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ZELZATE

Gemeentebestuur
verwelkomt
nieuwe inwoners
In aanwezigheid van enkele
schepenen, gemeenteraadsle-
den en OCMW-voorzitter
Frank Bruggeman heette bur-
gemeester Freddy De Vilder
de nieuwe inwoners welkom
in de gemeente. Tal van ge-
meentelijke diensten waren
present evenals gemeentese-
cretaris Willy De Meyer en
gemeenteontvanger Alex Se-
rie. Wij gingen op pad met ons
fototoestel en kwamen terug
met dit beeldmateriaal. Meer
op www.nieuwsblad.be/zelzate
(kvw) Foto: kvw

EEKLO

Halloweenparty Kiwanis redt 750 levens
Voorzitter Luc Soens van Kiwanis Eeklo Meetjesland gaf een cheque van 1.500
euro aan gouverneur JosephRuwet (Kiwanis België-Luxemburg) voor het interna-
tionale Eliminate-project, waarmee sterfte door tetanus bij pasgeborenen en hun
moeders wordt aangepakt met vaccinaties. De cheque, een deel van de opbrengst
van de Halloweenparty, redt 750 levens. (emv) Foto: emv

NEVELE

Gulle 51 ladies De Leie verdelen 11.250 euro
De dames van de Fifty One Ladies De Leie hebben zich van hun gulste kant laten
zien. In totaal deelden ze voor 11.250 euro aan cheques uit aan verschillende goede
doelen: de Reynaertschool in Gent, de vereniging Prader-Willi, De Vierklaver, het
Rungproject voor weggelopen jongeren enNoctiluca, een vakantiewoning voor ge-
zinnen met zwaar zieke kinderen. (osw) Foto:osw

LOVENDEGEM

CD&V verkoopt toiletpapier voor Music For Life
De CD&Vwil tijdens de komende ‘Music for Life’-actie een grote rol spelen. Onder
de slogan ‘De pot op met CD&V’ verkocht de Lovendegemse afdeling enkele hon-
derden rollen toiletpapier. ‘De nationale partijleiding schenkt sowieso 5.000 euro
aan de actie die dit jaar in het teken staat van diarree. ‘Van elk pak tioletpapier dat
we verkopen voor 4 euro, gaat 2 euro naar de actie.’ (osw) Foto:osw

EEKLO

Adegems koppel wint fiets van IVM
Het Adegemse echtpaar Ronald Van Hecke en Annemie Van den Abeele heeft van
afvalverwerker IVM een aluminium fiets gewonnen naar aanleiding van de afgelo-
pen Open Bedrijvendag. 546 gezinnen namen toen deel aan een wedstrijd door 13
vragen te beantwoorden, maar het Adegemse echtpaar schatte de schiftingsvraag
het meest correct in. (mye) Foto:mye

Surf naar www.nieuwsblad.be/foto
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SPORT LINE OF URBAN LINE ZONDER MEERPRIJS TOT 30 DEcEMBER.

NIEUWE BMW 1 REEKS.
VERScHILLENDE KARAKTERS,
UNIEKE AANBIEDING.

Tot eind december bieden wij u een cadeau ter waarde van € 1.625 bij uw BMW concessiehouder. Zo kunt u voor de prijs van de basisversie toch kiezen voor
een BMW 1 Reeks die helemaal overeenstemt met uw karakter: Urban Line of Sport Line. Bovenop hun specifieke uitrusting en stijlvolle look beschikken ze
allebei over de opmerkelijke ECO PRO technologie en talloze BMW EfficientDynamics en ConnectedDrive innovaties, die u opwindend én verantwoordelijk
rijplezier garanderen. Of u nu extravert, pittig of beredeneerd bent, over één iets zult u het eens zijn: u hoeft niet te wachten tot het Salon om een goede zaak
te doen bij BMW. Kom snel langs bij ons.

BMW EfficientDynamics
Minder uitstoot. Meer rijplezier.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be 4,3-5,9 L/100 KM • 114-137 G/KM CO2
Aanbieding niet cumuleerbaar met ACO-condities.

BMW 1 Reeks

Echt rijplezier


