CAFÉ-UITBAATSTER BLIJ MET 'ALTERNATIEVE STRAF'
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Berouwv
men
•
erStDoom versieren
De jongeren die vorig jaar aan de haal gingen
met .dekerstboom voor café De Hoeve in Oostakker, voeren '!.and~ag hun 'alternatieve straf'
uit bij uitbaatster Christelle De Naeyer (47).
Vanmiddag komen ze haar kerstboom versieren.
En de cafébazin mag op haar twee oren slapen.
«Die grap van vorig jaar is niet voor herhaling
vatbaar. Sindsdien zijn we braaf geworden»,
zegt één van de kwajongens.
gevel van café De Hoeve sierde,
het weekend voor Kerstmis verdwenen was. «Ik was toen echt
Christelle De Naeyerwas er vorig kwaad en deed bij de politie aanjaar het hart van in toen de drie gifte van diefstal. De boom had
meter hoge kerstboom die de er amper drie dagen gestaan en
omdat hij op vrijdag omgevallen
was, hadden we hem met twee
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Bak bier
Christelle beloofde in onze krant
een bak bier voor de gouden tip
die naar de kerstboomdief zou
leiden. Een dag later stond de
drie meter hoge boom terug op
de plek waar hij eerder was
verdwenen, nog steeds versierd
met slingers en lichtjes. De daders hadden duideli;jkwroeging
gekregen, want ze hadden er
ook nog een flesje wijn bijgelegd,

Vorig jaar verdween Christelles kerstboom. Na een oproep
in deze krant kreeg ze hem terug - mét een flesje wijn erbij. JVK

DE DADERS ZIJN
INTUSSEN
.
. VASTE KLANTEN
GEWORDEN
Christelle De Naeyer
«Dat vond ik fijn, maar ik wist
steeds niet wie de daders
waren. Een maand later kwam
een groepje de zaak binnen,
jongeren die sporadisch wat
kwamendrinken.Dezekeerwaren ze nogal schuchter. Een
beetje beschaamd exruseerden
zij zich voor 'die uit de hand
gelopengrap'.Ze boden aan m'n
kerstboom dit jaar te komen
ersieren, Die 'werkstraf laat ik
hen met alle plezier uitvoeren,
want je prikt je altijd aan alle
kanten als je die ballen en licht-

'nog

jes in zo'n grote boom hangt»,
lacht Christelle nu. «De daders
zijn ondertussen trouwens vaste
klanten geworden»
Braaf geworden
Alblijft ze op haar hoede. «Alsze
maar niet opnieuw een stoot
uithalen.» Dan toch geen vrede
op aarde? <!Wegaan die boom
zeker versieren. Dat zorgt meteen voor sfeer in ons stamcafé»,
lacht een van de kwajongens.
Echt berouwvol klinkt dat niet.
«Jawel hoor, Christelle mag gerust zijn. Met kerstbomen gaan
we niet meer op de loop. De dag
nadien al beseften we dat het
fout was, toen we van andere
klanten van haar zaak hoorden
hoe boos we haar hadden
gemaakt. Zoiets doen we nooit
meer: we zijn braaf geworden»

