vzw de BOOT

start

Maximum drie jaar. Zolang gaf ik mezelf in dat nieuwe project ‘de BOOT’. Daarna zou ik minstens weer een jaar gaan fietsen. Alleen.
In 1999 was dat mijn stappenplan. Nog in 1999 leerde ik op een onverdachte vrijdagavond Kristien (*) kennen. We zijn nu vijftien jaar
later. Ik zit nog altijd op ‘mijn’ boot. En met Kristien ga ik iedere winter tandemmen. Aan die twee voorspellingen van weleer heb ik
me dus netjes niet gehouden.
In de afgelopen vijftien jaar heeft vzw de BOOT de wind in de zeilen gehad en stormen getrotseerd. Soms dreigden we te kapseizen
en leek het zinken nabij.Vaak voeren we met heel de ploeg tegen de stroom in. In deze Gazette van de Boot gaan we even voor anker
en blikken terug. Ik zou zeggen: kom aan boord en lees mee.
Schipper Bart Castelein in naam van the crew.
Merkem, 11 mei 2014

(*) Kristien Hemmerechts, vrouw van medeoprichter Bart Castelein

Het jaar van de

zonnefietsen
We hadden geen geld om die dure Zwitserse Flyers aan
te kopen, de Rolls Royce onder de elektrische fietsen. Per
stuk betaalde je toen 3750 euro. Daarom gingen we de
boer op en ‘verkochten’ tien peterschappen aan gemeenten, bedrijven en intercommunales. Zo harkten we een
startkapitaal bij elkaar. Omdat Flyer buiten Zwitserland
een voet aan de grond wilde krijgen en wij een vloot ambieerden, bood het bedrijf ons een forse korting. Resultaat:
we betaalden tien fietsen en mochten er twintig meenemen. De fietsaccu’s werden opgeladen via zonnepanelen
en dus lanceerden we het woord ‘zonnefietsen’. Blijkbaar
viel het in de smaak want het lokte heel wat nieuwsgierige bezoekers. Van heinde en verre kwamen ze om een
proefrit te maken. Voor hun comfort legden we in de
Westhoek een netwerk van zestig groene stopcontacten
aan waar de accu’s van de fietsen gratis konden worden
opgeladen.Vzw de BOOT was op dat vlak een pionier in
de Lage Landen en werd door Westtoer beloond met de
prestigieuze Fernand Peutemanprijs.

zonnebootjes

We wilden bootjes, maar we wilden geen verbrandingsmotoren.

glijden ze over het water. Op slag kochten we er drie. Of liever,

Zelfs met het gebruik van een grote trechter lekken benzine-

we wilden er drie kopen, maar waar vonden we het geld? Terug

druppels in het water en laten gênante kringen achter. Erger

thuis konden we Biscuiterie Destrooper en de Katholieke Hoge-

nog is het enerverende lawaai. Wij wilden onze gasten van de

school, Katho (vandaag bekend als Vives) overtuigen om als

stilte én van het water van de Westhoek laten genieten, zonder

sponsor op te treden. We zijn hen nog altijd erkentelijk. Wie

dat ze hoefden te roeien. Hoe viel dat te combineren? De oplos-

een tochtje met de bootjes wil maken heeft daar geen vaarbe-

sing vonden we in Giethoorn, in het noorden van Nederland.

wijs voor nodig. Een uurtje varen kost vijfentwintig euro aan

Daar maakten we kennis met elektrisch aangedreven punters,

huur. Elk bootje biedt plaats aan zes passagiers, de stuurman of

sierlijke bootjes uitgerust met een fluistermotor. Geruisloos

stuurvrouw inbegrepen.

Het jaar van de scheve fiets

De meest gestelde vraag:

‘wat doet die velo
daar in die boom?’

trouwe madammen
De kindjes zijn heel enthousiast. Ze willen zelfs een boot kopen met hun spaarcenten. Voor ons was het ook
een leuke verrassende ervaring.
Ann, Jurgen, Sander, Hanne, Fore
Très bon accueil de la part des responsables. Le cadre est agréable et pittoresque. C’est une expérience unique et dépaysanté que
de passer la nuit sur une péniche. Nous sommes une famille avec quatre enfants et pour nous c’était très bien, pour un
prix raisonnable.

