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     100% ROCK - zaterdag 7 oktober vanaf 20.30 uur - GRATIS inkom - Kernelle, Markt 
Dentergem met DJ WOESTIE, DJ SEFF, DJ M**F** BJORN

postkaarten, documentatie van de Nieuwstraat Wakken “de Pouwel” voor aanleg archief: 
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Markegemstraat 59 • 8720  Wakken
Tel: 056 60 66 21 • Fax: 056 60 12 02

www.desmet-meubelen.be

KASTEELSTRAAT 121 • 8700 TIELT • 051 40 01 64

Open: elke dag van 9 - 12 uur en van 13 tot 18 uur.
Gesloten op zaterdagnamiddag en zondag.

Plafond-, wand- en vloerbekleding
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Wakkenstraat 20a
Markegem
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info@filiepdestoop.be

www.filiepdestoop.be

De Stoop Filiep bvba
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Dit artikeltje kwam een beetje tot stand naar aanleiding van wat 
enige tijd geleden in de pers verscheen.

De Vlaamse jachtplannen werden recent online geplaatst op  
www.geopunt.be.  En daaruit bleek dat voor bepaalde mensen hun tuin 
jachtgebied is. Het is inderdaad zo dat in Vlaanderen, om te mogen jagen, 
dit in een aaneengesloten gebied van minimum 40 ha. moet gebeuren.  
Sommige jagers zijn daar zeer creatief mee omgesprongen. Logisch, als 
je zelf uw jachtgebied mag inkleuren en dit niet gecontroleerd wordt. 
Een jager kan  perfect 2 kleinere gebieden laten samensmelten tot één 
blok  van de vereiste oppervlakte. Hij moet niet eens uw toestemming 
vragen. Dit is de omgekeerde wereld; je moet zelf stappen ondernemen 
om dit te laten schrappen. Onlangs werd in het Gentse een jager veroor-
deeld omdat hij de tuin van Marc Coucke en gronden van de faculteit 
Dierengeneeskunde van UGent had geannexeerd.

De samenwerking tussen natuur en jacht, het is een broos huwelijk.
De jacht is streng gereglementeerd (www.hunting.be). Vooreerst moet 
je slagen in een theoretisch en een praktisch jachtexamen. En je moet 
in het bezit zijn van een gewoon jachtverlof (Vlaanderen € 150, Wallonië 
€ 223.10)  Zowaar een dure hobby als je er dan nog de uitrusting en de 
eventuele jachtreizen bijtelt.
“Edele” jagers menen het wel goed en groeperen zich in WBE’s (wild-
beheereenheden)
Een WBE is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele 
jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied. Dit wer-
kingsgebied omvat verschillende jachtrevieren waarop aan planmatig 
wildbeheer wordt gedaan. Hierbij dient te worden samengewerkt met 
andere belanghebbende partijen.

In de praktijk bestaat het werkgebied van een wildbeheereenheid uit 
minstens 5 jachtrevieren met een totale oppervlakte van minstens 
1000 hectaren. Een wildbeheerplan behoudt en ontwikkelt binnen dat 
gebied een evenwichtige wildstand. Duurzaam wildbeheer en de inpas-
sing ervan in het natuurbehoud is één van de doelstellingen.  Een posi-
tief gevolg hiervan is het Patrijzenproject. Een project dat op het ter-
rein actie onderneemt om de patrijs, en samen hiermee een hele hoop 
andere akkergebonden soorten, een hart onder de riem te steken!
Erkende WBE’s mogen dan wel binnen een bepaalde periode (15/9 – 
14/11)  patrijzen schieten als er minstens 3 broedparen geteld worden 
per 100 ha open ruimte, anders mag dit niet.

