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De vijf ván Middelkerke
JEAN CLAUDE BRASSINNE
Club voor Vrienden en Verd~aagzaamheid

HANNE CALLEEUW
Zwemt medailles· bij elkaar

"Dit is wel leuk en'natuurlijk wil
ikKrak worden,,

"E~tra bekroning voor wat ik ·
voor het zwemmen heb gedaan:,,

•

MIDDELKERKE C Jean-Claude Brassinne,

Hanne Calleeuw, Emmanuel Colyn, Johan
Depoover en Charles Lamoot. Dit zijn de
rijf Middelkerkenaars die door onze jury
.verden genomineerd uit de vele namen die
.n onze i'edactiepostbus terechtkwamen. Wie
ran hen wordt de Krak 2014 van Middelk~r
{e? We komen het te weten op vrijdag 16
·a nuari 2015, want dan s'tellen we de win11aar paginaITToot in je krant' voor. Ook jij
kan meestemmen. Het stemformulier vind
ie achteraan in deze krant.

Jean Claude Brassinne is de stuwende kracht van CVV of Club
voor Vrienden en Verdraagzaamheid. Samen met de leden van de
vereniging organiseert hij tal van
activiteiten ten voordele van de
bewoners van het woonzorgcentrum De Ril ep De Stille Meers. Met
Foto PBM
de opbrengst van onder meer e,en
steakfestival wordt in de kerstperioçle een feest
georganiseerd voor de bewoners van De Ril en De
Stille Meers samen met hun familie. Hij was ook de
medeorganisator van de Middelkerkse revue en van
tal van kunsttentoonstellingen.waar mensen uit de
eigen gemeente en·regio de gelegenheid krijgen om
hun werken voor te stellen. Momenteel werkt hij ·
samèn met anderen aan een groots evenement rond
de wielersport. "Ik had niet gedacht dat ik genomineerd zou worden, maar dit is wel leuk en natuurlijk
wil ik Krak word.en, dus stemmen maar." (PBM)

Hanne Calleeuw (17) woont in de
Zwarteweg inMannekensvere. Ze
volgt ,in het Sint-Andreaslnstituut de
richting wiskunde-wet.enschappen.
Hanne is lid van Flanders Coast
Swimming Team en won In maart
2014 de Trofee van Sport. Haar
palmares is duizeli11gwekkend met
onder meer zes gouden BK-medailles en e'en reeks Vlaamse en provinciale medailles
en mooie ereplaatsen. In haar favoriete slag, 50
meter rug, zwom Hanne de vierde Europese tijd bij
16-jarigen. In dezelfde disciplin~ beh?alde .ze de
sne1$te Belgische tijd ·ooit: 28.28 s. Ook in de categorie 17-18 jaar tekende ze.de snelste tijd ooit in
België opgetekend op 50 m rug "Ik ben uiteraard
lieel tevreden met deze erkenning. Bovendien ervaar Ik deze nominatie, naast de ereplaatsen die ik
al behaalde, als een extra bekroning voor wat ik
voor het zwemmen heb gedaan•, zegt Hanne: (LC)
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CHARLES LAMOOT