Vond het leuk op de boot omdat het een
groote boot is met zagte bedden
en komposttoilet.
Josse

We had a great time. Thank you Ann
and Bart for making our stay enjoyable.
We will definitely be back.
James, Debbie, Mike, Nick, Andrea Tarell,
London, England

La amabilidad del propietario (Se llevo a nuestro hijo que tenia que entrenar a correr por los caminos alrededor)
Estábamos solos en el barco y pudimos cocinar y disfrutar de las instalaciones
(Andorra, 17 augustus 2013)

De Europeaan heeft het uurwerk,
de Afrikaan de tijd, zegt men.
Logeren op de BOOT is een beetje
Afrikaan worden. Wat een luxe!!!
Dank dat wij van die luxe
konden proeven.
Rita en Erik

Lief Bartje, je bent fantastisch bedankt
voor de altijd zeer toffe ontvangst én
enthousiaste verwelkoming, ook al
is dit voor jou de 1000ste keer dat je
hetzelfde moet uitleggen.
Goed bezig, doe zo voort.
Ilse en Heleen, Gent

schipper

Varen vergt meer voorbereiding dan pakweg

zou kunnen blokkeren. Lenig buigt hij over de reling

in de auto stappen om een ritje te maken.

en vist het eruit. Hij maakt de kettingen los van de

Alleen red je dat niet, zeker niet met een spits als

balken waarmee het schip aan de oever verankerd

de St-Antoine van achtendertig meter lang. De

ligt en legt de mast neer zodat we straks onder de

schipper in zijn stuurhut heeft een machtig over-

brug door kunnen varen. Hij ontkoppelt de elektrici-

zicht over boot en water, maar extra ogen zijn

teitskabel voor de overschakeling van walstroom op

onontbeerlijk, scherpe ogen zoals die van vader

zonne-energie en hijst de vaarvlag. Dan trekt hij de

Louis, 82 in 2014. Louis speurt het water af op zoek

meertrossen aan boord. Zijn duim gaat de hoogte in,

naar verraderlijk wrakhout dat de boegschroef

de scheepshoorn toetert. We varen af.

(vlnr: Louis Castelein, Lore Hubau, Bart Castelein)

Het jaar van het feest

We hebben het niet precies bijgehouden wat en wie

rukken om te diep in het glas te kijken, vriendinnen

er al op de BOOT is gevierd, maar de lijst is indruk-

hebben in de vroege uurtjes op het dek gemusiceerd

wekkend: opa’s en oma’s die kleinkinderen trakteren,

en gedanst, een terminaal zieke man heeft met familie

geliefden die elkaar in alle privacy innig willen bemin-

en vrienden een laatste tocht met ons gemaakt. Ooit

nen, vrienden die met elkaar willen plezier maken,

werd bij ons aan boord een miss verkozen, Miss Exclu-

eerste communicantjes, plechtige communicantjes,

sive. Wij hebben voor onze gasten ons lekker huisbier

lentefeestelingen, jarigen, heel veel jarigen. Mensen

Tisnatindebroeken geschonken, en onze biohuiswijn,

hebben elkaar op ons dek hun ja-woord gegeven en

een Merlot van een Vlaamse wijnbouwer in Frankrijk.

ze hebben er herdacht dat ze dat vijftig jaar eerder

We hebben onze verrukkelijke appeltaart van bakker

deden. Jonge ouders hebben hun kroost boven het

Naessens geserveerd, en het heerlijke hoeve-ijs van

water gehouden en gedoopt, met of zonder pastoor.

Viola. En we hebben barbecues gehouden, heel veel

Wie met pensioen ging is door collega’s bij ons in de

barbecues, met veggie-burgers van La Vie est Belle en

bloemetjes gezet, vrijgezellen hebben bier laten aan-

verrassende slaatjes.

Cyclosportieven

Zonneroute

Onder leiding van kopman/Westhoekkenner en wereldfietser Bart

Dit arrangement is kort en krachtig: onthaal op de BOOT

Castelein kan je met een bende fietsvrienden pure Westhoeklucht

waar

inhaleren. Ontdek zo de schier onbekende plekken en pittoreske

dacht

hoekjes van Bachten-de-Kupe. We doorkruisen de uitgestrekte polders,

zonnepanelen, windgeneratoren, en verlichting. Daarna varen we per

en via de Oude Zeedijk passeren we de komgronden van Lampernisse

zonneboot op het ieperleekanaal. We wandelen 500 meter tot aan de

waarna je al snel échte zeelucht inademt. We flirten met de grens, zien

lage-energiewoning.

Bart
voor

Castelein
de

een

ecoverhaal

tegelkachel,

brengt

beglazing,

met

aan-

composttoilet,

Kamaland en de Moeren en we zetten ons kromgebogen over het stuur
richting West-Vlaamse bergen.