Nog een aantal weetjes

-  in het Waals Gewest is de jacht met pijl en boog toegelaten
-  in Vlaanderen telt men ongeveer 12 500 jagers
-  in 2014 werden door Natuur en Bos 265 pv’s opgesteld voor stroperij, 
 illegaal vissen valt hier ook  onder
-  vanuit Engeland komt men met windhonden illegaal hazen jagen in  
 de Vlaamse polders 
-  wie heeft er als eens een houtsnip gezien? In Vlaanderen is deze zeld- 
 zaam, in Wallonië mag er nog op gejaagd worden
-  bijzondere jacht is onder meer toegelaten ter voorkoming van belang- 
 rijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen. Hierdoor mogen  
 de kievit en de smient in bepaalde periodes bejaagd worden in Vlaan- 
 deren
-  op PlattelandsTV ziet u regelmatig een mooie reportage over de jacht  
 en natuurbeheer
-  meer info op www.natuurenbos.be

Vervaeke Marc
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IN ‘t Water

alle foto’s 
op onze website!

WIN 
 een spaghetti voor 2 p.

in De Baliekouter

Geef je antwoord op volgende vraag VóóR 15 OKTOBER via www.demandelbode.be.

Wat is Het ventiel?

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden ontving De Mandelbode? 

De winnaar verschijnt in De Mandelbode editie november en op www.demandelbode.be

Cursiefje
Foto van de maand

jacht IN belgIëNatuur

Lijf en leden lieten het die zondag wat afweten. Daarom trok ik voor 
eens niet mijn loopschoenen aan of sprong ik niet de fiets op. Heel 
ver in de uithoeken van een kast diepte ik mijn bikini op. Ik had 
gewoon zin in zwemmen. Nu ben ik geen olympisch talent. Ver van. 
Maar ik ben ook niet het ‘mijn haar mag niet natworden’-type. 

Baantjes trekken is mijn yoga, zeg maar. In een nabijgelegen 
stedelijk zwembad scharrelde ik wat kleingeld bijeen voor een 
locker. Ik was er redelijk vroeg bij. Want vóór de drukte het water 
in, dat vind ik leukst. Een tikkeltje opgewonden (het was alweer 
maanden geleden dat ik in een zwembad kwam), liet ik me langs 
het metalen laddertje het water inzakken.

Het water voelde goed. Ik stootte af aan de rand en weg was ik. 
Gezwind zou dit gaan, dat voelde ik zo. Tot ik plots werd aan-
gezwommen. Of hoe dat ook mag heten als een mede-zwem-
mer aan overdreven snelheid en zonder kijken tegen je voeten 
opzwemt. De heer in kwestie - met badmuts en zwembril - was 
heel erg correct. Maar vooral duidelijk. ‘Mevrouw,’ zei hij zonder 
verpinken. 

‘Mevrouw, deze baan is enkel voor crawlzwemmen.’ Ik was te ver-
baasd om te reageren. Want toen ik daarnet het trapje afdaalde, 
het water in, zwom hier nog een heer. Lekker in schoolslag. ‘Euhm, 
pardon,’ stamelde ik. En ik zwom als een op zijn plaats gezet kind 
naar een andere baan. Waar een dame rugslag zwom, een heer 
heel vlug leek te zwemmen, maar nauwelijks vooruitkwam en 
waar ik rustig baantjes ging tussen 
trekken. We gaven elkaar de ruimte. En 
moesten soms eens uitwijken of even 
vertragen. Maar dat lijkt me logisch. 
Want op zondag, dan is het zwembad 
van iedereen.

Rita

Surf naar
www.demandelbode.be
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Molenstraat 102 - 8720 Dentergem-Wakken
0499 41 82 00 - info@descabo.be

www.descabo.be

RAMEN EN DEUREN PVC-ALU
Rechtstreeks van fabrikant

Rehau  |  Aluplast  |  Aliplast

Garage JoMoCars bvba
www.jomocars.be

Zoekt voor onmiddellijke 
Statiestraat 143 - 8720 Dentergem

Tel.051 63 48 46
info@jomocars.be - www.jomocars.be

Zoekt 
voor onmiddellijke indiensttreding

AutomecAnicien
met ervAring

Kristof Van Damme - GSM 0473/82.59.44
Deinsesteenweg 21 • 8700 Tielt

Kristof Van Damme - GSM 0473/82.59.44Kristof Van Damme - GSM 0473/82.59.44
Deinsesteenweg 21 • 8700 TieltDeinsesteenweg 21 • 8700 Tielt

