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Laat uw fiets
gratis graveren

Vurig tafelen bij El Fuego

KNOKKE-HEIST Tot en met 30

augustus kunt u elke woensdag
van 10 tot 13 uur terecht aan het
treinstation in Knokke om er
gratis uw fiets te laten graveren.
Elke donderdag, telkens van
14.30 uur tot 17.30 uur, bent u
met uw rijwiel ook welkom op de
folkloremarkt in de Kursaalstraat,
op het domein van De Zeeparel.
Het merken van een fiets gebeurt
door uw rijksregisternummer in
het frame te graveren met een
elektronische graveermachine. Er
wordt niet gegraveerd op carbonof koersfietsen. Voor carbon- of
koersfietsen voorziet de preventiedienst een speciaal label. Meer
info hierover krijgt u bij de preventiedienst, de Vrièrestraat 26,
preventie@knokke-heist.be, 050
63 04 73. Wilt u een al eerder
gegraveerde fiets voorzien van
uw eigen rijksregisternummer,
dan moet u een verkoopdocument kunnen voorleggen waaruit
blijkt dat u de nieuwe eigenaar
bent. Vergeet niet om uw identiteitskaart- of SIS-kaart mee te
brengen. (DM)

Op wandel in
de Zwinduinen

NIEUW RESTAURANT ZET SPAANSE EN ZUID-AMERIKAANSE SPECIALITEITEN OP KAART
KNOKKE-HEIST Wie Spaans wil eten, kan vanaf nu in El Fuego terecht. Het nieuwe restaurant aan de Canadasquare naast het Casino is op zijn zachtst gezegd een belevenis. Een proefavontuur met Spaanse en ZuidAmerikaanse specialiteiten. El Fuego verwarmt het hart en vooral de smaakpapillen.
El Fuego werd in de markt gezet
door André De Kegel en Mayra
Arce Mantilla. Mayra heeft haar
roots in Ecuador, maar kan intussen terugblikken op twintig jaar
restaurantervaring. “Onze ligging
zou beter kunnen. Daarom moeten wij het hebben van onze reputatie”, geeft Duinbergenaar André
De Kegel toe.
Met die reputatie zit het alvast
goed. De eerste commentaren op
TripAdvisor zijn lovend en met
het maximum van de punten
brengen heel wat klanten ode aan
de nieuwkomer. “De klant kijkt
bij ons recht in de open keuken,
waar Diego Villa Ramirez de scepter zwaait. Onze kok is van
Colombiaanse afkomst, maar
stond tien jaar achter het fornuis
in het Barcelonese toprestaurant
Pez Vela. In de keuken krijgt hij
assistentie van zijn Mexicaanse
vriendin Daniella.”

KNOKKE-HEIST Op donderdag 20

CEVICHE

juli gaat Natuurexploratie op stap
in de Zwinduinen. Afspraak om 14
uur aan het Oosthoekplein in het
Zoute. Thema is ‘De gevarieerde
natuurrijkdom van een zomers
duingebied’. Gids is Patrick Demaecker, 050 51 91 01. Gratis
voor leden. Anderen betalen
2,50 euro (max. 5 euro per gezin), kinderen (- 12) gratis. (CH)

De mengelmoes van Spaanse en
Zuid-Amerikaanse specialiteiten
zorgt voor een aanlokkelijke menukaart. “Chef Diego maakt vleesen visgerechten klaar in de houtskooloven, wat voor een speciale
smaak zorgt”, aldus André De Kegel. “Daarnaast vind je op onze
kaart een twintigtal tapas, van
goedkoop naar iets duurder. Dé

De equipe van El Fuego: Daniella, kok Diego Ramirez, André De Kegel en Mayra Arce Mantilla. (Foto DM)

specialiteit van Diego is de Catalaanse paella op basis van vis. Het
grote geheim zit in de fond die in
de rijst verwerkt is. Ook onze ceviche – een rauwevisschotel die
vooral populair is in de Spaansta-

lige landen van Latijns-Amerika –
moet zeker geproefd worden. Om
de drie dagen verwerkt Diego zijn
nieuwe ideeën in andere gerechten”, aldus André De Kegel, die
voor El Fuego ook een interessan-

te collectie Spaanse wijnen bijeenbracht. Bovenop het lekkere eten
komen nog de charmante bediening van gastvrouw Mayra en een
interieur geïnspireerd door het
vuur van El Fuego. (DM)

VIERGESLACHT

Soroptimist verwent grote én kleine klanten van ’t Schap
KNOKKE-HEIST Soroptimist Knokke Oostkust steunde vorige week sociale kruidenier ’t Schap met een ver-

wendag. “Na de Zomerkriebels van vorig jaar en de traktatie met Halloween legden we de klanten van ’t
Schap in de watten met een manicure. Daarvoor konden we een beroep doen op twee schoonheidsspecialistes in spe van de Maricolen in Brugge”, vertelt bestuurslid Mimi Marivoet. “Voor onze derde verwendag
kregen we 61 inschrijvingen binnen. Zeventien mensen genoten van een manicure. Er kwamen ook vijftien
kinderen opdagen, zij konden zich uitleven met diverse spelen. Al wie ingeschreven was, kreeg een gratis
trolley – met daarin snoepjes, shampoo en speelgoed – ter waarde van 30 euro. Een verwennerij die we
dankzij onze jaarlijkse Sorop-Praline-actie hebben kunnen financieren.” (DM-foto DM)

Van Madeleine tot Clara en Flore
KNOKKE-HEIST Trots stelt Madeleine De Clerck (92) uit Knokke-Heist

haar dubbel viergeslacht voor. U ziet dochter Annemie Latruwe (62),
links kleindochter Karen Warnier (33) met achterkleindochter Clara (10
maanden) en rechts Freya Warnier (30), kersverse mama van Flore (5
maanden), die bij haar overgrootmoeder op schoot mocht. (GF)

