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ZONNEBEKE

ZONNEBEKE Antoon Desmet werd

geboren in Ieper op 27 februari

1942 en overleed thuis langs de

Ieperstraat in Zonnebeke op

zondagavond 25 november. Hij

was de echtgenoot van Hélène

Claus. De overledene was de

vader van Bart en Inge Claeys –

Desmet, Kurt Desmet (+) en Jan

en Veerle Desmet – Desmedt. Hij

was de grootvader van Bram,

Lore (+), Bert, Michelle en Elise. 

Het gezin woonde in de Ieper-

straat in Zonnebeke. Daar runden

zij samen een landbouwbedrijf.

Dagelijks was hij in de weer. Hij

was iemand die graag buiten

vertoefde in de natuur en het

vele handwerk op de boerderij

schrok hem zeker niet af. Enkele

jaren geleden werd er een zware

ziekte vastgesteld, maar steeds

bleef hij moedig verder werken

op zijn hofstede. 

De laatste tijd deed hij het wat

rustiger aan, omdat zijn gezond-

heid het niet meer toeliet. Zon-

dagavond is hij plots onwel ge-

worden en is thuis overleden. 

De uitvaartplechtigheid rondom

de asurne vindt plaats in de aula

van het rouwcentrum Derveaux,

Astridstraat in Zonnebeke op

zaterdag 1 december om 10.30

uur. Aansluitend zal de as wor-

den bijgeplaatst in het columbari-

um op de gemeentelijke begraaf-

plaats. 

(Begr. Dennis Derveaux/NVZ)

OVERLIJDENS

Antoon Desmet
27/02/1942 – 25/11/2018

PASSENDALE In het gezin van Yoshi Koukuyt en Melissa Billiau uit de

Oude Moorsledestraat werd op 19 november een tweede kindje gebo-

ren. Gijs zag het levenslicht in het Ieperse Jan Ypermanziekenhuis. Het

broertje van Harm woog bij de geboorte 4,120 kg. (Foto GL)

GEBOORTEN

Gijs

’t Gelevelts Amusement en To-
neelgezelschap, of kortweg ‘t
GAT, ontstond in 2013. De men-
sen van het eerste uur waren Pe-
ter Deman, Wim Vantomme,
Tanja Vanthourenhout en Christi-
ne Bulckaen. “Wij vormen nog al-
tijd het bestuur. Soms noemt
men mij wel eens voorzitter, maar
in feite heeft niemand een func-
tie. We verdelen de taken. Vrij
vlug konden we rekenen op 40-tal
vrijwillige medewerkers”, vertelt
Peter Deman. “Elk jaar willen we
vooral volks- en amusementsto-
neel met een vleugje revue bren-
gen voor de inwoners van Gelu-
veld. Dit jaar zijn we al aan onze
zesde productie toe. De opkomst
tijdens de voorstellingen toont
aan dat er nood was aan zoiets.”

INHOUD

Na ‘Gat in de kelder’ brengt het ‘t
Gelevelts Amusement en Toneel-
gezelschap dit jaar dus de kome-
die ‘Wie heeft een boon voor mijn
zoon’. Sybille en John vormen
naar de buitenwereld toe het idea-
le paar. Dertig jaar gelukkig ge-
trouwd, prachtig huis, twee chi-
que auto’s, goedbetaalde job, zoon
met universitair diploma, welge-
stelde belangrijke vrienden. Voor
Sybille is dit alles de norm van
succes die zij ten koste van alles
wil houden. Adriaen, hun zoon
van 27, woont nog thuis. Dit stuit
Sybille tegen de borst. Het feit dat
hij nog nooit een meisje heeft
meegebracht, doet bij haar een
alarmbel rinkelen. Zij wil dat er
actie wordt ondernomen. Zij
vraagt raad aan Margo, een be-
vriende buurvrouw. 
Wat Sybille niet weet is, dat Mar-
go meer voor Adriaen dan voor
haar op bezoek komt. Margo ziet

haar kans. Zij overtuigt John en
Adriaen om een ‘nep-lief’ in te
huren. Deze zou Sybille moeten
kalmeren, zodat Adriaen niet
meer voortdurend wordt gecon-
troleerd door zijn moeder. Maar
dan gaat de liefdesrollercoaster
aan het rollen. Algauw blijkt dat
de verborgen affaire tussen Margo
en Adriaen niet het enige geheim
van deze ‘perfecte’ familie is. 

ACTEURS

De acteurs die het waarmaken
zijn: Tanja Vanthourenhout (Syil-
le), Wim Vantomme (John), Stijn

Liefooge (Adrian), Carine Van
Laere (Margo), Nico Rigole (Hen-
ri), Veronique Lebleu (Dorothy),

Delfien Verbeke (Ciska) en Peter
Deman (André). 

VOORSTELLINGEN

De voorstellingen hebben plaats
in OC ‘t Gelevelt op woensdag
16januari om 14.30 uur (senioren-
voorstelling), zaterdag 19 januari
om 19.30 uur, zondag 20 januari
om 15.30 uur, woensdag 23,
vrijdag 25 en zaterdag 26 januari
telkens om 19.30 uur. De voorver-
koop heeft plaats op zaterdag 8
december van 10 tot 12 uur in
café ’t Hoekske en vanaf 10 uur
op www.tgat.be. (NVZ)

Familiegeheimen bij ’t GAT
GELUVELD Het ‘t Gelevelts Amusement en Toneelgezelschap brengt dit jaar de komedie ‘Wie heeft een boon
voor mijn zoon’ van Benny Braem in een regie van Davy Demyttenaere. Op zaterdag 8 december start de
voorverkoop in café ’t Hoekske.

Achteraan v.l.n.r. regisseur Davy Demyttenaere, Peter Deman, Wim Vantomme, Nico Rigole en Stijn Liefooghe;

vooraan v.l.n.r. Karien Geldhof, Delfien Verbeke, Veronique Lebleu, Tanja Vanthournhout en Carine Van Laere.

(Foto ZB) 

“Opkomst tijdens
voorstellingen toont
aan dat er nood was
aan volkstoneel”

GELUVELD Onlangs kwamen de 60-jarigen van Geluveld bijeen om een gezellig feestje te bouwen. Natuur-

lijk werden heel wat verhalen van vroeger verteld. We bemerken: Monique Lepere, Danny Vandertrappen,

Daniël Vander Meiren, Marleen Vandevoorde, Francky Deceuninck, Claudine Weyne, Willy Boscart en Rosa

Nuytten. (Foto ZB) 

Zestigjarigen komen gezellig bijeen