ZOEKT:
GEMOTIVEERDE 
ELEKTRICIEN
zelfstandig kunnen werken

gevarieerd werk
familiale werksfeer

goede verloning

Buren bij Kunstenaars

De surrealistische link naar Magritte, de grappige toets van de strip-
wereld en de steeds aanwezige retro-look maken de collages van 
Dentergemnaar Rudi Snauwaert op z’n minst origineel. Kunst noemt 
hij het zelf niet. Een kunstige kijk op de wereld is het absoluut.

Rudi (°63) is geboren in Dentergem en 
woont nu zelfs terug in het ouderlijke 
huisje van z’n vader. Hij was nochtans 
jaren weg van hier. Hij stichtte de 
gekende stripwereld ‘Willi’s wereld’ in 
Roeselare. Er kwam er zelfs een tweede 
bij in Gent. Strips en collages: is er een 
(surrealistisch) verband? 
Rudi: ‘Ik herinner mij dat ik vroeger 
vooral onder de indruk was van de 
tekeningen van Kamagurka. Door zijn 
werk zag ik dat je niet klassiek hoeft te 

tekenen om iets moois te maken. In die tijd kriebelde ik vooral car-
toons neer. Een stripfanaat, zo kon je me toentertijd ook echt wel 
noemen. Ik rolde zowat dat wereldje in. ‘Willi’s wereld’ in Roeselare 
was de eerste stripwinkel die ik opstartte. Daarna volgde er nog één 
in Gent. Het tekenen lag intussen wel stil.’

Twintig jaar waren strips een constante in het leven van Rudi. Tot hij 
besloot ermee op te houden. 
Rudi: ‘Niet meer evident, concurrentie van de digitale wereld én 
minder goesting waren de redenen waarom ik er op een bepaald 
moment mee opgehouden ben.’ Dat dateert intussen van 2012. 

Rudi werkt nu als klusjesman bij het OCMW. Handig is hij wel. 
Rudi: ‘O, ik had nog ‘Planeet kast’. Retro kastjes toverde ik om in leuke 
hebbedingen. In huiskamers in Antwerpen en Gent staan er zeker 
van mijn projectjes.’ 

rudI’S Wereld

Zijn creativiteit kan de handige man intussen kwijt in zijn collages.
Rudi: ‘Ik vind mijn inspiratie in tentoonstellingen allerhande. De foto’s 
waarmee ik werk komen uit oude tijdschriften uit de jaren ‘50 en ‘60. 
Ik houd van het feit dat er een zekere naïviteit van uitgaat. Kringwin-
kels, rommelmarkten en het internet zijn de plaatsen waar ik ga snuis-
teren. Mijn werk heeft altijd een zekere retro-look. En in iedere collage 
staat de mens centraal.’ Humor en surrealisme zijn een rode draad. 

Rudi, die wil het zelf geen kunst noemen. Maar oordeel vooral zelf.
rudisnauwaert@gmail.com
www.facebook.com/rudisnauwaertcollages

Rita D’Hondt

Rudi exposeert tijdens Buren bij Kunstenaars op 20, 21 en 22 oktober.  
Sociaal huis - polyvalente zaal - Kasteeldreef 1, 8720 WAKKEN
Volledig programma op http://www.burenbijkunstenaars.be.
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Robert Wigley (° 18/4/1926) groeide op samen met z’n broer en zus op 
de ouderlijke boerderij in Derbyshire in het vooroorlogse Engeland . 
Op zoek naar avontuur werd Robert piloot bij de Royal Air Force. In sep-
tember 1944 vertrok hij met zijn eskadron uit de UK richting Arnhem.

De oorlog woedde volop. In augustus en september ‘44 slaagden 
de geallieerden erin België te ontzetten. De Siegfriedlinie, die door 
Nederland liep, vormde samen met de Rijn een moeilijk te doorbre-
ken verzetslijn. Veldmaarschalk Montgommery kwam aanzetten met 
Operatie Market Garden. Het doel? Om Hitlers linies heen trekken en 
via Arnhem Duitsland binnenvallen.

