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Eerste 24 Uren van Leke
onder een nieuw bestuur
LEKE Toen de organisatoren van de 24 Uren
van Leke er vorig jaar
mee ophielden, werd
even gevreesd voor het
voortbestaan van het evenement. Een groep jongeren, mensen die elkaar
kennen vanuit de Chiro,
besloot dit niet te laten
gebeuren en sloeg de
handen ineen om dit jaar
voor een doorstart te zorgen.
“We vonden het ontzettend jammer dat een evenement als dit zou
ophouden te bestaan”, vertelt
Christophe Piron. “Dit is de 46ste
editie en de eerste onder een nieuwe ploeg, daarom dat we ze ook
24 Uren van Leke 2.0 hebben gedoopt.”
Van zaterdag 5 augustus 16 uur

tot zondag 6 augustus 16 uur
werd er gefietst op het parcours in
Leke. Naast de randanimatie, zoals gekke fietsen en springkastelen, was er dit jaar voor het eerst
ook een parcours voor de allerkleinsten. “Voor hen werd een
parcours van 1,1 kilometer voorzien dat helemaal afgesloten was
en waar ze met begeleiding konden fietsen”, geeft Christophe
mee. “Omdat we allen uit de leiding van de Chiro komen, hebben
we wel oog voor wat de kinderen
graag doen.”

MOOIE OPKOMST

Zittend v.l.n.r. Amber Lescroar, Christophe Piron, Dries Vanden Auweele, Johan Vanbecelaere en Ireen Desender.
Staand v.l.n.r. Alex Vanbecelaere, Kesey Vanhoutte, Karen Stubbe, Laura Vanbecelaere, Heidi Denoo, Sören
Fossé en Stijn Sinnaeve. Jonas Hillebrandt staat niet op de foto. (Foto ACK)

“Dit jaar was er ook op zaterdag
een optreden van een coverband
en op zondag was er een optreden
van toneelkring De Speye.” Mede
dankzij het goede weer kwamen
een 500 mensen genieten van de
24 Uren van Leke. “We zijn heel
tevreden over de opkomst. De
deelnemers toonden zich ook blij
verrast met de nieuwe aanpak, op
naar volgend jaar dus”, besluit
Christophe. (ACK)

De Speelschare op zomertour in Wales
DIKSMUIDE De Speelschare is voor acht dagen naar Wales getrokken. Zesenveertig muzikanten hadden zich ingeschreven voor de 33ste concertreis. Op het programma stonden vier
concerten in Aberystwyth, Trawsfynydd, Llanwenog en de hoofdstad Cardiff. De musici gingen onder meer dolfijnen spotten in de baai van Cardigan en wandelen in het mooie Snowdonia National Park, ze bezochten het beroemde kasteel van Cardiff, gingen langs bij een schapenboer en maakten uitgebreid kennis met de geëerde Welshe dichter Hedd Wyn, die
in 1917 sneuvelde in de Slag bij Passendale. De slotavond in hun verblijfplaats in het dorpje Devil’s Bridge vormde een uitstekende gelegenheid voor een vrolijke groepsfoto. (ACK)

