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PASSENDALE
01/02/1926 – 28/10/2013

Robert zag het levenslicht op 1
februari 1926 in Passendale. Hij
was gehuwd met Willia Blanc-
kaert, die in januari van dit jaar
overleed. Het gezin had een
zoon Johan, gehuwd met Linda
Deleye, die in Roeselare woont.
Ze zorgden voor vier kleinkinde-
ren: Arne en Eveline Roels –
Ouvrein, Robin en Sanne Ou-
vrein – Vanderhaeghe, Kevin en
Talisa Bossuyt – Guillemyn en
Sherlynn Bossuyt. Zijn achter-
kleinkinderen waren Wodan en
Enya Roels. Robert en Willia
woonden in de Canadalaan. In
zijn actieve loopbaan was hij
beroepsmilitair. Het overlijden
van zijn echtgenote begin dit
jaar was een zware klap. Enkele
weken geleden werd hij opge-
nomen in het Jan Ypermanzie-
kenhuis in Ieper waar hij op
maandag 28 oktober overleed.
De uitvaartplechtigheid, vond
plaats op 2 november om 10
uur in de Sint-Audomaruskerk in
Passendale. (Uitvaartzorg J. Van-
decandelaere –Spruytte - NVZ)

Overlijdens
..................................................................

ROBERT OUVREIN

PASSENDALE
21/10 /1936 – 01/11/2013

Op 1 november overleed Karel
Depuydt in het AZ Delta, cam-
pus Heilig Hart in Roeselare. Hij
woonde langs de Mosselmark-
straat in Passendale en was de
echtgenoot van Rosa Cardoen.
In zijn actieve loopbaan was hij
onderhoudsman bij Philips. Hij
was een harde werker en een-
maal op pensioen genoot hij
van zijn familie. Hij was de va-
der van Ann Depuydt – Christoff
Volcke en grootvader van Delp-
hine Volcke. Hij volgde nauwlet-
tend de studies van zijn klein-
dochter in het buitenland en
was trots op haar. Het was soms
moeilijk om haar te missen,
maar haar opzoeken in Moskou
waren hoogtepunten uit zijn
leven. De laatste tijd verzwakte
zijn gezondheid. Hij werd opge-
nomen in het AZ Delta in Roese-
lare. Zijn toestand werd erger
en kleindochter Delphine kwam
terug naar België. Omringd door
zijn familie is hij op 1 november
in het ziekenhuis overleden. De
uitvaartplechtigheid vond plaats
in de Sint-Audomaruskerk van
Passendale op woensdag 6 no-
vember om 10 uur. (Begraf.
Dennis Derveaux – NVZ)

KAREL DEPUYDT

GELUVELD

Q Mindfulness
Op maandag 18 en 25 november
en 2 december om 19.30 uur kan
men terecht in ’t Bondgenootje
voor mindfulness. Inschrijven te-
gen 12 november bij de dienst
cultuur, 051 48 00 60. Deelna-
me : 30 euro.

Q Lichaamsverzorging
Op donderdag 21 november van
19.30 tot 21.30 uur komt men
uitleg geven in ’t Gelevelt over
lichaamsverzorging met aroma-
therapie. Inschrijven uiterlijk 14
november bij de dienst cultuur,
051 48 00 60. Kostprijs : 15 euro.

(EV)

Q KM De Blauwbekken
Uitslag tombola 2 november :
1ste prijs : damesfiets : 7718,
1ste reservenr. : 3617, 2de reser-
venr. : 6648. 2de prijs : stofzui-
ger : 8950, 1ste reservenr. : 5280,
2de reservenr. : 6832, 3de prijs :
donsdeken : 1576, 1ste reservenr.
: 8556, 2de reservenr. : 2280. An-
dere prijzen : 3738, 5375, 1012,
5059, 4408, 6056, 7886, 6878,
2261, 3213, 1607, 4692, 8591,
1521, 1330, 4025, 3772, 3441,
4510, 8473, 8784, 5564, 7285,
7653, 2649, 4959, 2130, 8204,
2317, 5947, 7496, 7104, 1828,
8925, 6747, 2832, 6366, 5169,
3990, 6183. Prijzen af te halen bij
Marcel Reynaert, Menenstraat 68,
Geluveld. Elke zaterdag- en zon-
dagvoormiddag tussen 10 en 12
uur, ten laatste voor 1 februari
2014. (NVZ)