De achttienjarige Robert was goed getraind. Als piloot bij het 118de 
Spitfire Eskadron bij de RAF checkte hij die bewuste dag zijn jacht-
vliegtuig op de militaire luchthaven Manston in Kent. Het vertrouwen 
in zijn machine was groot. Het toestel was 9 m lang en had een span-
wijdte van 11 m. De cockpit bood een goede zichtbaarheid en de 
Spitfire was vrij goed wendbaar. Met een topsnelheid van 720 km/u 
leek Arnhem niet zo ver.
De jonge piloot vloog in formatie veilig de zee over. Bij de terugvlucht 
over het vasteland raakte hij in het vizier van de vijand. Robert: ‘We 
werden beschoten vanop vijandige gepantserde treinwagons. Mijn 
motor viel stil. Het staartstuk van mijn Spitfire was geraakt en ik had 
totaal geen controle meer over mijn vliegtuig. Een crash was onver-
mijdelijk.’

Terwijl de overige toestellen veilig terugvlogen, viel het toestel van 
Robert neer nabij herberg ‘De Kraai’ in Wakken. René Dendauw was 
met zijn  kinderen Jean en Georgette aardappelen aan het rooien. 
Zij zagen hoe het vliegtuig de grond raakte. Robert: ‘De romp van de 
spitfire was doormidden gebroken en ik zat gekneld. Ik werd bevrijd 
uit het toestel.’ Lanbouwer René Dendauw zou hierbij geholpen heb-

oorlogSheld Stort Neer te WakkeN (1944)Jaren Stillekes

MEER WEETjEs:

-  Robert loog als zestienjarige over zijn geboortedatum om de oplei-
ding tot piloot te kunnen aanvangen. (Hij koos slim voor 3/2/1923, 
wat makkelijk te onthouden was.) Hij behaalde zijn ‘Wings’ in 
Arizona (USA), gezien er een samenwerking liep tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de States. 

-  Het Poolse veldhospitaal waar Robert verzorgd werd, was een 
mobiele eenheid die meebewoog met de linie. 

-  De Spitfires en de RAF speelden een cruciale rol in het verloop van 
de oorlog. Zonder deze vliegtuigen en hun dappere piloten was de 
strijd heel anders verlopen.

-  Robert en zijn familie kwamen in 2001 al eens op bezoek in Wakken. 
Ze hebben een mooie herinnering aan de ontmoeting met de Wak-
kenaar die zich het voorval nog herinnerde.

-  De schoonzus van Robert (ja, de zus van de bevallige Red die hij in 
Egypte ontmoette), Judith Leedham, klopte deze maal persoonlijk 
bij de redactie van de Mandelbode aan. Zij hield een tussenstop 
bij haar bezoek aan Ieper voor de herdenking van 100 jaar oorlog. 
Judith is actief bij het North Staffordshire Poppy Appeal. Een Poppy 
Appeal is als organisatie actief in fundraising ten voordele van 
ex-militairen in nood, zorg voor oorlogsmonumenten,...

-  Robert bezorgde zelf zijn verhaal en foto’s per mail. Hij blijft trots op 
de foto’s maar betreurt wel enigszins dat hij er niet meer uitziet als 
bij het begin van zijn carrière...

ben. De eerste zorgen kreeg hij de piloot in het dorp zelf. Robert: 
‘Daarna werd ik overgebracht naar een Pools Veldhospitaal. Vandaar 
kwam ik terecht op een vlucht terug naar huis.’

