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 Zilveren
Zwinstedenloop   

 De Matthäus Passion is een oratorium gecomponeerd rond 1728 voor twee koren, een orkest en verschillende solisten. Het 

vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus volgens het Evangelie naar Mattheus.

     HULST -  Het meesterwerk van Bach wordt al sinds 1948 in de H. 

Willibrordusbasiliek in Hulst ten gehore gebracht. In 1999 heeft 

Rotary Hulst de organisatie opgepakt. In de prachtige entourage 

wordt zondagmiddag 18 maart alweer voor de 18e keer dit ma-

gistrale koor- en orkestwerk integraal uitgevoerd. De aanvang is 

14.00 uur.
  Luc Anthonis dirigeert de Matthäus Passion. Een hoofdrol is 

weggelegd voor Koninklijke Gentse Oratorium Vereniging. Ook 

het Flanders Boys Choir uit Sint-Niklaas verleent medewerking. 

De solisten zijn Hilde Coppé (sopraan), Ines Carsauw (alt), Jan 

van Elsacker (tenor-evangelist), Jan Caals (tenor-aria’s), Lieven 

Termont (bas-Christus) en Benoit Giaux (bas-aria’s). Kaarten 

(middenvak 39 euro, zijvakken 26 euro) kunnen worden besteld 

via www.matthauspassionhulst.nl.

    Na 15 maart worden de laatste kaarten verkocht via Apotheek 

Reynaert.
De foto is gemaakt door Camile Schelstraete.

     

  Sluis rekent weer op invasie van lopers  

 SLUIS - Sluis maakt zich op voor de 25e editie van de Zwinste-

denloop op zondag 18 maart. Het West-Zeeuws-Vlaamse 

koopstadje rekent opnieuw op een ware invasie van lopers. 

De Zwinstedenloop is ook een publieksmagneet: ze zorgt 

voor fl ink wat extra drukte in Sluis.   

  SLUIS  - De halve marathon is 

opnieuw het koningsnummer 

van de Sluise Zwinstedenloop. 

De route van de 21 kilometer 

lange loop volgt de Damse 

Vaart, een historisch kanaal 

dat Sluis met Brugge verbindt.

De Zwinstedenloop start als 

vanouds voor het historische 

Belfort. Nadat het startschot 

om 13.00 uur heeft geklonken 

maken de lopers eerst een 

rondje door het winkelcen-

trum.
  Of de deelnemers echt veel 

zullen kunnen genieten van 

het landschappelijk schoon 

tussen Sluis en Oostkerke valt 

te betwijfelen, het is de wed-

strijd die telt.

    Via de Zuiddijk langs de Oost-

poort bereiken de halve mara-

thonlopers uiteindelijk weer 

Sluis. Het fi nishdoek hangt bij 

het Belfort.

De Zwinstedenloop is meer 

dan enkel een halve mara-

thon. Ter omlijsting worden 

een kidsrun voor de jeugd van 

6 tot en met 12 jaar (1,34 km), 

de Vijf van Sluis (4,7 km) en de 

Tien van Sluis (9,6 km) ge-

houden.
Op de dag zelf kun je je nog 

inschrijven, en wel in MFC De 

Keure (tevens kleedruimte). 

Voorinschrijvers krijgen het 

borstnummer opgestuurd.

De starttijden zijn als volgt: 

11.30 uur-kidsrun, 12.00 uur-

Vijf van Sluis, 12.45 uur-Tien 

van Sluis, 13.00 uur-halve ma-

rathon. Vanaf 15.00 uur kun-

nen de prijzen worden opge-

haald in De Keure. De 

huldiging van de winnaars is 

gepland om 16.00 uur.

     
    Het programma eindigt om 

16.30 uur met de trekking van 

de superprijzen.

Vanwege het zilveren jubile-

um ligt er voor elke deelne-

mer een medaille klaar.   
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 Daverende

zaterdag   
  AXEL -  Koopjesjagers slaan za-

terdag 24 februari tussen 9.00 

en 16.00 uur hun slag in Axel. 