Q Winterbarbecue
Op zondag 17 november vindt in
OC ’t Gelevelt, Geluveldplaats 15,
een winterbarbecue plaats. Dat
gebeurt ten voordele van de Ge-
luveldse wielrenner-junior Mike
Dermaut. Vanaf 11 uur is er gele-
genheid tot aperitief, vanaf 12
uur start de barbecue. Volwasse-
nen betalen 16 euro, kinderen tot
12 jaar 9 euro. Kaarten kunnen
verkregen worden op 0498 53 08
99. (DT)

BESELARE

Q Beker van burgemeester
Aan het minivoetbaltornooi Be-
ker van de burgemeester mogen
12 ploegen deelnemen die sa-
mengesteld zijn uit een vereni-
ging, een vriendenkring, een wijk
of familie uit Groot-Zonnebeke.
Schiftingen : donderdag 26,
vrijdag 27, zaterdag 28 en zon-
dag 29 december. Klassement en
finales : maandag 30 december.
Elke ploeg mag per wedstrijd
max. 2 spelers opstellen die aan-
gesloten zijn bij de KBVB of spe-
len bij de minivoetbalcompetitie
van Beselare. Deelname : 35 eu-
ro. Er is een trofee voor elke
ploeg, topschutter en fair play.
Inschrijving : sportdienst, 057 46
82 42, sport@zonnebeke.be.

Q KEVC Beselare
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 no-
vember vanaf 18 uur en zondag
17 november van 9 tot 13 uur is
er in de kantine van KEVC Besela-
re een Hak-bokaalkaarting. (EV)

Varia
..................................................................

De bedevaart van Zonnebe-
ke naar Beselare is toe aan
zijn 13de editie. Het is 13

jaar geleden dat de toenmalige
voetballer van Zonnebeke Hans
Bouten in onze krant verklaarde
dat hij bij winst tegen Passendale
de volgende verplaatsing te voet
zou afleggen. Zonnebeke won en
Hans hield woord. Hij kreeg on-
middellijk de steun van enkele
vrienden en andere supporters om
hem te vergezellen. De suppor-
tersbedevaart was geboren en
kreeg intussen al veel navolging
bij andere ploegen.

De Zonnedaelers
Sinds enkele jaren zijn de Zonne-
daelers de orgisatoren van de
voettocht. De Zonnedaelers be-
staan uit Eddy Calmeyn, Geert Le-
noir, Geert Deraedt, Marc Defe-
ver, Peter Dewulf en Xavier Ceu-
ninck. De groep werd heropge-
richt in 2009, maar de naam van
hun illustere voorgangers uit de

jaren ’70 en ’80 bleef behouden.
“Dat mooi initiatief mocht niet
verdwijnen”, klinkt het. “Elk jaar
ligt het aantal deelnemers tussen
de 75 en de 100. Het is en blijft
iets unieks om mee te maken.”
“We verzamelen op zondag 17 no-
vember om 8 uur aan de kantine
en beginnen om 8.30 uur aan onze
voettocht van 8,5 kilometer. Langs
het parcours zijn voldoende stops
voorzien met meerdere natjes en
droogjes zoals koffie, chocomelk,
soep, boterkoeken, versnaperingen
en andere dranken. We danken
dan ook onze talrijke sponsors
hiervoor. Het is de bedoeling om
rond 12 uur aan te komen bij café
De Geite in Beselare. Daar veror-
ben we ons middagmaal dat be-
staat uit kip met frietjes. Daarna
trekken we tegen 14.30 uur naar
het terrein voor de derby. Kinde-
ren moeten wel vergezeld zijn van
een volwassene.” De all-indeelna-
meprijs bedraagt voor volwasse-

nen 20 euro en voor kinderen tot
12 jaar 15 euro. Wie enkel deel-
neemt aan de maaltijd, betaalt res-
pectievelijk 15 euro en 12 euro.
Inschrijven kan tot 11 november
bij de bestuursleden van de Zon-
nedaelers.

Handdoekenkaarting
Naast het organiseren van de sup-
portersbedevaart leggen De Zon-
nedaelers ook jaarlijks zes bussen
in om de ploeg op verplaatsing te
steunen, zorgen ze voor de hoofd-
prijzen van de tombola tijdens de
thuiswedstrijden en verkopen ze
braadworsten. Om dit te bekosti-
gen, houden ze op vrijdag 22 no-
vember vanaf 18 uur en zaterdag
23 november vanaf 16 uur een
grote handdoekenkaarting in ’t
Zonnerad. De inleg bedraagt 1 eu-
ro per kaart en er is ook een prijs
voorzien voor de verliezers.

