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Achthonderd honden in één huis

Albert van Monaco bezoekt Oostende

In een huis in Tucson in de Amerikaanse staat Arizona heeft de politie liefst achthonderd honden en 82 papegaaien gevonden.
‘Het huis was in zeer slechte staat’, aldus een dierenorganisatie in de stad. ‘Over de hele woning lagen uitwerpselen verspreid. Alles stonk.’
De dieren verkeerden in relatief goede gezondheid. Enkele teefjes stonden op het punt te werpen.
De bejaarde eigenaars probeerden een handeltje op te
zetten, maar blijkbaar was het aanbod groter dan de
vraag. De dieren werden door de overheid weggehaald.

Peter Goossens, kok en controlefreak.

HET WEER

Lentetemperaturen

niets mee te maken. Ik respecteer
die man, maar ik laat in het midden of ik zijn stijl respecteer. Ik
ben nog nooit in zijn restaurants
gaan eten. Ik zou wel willen,
maar ik heb zó weinig tijd.’
Gebeurt het nog dat uw mond
openvalt in andermans keuken?
‘Ik kick niet op sterrenrestaurants, hoor. Ik kan ook superenthousiast zijn over een stukje
goedgebakken spek. Maandag
heb ik nog een heel lekker stuk
vlees gegeten in brasserie La Paix
aan het slachthuis van Anderlecht. Die man laat zijn vlees in
een speciale kelder rijpen.’
Wat stoort u als u ergens gaat eten?
‘Dat het soms niet lekker is. Soms
is een gerecht zo... overdreven.
Terwijl je met peper en zout wonderen kunt doen. Waar ik ook een
hekel aan heb, is fruit in mijn
hoofdgerecht. Ik begrijp dat niet,
die drang om een bord rood, geel
en zwart te kleuren. Dan leggen
ze er een aardbei tussen. Meestal
zo’n smaakloos ding uit Israël,
zo’n raap. Of een schijfje sterfruit, dat is ook een topper.’
Hoe wil Peter Goossens zijn slatje?
‘Witloof, veldsla, mayonaise en
mosterd. En in de zomer onze eigen kropsla met een goede vinaigrette. Die van ons is zó lekker,
daar ga je toch geen sla van de andere kant van de wereld op smijten? Weet je wat ook lekker is?
Waterkers met mayonaise.’
Op uw menu staan ook Deense
kabeljauw en langoustines uit het
Franse Guilvinec. Smaakt die dure
vis echt zoveel beter?
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KUST Vandaag

Vakantiebestemmingen

Min.: 6°
Max.: 13°
Voormiddag

KEMPEN

Voorspelling voor morgen

Min.: 5°
Max.:16°

Namiddag

LAAG-BELGIE

Namiddag

Wind: Z 2/3

MIDDEN-BELGIE
Min.: 7°
Max.: 15°

Verwachtingen
Voormiddag

Zondag

Namiddag

HOOG-BELGIE

Min. temp.: 9°
Max. temp.: 11°

Min.: 4°
Max.:12°

Maandag

Voormiddag

Min. temp.: 4°
Max. temp.: 8°

Namiddag

Bordeaux
Nice
Venetië
Firenze
Alicante
Gran Canaria
Faro
Heraclion
Izmir
Kairo
Malaga
Nicosia
Palma
Rhodos
Tunis

14°
17°
14°
15°
21°
21°
18°
19°
19°
24°
22°
20°
20°
19°
23°

Regen
Licht bewolkt
Lichte regen
Lichte regen
Helder
Licht bewolkt
Helder
Helder
Licht bewolkt
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Licht bewolkt

