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Eerste Tielts Gaming Kampioenschap vindt plaats op 5 

september 

  

RV Baptiste Ghesquiere en Stijn De Rammelaere hebben groen licht voor het Tielts Gaming 
kampioenschap op 5 september. 

TIELT Baptiste Ghesquiere en Stijn De Rammelaere hebben groen licht gekregen 

voor hun eerste Tielts Gaming Kampioenschap. Het duo kocht begin maart twaalf 

Playstations en wilde in het begin van de zomer een reeks FIFA-tornooien 

organiseren in Zaal 7, maar door de coronacrisis was het onduidelijk of dat nog zou 

kunnen doorgaan. 

“Vandaag kregen we het verlossende bericht van het stadsbestuur dat we op 5 

september het kampioenschap mogen organiseren”, zegt Baptiste. “De voorbije 

maanden hebben we heel wat positieve feedback gekregen op ons initiatief. Ook de 

prijzenpot is aardig gevuld dankzij enkele sponsors. Je kunt een abonnement winnen 

voor het Esports Center Outplayed in Kortrijk, Moovly.com biedt online video 

software voor klassen en we hebben uiteraard ook de titel van eerste Tieltse Gaming 



Kampioen in de prijzenkast, net als enkele waardebonnen. In totaal is de eerste prijs 

ongeveer achthonderd euro waard.” 

Inschrijven voor het eerste Tieltse Gaming Kampioenschap kan nog altijd 

op www.bizzinga.be/choice. Een overzicht van de prijzen is te vinden 

op www.bizzinga.be/prize. Ook vrijwilligers die alles in goede banen helpen leiden 

zijn nog welkom en kunnen mailen naar crew@bizzinga.be. 
 

Diaken Christophe Ghesquière 
(56) tot priester gewijd: in 
coronatijd ziet dat er even 
anders uit 
 

 Kerk Groot-Diksmuide Christophe Ghesquière (rechts), samen met bisschop Lode Aerts. 

DIKSMUIDE Veurnenaar Christophe Ghesquière (56) is tot priester 

gewijd in de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide. Door de strenge 

coronamaatregelen waren er slechts 125 mensen toegelaten. 



Iedereen moest een mondkapje dragen. Christophe weet als geen 

ander hoe kostbaar, maar ook hoe kwetsbaar het leven kan zijn. 

Zowel zijn echtgenote als dochter is overleden. 

Christophe Henri Cornelius Ghesquiere is geboren op donderdag 20 februari 1964 in 
Diksmuide, zoon van Marcellus Andreas Ghesquiere en Godelieve Maria Vanroose. 
 
Christophe trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 12 juni 1987 in Veurne met Nele 
Florizoone, 22 jaar oud. Nele is geboren op zondag 25 april 1965 in Nieuwpoort, 
dochter van Gerard Florizoone en Anna Wemaere. Nele is overleden op zondag 22 juli 
2007 in Veurne, 42 jaar oud.  
 
Kind van Christophe en Nele: 
 
1 Sanne Ghesquiere, geboren op donderdag 27 december 1990 in Veurne. Sanne is 
overleden op zondag 6 juli 2014 in Oudenburg, 23 jaar oud. 

 

 



   

 