Het is Daverende Zaterdag, 

met kortingsacties in de win-

kels. Meer info: www.axel.nl. 

De Tand Prothetische Kliniek Westdorpe

Specialist in
klikgebitten

Contracten met alle zorgverzekeraars

Steeland 5, Westdorpe

Tel. 0115 - 45 12 80
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SAMEN KIJKEN NAAR DE MOGELIJKHEDEN

In sommige situaties wilt u uw huis snel ver-

kopen. Dan zit u niet te wachten op lang-

durige verkooptrajecten en stressvolle onder-

handelingen. U hoeft niet persé de hoogste 

prijs. U wilt snel zekerheid en geen risico’s. 

Directe verkoop kan dan de oplossing zijn.

ZEKERHEDEN BIJ DIRECTE VERKOOP

✓Direct snelle verkoopzekerheid

✓Geen ontbindende voorwaarden

✓�Betrouwbare en correcte  

afwikkeling via de notaris

✓�Geen kosten voor het  

verkooptraject

DIRECTE VERKOOP IS SOMS EEN REËLE OPTIE

ZEKERHEDEN BIJ DIRECTE VERKOOP

Rene Hamelink
rene@rhbeheer.com
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 Oldtimers  weerin hartje  Axel 

  OOSTBURG  - Het gigasucces als ‘Weg Van Jou’ is ongekend. De 

romantische komedie bleef maar publiek trekken naar Ledel-

bioscoop in Oostburg. Keer op keer werd de fi lm, die 

Zeeuws-Vlaanderen als decor heeft, geprolongeerd.

  
Vorige week dinsdag vond de aller allerlaatste voorstelling 

plaats, in aanwezigheid van de bedenkers en coproducenten 

van ‘Weg Van Jou’, Jan Lievens en Nynke van der Ploeg. John 

Jansen was er ook. Hij zag de fi lm zes keer. De Nieuwvlietenaar 

herkent veel in het fi lmverhaal waarin hij telkens weer nieuwe 

details ontdekt. Z’n vrouw, Toos Verdonschot, die in 2011 over-

leed, kwam net als Evi, de hoofdpersoon uit ‘Weg Van Jou’, van 

buiten de streek en vond hier haar grote liefde. “Toos heeft in de 

landbouwpraktijkschool in Schoondijke het automatiserings-

centrum opgezet’’, vertelt John Jansen.

    
CineCity in Terneuzen draaide de romcom afgelopen zondag 

voor het laatst. Voor Jan Lievens en Nynke van der Ploeg is hier-

mee het succesverhaal van ‘Weg Van Jou’ nog niet afgelopen. 

Op 9 maart verschijnt de fi lm op dvd en blue-ray. Hij komt ook 

op tv. Jan Lievens: “Wellicht zit er nog meer in de pen, maar 

daarover later meer.”In de fi lm belandt Evi, een ambitieuze dertiger uit Rotterdam, in 

Terneuzen. Zal ze het hier redden?   

 Oldtimerfestival Axel 2018   
 Het Oldtimerfestival in Axel heeft een vaste plek op de jaar-

kalender. Oldtimerlie� ebbers kunnen opnieuw op Hemel-

vaartsdag, dit jaar op donderdag 10 mei, hun hart ophalen in 

de Erpelkapperstad. Vorig jaar is het festival verhuisd naar 

hartje Axel en dat is de organisatoren erg goed bevallen.   

