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DE ZEE BEZORGT FERNAND VANDERPLANCKE RUST EN INSPIRATIE

He� favoriet�
plekj� va�

“Ik werk graag met hout”
met mijn grote werken in staal of
brons, maar ik voel me zelf sterk
aangetrokken om te werken met
hout omdat het een levende, warme materie is.”

KOKSIJDE/OOSTDUINKERKE Bekende West-Vlamingen delen hun verhaal over welk plekje in hun gemeente hen nauw aan het hart ligt … Voor Fernand
Vanderplancke (82), kunstenaar en cultureel ambassadeur van Koksijde, is dat het strand van Oostduinkerke.
DOOR MYRIAM VAN DEN
PUTTE
Hoewel de roots van Fernand
Vanderplancke in Brugge liggen,
heeft hij zijn hart verloren aan de
gemeente waar hij al decennia
woont: Oostduinkerke. Fernand
legt dan automatisch de link met
de zee en het strand …
“Als ik tot rust wil komen, dan is
een wandeling langs het strand,
langs de waterlijn, de uitgelezen
plek”, vertelt Fernand. “Dat doe ik
het liefst ’s avonds, rond 19 uur,
wanneer het niet te druk is, wan-

neer er niet te veel toeristen meer
zijn. Het geluid van de zee, van de
golven, klinkt mij als muziek in de
oren, zoals dat bij anderen misschien het geritsel van de bladeren van bomen in een bos is.”
“Ik geniet dan van het weidse uitzicht, van hoe de wind met het
zand speelt, van het schouwspel
van de meeuwen: hoe ze vliegen,
hoe ze ruziën en krijsen … Dat
brengt een gevoel van rust over
mij; zo kan ik mijn zinnen verzetten, maar het inspireert mij ook
om nieuwe creaties te bedenken.
Soms ben ik geïntrigeerd door objecten die aanspoelen op het

PAARDENVISSERS

Fernand Vanderplancke kan zijn zinnen verzetten op het strand. (foto MVO)

strand. Ik kan verwonderd zijn
door stukken hout die door de invloed van de zon, het zeewater en
de wind verweerd zijn. Die neem

FETAM wil serviceberoepen
in de horeca herwaarderen
KOKSIJDE Dankzij een
gepassioneerd team vakspecialisten die dienstverlening in de horeca
hoog in het vaandel dragen, traden sinds de lancering van de nieuwe
website van de vzw FETAM (Federation of Table
Masters) al 140 leden toe.
Voorzitter Alain Thoon leidt maîtres d’hôtel op in hotelschool Ter
Duinen in Koksijde. “Vorig jaar
werd ik gecontacteerd door Walter D’Hoogh toen Les Etapes du
Bon Goût werd stopgezet”, vertelt
Alain. “Ik twijfelde niet toen hij
me vroeg om mee de schouders te
zetten onder een federatie om de
belangen en uitstraling van zaalgerelateerde beroepen op te
waarderen. Dat wilde ik al lang,
maar ik had er het geld niet voor.”
“Het geld van Les Etapes du Bon
Goût konden we overdragen naar
de nieuwe vzw: FETAM. Samen
met Walter D’Hoogh (penningmeester), Ief Vanhonnacker (vicevoorzitter en eerste MdH van België 2017 en wereldkampioen
MdH 2019), Sam Verheecke (ledensecretaris en eerste MdH van
België 2021) en Richard Baert
(evenementenorganisator) werkten we een jaar achter de schermen. FETAM wil vooral een toegankelijk netwerk en een inspirerend kwaliteitsplatform zijn voor

Alain Thoon is een van de trekkers van de federatie. (foto MVO)

alle horeca-serviceberoepen met
vakmensen binnen elke cluster:
maîtres d’hôtel, sommeliers, bartenders, butlers, barista’s, zythologen, ... Zo kan iedereen bijleren
van iedereen!”

