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Op 11 juni waren Adelin Verbraeken en Diane Coclez 50 jaar ge-

trouwd. Schepenen Marc Claeys en Marc Desloovere bezochten de

jubilarissen thuis om er de gelukwensen van de gemeente over te

maken. Adelin werd op 15 november 1944 in Antwerpen geboren. Hij

werd er schipper. Diane werd in Gent geboren op 3 augustus 1946.

Het echtpaar woont in de Kortrijkstraat in Zwevegem. (GJZ-foto GJZ) 

ZWEVEGEM

Goud voor Diane en Adelin
Onlangs trokken schepenen Johan Rollez en Wim Monteyne naar de woning van Jacques Steelandt en

Elsie Descamps om er het echtpaar de officiële wensen over te maken ter gelegenheid van hun gouden

huwelijksjubileum. Ze waren op 3 juni immers 50 jaar getrouwd. Jacques werd in Zwevegem geboren op 16

juni 1944. Elsie had haar wiegje in Bellegem staan op 9 november 1947. Het echtpaar woont in de Blokelle-

straat in Zwevegem. (GJZ-foto GJZ)

ZWEVEGEM

Goud voor Elsie Descamps en Jacques Steelandt

Elle-Noor Janart, het dochtertje van Lien Desmaele (32) uit Heestert

dat op 22 april geboren werd, zorgt samen met haar zusje Anna-Lou

(bijna drie jaar) voor een dubbel viergeslacht. De oma is Lieve Vanden-

hende (59) uit Heestert en meme is Maria Coorevits (85) uit Zweve-

gem. (Foto EDB)

DUBBEL VIERGESLACHT
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Van Maria tot Anna-Lou en Elle-Noor

Begin juni trokken veertien medewerkers van het sigarenbedrijf J.

Cortès naar de bloedinzameling die door het Rode Kruis georgani-

seerd werd. De ceo van het bedrijf, Fred Vandermarliere, had zijn

medewerkers opgeroepen deel te nemen aan de bloedcollecte. “Er

zijn soms acties om mensen in het verre buitenland te helpen, wat

uiteraard goed is, maar door een kleine inspanning als het geven van

bloed kunnen we de mensen van bij ons redden. Ik vond dat we als

bedrijf daar dus konden aan meewerken en ben blij dat we veertien

medewerkers konden warm maken om bloed te geven. Het zou leuk

zijn mocht ik in de toekomst nog meer mensen kunnen overtuigen om

naar een bloedcollecte te gaan.” De inspanningen van de ceo en de

bloedgevers leverden het bedrijf alvast de titel op van ‘Onderneming

met een hart’. Het is het eerste bedrijf in Zwevegem dat die titel krijgt.

Het is trouwens al de tweede titel dat het bedrijf dit jaar krijgt van het

Rode Kruis. Ze mogen zich immers ook ‘Hartveilig bedrijf’ noemen,

omdat er heel wat mensen uit het bedrijf een cursus volgden om men-

sen te reanimeren met het AED-toestel. Ook het Rode Kruis is tevre-

den met dergelijke initiatieven. “Uit onderzoek blijkt dat slechts drie

procent van de bevolking bloed geeft, terwijl er ongeveer 70 procent

wel eens bloed nodig heeft. Het is dus altijd goed dat we nieuwe

donoren mogen ontvangen”, aldus Kristof Callewaert van het Rode

Kruis. (GJZ-foto GJZ)

ZWEVEGEM

Sigarenfabrikant J. Cortès is een
‘Onderneming met een hart’

Dit jaar staat de pop-upbar ‘Café De Speedboot’ niet meer langs het kanaal, maar aan het nieuwe speel-

pleintje op Transfo. “Langs het kanaal was het soms te druk. Nu hoeven ouders zich dus geen zorgen meer

te maken. Het nieuwe speelplein is afgesloten en ligt vlak naast ons nieuwe terras. Uiteraard hopen we dat

ook de fietsers en andere liefhebbers opnieuw de weg vinden naar de nieuwe locatie”, aldus Christof God-

deris, een van de negen initiatiefnemers. Het is het vierde jaar op rij dat De Speedboot opent in Zwevegem.

Het café is elk weekend open tijdens de zomer tot en met 4 september, op zaterdag van 14 tot 21 uur en op

zondag van 11 tot 18 uur. De hele zomer lang zijn er activiteiten. Voor een gedetailleerd overzicht daarvan

kan men terecht op de Facebookpagina. (GJZ-foto GJZ)

ZWEVEGEM

Nieuwe locatie voor pop-upbar De Speedboot