  AXEL  - Het OTA-bestuur heeft 
dan ook voor dezelfde locatie 
gekozen, het parkeerterrein 
van Albert Heijn, de Markt en 
omliggende winkelstraten.
Wout den Doelder, voorzitter 
van het OTA-bestuur: “We 
blijven vernieuwen. Zo willen 
we dit jaar de jeugd meer bij 
het festival betrekken.” Men 
gaat experimenteren met een 
jeugdjury, die mag bepalen 
welke auto’s in haar ogen de 
mooiste zijn.Het publiek zal de ogen weer 

uitkijken: naast tweehonderd 
blinkende oldtimers worden 
er als vanouds ook tractoren, 
vrachtwagens en antieke fi et-
sen getoond.Ook de bezitters van oude 

bromfi etsen en motoren wor-
den uitgenodigd om aan het 
festival op Hemelvaartsdag in 
Axel deel te nemen. Bij vol-
doende aanmelden krijgen de 

tweewielers een eigen hoek 
op het festivalterrein. Blij is 
het OTA-bestuur ook met de 
(eenmalige) komst van een 
veertigtal supercars, waaron-
der de Ford RS, Ferrari’s en 
Lamborghini’s.In de ochtenduren wordt een 

puzzelrit door de streek ge-
houden, ‘s middags staat op-
nieuw een concours d’élégan-
ce op het programma (met 
een verrassing voor de deel-
nemers!). Het Oldtimerfestival 
wordt omlijst met een grote 
kramenmarkt. Hemelpop gaat 
dit jaar helaas niet door: als 
alternatief zorgt de organisa-
tie na de prijsuitreiking voor 
een fantastische liveband, die 
tot 20.00 uur het publiek zal 
vermaken. Krijg je lekkere 
trek? Er is van alles te happen. 
Voor meer informatie en in-
schrijven zie www.stich-
ting-ota.nl. 
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 V.l.n.r. Nynke van der Ploeg, John Jansen, Justyna Bolsius (Ledeltheater) en Jan Lievens. Foto Peter Verdurmen   

      

 ‘Weg van Jou’: JohnJansen zag ‘m zes keer   
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 Gezondheidscentrum Kloosterzande       

  KLOOSTERZANDE -  Per 19 februari aanstaande verhuizen de 

Huisartsenpraktijk Groenendijk en Fysiofi t samen naar de 

nieuwbouw aan het Pastoor Versterplein 11 in Kloosterzande.

  Met deze multidisciplinaire 
samenwerking is een lang ge-
koesterde wens voor een eer-
stelijns gezondheidscentrum 

in Kloosterzande in vervulling 
gegaan. Naast de huisartsen 
en fysiotherapeuten zullen er 
meerdere disciplines binnen 

het centrum aanwezig zijn: 
Osteopathie Buijsse, Podothe-
rapie Hermanns, Thuiszorg, 
een verloskundige van ZorgS-
aam, Psychotherapie ‘De 
Kreek’ en 2B-FIT.      

    Op zaterdag 24 maart wordt in 

het nieuwe eerstelijns ge-
zondheidscentrum een Open 
Dag gehouden. Alle belang-
stellenden zijn welkom! De 
deur staat genoemde zater-
dag uitnodigend open van 
11.00 uur ‘s morgens tot 15.00 
uur ‘s middags.    

GRATIS Waardebepaling 
en/of WOZ bezwaar? Bel ons! 0115 - 76 80 80
www.M2makelaars.nl
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 Er zullen prachtexemplaren te bewonderen zijn.  Foto Co van Meurs   BVBA MACO INVESTNijverheidslaan 18940 Wervik – Geluwe

Tous travaux de toiture :

Demandez notre FORMULE ECO 

avec votre DEVIS GRATUIT
Ou www.metalpan.be

0032 475 41 00 66
info@maco-invest.be

Tuiles, ardoises,... - Couverture isolante...

Travaux de zinc et cuivre - Plate-formes

Velux - gouttières - isolation...

Cheminées - Maçonerie - rejointoyage

LA GARANTIE D’UN TRAVAIL BIEN FINI

Visitez notre site: toitures MACO - INVEST.BE

Société belge implanté en France plus de 
30 années

0032 475 41 00 66TOITURESMACOINVEST.BE

DB450859K7

Jardinerie Au Petit Jardin

COUTHOFLAAN, 32 • BE – 8972 PROVEN

TÉL. : +32 57 33 39 63 www.aupetitjardin.be • Courriel : info@aupetitjardin.be 

Cherché en décembre l’atmosphère 
magique de Noël en dedans

Ouvert : du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30 • Dimanche et jours fériés de 9h à 12h • Fermé le lundi

HENY: SPECIALISTE DES VELOS
ELECTRIQUES DE QUALITE

Profitez de la prime de l’état de €200!