MASTERCLASSES
“Voor alle duidelijkheid: FETAM
is geen syndicaat. We willen onze
leden ondersteunen en inspireren
in hun vakgebied en dat doen onze ‘inspiring masters’ met blogartikels, advies en het organiseren
van masterclasses in heel België.
We gaan in zee met een aantal
gerenommeerde ‘sparring masters’ die de masterclasses begeleiden. We plannen ook didactische
uitstappen. In mei starten we met
‘kaviaar en champagne’. Later ko-

men ‘rum en sigaren’ aan bod,
een daguitstap naar Italië, een bezoek aan Brabantse wijngaarden,
een driedaagse naar Bergerac ...
We onderhandelen momenteel
om de wedstrijd Maître d’Hôtel
van België voort te zetten.”
Alain Thoon is ervan overtuigd
dat er nood was aan een federatie
zoals FETAM. “In nauwelijks 14
dagen tijd, bij de lancering van de
website, mochten we meteen 100
betalende leden registreren, vandaag staat de teller al op 142!
West-Vlaanderen is al goed vertegenwoordigd, maar we richten
ons niet alleen tot Vlaanderen,
maar ook tot Wallonië.”

Voor info en lidmaatschap:
www.fetam.eu, 0486 73 69 37

ik soms mee en ik bewerk ze. Ik
zit nu in een fase dat ik me weer
meer toeleg op werken met hout.
Mensen associëren mij dikwijls

Soms is Fernand ook vroeg uit de
veren voor zijn strandwandeling
of wanneer hij weet dat de garnaalvissers te paard eropuit trekken. “Ik kan maar niet genoeg
krijgen van die prachtige paarden”, zegt hij. “Ik heb ook al heel
wat medailles met de paardenvissers als thema gemaakt, voor het
museum hier, maar er zijn er ook
naar New York gegaan en het
Penningkabinet in Brussel.”
Meestal rondt Fernand zijn wandeling af met een potje koffie of
een pintje bij zijn vrienden van de
horeca-etablissementen ’t Zand,
Venise of Amadeus. “Als het regent, komt ik niet, maar wel in de
winter als het koud en droog is.
Het strand is ook prachtig als het
heeft gesneeuwd”, besluit Fernand Vanderplancke.

Margit Petrus (51), gastvrouw
van Mister Grill overleden
OOSTDUINKERKE/
BRUGGE Margit Petrus is overleden in Oostduinkerke. Ze werd
slechts 51 jaar. Margit was bijzonder goed gekend, zowel in Brugge,
Oostende als aan de Westkust
waar ze haar jonge jaren doorbracht samen met haar ouders
Paul en Nicole en met haar zus
Ingrid en broer Kurt.
In 2001 is ze samen met Luc Bogaert gestart in de Falstaff in
Oostende, nadat ze hem twee jaar
voordien had leren kennen. In
2007 zijn ze naar Sint-Andries gekomen waar ze Mister Grill & Buffet en nu ook het Italiaanse restaurant Signore startten. Margit
heeft altijd met veel passie in haar
zaken gestaan. Heel wat klanten
van Oostende kwamen naar
Brugge om Margit verder te zien.
Ze was begaan met haar klanten
en maakte met iedereen een
praatje. Ze wist een trouw cliënteel op te bouwen. Het was een
bijzonder harde werker en de service moest top zijn.
Tijd voor hobby’s had Margit niet
veel. Ze hield van reizen en van
een avond samenzijn met vrienden. Ze was een vriendin van velen. Waar ze kwam, zorgde ze

Wijlen Margit Petrus. (gf)

meteen voor de nodige sfeer. Zowel haar vrienden als haar personeel omschrijven haar als een
echte topmadam. Ze zat vol enthousiasme en energie. Margit
was ook een echte dierenvriend.
Haar hondje Henri kon ze niet
missen.
Er werd in beperkte kring afscheid genomen van Margit Petrus. Aan de familie bieden wij
onze oprechte deelneming aan.
(SR)
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