Details worden besproken, praktische tips meegegeven. Resultaat van
een lage-energiewoning: simpelheid is troef en het comfort is uitermate

Bepaal zelf de afstand, de gemiddelde snelheid en de datum.

hoog. Dit bezoek is een must voor kandidaat-bouwers of mensen die

Afstanden tot 150 km/dag met een maximaal gemiddelde van 35 km/u

willen verbouwen, én is een aanrader voor de jeugd opdat ze zien dat

behoren tot de mogelijkheden (maar het mag ook trager :-)). Groepen

zij toch nog in staat zullen zijn om op een betaalbare wijze aan een

betalen voor een halve dag 5 euro per persoon met een minimum

comfortabel en zuinig huis te geraken.

van 150 euro. Het dagtarief kost 10 euro pp met een minimum van

• Kostprijs: 10 euro pp. met een minimumprijs van 90 euro.

300 euro. Overnachten is mogelijk tot 20 personen. ’s Avonds kan er

Duur: 2.5 uur tot 3 uur.

afgesloten worden met een veggie-barbecue op het dek van de BOOT.
Goesting? Acht kilo in je banden? Ketting gesmeerd? Goed zo!

Martjeswater

Ecoverhaal
Het ecoverhaal op de BOOT is één van onze oer-arrangementen.
We hebben het over het composttoilet, spaar- en LED-lampen, isolatie,

Een leuke ontspannende tocht voor ieders geldbeugel. We infiltreren

de zelfgebouwde tegelkachel, zonnepanelen, hoogrendementsbegla-

in de jungle van Merkem. We zien paarden als was het de Camargue.

zing, de zonneschoorsteen, kleine windmolens... We brengen geen saaie

We horen verhalen over de Franse Zouaven die de Drie Grachten op

theoretische uiteenzetting, maar wel een leuke babbel doorspekt met

de kaart van de Eerste Wereldoorlog hebben gezet. En de kans is groot

tal van ervaringen opgedaan gedurende de 15-jarige pioniersrol van de

dat we de blauwe ijsvogel zien, of een ransuil. De groene long van

BOOT.

Merkem verkennen we per fluisterboot en te voet, tenminste als het
water niet te hoog staat. In dit moerasgebied waar ook kruiden welig

Laat het budget van uw school of vereniging niet toe om tot bij ons op

tieren zien we in de verte naast de kerk het kasteel van barones Fran-

de BOOT te komen? Geen nood, dan komen wij tot bij u.

çoise de Coninck de Merckem, en als we 500 meter verder stappen

• Een sessie duurt 2 uur en kost 150 euro + km-vergoeding.

komt de authentieke Duitse uitkijktoren in zicht.
• Vanaf 5 euro pp. met een minimumprijs van 100 euro.

In het spoor van de otter

Loeren in de broeken

Een ontdekkingstocht door het gebied waar ooit otters leefden.

De IJzerbroeken vormen één der grootste overstromingsgebieden

Afwisselend per fiets, te voet, met zonneboot en/of huifkar ver-

van Vlaanderen. Kenmerkend is het weidse landschap met haar

kennen we de Ijzervallei en leren een bijzonder waterrijk landschap

bijzondere natuurwaarden. De bewoners aan de rand van de vallei

kennen met typische aspecten. Als Plan Otter ooit gerealiseeerd wordt,

hebben hun doen en laten afgestemd op het water. Maak kennis met

zwerven in de toekomst terug otters in deze uitgestrekte Ijzervallei.

het verhaal van kanaal- en fortenbouwers, turfstekers en watermakers,

Dit is een kennismaking met de Amazone van de Westhoek!

loerders en kooikers, jagers en peurders. Halvedag-formule.

• Vanaf 15 euro pp.

Natuurbeleving

uit

een

cultuurhistorisch

vaatje

getapt.

10 km fietsen en 2,5 km fluistervaren. De combinatie met huifkar of
trapauto is eveneens mogelijk!

Vreemde Vogels ‘14-’18

• Vanaf 15 euro pp.

Vanaf 11 mei tot en met 12 november 2014 loopt er een gratis

WO I

fototentoonstelling over soldaten die in ‘14-‘18 in de buurt van
de Drie Grachten actief waren: Maori’s, Aboriginals, Zouaven,
Congolezen, Senegalezen, Sikhs, Guinees, Berbers, Chinezen….

