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De Dorpsraad zette zich vooral in
voor de leefbaarheid van de deel-
gemeente Leke en moest daar-
naast ook nog instaan voor een
aantal feestelijkheden, die tradi-
tioneel elk jaar in het dorp plaats-
vonden. Deze feestelijkheden
hadden nood aan een frisse wind
en vernieuwingen. Het nieuwe
Feestcomité wou eerst en vooral
de jaarlijkse kermis aanpakken en
zorgde ervoor dat het programma
attractiever en leuker werd. Heel
wat nieuwigheden werden inge-
voerd en zowel op vrijdag- als op
zaterdagavond werd de feesttent
in de Tramstationstraat een plaats
waar men zich in volle kermis-
sfeer kon uitleven.

DISCOFEVER EN

KERSTDRINK

Eens het kermisprogramma op
punt stond, keek men uit om tij-
dens het jaar een soort party te
organiseren. Op die manier wou
men tegemoet komen aan de jon-
geren van het dorp. Meteen was
‘Discofever’ geboren en konden
jongeren zich in allerlei muziek-
genres uitleven. Op zo’n avond
werd telkens een bepaald thema
vooropgezet en vroeg men aan de
aanwezigen om zich ook volgens
dat thema aan te kleden. In de
gezellige en sfeervolle kerstdagen
bleef het Feestcomité ook niet op
zijn lauweren rusten, maar pakte
men uit met een eenvoudige maar
gezellige kerstdrink. Dit alles
bracht nieuw leven in de brouwe-
rij. Het waren welgekomen orga-
nisaties om de activiteitenkalen-
der van het dorp Leke aan te vul-
len.
Het huidige Feestcomité bestaat
uit voorzitter Cesi Grooten, secre-

taris-penningmeester en webmas-
ter Serge Vermander, de be-
stuursleden Joëlle Etienne, Tim
Evers, Kevin Degrande en Ellen
Suvée. Tijdens hun activiteiten
worden ze bijgestaan door een
ploeg vrijwilligers die alles in goe-
de banen helpen leiden.

FEEST

Op zaterdag 9 april wil men vanaf
19 uur het tienjarige bestaan van
het Feestcomité van Leke extra in
de verf zetten met een heuse
‘Nacht van de Disco Ribbetjes’ in
het gemeentelijk ontmoetingscen-
trum Lecca. Met ‘Disco Ribbetjes’
maakt men enerzijds een verwij-
zing naar de indertijd succesvolle
ribbetjesavond van de Dorpsraad

Leke en anderzijds naar de vroe-
gere ‘Disco Fever’ van het eigen
comité.
Het concept is vrij simpel: een
maaltijd van lekkere ribbetjes met
groentjes en frietjes, gevolgd door
een dansavond met live dj. Vol-
wassenen betalen voor deze avond
17 euro, kinderen jonger dan
twaalf jaar betalen 10 euro. Kaar-
ten zijn te verkrijgen in de buurt-
winkel ‘Bij Lutje’ of bij de be-
stuursleden van het Feestcomité
Leke. Mensen die niet aan de
maaltijd kunnen deelnemen zijn
na 22 uur ook welkom om zich
aan een danspasje te wagen. De
toegang tot de dansavond is gra-
tis. 

TOEKOMST

Ook na 9 april wil men het tienja-
rige bestaan van het Feestcomité
Leke verder in de verf zetten door
te sleutelen aan het programma
van Leke Kermis, deze zomer op
1, 2 en 3 juli. Zo zullen zowel op
vrijdagavond als op zaterdag-
avond enkele live bands voor de
nodige ambiance zorgen. Op zon-
dag staat traditioneel de kinder-
animatie op de affiche en kan
men genieten van de trappisten-
bar. Ook de rommelmarkt zal
weer op zondag plaatsvinden en
deel uitmaken van het kermispro-
gramma. (EDL)

Meer info via info@feestcomitele-
ke.be

Het begon met de kermis
FEESTCOMITÉ LEKE BESTAAT TIEN JAAR EN WIL DIT VIEREN

LEKE q In 2006 werd het voor de Dorpsraad Leke allemaal een beetje te veel en deed men een oproep in de
dorpskrant De Lekenaere om een afdeling feestelijkheden of een nieuw feestcomité op te richten. Een aantal
jonge mensen van het dorp ging op de vraag in, stak de koppen bij mekaar en besloot een nieuw Feestcomité
op te richten. 