De piloot herstelde vlug. Na enkele weken meldde hij zich terug aan 
bij zijn Eskadron. Robert: ‘Ik ben actief gebleven in het Eskadron tot 
op het einde van de oorlog. Mijn loopbaan als militair piloot bracht 
mij na de oorlog nog naar Egypte, Jemen en Libanon waar ik twintig 
jaar zou wonen.’ In Egypte kwam hij zelfs toevallig een bevallige dame 
tegen, Red. Zij werkte er als verpleegster voor de RAF.  En van het 
één kwam het ander. Maar eigenlijk is dat een ander verhaal. Robert 
verliet na een rijke carrière als officier de RAF in 1954. Hij woont in 
Wiltshire (UK) maar vertoeft heel vaak in zijn woning in Normandië. 

De oorlogsheld op latere leeftijd

Schoonzus Judith blijft oorlogsslachtoffers herdenken.
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traditioneel bouwen 
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2000 tevreden klanten

WAKKEN - TER PLANCKEN
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teSterIp gaat ‘SocIaal’ 

met de oNtvaNgSt vaN het veNtIel
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Verenigingsleven

Ken je Het Ventiel? Dat is een Westvlaamse 
vereniging waarbij ‘buddys’ (persoon-
lijke of hobby- en sportgerichte vrijwil-
ligers als begeleider) jongdementeren-
den uit het sociale isolement halen. Dit 
doen ze, - samen met bevriende orga-
nisaties, familie en vrienden - door hen 
te betrekken bij het leven van elke dag.  
De vzw kwam er twee jaar geleden op ini-
tiatief van Gudrun Callewaert (wiens echt-
genoot plots getroffen werd door jong-
dementie). Peter van het ‘buddy-project 
en voorzitter van de vzw is de veelzijdige, 
schrijver - dichter - zanger - producer, Rik 
De Leeuw.

Zij verenigen op vandaag (2 jaar na de 
oprichting) een zestigtal leden en evenveel 
buddys.

Petanqueclub Testerip uit Dentergem ont-
vangt Het Ventiel

De meeste Testerip petanqueleden waren zich 
op maandagmorgen beslist nog eens aan ‘t 
omdraaien in hun bed, of hun ogen aan ‘t uit-
wrijven toen hun voorzitter, André Spiessens, 
- nochtans ook één van de laatblijvers! - samen 
met enkele bestuursleden het clublokaal, de 
ontvangsttent en de petanquevelden aan het 
opschikken waren. Het feest van ‘10 jaar Teste-
rip’ van de dag voordien moet bij velen ‘spo-
ren’ van uitputting nagelaten hebben!
Niet voor het bestuur echter, want nu volgt 
immers alweer een heel andere ‘ontmoeting’...

Twee totaal uiteenlopende groepen, allebei 
netjes in hun felrode clubkleuren, omringen 
het Dentergemse koppel, Roger Van Parijs - 
Marleen Snauwaert, om hun Ventielvrienden 
te laten genieten van een gezellige samen-
komst, gekruid met enkele spannende spel-
letjes petanque.
Marleen vertelt het graag: “’t Is nu voor het 
tweede jaar op rij dat wij, samen met enkele 
boezemvrienden, en met de formidabele 
ondersteuning van petanqueclub Testerip, in 
ons eigen dorp een twintigtal vrienden van 
Het Ventiel mogen ontvangen. We halen er 
collega’s van Roger (mensen die net als hij-
zelf, getroffen zijn door een vorm van jong-
dementie) mee uit hun isolement en bieden 
hen hiermee een leuke namiddag aan... maar 
vooral... Kijk maar eens naar hun gezichten: 
Je ziet hen hier openbloeien! Ze ‘jeunen’ zich!”
Petanqueclubvoorzitter, André Spiessens, vult 
aan:
“Marleens verzoek om ons initiatief van verle-