Sedert jaar en dag biedt de BOOT oorlogsarrangementen op maat aan:

In de Balzaal van de BOOT sta je oog in oog met twintig van deze

•

Kinderen op de vlucht (het verhaal van Hector Verstraete)

‘exoten’. De tentoonstelling wordt ook virtueel aangeboden.Als je op de

•

Sector Noordschote

loopbrug staat,kun je de foto’s en info op elk moment van de dag of nacht

•

Grasduinen tussen ieperboog en IJzerfront

op je tablet of smartphone bekijken. Dit kost je niets. In samenwerking

•

Niemandswater 14-18

met de stad Lo-Reninge, het gemeentebestuur van Houthulst, iBeaken

•

Daffy’s Last Run

en vzw de BOOT.

•

Contacteer ons, wij werken alles in detail uit!

Fotografen (per jaar):
1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010,

Ontwerp:
Korneel Bostyn

COLOFON

2011, 2012, 2013, 2014 : VZW De BOOT

info@deboot.be +32 475 21 43 20
juli-augustus:

2003, backpage: Ann De Wulf

dagelijks van 12u30 tot 19u

2004: LoreHubau

pasen-30 september:

2008: Edwin Fontaine
frontpage: Koen Cornelus

Vzw de BOOT, ieperleedijkstraat 1a, 8650 Merkem
Openingsuren

2002: Meredith Geldof

folder: Wim Robberechts / Het Nieuwsblad

Nog meer arrangementen? Zie www.deboot.be

STRAFFATOEBAKA
.TUMBLR.COM

V.U.: Bart Castelein, Oude Zeedijk 4, 8600 Nieuwkapelle.

zaterdag en zondag van 14u tot 18u
maart, oktober en november:
zondag van 14u tot 17u
of na afspraak

Het jaar van de

grote werken
Een boot is als een huis: er is altijd

een rietveld op de oever zuivert het

ruimte voor verbetering. Van meet af aan

afvalwater. De Kajuit werd geïsoleerd

hadden we een ambitieus doel voor

zodat onze logés er ook in de winter

ogen: onze boten moesten ecologisch

kunnen overnachten. De BOOT kreeg een

verantwoord omspringen met energie.

overdekt en tochtvrij terras. Dankzij een

De BOOT kreeg een stevige isolatiemantel,

brede loopbrug werd hij voor iedereen

een zuinige tegelkachel en een compost-

gemakkelijk toegankelijk.Ten slotte legden

toilet. Er kwam een zonneschoorsteen

we vlottende pontons tegen de boeg. Daar

die voor de broodnodige ventilatie zorgt.

is het in de zomer zalig zonnen in luie

We installeerden zonnecellen en een

ligstoelen, van de wind beschut. We

windmolentje om elektriciteit te pro-

hingen er een zwemtrap voor wie in het

duceren.

Ieperleekanaal wil afkoelen. Duiken mag

Een

zonnecollector

warmt

water op, onder andere voor de douche;

ook natuurlijk.

Het jaar van het Schoon Volk

Hebben de BOOT met hun bezoek vereerd, verrast, verblijd:
Tom Waes, Kobe Ilsen, Paul Jambers, Pascale Naessens, Staf Coppens, Sandra Naelaerts, Jessie De Caluwe
Tchité, Mpenza, Bart Goor, Johan Museeuw, Brigitte Becue
Wim Willaert, Marc Van Eeghem, Tine Van den Brande, Marijke Pinoy
Geert Bourgeois, Stefaan De Clerck,Vincent Van Quickenborne, Steve Stevaert, Mieke Vogels, Patrick Janssens, Nelly
Maes, Renaat Landuyt, Johan Vande Lanotte, Peter Bossu, Jean-Marie Dedecker, Ulla Werbrouck, Olivier Deleuze,
Yves Leterme, Freya Van den Bossche, Renaat Landuyt, de Sloveense Europees Commissaris Potoçnik,
gouverneur Breyne
Dichter Bernard Dewulf, schrijver David Van Reybrouck, muzikanten Flip Kowlier en Raf Walschaerts,
journaliste Els De Temmerman, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent, alle notabelen van de gemeente
Houthulst met de ere-burgemeester Joris Hindryckx in het bijzonder; tijdens zijn legislatuur mocht de BOOT op
alle steun van de gemeente rekenen. En last but not least: u natuurlijk.