(jusque fin janvier ’18)
Nouvelle gamme course 
et VTT CUBE et TREK!

Groot-Brittaniëlaan 4 - Poperinge

057 33 35 34 - www.heny.be
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR LA TOUSSAINT

aussi ouvert dimanche 29 octobre de 9h à 18h30, lundi 30 octobre de 13h à 18h30

Couthoflaan 32 - Proven - Tél. 00 32 57 33 39 63

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30

Jour de fermeture: lundi. Ouvert dimanche et jours fériés de 9h à 12h.

Nous acceptons les chèques, carte bleue, visa.

www.aupetitjardin.be

TREK - GAZELLE - CANNONDALE

Goesdamstraat 23, Ieper

0032 57 20 13 97

Noyelle.sport@telenet.be

www.noyellesport.be

FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI • FERMÉ 17 & 18 OCTOBRE

*Bonus uniquement valable pour des vélos

électriques jusqu'a fin janvier 2018

Profitez 

du bonus 

€200

Offert par 

l’état*

Maintenant : saison  pour planter les  rosiers,  les fruitiers,  les haies

E-Bikes Bosch Mid Motor 

à partir de €1.999

D’ABEELESTATIE

Abelestationsstraat 34,

8970 ABEELE - Poperinge 

SUR LES ARTICLES de PECHE en STOCK:

MOULINETS - CANNES - 

CAISSES DE RANGEMENT - EPUISETTES - 

BOURRICHES - FOUDREAUX

A PARTIR DU 1 JUSQU’AU 30 OCTOBRE

15% DE REDUCTION 
15% DE REDUCTION 
15% DE REDUCTION 
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 THE SIMON & GAR-FUNKEL STORY     Openings� lm
bekend:  Façades 

  TERNEUZEN -  In het ziekenhuis in Terneuzen staat sinds kort 
een nieuwe MRI, een technisch hoogstandje met patiëntvrien-
delijke extra’s. Eerder al werden nieuwe radiologische appara-
ten voor borstkankeronderzoek in gebruik genomen. Dinsdag-
avond werd alle nieuwe apparatuur offi  cieel gepresenteerd aan 
huisartsen, medisch specialisten en andere zorgmedewerkers. 
Andere belangstellenden kunnen een kijkje nemen tijdens de 
Open Dag van de Zorg op zaterdag 17 maart.Met de nieuwe 3T MRI-scanner heeft ZorgSaam in samenwer-
king met Philips de nieuwste en krachtigste magneet voor diag-
nostiek in Zeeland geplaatst. Hierdoor kunnen nu aanzienlijk 
betere beelden van het menselijk lichaam worden gemaakt, in 

groter detail en ook op een snellere manier. De onderzoektijd is 
beduidend korter en kleinere letsels kunnen in een vroeger sta-
dium gedetecteerd en behandeld worden.De nieuwe MRI is bovendien uitgerust met de ‘Philips In-bore 
Experience’ met ambient-verlichting met muziek en eventueel 
beeldschermanimatie. Dat maakt het verblijf in de tunnel van 
het apparaat een stuk prettiger. Bovendien is de lengte van de 
tunnel kleiner en de diameter aanzienlijk groter in vergelijk met 
het oude toestel. Dat vermindert het opgesloten gevoel. Het 
geeft een gevoel van rust, waardoor stilliggen beter lukt en dat 
is erg belangrijk voor het onderzoek. Met name voor gespannen 
en angstige patiënten is dat een meerwaarde. 