den jaar nog eens over te doen en de groep
van ‘Het Ventiel’ bij ons te ontvangen met een 
koffie, een stuk taart en een glaasje..., dat wil-
den we maar al te graag aannemen, omdat 
het ook onze clubleden ‘deugd’ doet om hen 
een hele namiddag vertrouwd te maken 
met onze geliefde hobby en hen daarin ook 
wat spelvreugde bij te brengen. Sommigen 
arriveerden hier nog wat onwennig, ande-
ren hun ogen begonnen alweer te blinken 
toen ze ons weer zagen, Patrick zat immo-
biel in zijn rolstoel... maar een half uur later 
stond onze vriend alweer enthousiast mee te 
gooien om met de allerbesten te wedijveren! 
Je mag zeggen dat Het Ventiel (wij Denter-
gemnaars zouden zeggen: de ‘soupape’) echt 
wel z’n werk doet, als je mensen met hun 
beperking op die manier ziet opbloeien”.
Het Ventiel... voor de ene een kans om de 
‘soupape’ eventjes te lossen, wat stoom afbla-
zen en ‘ontspanning’ te vinden in het aanbod 
aan activiteiten; voor de andere een moge-
lijkheid om hun leven weer nieuw leven in te 
blazen en eventjes weer nieuwe energie op 
te doen om door te gaan... dit alles, samen 
met hun ‘buddys’ die hen hierin als vrijwilli-
ger begeleiden.

De ‘zin’ van dergelijke ontmoetingen

De zon begint nu pas ten volle te schijnen als 
we na een reeks matchkes wat diepgaander 
kunnen keuvelen met Gudrun Callewaert, 
bezielster, initiatiefneemster en ‘zus-van-al-
len’ binnen de structuur van Het Ventiel:
“Wat we hier met Roger en Marleen meema-
ken, vormt eigenlijk de kern van onze wer-
king.

Elkeen... getroffene, de buddy en de omrin-
gende partners, allen samen, hebben ze hun 
eigen verhaal. Dàt verhaal mogen uitwisse-
len met anderen, met mensen die je willen 
begrijpen, laat de getroffenen toe om weer 
vooruit kijken naar de dag van morgen. Dit 
in tegenstelling tot wat gewoonlijk gebeurt: 
‘in je schelp weg kruipen’, weg van de steeds 
haastig voortschrijdende buurt- of dorps-
gemeenschap, die je vaak achterlaat met je 
problematiek en je gevoelens. Ontmoetin-
gen als deze, verschillende hobbybelevingen 
en groepsactiviteiten, die onze mensen zelf 
mogen kiezen, zijn er alle op gericht om onze 
mensen het gevoel te schenken er (graag) bij 
te horen en elkaar te versterken.
We peilen naar hun interesses, hun kleine en 
grote pleziertjes, hun dromen... en richten 
onze programma’s op hun voorstellen. Toch 
is het steeds aanpassen aan de mogelijkhe-
den van het moment. Wat vandaag nog kan, 
is een jaar later misschien al veel moeilijker te 
doen. Toch merken we bij elk van hen onge-
looflijk de kracht die uitgaat van iets ‘samen 
met anderen’ te kunnen doen, daar waar het 
thuis of in de normale omgang vaak blok-
keert. Elke dag is er wel één of andere activi-
teit (kunstbeleving, paardrijden, zwemmen, 
wandelen, fietsen, bloemschikken,... of zoals 
vandaag een spelletje petanque).”

Grote dankbaarheid, spelvreugde, enorme 
tevredenheid én de wil om hier beslist jaar-
lijks een vervolg aan te geven... zijn dan ook 
aanwezig bij zowel Testerip als Het Ventiel, 
doch meest nog bij Roger en Marleen, die 
deze wens uitdrukken namens de betrokken 
families.
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drukkerij
Verhaege

0479 38 65 31 | info@ontwerpruth.be

www.ontwerpruth.be

051 63 64 95 | info@drukkerijverhaege.be

www.drukkerijverhaege.be
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www.lacaprint.be Buitengewoon in 
belettering en zeefdruk

Sterk in drukwerk

Voor een origineel, 
opvallend ontwerp

Adverteren

Verspreidingsgebied: 5350 ex in Groot-Dentergem, Aarsele Statie, St.-Baafs-Vijve, Verre Ginste, Wontergem, Gottem en bakkerijen, RVT, bibliotheek.
De Mandelbode Uitgeverij vzw - Markegemstraat 80 - 8720 Wakken - 056 60 87 74

4 redenen om te adverteren in de Mandelbode:

1. 5350 exemplaren gratIS verspreid in

  Groot-Dentergem, Aarsele Statie, St.-Baafs-Vijve, Verre Ginste, Gottem, Wontergem en bij de bakkers, 
 bibliotheken en WZC Dentergem en Wakken, De Baliekouter.