Het jaar van de Polen

De Europese Unie wil de banden aanhalen
tussen de lidstaten, ook en misschien vooral
tussen lidstaten die elkaar niet goed kennen.
Soms blijken ze meer met elkaar gemeen te
hebben dan ze vermoeden. De Westhoek en
Lubelskie, in het oosten van Polen aan de grens
met Wit-Rusland en Oekraïne, zijn allebei agrarische gebieden waar een rivier door stroomt:
de IJzer en de Bug. Konden wij onze ervaringen over ecotoerisme delen met de Polen? Het
project kreeg een naam: Boot2Lubelskie (zeg:
Boot to Lubelskie). Wij gingen op bezoek bij de
Polen, zij kwamen hun licht opsteken bij ons.
Er

werd

gediscussieerd, gezongen, wodka

geschonken, gebrainstormd én eeuwige vriendschap gezworen. Uit al dat moois groeide het idee
om op de Bug een kajakroute uit te stippelen. Het
plan werd uitgevoerd, oogstte bijval en werd een
jaar later uitgeroepen tot de beste toeristische
nieuwkomer in Polen. De provincie West-Vlaanderen, het Pools informatiebureau voor Toerisme
en diverse Poolse partners waren nauw betrokLubelskie

ken bij het project. Waarvoor dank.

Westhoek

Het jaar van de Paulette

Al drie keer telde de BOOT precies één symbolische

dikke isolatiemantel, hoogrendementsbeglazing, energieloze

euro neer om eigenaar te worden van achtereenvolgens

voetpompen,vuilwatertank,ramen en deuren met dubbele dich-

het moederschip de BOOT (destijds Isera genaamd), de

tingsrubbers, getapete wanden, zonneboiler, pv-installatie, een

Hubert en de Paulette. Onvermijdelijk slorpt de renova-

gasfornuis en oven, een zuinige koelkast én een composttoilet.

tie heel wat meer euro’s op. Voorlopig beschouwen wij de

Er is slaapruimte voor vier mensen. De werken werden uit-

Paulette als het ecologische paradepaard van onze vloot.

gevoerd op onze werf in Noordschote, de site van de oude

Dit prachtige bootje is uitgerust met zuinige ledverlich-

elektriciteitscentrale, in het nieuwsgierige gezelschap van nu

ting, gescheiden drink- en regenwatervoorziening, een

eens schapen, dan weer herten, ezels of pony’s die er grazen.

Het jaar van de windhoos

Op vrijdag negenentwintig april 2011 om

pal op het pad van de windhoos. In een

19u11 trok een windhoos over Merkem.

fractie van een seconde werd hij tot wrakhout

Die ochtend om 11u was de Beukelare-

gereduceerd. Adieu historische houten staak-

molen, sinds jaar en dag eigendom van

molen uit 1777, maar ook adieu aan boeiende

de gemeente Houthulst, na een grondige

bezoekjes met onze gasten aan die molen. De

renovatiebeurt opgeleverd in het bijzijn van

BOOT kijkt meer dan gretig uit naar de bouw

molenbouwer

schepen

van een nieuwe staakmolen. Wij zijn immers

Geert Van Exem, Karel Dekien, hoofd van

niet alleen schippers maar ook molenaars,

de technische dienst Houthulst, Rita De

die altijd zelf ons biomeel hebben gemalen.

Hertog van Onroerend Erfgoed, en molenaars

Voorlopig kan dat niet meer. Gelukkig

Jos Hooghe en Bart Castelein. Na anderhalf

kunnen we rekenen op de molenaars van

jaar kon er eindelijk weer worden gemalen.

Bikschote en Werken. Zij malen nu voor ons

Collega-molenaar Jos ging meteen aan de

zodat bakker Naessens nog altijd met dat

slag. Hij ontrolde de zeilen op de wieken.

meel Beukelarebrood en appeltaarten voor

De pret was van erg korte duur. De molen stond

ons en onze gasten kan bakken.

