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Ontmoeting op kermis wordt gouden jubileum

MWM

KWB schenkt cheque aan Lichtpunt

ZVD

MALDEGEM

ZELZATE

Jeannine De Rycke en Eddy Timmerman werden verliefd in september 1964. Ze
raakten met elkaar aan de praat op de jaarlijkse kermiskoers en spraken af om elkaar
nog eens te ontmoeten. Het begin van een grote liefde, die al meer dan vijftig jaar
standhoudt. Hun huwelijk werd bekroond met drie kinderen. Eddy kweekt groenten
en Jeannine houdt van borduren en kruiswoordraadsels. Ze gaan graat uiteten. (mwm)

De opbrengst van het mosselsouper van KWB Zelzate, een mooi bedrag van
250 euro, werd door voorzitter Rik Laureys overhandigd aan ‘Lichtpunt’, een
vzw die al jaren strijdt tegen de armoede in de gemeente. Dat doen ze door
voedsel uit de voedselbank te bedelen. De vzw heeft ook een tweedehandswinkel
voor kleren. (zvd)

Rode Kruis heeft twaalf nieuwe helpers

IVH

André en Marcella vieren briljanten jubileum

CTE

ERTVELDE

BASSEVELDE

Aan een door de lokale Rode Kruisafdeling georganiseerde cursus Eerste Hulp
bij Ongevallen (EHBO) namen twaalf mensen deel. Ze behaalden allen het brevet
en kunnen nu reanimeren en een automatische defibrillator correct gebruiken.
Zes van hen behaalden ook het brevet van Helper. Sommigen willen een handje
toesteken bij de hulpdiensten en iemand wil fungeren als simulant. (ivh)

André Van Houcke en Marcella Hurtecant vierden in woonzorgcentrum Sint
Bernardus hun 65jarig huwelijk, samen met hun vijf kinderen. Terwijl André in
Bassevelde veldwachter was, nam Marcella de zorg voor het gezin, de moestuin en de
dieren op zich. Zij hield van naaien en breien, hij van tekenen en schilderen. Als de
kinderen het huis uit waren, gingen ze wandelen met de wandelclub van Bentille. (cte)

Rond de Watertoren informeert over omgevingsloket

JDV

Italiaans bezoek voor Zusters Maricolen

DEINZE

MALDEGEM

Bedrijventerreinvereniging Rond de Watertoren organiseerde in studie en
adviesbureau Abesim een netwerkmoment over het omgevingsloket. Peter Coppens,
departementshoofd Stedenbouwkundige Dienst, en milieuverantwoordelijke Dries
Bruyneel lichtten toe welke nieuwigheden ondernemers mogen verwachten wanneer
het digitaal omgevingsloket voor alle bedrijven in Deinze van start gaat. (jdv)

Bij de Zusters Maricolen kregen ze een delegatie uit Sicilië over de vloer. De
leerlingen van het Liceo Adria Ballatore uit Mazara del Vallo volgden er niet
alleen de lessen mee. Ze kwamen vooral om hun vernieuwende project voor
maatschappelijke inzet toe te lichten. Ook een bezoek aan de Maldegemse
burgemeester en schepen van Onderwijs stond op het programma. (mye)

MYE

