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VRIJDAG 10 APRIL 2015I ZEDELGEM

ONZE MEDEWERKERS

Danny Lingier
Esdoornlaan 12, Zedelgem, tel. 050
20 87 13 , gsm 0499 12 10 76.

Bieke Cobbaert
Gsm 0479 32 42 58,
bieke_cobbaert@hotmail.com.

WEEKDIENST

DOKTER
Wie tijdens het weekend een dok-
ter nodig heeft, kan op 050 84 22
32 terecht.

APOTHEKER
Wachtdienst : www.geowacht.be,
na 22 uur : 0903 922 48.

CONTACT

Madeleine Desmet is overleden
in het AZ Sint-Lucas in Brugge.
Zij werd geboren in Zedelgem en
was de weduwe van Maurits
Casteleyn. Madeleine is de mama
van twee dochters : Christine (en
Julien Vercaemst), wonende in
de Faliestraat in Zedelgem en
Carine (en Johan De Jaegher),
woonachtig in de Esdoornlaan in
Zedelgem. Zij is de grootmoeder
van Dirk en Lindsey Roels-Ver-
caemst, Kenny en Jolien Ver-
caemst-Van Mullem, Jens De
Jaegher, Yoni De Jaegher en
vriendin Emilie Prévot. Madeleine
heeft ook drie achterkleinkinde-
ren : Lieze, Senne en Xiebe. Het
afscheid vindt plaats op vrijdag
10 april om 10 uur in de kerk van
Sint-Laurentius in Zedelgem-
Dorp. (Rouw Verkerke/BC)

OVERLIJDENS

ZEDELGEM

Madeleine Desmet
25/01/1932 – 04/04/2015

Julien Vermeulen is overleden in
het wzc Maartenshove in Lop-
pem. Hij werd geboren in Elver-
dinge en was de weduwnaar van
Godelieve Maertens. Julien is de
papa van Gerdy (en Monique Van
Den Broucke), Gerda (en Eddy
Neels) en Berny (+). Hij is de opa
van Nico en Greet Vermeulen-
Vanherweghe, Davy en Sofie
Deroo-Vermeulen, Olaf en Joëlle
Minne-Neels, Aschley, Jeffrey en
Becky Vermeulen. Julien is de
overgrootvader van heel wat
achterkleinkinderen. De uitvaart-
dienst had plaats op 7 april in de
Sint-Laurentiuskerk in Zedelgem-
Dorp. (Rouw Verkerke/BC)

ZEDELGEM

Julien Vermeulen
02/10/1931 – 31/03/2015
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Emily kreeg er op 31 maart een
broertje bij. David, tweede kindje
van Melissa Decraene en Peter
De Block, woog bij zijn geboorte
in het AZ Sint-Jan 4,240 kg.

GEBOORTEN

ZEDELGEM

David
De 3,080 kg wegende James
kwam op 1 april in het AZ Sint-
Jan ter wereld. James is het
eerste zoontje van Petra Balle-
geer en Shane Patteeuw. (TVH)

ZEDELGEM

James

ZEDELGEM q Op zaterdag 11
april is er pannenkoekenkaar-
ting ten voordele van minivoet-
balploeg De Amateurs in het
dienstencentrum de Braambei-

er langs de Loppemsestraat 14a
in Zedelgem. De inleg bedraagt
1,50 euro. Iedereen is welkom
om een kaartje te leggen vanaf
18.30 uur. (BC)

De amateurs kaarten
voor pannenkoeken

Samen met NMBS-collega’s Ste-
faan Dobbelaere, Jean-Marie
Brailly, David Noteboom en zelf-
standig dakwerker Rik Vanden-
heede neemt Steve Ryde van 30
augustus tot 6 september met het
‘Train for Life-team’ deel aan de
‘Tour for Life’ ten voordele van de
ALS Liga België. Deelnemers be-
talen zelf 475 euro, maar laten
zich voor 2.500 euro sponsoren.
Het ‘Train for Life’-team moet in
totaal 12.500 euro ophalen om te
kunnen deelnemen. “We organi-
seerden zelf al enkele verkoopac-
ties, maar we zijn heel blij met het

initiatief van Carpe Diem. Zij
kwamen af met het schitterende
voorstel”, zegt de 34-jarige trein-
begeleider. 
“Elk jaar maken we met ons
ploegje een fietsvakantie. Voor dit
jaar kwam David op de proppen
met de Tour for Life ten voordele
ALS.”

MYTHISCHE BERGEN
Het ‘Train for Life’-team rijdt voor
het goede doel, maar staat voor
een serieuze sportieve uitdaging.
“Tour for Life telt acht etappes.
We rijden van Italië naar Frank-

rijk. Vervolgens gaat het richting
Zwitserland om via Frankrijk Bel-
gië te bereiken. Alpe d’Huez, Col
de la Madeleine, Col de la Croix
de Fer, Col du Grand Ballon,… De
koninginnenrit met nogal wat
mythische bergen telt 4.200 hoog-
temeters. Een serieuze opgave,
maar we kijken ernaar uit. De
sponsorrit van Carpe Diem is een
riem onder het hart. We zijn heel
dankbaar voor de steun.”

VEEL STEUN
Meer dan vijftig wielertoeristen
zakten af naar café Den Heirweg

voor de sponsorrit. “Heel wat wie-
lertoeristen van bevriende clubs
tekenden present. We kregen ook
heel wat steun van de gemeente
en garage Van Steelant stelde
twee volgwagens ter beschikking.
Elke deelnemer betaalde 5 euro
en op deze manier deden we een
duit in het zakje. ALS is een ver-
schrikkelijke ziekte en mensen
die zich engageren verdienen alle
steun. We overwegen om met de
club de laatste etappe mee te rij-
den”, aldus Carpe Diem-voorzitter
Didier Vermeersch. 

(Danny Lingier)

Carpe Diem steunt Steve
STEVE RYDE RIJDT MET TRAIN FOR LIFE-TEAM TOUR FOR LIFE T.V.V. ALS
ZEDELGEM q Steve Ryde van wielerclub Carpe Diem neemt deel aan de ‘Tour for Life’ ten voordele van de
ALS Liga België. De club bleef niet bij de pakken zitten en organiseerde een sponsorrit. “We steunen graag
goede doelen. Het is het minste wat we kunnen doen”, zegt voorzitter Didier Vermeersch. 

Steve Ryde van wielerclub Carpe Diem neemt deel aan de ‘Tour for Life’ ten voordele van de ALS Liga België. De club organiseerde een sponsorrit om
geld in te zamelen voor dit goede doel. (Foto DL)


