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Op zaterdag 30 augustus trouw-
de zelfstandig helper landbouw-
handel Pieter-Jan Verhelst (24)
met bediende Herlinde Heyman
(26). Het koppel woont in de
Terreststraat in Houthulst. (Foto
DCJ)

HUWELIJKEN

HOUTHULST

Herlinde en
Pieter-Jan

Edith Breemersch overleed op 2
september in Houthulst. Ze werd
geboren in Pimprez (Fr.) op 5
februari 1926 en was de weduwe
van Albert Bossaert, die overleed
in 2005. Edith was de moeder
van Martin Bossaert en Monique
Vanderhaeghen, Ria Bossaert en
Dirk en Christine Dejonkheere -
Bossaert. Ze was de grootmoe-
der van Jurgen en Evelyne, Kurt
(+), Koen en Sylvia en Steven en
Katrijn. Ze had ook al vier achter-
kleinkinderen: Miel, Jana, Fleur
en Matthijs. De plechtige uitvaart-
dienst vindt plaats op zaterdag 6
september om 10 uur in de Sint-
Jan de Doperkerk in Houthulst.
De dienst wordt gevolgd door de
bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats Ter Ruste in
Houthulst. (Rouwcentrum Geert
Logghe)

OVERLIJDENS

HOUTHULST

Edith Breemersch
05/02/1926 - 02/09/2014

KLERKEN

HERDENKING
Op zaterdag 6 september is er van
9.30 tot 13.30 uur een herden-
kingsplechtigheid aan de Vredes-
molen in Klerken georganiseerd
door de Oud-strijders- en Soldaten-
bond Klerken in samenwerking met
de Vriendenkring van de Vredes-
molen. Meer info op rohny.crom-
bez@telenet.be. (ACK)

VARIA

Marcel werd geboren op 26 no-
vember 1926 in Jabbeke in het
landbouwersgezin van Maurits
Cobbaert en Magdalena Alle-
meersch dat twee kinderen telde.
Marcel ging naar school in Zerke-
gem en Jabbeke. Daarna hielp hij
tot zijn 28 jaar op de boerderij van
zijn ouders. 
Irène zag het levenslicht op 11 au-
gustus 1928 in Jabbeke in het
landbouwersgezin van Camiel Ta-
veirne en Pharailde Jansens. Irè-
ne is de jongste van zeven kinde-
ren. Ze ging naar school in Jabbe-
ke en bleef daarna thuis om te
werken op de hoeve. Marcel was

bevriend met de broer van Irène.
Toen hij hoorde dat die vier knap-
pe zussen had, wou hij die na-
tuurlijk beter leren kennen. 
Op een feest in Jabbeke sloeg het
hart van Marcel wat rapper toen
hij de jongste zus zag. Ze verkeer-
den twee jaar en besloten om op
13 oktober 1954 in het huwelijks-
bootje te stappen. De bruidegom
moest zich haasten om op tijd in
de kerk te zijn. Die ochtend moest
hij namelijk nog een koeienstal
gaan gieten op een boerderij in
Houthulst waar het bruidspaar
hun intrek zou nemen. Met de
fiets van Houthulst naar Jabbeke

raakte hij toch nog op tijd in de
kerk.

RITJE MET DE FIETS
Na hun huwelijk verhuisden Mar-
cel en Irène naar de Melanedreef
naar Houthulst waar ze een land-
bouwbedrijf uitbaatten. In 1996
trokken ze naar de Cassierslaan
waar ze nu al 18 jaar wonen. Mar-
cel en Irène kregen vier kinderen.
Ludo (1957), Marc (1960), Moni-
que (1966) en Martine (1969).
Marcel en Irène houden van tele-
visie kijken. Hun favoriete pro-
gramma’s zijn Het Nieuws, Blok-
ken, Thuis en Familie. 

Marcel leest nog elke week vol in-
teresse Het Wekelijks Nieuws.
Hij wil nog heel lang fit en ge-
zond blijven en daarom maakt hij
bij mooi weer nog iedere dag zijn
ritje met de fiets. Ook in de groen-
tetuin is Marcel nog actief. Om te
spitten en te planten heeft hij nie-
mand nodig. Aardappelen, boon-
tjes en ajuinen kan hij dan ook
jaarlijks oogsten.
Irène doet het wat kalmer aan en
ze blijft liever binnenshuis. Vroe-
ger was ze lid van de kaartersclub,
maar nu vindt ze het plezanter
om thuis te manillen met vrien-
den of familie. (DCJ)

Net op tijd in de kerk
DIAMANT VOOR MARCEL COBBAERT EN IRÈNE TAVEIRNE 
HOUTHULST q Marcel Cobbaert en Irène Taveirne uit de Cassierslaan vierden op vrijdag 15 augustus hun
diamanten huwelijksfeest. Marcel houdt van fietsen en Irène legt graag een kaartje.

We zien de jubilarissen samen met familie en een delegatie van het gemeentebestuur. (Foto DCJ)

Zaterdag 16 en zondag 17 augustus werd de achtste memorial Hedwig Debusschere Classic gereden. De rit werd georganiseerd door WTC De
Heuvelrijders Klerken. Ruim 360 wielertoeristen namen deel. De opbrengst van de memorial gaat integraal naar de ALS-Liga. Er werden drie
verschillende ritten aangeboden: 35, 60 en 115 km. De rit van 115 km ging via Staden, Zonnebeke, Wervik en Komen-Waasten, maar liefst 151
mensen namen deel aan deze rit. De rit van 60 km ging via Staden, Zonnebeke en Langemark en ook deze rit werd door 163 deelnemers gere-
den. De gezinsvriendelijke omloop van 35 km ging via Diksmuide, Lo-Reninge, Langemark en voor deze rit daagden een 50-tal deelnemers op.
Ondanks het tegenvallende weer op zondag zijn de organisatoren zeer tevreden over de opkomst. Iedere deelnemer kwam zonder ongevallen
weer aan in het Heuvelhuis. Op de foto zien we een aantal leden van WTC De Heuvelrijders die deelnamen aan de memorial. (Foto ACK)
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Ruim 360 deelnemers op achtste Memorial Hedwig Debusschere