(NVZ)

Zonnedaelers organiseren supportersbedevaart

“Dit moet je meemaken”
Q ZONNEBEKE – Op
zondag 17 sepbember
staat de derby ge-
pland tussen SC Zon-
nebeken en KEVC Be-
selare. Het is intussen
een traditie geworden
dat de supporters van
SC Zonnebeke de ver-
plaatsing naar de bu-
ren te voet afleggen.
Ook niet-voetbalfana-
ten kunnen meestap-
pen.

We herkennen Eddy Calmeyn, Geert Deraedt, Marc Defever en Peter De-
wulf. (Foto ZB)

ZONNEBEKE – De plaatselijke adviesraad 50-plussers organiseerden in samenwerking met de gemeentelij-
ke seniorenwerking en de jeugddienst in het OC ’t Zonnerad een grootoudernamiddag. Er kwam heel veel
volk opdagen en zowel jong als oud genoten van het gebrachte spektakel door jeugdtheater Onderste
Boven. Het onderwerp was dan ook heel herkenbaar en was een link naar de voorbije Heksenstoet. De
kinderen wilden helpen met het nieuwsgierige heksje en konden zich ten volle uitleven. Na afloop werden
de aanwezigen nog verrast op een drankje en een pannenkoek. We bemerken Michaël Zanders (de
taartheks), secretaris Jacqeus D’Hellem, Marjan De Gendt (Lotje, het nieuwsgierige heksje), voorzitter Rita
Mommerency, ondervoorzitter Gerard Capelle, OCMW-voorzitter Maria Vander Meiren en de regisseur/
toneelmeester Stefan Van Guyse. (Foto ZB)

Kinderen en grootouders naar musical Lotje

Mediargus 

VRIJDAG 8 NOVEMBER 2013

(WE75/1)BESELARE - PASSENDALE

BESELARE – Op Halloweennacht gebeuren rare dingen en ook de
heksengemeente ontsnapte er dit jaar niet aan. Aan de steen die
gezet werd bij de opening van het heringerichte centrum heeft ie-
mand twee potten chrysanten geplaatst. Het monument doet de in-
woners van Beselare immers denken aan een grafzerk... (Foto ZB)

Bloemen aan monument

ZANDVOORDE – Op zaterdag 26 oktober organiseerden Lutgarde
Verschaeve en Marc Knockaert een reünie voor de 58-jarigen uit Zand-
voorde. De klasgenoten uit het geboortejaar ’55 kwamen samen in de
Passim voor een etentje. Op de foto zien we achteraan v.l.n.r. Marc
Desmet, Marc Dury, Paul Ghekiere, Luc Vandeputte en Luc Pauwels ;
vooraan v.l.n.r. Agnes Vandewiele, Francine Hollinck, Rita Vercaigne,
Lutgarde Verschaeve, Marc Knockaert, Anne-Marie Verschaeve en An-
dré Vannevel. (Foto WP)

Reünie van oud-klasgenoten

PASSENDALE

Q Tentoonstelling
Op 9 en 10 november van 10 tot 19 uur en op 11 november van 10
tot 18 uur vindt de tentoonstelling ‘Plus est en vous’ plaats. Kunst-
schilder Stefaan Verfaillie stelt schilderijen tentoon in de oude han-
gars Frans Vlaminck, Passendalestraar 75.

Q Gezinsbond
Op zondag 10 november om 18 uur lopen de Sint, zijn Pieten en de
fanfare met de Sint-Maartensstoet door de Passendaalse straten om te
eindigen in PC De Craeye waar alle kinderen tot en met het zesde
leerjaar wat lekkers krijgen. Wie een lantaarn meebrengt, maakt bo-
vendien kans op een leuke strip. Op zondag 17 november gezellig
ontbijt om 8 uur in PC De Craeye onder het thema ‘water en vuur’.

Q Oude Kaasmakerij
Nog tot 11 november tentoonstelling van werken van fotograaf Marc
Hebbeboid over zijn verblijf in Marais Audomarois.

Q KVLV
Woensdag 20 november 2013 om 19.30 uur in het PC De Craeye
kookles met als thema stoofpotjes en ovenschotels met Marie-Paule
Delbeke.

(NVZ)

Varia
.........................................................................................................................................