 Feestelijke premièreavond in CineCity     TERNEUZEN -  De openingsfi lm van het FilmFestival 
Zeeuws-Vlaanderen 2018 is bekend. Het wordt Façades, een 
Vlaamse productie met Nederlandse inbreng. De bekende 
Nederlandse cabaretier Theo Maassen vertolkt samen met 
Johan Leysen en Natali Broods de hoofdrollen. 
 Cast en crew zullen aanwezig zijn bij de feestelijke première op dinsdagavond 10 april in CineCity in Terneuzen. Voor de vertoning wordt de editie 2018 van het FilmFestival Zeeuws- Vlaanderen offi  cieel geopend. Hiervoor zijn opnieuw de drie Zeeuws-Vlaamse burgemees-ters gevraagd, Jan-Frans Mul-der van Hulst, Jan Lonink van Terneuzen en Marga Vermue van Sluis.

Voor de compleet verzorgde premièreavond zijn losse kaarten verkrijgbaar die vanaf nu gereserveerd kunnen wor-den via www.fi lmfestival-zeeuwsvlaanderen.nl.    Façades is geregisseerd door het duo Kaat Beels en Natha-lie Basteyns. Jan Pepermans schreef het scenario. Allen hebben reeds de nodige erva-ring op het gebied van fi lm.Alex staat onverwacht op een kantelpunt in haar leven wan-neer haar dementerende va-der in de steek gelaten wordt 

door haar moeder. De behulp-zame Alex trekt bij hem in en stelt daardoor haar eigen le-ven en huwelijk in vraag. Wil ze bij haar ontrouwe man blij-ven of niet? Is ze wel echt ge-lukkig bij hem of moet ze, net als haar ouders, de façade la-ten vallen? ‘Façades’ is een fi lm over geheimen, huwelijk-sperikelen en jeugdtrauma’s die de bezoekers zal raken, zo is Sander Verdonk van CineCi-ty overtuigd.
Mede met de hulp van de Masters of Ceremony, de fi lm-journalisten René Mioch en Roel van Bambost, heeft men al heel wat nieuwe producties kunnen boeken voor het ko-mende festival, dat duurt van dinsdag 10 tot en met zondag 15 april. Van een aantal fi lm krijgt men de Nederlandse voorpremière.

Sander Verdonk: “We zetten in op een evenwichtige pro-grammering met voor elk wat wils.’’    
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 De nieuwe MRI-scanner van ZorgSaam-ziekenhuis Terneuzen.   
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 NL Doet:  samen eten is leuker    Vocal band  Flash Back  in Porgy en Bess  

  HULST -  Hulst voor Elkaar houdt op vrijdag 9 maart in het kader van NL Doet een ‘open’ maaltijd. Onder het motto ‘Samen eten is leuker dan alleen’ kan in De Lieve aan de Broodmarkt in Hulst wor-den genoten van een heerlijk maal. Deelname is gratis! Men 

wordt ontvangen om 17.00 uur, de gezamenlijke maaltijd ein-digt om 20.00 uur. Vervolgens kunt u zich aansluiten bij één van de eetgroepen of andere gezellige activiteiten. Aanmel-den vóór vrijdag 2 maart (vol= vol) via info@hulstvoorelkaar.nl of 0114-684700. 

  TERNEUZEN -  In de serie Lo-cal Heroes presenteert Porgy en Bess op zaterdag 3 maart een optreden van vocal band Flash Back.

Het popkoor uit Zeeuws- Vlaanderen speelt niet alleen nummers van hun cd. Ook 

brengen de koorleden num-mers van onder anderen Elvis Presley, Bruno Mars, Ramses Shaff y, Gotye en Golden Ear-ring. Joke Kempeneers bege-leidt vocal band Flash Back. 
  Tijdens het optreden is ook de cd van Flash Back te koop. De 

opbrengst hiervan gaat naar het goede doel: mini-roparun Zeeuws-Vlaanderen.Schaft u de cd aan bij entree, dan kost een toegangskaart 2,50 euro. Dan heeft u voor 10 euro een swingende avond en een cd.
Aanvang: 20.30 uur.   

www.dielengerechtsdeurwaarders.nl 

Ook voor incasso & advies!
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