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Paul Bruna staat op nummer een in de Vlaamse Top 15

Getipt als underdog voor Zomerhit
Q

MIDDELKERKE –
Paul Bruna is aardig
op weg om een zomerhit te scoren met
zijn nieuwe singel „Als
de morgen is gekomen”. Deze week
stond hij na vijf weken op nummer 1 in
de Vlaamse Top 15,
een teken aan de
wand dat Paul Bruna
op een grote schare
fans kan rekenen.

De gloednieuwe single van Paul
Bruna loopt als een trein met een
eerste plaats in de Vlaamse Top
15. Ook nationaal laat hij zijn
stem horen, want in de Belgische
hitlijst staat Als de morgen is gekomen op een zevende plaats. Deze Belgische hitlijst is samengesteld naar rato van de optredens en
de cd-verkoop in platenwinkels,
openbare markten en het internet.
„Raar maar waar”, zegt Paul. „De
belangstelling vanuit Nederland is
groot, zowel voor optredens als
voor de single. In de nationale editie van een dagblad word ik zelfs
getipt als underdog voor Zomer-

Maar geen nood, voor mij en het
showgezelschap waarmee ik al jaren door Vlaanderen rondtoer, zal
er niets veranderen. Deze mensen
zijn ook trots dat het zo goed
loopt. Mijn organist Ronny De
Keyser was er als de kippen bij
om mij te melden dat ik eerste
stond in de Top 15”, lacht Paul die
nog benadrukt dat zijn zoon Dieter
hem aanspoorde een nieuw nummer te maken.

Elk optreden een feest

Paul Bruna en zijn vaste organist Ronny De Keyser bij de voorstelling van zijn nieuwe single „Als de morgen is gekomen”, aardig op weg om een zomerhit te worden. (Foto LC/a)

We peilden naar een reactie van
toetsenist Ronny De Keyser. „Wij
leerden elkaar kennen in 1985 in
de parochiezaal van Wilskerke
waar ik aan het klavier zat. Inmiddels heb ik al 24 jaar het geluk
met Paul te mogen samenwerken.
Nooit hadden we woorden en elk
optreden met het gezelschap was
een feest. Een paar maanden geleden vroeg Paul me om de muziek
voor zijn nieuwe cd in te spelen.
Ik aarzelde niet. Het is voor mij
even plezierig als voor Paul om
het nummer zo te zien stijgen. Ik
hoop dat we nog vele jaren mensen kunnen blij maken met onze
muziek”, zegt de vaste organist
van Showgezelschap Paul Bruna.
(Ludo Coulier)

hit”, zegt Paul in alle bescheidenheid. „Ik vind het ontzettend leuk
en ben heel blij met dit onver-

q Info : www.devlaamsetop15.
tk, www.artiestenkrant. be,www.
paulbruna.be.

hoopt succes, maar ben vooral gelukkig dat ik op mijn fans kan rekenen. Dat doet me enorm veel

Jacques Guilbert overleden

Gratis initiatieles op zondag 28 juni

Met kwast of klei

Afscheid van Botte

Q

SCHORE – Op zondag 28 juni van 15 tot 18
uur bieden enkele cursisten van vzw Littera
een initiatie keramiek en schilderen aan in de
gemeenteschool van Schore.
Rudy Meganck, erudiet kunstenaar en voorzitter van vzw Littera,
start met een mobiel kunstatelier.
„We trekken Middelkerke rond
met ons schilders- en keramiekatelier en bieden alle geïnteresseerden een gratis initiatie aan. Iedereen is welkom in de gemeenteschool van Schore tussen 15 en 18
uur terwijl cursisten van het atelier
aan het werk zijn. Wie het niet kan
laten om zelf even te proberen –
ook wie geen ervaring heeft – kan

ongestoord de kwast hanteren of
de klei te lijf gaan. Wie interesse
heeft, kan een demonstratie bijwonen van de Japanse techniek rakubakken”, zegt Rudy en hij is vast
van plan om ook in de andere
deelgemeenten een initiatieronde
te houden.
(LC)

q Info : vzw Littera, Duinenweg
401, 049790 34
studiomeganck.be.

19,

plezier. Het is ongelooflijk hoeveel mensen mij feliciteren, zelfs
van wie ik het niet had verwacht.
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Vriendenkring Senioren Calidris
Klassement : 1. Aline Lanssens 37/7289; 2. Sylvain Catrysse 33/7056;
3. Betty Zöldi 32/6552; 4. Lydia Vanden Abeele 31/6848; 5. Maria
Jackx 28/6859; 6. Marcel Daele 27/6350; 7. Raphaël Zielens 27/5552;
8. Irène Coucke 26/6525; 9. Martha Raes 26/6459; 10. Marcel Vercouter 26/5998.

Q

WESTENDE – De
kleurrijke Westendse
figuur en voormalig
eigenaar van onder
meer Camping Cosmos Jacques Guilbert,
alias Botte, is woensdag overleden. Hij
werd 82.

J

acques Guilbert kreeg de bijnaam Botte omdat hij meestal
zwaar schoeisel droeg. De controversiële en kleurrijke figuur was
destijds niet alleen eigenaar van
de campings Cosmos I en II, Albatros en Jacques Junior (het
voormalige Cristal Palace), ook de
duinen errond en het strand behoorden hem ooit toe. De Vlaamse
overheid werd later via een minnelijke onteigening eigenaar van
onder meer Camping Cosmos en
maakte er opnieuw een natuurgebied van.

Fransman

S-Plus Leffinge
Klassement : 1. Jean-Pierre Verwichte 14/1887; 2. Luc Deschacht 13/
1780; 3. André Braem 12/2516; 4. Micheline Barrat 12/2220; 5. Vic Decombele 11/2446; 6. Jean-Pierre Germonpré 11/2283; 7. Leopold
T’Jonck 9/2263; 8. Willy Braem 9/1955.

Jacques Guilbert was van oorsprong Fransman er werd op 24
februari 1927 geboren in het
Frans-Vlaamse Lincelles. Hij
kwam in 1938 naar ons land.
In 1952 verloor hij bij de ontplof-

Wijlen Jacques Guilbert, beter bekend onder zijn bijnaam ‘Botte’, overleed
woensdag. (Foto PM)

fing van een obus op het strand
van Westende zijn broers Claude
en Surcouf. Jacques Guilbert zelf
raakte bij de ontploffing zwaar gewond.

Film
Hij speelde ooit nog mee in de beruchte film van Jan Bucquoy,
Camping Cosmos. Jacques Guilbert was niet onbesproken in de
streek. Hij werd ooit nog gearresteerd omdat hij met zijn wagen
agenten te paard wou aanrijden
die in de duinen patrouilleerden.

In maart 2000 werd hij ’s avonds
op straat overvallen door kerels
die wisten dat de man grote geldsommen gewoon onder zijn
hoofddeksel verborgen hield. Ook
in zijn villa kreeg hij ooit het bezoek van inbrekers.
Jacques Guilbert was getrouwd
met Marie-Louise Coopman en
heeft vier kinderen. De uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag 30
juni om 10 uur in de kerk van
Lombardsijde.
(DVL)

