het
gezin woont in de Kruisekestraat.
(Foto GL)

V.l.n.r. meester-kaasmaker Ale Mier, Helga Deloof en Jan Desmet van De
Kazerij. (GF)

Het is altijd onze uitdaging geweest om een topkaas van eigen
bodem aan te bieden.”

LABEL
Jeunesss Light en Frontieren vielen met zilver en brons ook in de
prijzen. De Kazerij op de hoek van
de Hoogweg en Vagevuurstraat is
een dochteronderneming van de
kaasgroothandel Triporteur en
startte begin 2013 met de eigen
productie van goudse kazen.
“We produceren nu het jaar rond,
wat resulteert in ruim 1.000 ton

kaas per jaar. Daarvoor hebben we
10 miljoen liter melk nodig”, legt
Jan Desmet uit. “Onze producten
gaan naar gespecialiseerde kaashandelaars en diverse supermarkten. We bekijken ook de mogelijkheden om de Flandrien Kaas internationaal aan te bieden. Daarvoor hebben we de krachten
gebundeld met andere ambachtelijke Belgische voedingsproducenten onder het label BeDelicious.
Dat levert alvast belangstelling op
vanuit enkele Europese landen.”
(EDB)
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Lex
Op dinsdag 15 november werden
David Rouserez en Ode De Brabandere de gelukkige ouders
van een zoontje Lex (50 cm en
2,700 kg). Lex werd geboren in
het Kortrijkse AZ Groeninge. Het
gezin woont in de Bakkerstraat.
(Foto EDB)
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Diamant voor Jeanne-Marie en Raymond

WERVIK

Naar aanleiding van hun 60ste huwelijksverjaardag werden Raymond Plets (85) en Jeanne-Marie Haghebaert (86) gehuldigd door het stadsbestuur. Het diamanten paar woont in de Komenstraat en heeft twee
dochters Chantal en Annemie. Daarnaast zijn er vier kleinkinderen en een achterkleinkind. Raymond begon
te werken bij trappenmaker Nollet en was daarna tien jaar bij de VDAB instructeur. Daarna was Raymond
nog 26 jaar schrijnwerker. Jeanne-Marie is altijd huisvrouw geweest. Raymonds grote hobby is atletiek terwijl dat van Jeanne-Marie vooral naaien is. Hij behoorde tot de stichters van atletiekclub Athleoo en werd
hiervoor vorig jaar naar aanleiding van het 50-jarig bestaan door de club gehuldigd. Raymond was ook de
eerste voorzitter van Athleoo en gaf er ook training. (EDB-foto LVW)

Emile
Emile (51 cm en 3,210 kg) werd
op vrijdag 18 november geboren
in het AZ Groeninge in Kortrijk.
Hij is het zoontje van Gaetan De
Korte en Melissa Seurynck. Het
wiegje van Emile staat in de
Esdoornstraat. (Foto EDB)
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