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GELUVELD

GELUVELD Daags na haar verjaar-

dag is in WZC Hortensia in Lau-

we Simonne Verhaeghe overle-

den. Zij werd op 6 november

1926 in Wervik geboren. Simonne

was de weduwe van Dominique

Soete (+1993). 

De uitvaartdienst vond plaats op

13 november in de Sint-Margare-

thakerk van Geluveld. Het stoffe-

lijk overschot werd bijgezet in het

familiegraf op het kerkhof van

Geluveld. (AV/Uitvaartzorg Ser-

rus)

OVERLIJDENS

Simonne Verhaeghe
06/11/1926 – 07/11/2019

ZONNEBEKE

CHIRO FOR LIFE

Zaterdag 23 november organiseert

Chiro Zonnezee de tweede editie

van Chiro For Life. Via de De

Warmste Week steunen zij hiermee

vzw Matthijs. Chiro For Life vindt

plaats op de parking van VBS De

Wijzer en start om 18 uur. Je kan er

genieten van drankjes, veel lek-

kers, kinderanimatie en muziek in

een sfeervolle omgeving.

ROOKMELDERS

Vanaf 1 december zijn opnieuw

rookmelders beschikbaar op het

gemeentehuis. Info: www.

zonnebeke.be of onthaal@

zonnebeke.be of 051 48 00 60.

PREMIES VOOR PLANTEN

De gemeente wil haar steentje

bijdragen om de typische land-

schapskenmerken van de West-

hoek zoveel mogelijk te behouden

via twee subsidies, namelijk een

subsidie voor de aanplanting van

streekeigen groen en een subsidie

voor het onderhoud van kleine

landschapselementen. Meer infor-

matie bij de Milieudienst, milieu@

zonnebeke.be. (NVZ)

GELUVELD

DE LUSTIGE BREISTERS

Op dinsdag 3 december vanaf

14.30 uur stellen de dames van de

breiclub hun werken tentoon in

café Paradijs. 

BESELARE

BOND ZONDER NAAM

De kalender 2020 en de kerstkaar-

sen van Bond zonder Naam zijn tot

5 januari 2020 te koop bij André

en Marleen Hauspie-Descamps,

Sportlaan 10 in Beselare. Op zater-

dag 23 november worden de kaar-

sen voor en na de mis in de kerk

van Beselare te koop aangeboden.

PASSENDALE

GEZINSBOND

Zondag 17 november van 8 tot 9.45

uur jaarlijks bondsontbijt in PC De

Craeye. Tevens trekking van de

plaatselijke actie met de spaar-

kaart. (NVZ)

VARIA

Emmely is afkomstig van Besela-
re en woont, samen met haar man
Ringo Declercq en de kindjes Ly-
ano (8) en Elize (5) in de Waran-
de. Beroepshalve is ze schoon-
heidsspecialiste. “Het is de eerste
keer dat ik op de planken zal
staan. Spijt van mijn beslissing
heb ik zeker niet, want ik ga elke
keer vol enthousiasme naar de re-
petities. Deze verlopen trouwens
heel vlot. In het begin was het
even wennen, maar ik voel me

gesteund door de hele groep. Ik
ben terechtgekomen in een groep
met toffe mensen die graag ple-
zier maken. Ook de combinatie
met mijn werk verloopt momen-
teel prima”, vertelt Emmely.

BIJROL

“Dit seizoen brengen we een ko-
medie en tijdens de repetities
werd al serieus wat afgelachen.
Voor mijn debuut vond ik een bij-
rol ideaal. Het biedt de mogelijk
om het rustig aan te leren. Het
moeilijkste aan toneel spelen,
vind ik dat je je anders moet voor-
doen dan je eigenlijk zelf bent. Je

moet in de huid van iemand an-
ders kruipen. De zenuwen zijn nu
nog altijd onder controle, maar
die zullen pas echt de kop opste-
ken eens ik op het podium sta.
Maar dan verstand op nul en me
volop inleven in mijn rol”, aldus
nog Emmely. “Dit smaakt echt
naar meer. Naar de toekomst toe
heb ik zeker geen voorkeur voor
bepaalde rollen. Ik hou wel van

variatie, maar het allerbelangrijk-
ste voor mij is gewoon veel plezier
maken.”

VOORSTELLINGEN

Al verschillende jaren woonde
Emmely de voorstellingen bij van
‘t G. A. T. “Iedere keer had ik het
gevoel dat ik ook wel eens graag
op de planken wou staan. Na de
voorstelling van vorig jaar had ik

dit gemeld aan Peter Deman. In
juni kreeg ik plots telefoon van
hem met de vraag of ik het nog
zag zitten om mee te spelen. Na-
tuurlijk heb ik geen seconde ge-
twijfeld”, besluit Emmely. 
Kaarten voor ‘La Belle Vie’ zijn
online te bestellen op 7 december
om 10 uur via www.tgat.be of tus-
sen 10 en 12 uur in café ’t Hoeks-
ke. (NVZ)

“Repetities verlopen vlot”
GELUVELD Op 7 december zijn kaarten in voorverkoop te verkrijgen van ‘La Belle Vie’, de komedie gebracht
door ’t Gelevelts Amusement- en Toneelgezelschap in een regie van Pieter Verbeke. Emmely D’Ooghe (34)
staat voor het eerst op de planken. 

Emmely D'Ooghe: “Nog geen moment spijt van mijn beslissing.” (foto ZB)

In de huid van
iemand anders 
kruipen, vind ik 
het moeilijkste

E M M E L Y  D ’ O O G H E  M A A K T  D E B U U T  B I J  ‘ T  G .  A .  T .

GELUVELD Tijdens een bijeenkomst van Okra Geluveld werden de kampioenen van de teerlingbak en het kaartkampioenschap gehuldigd. Bij de

kaarters werd Elza Ghekiere gekroond tot koningin en Henri Lammerand tot koning. In het teerlingwerpen bleken Marie-Jeanne Deplancke en

Georges Depoorter de beste stenen te hebben. Op de foto worden ze omringd door Okra-bestuursleden Annie Ceuninck, Mariette Vandepitte,

Yvonne Verlinde, Mariette Vanhalewijn, Gerard Capelle en Raoul Lampaert. (foto ZB) 

Kampioenen gehuldigd bij Okra Geluveld