Op de foto herkennen we van links naar rechts Kevin Degrande, Serge Vermander, Tim Evers, Joëlle Etienne, Cesi

Grooten en Ellen Suvée. Zij zetten hun schouders onder de organisatie van de feestelijkheden in Leke. (Foto ACK)

André Goemaere is overleden in

Oostende, op enkele weken van

zijn 99ste verjaardag. hij werd

geboren in Nortkerque en was

sinds 2002 de weduwnaar van

Gerarda Verplancke. Het echt-

paar kreeg negen kinderen: Ria

(getrouwd met Milo Lauwers,

Gistel), wijlen Marc, Johan (met

Christel Janssens; Pervijzestraat,

Diksmuide), Lieve (met Dirk Stel-

lamans, Lovendegem), Leen

(weduwe van Rijkaard Vanden-

berghe, Boezinge), Greet (met

Guy Parisotto, Lovardac, Frank-

rijk), Anne (met Martin Geldhof,

Galmaarden), Joris (met Martine

Vanbesien, Ichtegem), en Dirk

(met Maddy Deschoemaeker,

Jagerstraat, Diksmuide). Hij was

de grootvader van tweeëntwintig

kleinkinderen en overgrootvader

van achtentwintig achterkleinkin-

deren. André was erevoorzitter

en erelid van diverse verenigin-

gen.

De uitvaartplechtigheid zal plaats

hebben op vrijdag 8 april om

10.30 uur in de decanale Sint-

Niklaaskerk van Diksmuide, ge-

volgd door de bijzetting op de

begraafplaats van Sint-Jacobska-

pelle.(Uitvaartzorg Cornelis Alve-

ringem-Diksmuide-Hooglede)

(TVWD)

SINT-JACOBSKAPELLE

André Goemaere
29/04/1917 – 02/04/2016

Anna Goemaere is op 82-jarige

leeftijd overleden in het AZ Delta

campus Westlaan in Roeselare.

Ze werd geboren in Stuivekens-

kerke. Haar echtgenoot Roger

Jonckheere is op 8 maart van dit

jaar gestorven. Samen kregen ze

twee kinderen: wijlen Christine

(partner van Johan Parrein), en

Lieve (echtgenote van Patrick

Geysens). Kevin en Elien Vande-

walle-Parein, Lies Parrein en

vriend, Sofie Parrein en vriend,

Steffie Geysens en vriend, en

Paulien Geysens en vriend zijn

haar kleinkinderen. Anna was de

overgrootmoeder van Mathis

Vandewalle. De uitvaartplechtig-

heid heeft plaats gehad op don-

derdag 7 april in de Sint-Marti-

nuskerk vanVladslo.(Uitvaartzorg

Cornelis Alveringem-Diksmuide-

Hooglede)(TVWD)

OVERLIJDENS

VLADSLO

Anna Goemaere
21/07/1933 – 31/03/2016

LEKE

DE JOKER
G Uitslag van 13de kaarting.

1. Catherine Desmedt 408p, 2.

Simonne Vankemmelbeke 400p, 3.

Hugo Forceville 393p, 3. Rachel

Pyra 393p, 5. André Demeester

388p, 6. Agnes Ramon 386p, 7.

Ivonne Vandamme 384p, 8. Daniël

De Ruytter 374p, 9. Michel Sinnae-

ve 367p, 10. Daniël Devisscher 333

punten. Stand. 1. Michel Deprez

4.454p, 2. Simonne Vankemmelbe-

ke 4.445p, 3. Erwin Moortgat

4.300p, 4. Maurice Houvenaeghel

4.164p, 5. André Demeester 4.163p,

6. Gilbert Lescroart 4.144p, 7. Mar-

cel Salenbien 4.129p, 8. Georges

Hinderyckx 4.109p, 9. Hugo Force-

ville 4.104p, 10. Catherine Desmedt

4.092 p.

KAARTEN

Op maandag 4 april is in opdracht van Stad Diksmuide de heraanleg

van de Zadelstraat in Lampernisse gestart. De funderingen worden

vernieuwd en het wegdek krijgt een nieuwe asfaltlaag. De werken

zullen vijftig werkdagen duren. (Foto ACK)

LAMPERNISSE

Werken Zadelstraat 

WOUMEN

KIP MET FRIET
Tijdens het laatste weekend van de

paasvakantie staat het jaarlijkse

chirofeest op de agenda. Eerst-

daags komt men langs om kaarten

aan te bieden voor het Kippenfes-

tijn van 8 en 9 april. Men kan van

19.30 uur tot 21.30 uur aanschuiven

om te genieten van kip, groenten

en frietjes tegen de prijs van 12,50

euro voor volwassenen en 8,50

euro voor kinderen. Na dit heerlijke

maal staat er ook nog een lekker

dessertje te wachten. Elk jaar komt

er veel volk naar dit kippenfestijn.

Ouders, grootouders, sympathisan-

ten, oud-chiroleden treffen er me-

kaar. Het wordt telkens een blij

weerzien en tegelijk steunt men de

werking van Chiro Woumen. (SD)

VARIA