Eric

Vanleene,

Het jaar van het droogdok

Een auto moet ieder jaar worden gekeurd,
een schip moet om de vijf jaar naar het
droogdok. Dat is telkens een hele onderneming. Met een kraan wordt alles weggehaald
wat wij ooit op het dek hebben opgetrokken: zonnepanelen, savoniusrotor, zitbanken,
zonneschoorsteen, windgenerator, gewone
schoorsteen. Weg moeten ook de loopbrug,
de pontons, de leidingen naar het rietveld,
de kabels.Vervolgens varen we in twee dagen
naar Oostende, waar de BOOT komt droog te
liggen, als een aangespoelde walvis. Onherkenbaar is hij dan, logger, kwetsbaarder ook.
De flanken worden met een hogedrukreiniger schoongespoten, zodat de keurder de
platen van de romp nauwgezet kan onderzoeken. Hij beklopt ze met een bikhamer en
kan op basis van de klank de toestand van het
metaal peilen. Bij twijfel plaatst hij een kruis.
Die plek moet verfvrij worden gemaakt om
het blote ijzer te meten. Als het te dun wordt
bevonden moet er een nieuwe plaat tegen
worden gelast. Wanneer de keurder klaar
is met zijn werk, stelt hij een gedetailleerd
schema met instructies op. Soms moeten wel
meer dan honderd punten worden aangepakt. Ons eerste werk is de platen bestellen,
snijden en lassen. Daarna is het tijd om
te teren en te verven. Het zijn lange, zware
maar ook leerrijke dagen. Dat de lasser zelf
onder een laag teer komt te zitten, neemt hij
voor lief.

Het jaar van 300 jaar grens

Op elf april 1713 werd de Vrede van Utrecht getekend.

van spreken – haar tenten op in Callicanes en bracht verslag

Daarmee kwam een eind aan eeuwen twist, schermutseling

uit in vijftig sprankelende blogs. Kamagurka toverde de ver-

en oorlog. Het verdrag legde voor eens en altijd vast waar

hakkelde grenspost Adinkerke/Ghyvelde om tot Kamaland en

Frankrijk eindigde en het gebied dat later België zou heten

plantte trots zijn vlag op het dak. De Franse beeldende kunste-

– toen een deel van de Oostenrijkse Nederlanden – begon.

naar Thierry Verbeke – geen familie van Annelies – nam Rekkem/

Op verzoek van Le Département du Nord en de provincie

Ferrain voor zijn rekening. Om de verjaardag luister bij te zetten

West-Vlaanderen aanvaardde de BOOT het artistieke coör-

werden twee splinternieuwe grenspalen geplaatst, eentje in

dinatorschap van de feestelijke viering van 300 jaar Grens.

Alveringem met een zin van Anne Provoost ‘Als een Schreve

Speerpunt werden drie verlaten grensposten die in de kijker

op Teer Vel’, en eentje in Baisieux met een citaat van Victor

moesten worden gezet: Callicanes, Adinkerke/Ghyvelde en

Hugo ‘L’expression a des frontières, la pensée n’en a pas …’.

Rekkem/Ferrain. Schrijfster Annelies Verbeke sloeg – bij wijze

Maud Bekaert kapte de letters.

• www.300jaargrens.eu

Groote Oorlog

D

e Drie Grachten, de site waar de BOOT

voor anker ligt, werd in de oorlog van 1914-1918
een bloedig strijdtoneel. Beroemd is de zin
‘Tirez donc au nom de Dieu, ce sont les

Samen met Houthulst, Wervik en Zonnebeke
organiseren we ieder jaar het driedaags festival de Bestanden in diverse
kerken van de Westhoek. De Bestan-

Boches!’, uitgeroepen door ‘een onbe-

den herdenkt de broze vrede op

kende Zouaaf’ in het heetst van de

Kerstmis 1914 toen Duitse en Britse

strijd op de Driegrachtenbrug. Met die
kreet tekende hij niet alleen zijn

soldaten eendrachtig besloten
de wapens neer te leggen en

eigen doodsvonnis, maar ook dat

korstondig – met elkaar verbroe-

van de Duitse soldaten die hem en

derden. In 2014 is de laatste editie

andere

Zouaven

als

levend

schild

gebruikten. Door zijn ligging in het
voormalige Niemandsland is de
BOOT verbonden met meer
verhalen

uit

de

Groote

Oorlog, verhalen van kinderen op de vlucht,
van

soldaat

James

van de Bestanden gepland, en wel op
vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 december. Op de affiche staan onder anderen Stijn
Meuris, Wouter Vandenabeele, Mich Van Hautem,
Jorunn Bauweraerts (Laïs) en Lady Angelina. Zij worden begeleid door een
schare ervaren muzikanten van het
ballroomquartet onder leiding van

Duffy’s laatste loop-

Bert Verschueren. Deze Bestanden

tocht, verhalen die

maken deel uit van de herdenkings-

wij graag met onze

activiteiten van Gone West.

gasten delen.

• www.debestanden.be

•

Bakker Naessens uit Merkem bakt heerlijk
Beukelarebrood – en taart met biomeel van
vzw de BOOT 051 544 119

