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Diamant voor Georges en Leona
ARDOOIE
Georges Declerck en Leona Gotelaere vierden onlangs hun diamanten jubileum. 
Het echtpaar uit Ardooie stapte zestig jaar geleden in het huwelijksbootje. Samen 
hebben ze zes kinderen, zeventien kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. 
Georges werkte lang voor veevoeders Avix en hield als hobby dieren. Leona werkte op 
verschillende boerderijen.   (slr) 

SBR

Heel wat belangstelling voor 40ste editie Auto Retro
ROESELARE
Voorbije weekend kon je terecht in de Roeselaarse Expo voor Auto Retro. De 
oldtimerbeurs vierde haar veertigste editie met heel wat auto’s van het Italiaanse 
merk Maserati. Er stonden heel wat unieke exemplaren opgesteld die veel bezoekers 
lokten. Verder was er een retrospectieve van de Pirelli-kalenders en een retro-racing-
show met een hommage aan F1-constructeur John Cooper.  (slr) 

SBR

De Verrekijker schenkt 1.270 euro voor ALS-onderzoek 
ROESELARE/RUMBEKE
De ouderraad van basisschool De Verrekijker uit Rumbeke schonk een cheque van 
1.270 euro aan ‘A cure for ALS’. Dat is het onderzoeksfonds van de ALS Liga België. 
Giften aan dit fonds worden integraal besteed aan wetenschappelijk onderzoek, 
zonder dat er administratieve kosten worden aangerekend bij het doneren.   (slr) 

SBR

Meer dan driehonderd atleten op Daiselrun
SLYPSKAPELLE
Atletiekvereniging Dapalo Dadizele organiseerde op zaterdag 29 februari de negende 
editie van haar Daiselrun. De loopwedstrijd vond voor het tweede jaar op rij plaats in 
Slypskapelle. Meer dan driehonderd atleten kwamen ondanks het stormweer aan de 
start.   (bfr) 

SBR

Mivalti-bewoners schitteren op catwalk
TIELT
In Tieltste Europahal defileerden bewoners van Mivalti, volwassenen met een 
beperking, in een unieke modeshow samen met ervaren mannequins. Met dit 
evenement wilde men de bewoners zelf in het spotlicht zetten. Het geeft een extra 
toets aan de veertigste verjaardag ‘Mivalti 40 jaar gasten’. Na afloop niets dan lovende 
reacties bij de aanwezigen. Voor velen mag dit een jaarlijks evenement worden.  (kvp)

KVP

Wielertoeristen krijgen zegen voor veilig wielerjaar
MEULEBEKE
Ondanks het druilig regenweer waren heel wat fietsers van de wielertoeristenclub 
De Morgenvrienden present op de jaarlijkse afspraak van de fietszegening aan de 
Sint-Amanduskerk. Na de eucharistieviering zegende pastoor Rudi De Smedt alle 
fietsen. Hij hoopte dat iedere wielertoerist een gezond en veilig wielerjaar kan 
beleven met wederzijds respect van elke weggebruiker.  (kvp) 

KVP