Robbie Williams ziet ze vliegen
Het 34-jarige popidool Robbie Williams gelooft in
geesten en heeft ook al drie keer een ufo zien vliegen. Dat
onthulde hij in een interview met collega Joss Stone op
de Britse televisie.
‘Ik wil geen popster meer zijn. Ik ga fulltime ufo’s en buitenaardse wezens bestuderen’, vertelt hij aan The Sun.
‘Mensen denken dat ik gek ben en dat ben ik ook.’ Robbie
beweert zijn eerste ufo waargenomen te hebben als
kind, een tweede vliegende schotel zag hij tijdens een
verblijf in Beverly Hills. Nog wat later zag hij plots ‘een
grote gouden bal’ aan de hemel.

komt: de hygiënevoorschriften
zijn voor McDonald’s zo streng,
dat ze hun frieten moeilijk eerst
op 160 graden kunnen pocheren.’
Hoe maakt u frieten?
‘Eerst op 160 graden bakken in
ossenwit en dan op 180 graden in
arachideolie. Ossenwit geeft
meer smaak en zorgt ervoor dat
de frieten minder snel verslappen.’
‘Va faire des frites chez toi, petit Belge.’ Dat kreeg u naar uw kop
toen u als beginneling stage deed
in Frankrijk. Was die periode echt
zo hard?
‘Ik werkte van zes uur tot één uur
’s nachts. Die verwijten kwamen
van de souschefs, nooit van de
chefs. Soms kreeg ik er nog wat
meppen bij. Ik heb hele dagen in
kelders gestaan, mijn voeten in
het water, de hele dag vis schoonmaken. Alleen zó leer je het vak.’

‘Er is vandaag heel veel kweekvis
op de markt. Die kleine zeebaarsjes van anderhalve kilo? Allemaal kweek. Maar ik wil geen
kweek. Zeebaars, dat is een roofvis. Die ligt zó in de netten te
vechten dat hij slap wordt van de
adrenaline als hij eenmaal op het
dek ligt. Ik wil baars die met de
lijn gevist is. Die heeft minder
moeten vechten en is stijver. Op
je bord ligt die nog half opgekruld. De zalm die ik serveer, is
niet gekweekt. Die komt uit
Schotland of uit Frankrijk. Mijn
Franse wilde zalm is genummerd: zó wild is hij.’
Wanneer heeft u laatst een Big
Mac gegeten?
‘Zéér lang geleden. Zo’n Big Mac
is wel lekker. Alleen de frieten
zijn daar verschrikkelijk: die zijn
van karton, je hele gehemelte ligt
ervan open. Ik begrijp hoe dat

Op het menu in Hof van Cleve
● Voorgerechten:
- Zeeuwse oesters 5/0 warm en
koud, Belgische kaviaar 15 gram,
waterkers, zee-egel: 95 euro.
- Deense kabeljauwrug, mosselen, waterkers, bouillabaisse: 50
euro.
● Hoofdgerechten
- Lamsrug uit de Pyreneeën, witloof, aubergine, gebraiseerde
schouder: 105 euro.
- Opgevulde penne met truffel,
ricotta, rucola, champignons (vegetarisch): 80 euro.

● Menu Innovatie en traditie
met onder meer Zeeuwse platte
oester, buik van tonijn, zeescheermes, Sint-Jakobsvrucht
uit Dieppe, Deense kabeljauw,
Oosterscheldepaling, duif uit
Anjou, peer ‘doyenné du comice’,
chocolade Ecuador en zoetigheden.
Zes gangen: 160 euro, met wijn:
230 euro. Ontdekking: 190 euro,
met wijn: 270 euro. Marktwandeling: 90 euro, met wijn: 140 euro.
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Koudefront

Oslo 6

Warmtefront

Stockholm 5

Occlusie

Kopenhagen 8
Dublin 9

L

Warschau 7

Berlijn 10
Londen 14

A’dam 12
Frankfort 14

Parijs 16

L

Praag 11
Wenen 14
Boedapest 14

Zurich 15

Europa
Antwerpen

Min. temp.: 2°
Max. temp.: 8°

Hoogwater
Laagwater

Efemeriden

09:23 / 22:14
03:40 / 16:13

Oostende
11:09 uur
04:05 uur

Waarnemingen gisteren
Vrijdag om 13 uur te Zaventem
p=1013,2 hPa =759,9 mm T=10,6 °C
Relatieve vochtigheid: 68,7 %