PASSENDALE – Op uitnodiging van Nobert Sioen en André Warlop kwamen de 65-jarigen van Passendale
bijeen. Het werd een blij weerzien waarbij vele anekdotes werden opgehaald. We zien Willy Roets, Frans
Leroy, Rosa Delanote, André Warlop, Marc Cardoen, Marie-Jeanne Dejonckheere, Yvonne Hamerlynck,
Monique Devogel, Nellie Muylle, Bernadette Volckaert, Christine Decaestecker, Jenny Declercq, Claude
Winne, Willy Vancoillie, Willy Tyvaert, Yvette Vandewalle, Ronny Nysen, Jozef Cardoen, Willy Bossu, Michel
Deleye, Agnes Camerlynck, Frans Degraeve, Claudine Vanlerberghe, Rosette Vanpeteghem, Wilfried Ostyn,
Jacques Leenknegt, Guido Depraetere, Frans Sioen en Norbert Sioen. (Foto NVZ)

65-jarigen komen in feest bijeen

Janne is de 18-jarige dochter
van Chris Boudry en Franky
Samyn. Ze woont op de Mo-

lenhoek in Beselare en volgt les in
Vives Kortrijk, waar ze hoopt af te
studeren als kleuterleidster. “Mijn
ouders zijn al zo lang ik mij kan
herinneren lid van Vreugde Na
Arbeid”, vertelt Janne. “Ik ben al-
tijd al gaan kijken naar de voor-
stellingen en het lag voor de hand
dat ik ook ooit eens ging meespe-
len. Ik speel enorm graag toneel,
maar het liefst zou ik in een echte
film spelen en dan gaat mijn voor-
keur absoluut naar Amerikaanse
films. Toch heb ik getwijfeld of ik
zou durven meespelen met de
theatergroep, maar toen heb ik ge-
woon de stap gezet. Mijn eigenlij-
ke debuut heb ik gemaakt met de
opening van De Leege Platse en
toen is de bal aan het rollen ge-
gaan. Ze wisten dat ik geïnteres-
seerd was om de rol van Julie
Loncke te spelen in ‘Boeven en
Madeliefjes’. Toen ze mij die rol
aanboden heb ik meteen ‘ja’ ge-
zegd. Julie is een vroegrijp, cy-
nisch meisje. Mijn personage is
ook speels en ik kan me best goed
inleven in de rol. De combinatie
met school en de repetities is niet

altijd eenvoudig, maar als ik alles
vooraf plan, is er geen probleem.”

Bank beroofd
De tweede nieuwkomer is de 31-
jarige Els Dierynck uit de Warden
Oom Laan in Beselare. Ze is af-
komstig uit Geluveld, maar woont
al tien jaar in Beselare. Via diver-
se verenigingen wil ze zich hele-
maal intrigeren. “Ik ben bij Vreug-
de Na Arbeid geraakt door vrien-
den, die al aangesloten waren”,
opent Els. “Ze stonden altijd open
voor nieuwe acteurs en vorig jaar
heb ik me aangesloten. Na het sei-
zoen kwam de vraag of ik eens
een bijrol wilde spelen. Ik stemde
toe om met een klein rolletje te
beginnen, maar toen ik mijn rol
zag, leek ‘klein’ plots heel groot.
Ze hadden niemand van rond mijn
leeftijd gevonden, dus kreeg ik
meteen een grote rol. Ik heb echter
nog nooit toneel gespeeld, maar
als ik voor iets ga, is dat voor de
volle 100 procent. Het is erg druk

nu met mijn gezin, mijn werk en
drie repetities per week. Gelukkig
heb ik een zeer goede band met de
andere spelers, ze zorgen echt
goed voor mij. Ik kruip in de huid
van Jenny Callewaert, de verloof-
de van David Debrouwer die ver-
dacht wordt een bank te hebben
beroofd. De boekhouder is dood
en ik wil iedereen duidelijk maken
dat David het niet gedaan heeft.
Voor de eerste keer is het wat zoe-
ken naar de juiste houding en ka-
rakter, maar ik ben super enthou-
siast en hoop dat het publiek er
ook zo zal over denken.”

(EV)

q De vertoningen van Boeven en
Madeliefjes vinden plaats in De
Leege Platse op 16, 20, 22 en 23 no-
vember om 20 uur en op 17 en 24
november om 17.30 uur. Kaarten
aan 7 euro kunnen uitsluitend be-
steld worden via www.
vreugdenaarbeid.be

Janne en Els maken hun toneeldebuut

“Meteen een grote rol”
Q BESELARE – Na vele
uren van repetitie sto-
men de leden van
Vreugde Na Arbeid
zich klaar voor de eer-
ste voorstelling op za-
terdag 16 november
van het stuk ‘Boeven
en Madeliefjes’, waar-
in Janne Samyn en Els
Dierynck hun toneel-
debuut maken.

Janne en Els zijn helemaal klaar voor hun debuut. (Foto WP)
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