2. alleS INcluSIeF  
 - GEEN extra bedelingskosten
 - GEEN ontwerpkosten

  KORTiNG van -10% (maandelijks adverteren)
  KORTiNG van -5% (2-maandelijks adverteren)

3. Sterk concept

 Opvallend formaat met typische layout. 
 inhoudelijk sterk: vaste rubrieken, eigen reportages, nieuws uit uw dorp,.. 
 JOUW RECLAME WORDT GELEZEN.

4. gratIS op de website
 Bij een advertentie automatisch ook GRATis 1 maand op onze website.

jouW reclame

de voordeligste 

huis à huis reclame

al vanaf 65 euro

Alle nuttige info: www.demandelbode.be OF via info@demandelbode.be
Jouw mandelbode-team: Christ, Kathleen, Ruth, Bruno en Rita. 

IEDERE MAAND HELPEN WIJ MEEBOUWEN AAN JOUW SUCCES!

excl. btw
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Kalender

Tip: Hou dit krantje bij en blijf op de hoogte 

van de maandelijkse activiteiten.

chiro Nellekijn dentergem

15/10 Inschrijvingsavond nieuw Chirojaar
de kiem Wakken

5,12,26/10 Vrij atelier
19/10 Tekenen naar model
De Oesel

19/10 Zorglast en draagkracht bij mantelzorgers van personen 
 met dementie
De Veldschool*

15/10 Ontbijwandeling Thema Muziekbos + kaarting
Femma dentergem

4,11,18,25/10 YOGA
10/10 Fietsen namiddag (laatste rit)
20/10 Avondwandeling
24/10 Wandelen namiddag
Femma Wakken

12/10 Koken voor alle seizoenen - LDC Kloosterhof 
gezinsbond dentergem

15/10 Wandelsneukeltocht of kaboutertocht
21/10 Griezeligste gezinsdag in Bobbejaanland
25/10 Italiaans koken
gezinsbond oeselgem

15/10 Knutselvoormiddag
20/10 Dorpsquiz
gezinsbond Wakken-markegem

30/10 Kindernamiddag met ‘t Soete Kruidje - Hondius
gezinsbond Wontergem

20/10 Streekbieravond
kvlv dentergem

3/10 Filmavond
10/10 Gewestavond - CM Meulebeke
12/10 Kookles: Feestmenu’s
23/10 Agra: “Als koeien konden piekeren, dan gaven ze zure melk”
kvlv oeselgem

5/10 Klanken in het donker
20/10 Deelname dorpsquiz
25/10 Kookles: Party uit ons kookboek
ldc domein kloosterhof  

2/10 Verpleegkundig consult
5,12,19,26/10 Lessenreeks facebook
5/10 Pannenkoekennamiddag + Zitdag OCMW
11/10 Bezoek aan fruitbedrijf Wolfcarius
12/10 Breiclub
16/10 Workshop wenskaarten maken
18/10 De Zoete Zonde: verse wafels
19/10 Menu v/d chef (keuze uit vis of eendenborstfilet)
24/10 Computerhelpdesk i.s.m. OKRA
25/10 Naai- en herstelworkshop bij Karin Beel thuis
Elke ma/wo/vr Bewegingsadvies op maat van 9u tot 11u
Elke di. Wandelclub Avanti
Elke woe. Kaartnamiddag (eerste woensdag voor punten)
Elke vr. Petanque en gezelschapspellennamiddag
markant dentergem  

??? 
markant Wakken  

24/10 Wim Liebaert - “Het goede leven” - Den Aert - St.B.-Vijve
okra Wakken*  

28,29/10 Rommelverkoop - Hondiuspark

* meer info op de advertentie

ZO 8 OKT. 15h00 KZ DENTERGEM  -  R. Dottignies Sp. B
ZO 15 OKT. 15h00 WS Bellegem  -  KZ DENTERGEM
ZO 22 OKT. 15h00 KZ DENTERGEM  -  FCE Kuurne
ZO 29 OKT. 15h00 K.E. Wervik B  -  KZ DENTERGEM
ZO 5 NOV. 14h30 KZ DENTERGEM  -  K. Rekkem Sp