Hoogwater
Laagwater

06:40 / 19:33
00:41 / 13:29

Maanstanden
Eerste kwartier
Volle maan
Laatste kwartier
Nieuwe maan

VANAVOND wordt het vanuit
het westen geleidelijk aan overal
betrokken en gaat het regenen
vanaf de Kust. Vannacht zijn er
perioden met soms matige regenval. Daarbij kunnen de wegen
plaatselijk waterglad worden.
Het koelt niet sterk af tot minima
van 5 of 6 °C in de Ardennen en

Boekarest 15

Voorspelling voor morgen

Waterstanden

Dinsdag

06:56 uur
18:48 uur

Namiddag

Voormiddag

Min.: 7°
Max.: 15°
Voormiddag

Aan de voorzijde van een storing boven de Britse Eilanden
wordt zachte lucht naar onze
streken gestuurd, waarbij de
maxima lentewaarden halen. Dat
duurt maar één dag. Nadien volgt
regen en na het weekend wordt
het gevoelig kouder met een gure
wind en maartse buien.
VANDAAG verlaat een storing
in de ochtend het noordoosten
van het land. Bewolkt weer met
wat lichte regen maakt plaats
voor opklaringen. De opklaringen zijn vanochtend al aanwezig
in het zuiden. Het blijft droog tot
de avond, waarbij wolkenvelden
en enkele opklaringen elkaar afwisselen. Bij een tot matig aanspannende zuidelijke wind,
wordt zachte lucht aangevoerd.
Het kwik kan oplopen tot gemiddeld 15 °C. In de Kempen is zelfs
16 °C niet uitgesloten. Aan zee en
in de Ardennen is het net wat kouder bij gemiddeld 12 of 13 °C.

Op woensdag 18 juni brengt prins Albert van Monaco
een officieel bezoek aan Oostende. Dat heeft het stadsbestuur van de badstad donderdagavond bekendgemaakt.
Oostende heeft als enige stad een jumelage met Monaco.
In 2008 is het ook precies vijftig jaar geleden dat prins
Rainier en zijn vrouw prinses Grace van Monaco een bezoek brachten aan Oostende.
Prins Albert zal ontvangen worden op het stadhuis en ’s
avonds een voorstelling bijwonen van het Ballet van Monaco in het kursaal van Oostende.

12 april
21 maart
29 maart
06 april

Amsterdam
Parijs
Londen
Frankfort
Berlijn
Madrid
Lissabon
Milaan
Rome
Wenen
Zurich
Moskou

8°
12°
9°
13°
10°
18°
17°
15°
17°
16°
13°
5°

Regen
Motregen
Lichte regen
Regen
Regen
Helder
Zwaar bewolkt
Zwaar bewolkt
Half bewolkt
Lichte regen
Buien
Betrokken

rond 8 of 9 °C in Vlaanderen. De
wind waait meestal matig uit het
zuiden tot het zuidoosten.
VOORUITZICHTEN:
ZONDAG wordt een sombere

dag. Het is betrokken en periodiek valt er regen, soms matig. Bij
maxima rond 11 °C is het wel relatief zacht.

Bordeaux 18
Milaan 16
Nice 15
Madrid 19

Rome 18

Barcelona 17

H

Lissabon 17

Canarische
Eilanden
22

MAANDAG kiest de wind voor
het noorden en voelt het guur
aan. Opklaringen wisselen af met
maartse buien. Aan zee vallen
minder buien. Het wordt kouder
bij 8 °C.
DINSDAG zijn er opklaringen,
maar soms ook bewolkte perioden. Vooral in het oosten bestaat

Belgrado 14

Istanboel 15

Sofia 16

Athene 19

Tunis 24

er kans op een bui, in de Ardennen wordt het winters. Er staat
een gure wind.
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