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EERST

MENSEN

ONZE

Onze mensen opnieuw op de eerste plaats zetten. 
Dat is de ambitie van het Vlaams Belang. Terwijl 
1 op 5 landgenoten in armoede leeft, blijven wij het 
OCMW van de wereld spelen. 

Met uw steun maken we Vlaanderen opnieuw aangenaam, 
veilig en sociaal. Een plek waar we ons thuis voelen. 

Lees onze voorstellen op www.vlaamsbelang.org
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DOOR ERWIN GABRIËLS

Rik Rosseel was de echtgenoot
van Claudine Taffin en weduw-
naar van Rita Halfmaerten. Hij
was de vader van zoon Michäel.
“Rik heeft bij ons gewerkt op de
R&D-afdeling van 1974 tot 2011en
lag mee aan de basis van alle elek-
tronica-ontwikkelingen die Pica-
nol groot gemaakt hebben”, zegt
Frederic Dryhoel, communicatie-
manager van Picanol.
“Na zijn actieve carrière bleef Rik
nauw betrokken bij het bedrijf.
Naast bezieler van Techn-on
kwam hij nog wekelijks langs om
scholieren en studenten wegwijs
te maken in het bedrijf. Hij was

ook een van de drijvende krachten
achter de jaarlijkse tekenwedstrijd
op het Sint-Maartensfeest. Rik
kende het bedrijf als geen ander
en was een perfecte gastheer om
de geschiedenis en activiteiten toe
te lichten. Sinds 2011 heeft hij
meer dan 5.000 leerlingen en stu-
denten een rondleiding gegeven
op ons bedrijfsterrein: demonstra-
tie van onze weefmachines, rond-
leiding door onze productieafde-
lingen van gieterij over mechani-

sche afwerking tot montage. Hij
was graag gezien door iedereen
en was altijd enthousiast als hij
voorbij liep in de fabriek met een
groep bezoekers. Hij kon leerlin-
gen en studenten enorm boeien.
Mijn eerste rondleiding heb ik
ook van hem gekregen in 2003. Ik
had me geen betere gids kunnen
voorstellen. Zijn enthousiasme
werkte aanstekelijk, begeesterend
en vol passie voor iedereen die
langskwam. Enorme kennis die

hij met plezier overbracht naar de
groepen, zowel naar de jongste
kinderen als naar de studenten
aan de hogescholen en universi-
teiten. Rik was een warme per-
soonlijkheid en stond altijd te
springen om iedereen te helpen
waar mogelijk was.”

CULTUURRAAD

Rik was sinds juni 2011 penning-
meester van de stedelijke cultuur-
raad en bestuurslid van het ge-
mengd koor Chorus. Verder was
hij actief in heel wat andere ver-
enigingen. Zo behoorde hij tot de
technische ploeg van de Noctur-
nes en de Vrienden van de Sint-
Maartenskathedraal. “Ik kende
Rik als een warme persoon die
zich volledig inzette voor de taken
die hij op zich nam”, zegt Gilbert
Ossieur, voorzitter van de Cul-
tuurraad. “Hij is ons op korte tijd
ontvallen, want de ziekte manifes-
teerde zich pas rond Nieuwjaar.
Iedereen zal zich Rik herinneren
als een sympathiek en aangenaam
persoon.”

De uitvaartplechtigheid vindt

plaats in de Sint-Maartens- en

Sint-Niklaaskathedraal op zater-

dag 18 mei om 10 uur.

Ieper neemt afscheid van Rik Rosseel
IEPER Zaterdag vindt de
uitvaartplechtigheid plaats
van Rik Rosseel. Hij
overleed thuis op 67-jari-
ge leeftijd na een slepen-
de ziekte. Rik was lid van
het bestuur van Chorus,
de Ieperse Cultuuraad,
coördinator van vzw
Tech-on en gids in Pica-
nol.

Rik liet leerlingen en studenten kennis maken met Picanol. (foto Picanol)

DE VRIENDENKRING
Uitslagen: Blois 160 jaarse. 1. Karl

Deltour Zillebeke, 2. en 13. Gilbert

Vanoverberghe Passendale, 3. Dirk

Debuysere Wervik, 4. , 6. en 8.

Roland Dupont Lauwe, 5. en 12.

Gino en Rino Morrent Langemark,

7. Karl Sarrazin Bikschote, 9. Dorine

Labarque Wervik, 10. Karl Vanden-

broucke Wervik. Blois 694 regio-

naal. 1. en 6. Karl Deltour Zillebeke,

2. Julien Vandevondele Wervik, 3.

en 7. Ameel-Vanlake Dadizele, 4.

Roland Depuydt Lauwe, 5. Johnny

Vanhoof Menen, 8. Danny Ver-

schooren Moorsele, 9. Yes Billiet

Moorsele, 10. Gilbert Vanoverberg-

he Passendale.

Blois 620 oude lokaal 1. en 4. Karl

Deltour, 2. Julien Vandenvondele,3.

en 5. Ameel-Vanlake Dadizele, 4.

Danny Verschooren Moorsele, 7.

Yves Billiet Moorsele, 8. en 9.

Gilbert Vanoverberghe Passendale

Blois 141 jaarse. 1. Karl Deltour

Zillebeke, 2. en 9. Gilbert Vanover-

berghe Passendale, 3. Dirk Debuy-

ser Wervik, 4. , 8. , 11. en 12. Gino

en Rino Morrent Langemark, 5.

Karel Sarrazin Bikschote, 6. en 10.

Dorine Labarque Wervik, 7. Kurd

Vandenbroucke Wervik.

WILLEM TELL
Uitslag 10 mei. Toppen: 1. Conny

Van Exem 2. Kristof Queldry. Zijvo-

gels: 1. Jeroen Caron 2. Conny Van

Exem 3. John Clauw 4. Timothy

Caron. Kallen: 1. Filip Gerard 2.

Kiara Zwertvagher 3. Jeroen Caron.

PR: Werner Billiaert.
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