SPEELKALENDER OKTOBER EERSTE ELFTAL

KON. ZONNEKLOPPERS (KZ) DENTERGEM 
VZW    Stamnummer : 3968

zaterdag 29 oktober: 14u-19uzaterdag 29 oktober: 14u-19u
zondag 30 oktober: 10u-17u

BINNENBRENGEN VERKOOPSARTIKELEN
vrijdag 28 oktober: 15u-20u

zaterdag 29 oktober: 8u-12u

ROMMELVERKOOP

Wakken-Markegem

2016

Zaal Hondiuspark Wakken
Groot-Dentergems Groot-Dentergems BlondBlondBlond & Bruin  & Bruin Blond & Bruin BlondBlond & Bruin BlondGroot-Dentergems Blond & Bruin 

Geniet van een heerlijk 

MANDELBODEBIER 

tijdens de rommelverkoop.

zaterdag 29 oktober: 14u-19uzaterdag 29 oktober: 14u-19u
zondag 30 oktober: 10u-17u

BINNENBRENGEN VERKOOPSARTIKELEN
vrijdag 28 oktober: 15u-20u

zaterdag 29 oktober: 8u-12u

ROMMELVERKOOP

Wakken-Markegem

2016

Zaal Hondiuspark Wakken
Groot-Dentergems Groot-Dentergems BlondBlondBlond & Bruin  & Bruin Blond & Bruin BlondBlond & Bruin BlondGroot-Dentergems Blond & Bruin 

Geniet van een heerlijk 

MANDELBODEBIER 

tijdens de rommelverkoop.

zat. 28/10 van 14 tot 19 u.
zon. 29/10 van 10 tot 17 u.

in zaal Hondiuspark
 Wakken

ROMMELVERKOOP 
Wie zijn tweedehandsspullen wenst te koop te stellen, kan ze afleveren op 
vrij. 27 okt. van 15.00 tot 20.00 u. of op zat. 28 okt. van  8.00 tot 12.00 u. 
De goederen worden ingeschreven en geprijsd. Kleding, schoenen en 
voedingswaren worden niet aangenomen.

IEdEREEn wELKOM In dE baR MEt VERsE PannEnKOEKEn En dRanK.

De Veldschool 
organiseert op zondag 15 oktober

Ontbijtwandeling door Meikensbossen 
met thema het muziekbos (€ 7/volw. - € 5/kind)

Vrije startkeuze op de Veldschool
Start 1 om 8u.  /  Start 2: om10 uur

+ KaaRting deegwaren of snoeprepen inleg € 1,50 

Vooraf inschrijven via katylanduyt@telenet.be of Veldschool

Vanaf 12 uur: mogelijkheid tot stoofvlees met frietjes 
(€ 8/volw - € 6/kind)

Willem Vermandere & muzikant
zondag 3 dec 2017 | 15u.
Sint-Jozefkerk GINSTE

TICKETS: € 20 | studenten & 65+: €18 | kinderen,<13: €14
online reserveren genummerde plaatsen via
events.toneeltickets.be

Info? 0495 46 75 46 | vamo.cultuur@gmail.com

Org. V@mo ism Ginstegrot. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.

    Willem Vermandere 
              & muzikanten   

zondag 3 dec 2017 
15u | Sint‐Jozefkerk GINSTE 

 

TICKETS: € 20 
studenten & 65+: € 18  |  kinderen <13: € 14  
online reserveren genummerde plaatsen via 

events.toneel�ckets.be 
 

Info? 0495 467546 | vamo.cultuur@gmail.com 
 

Org. V@MO [cultuurvereniging medioren Oostrozebeke] ism vzw Ginstegrot. 
Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel! 
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Wat leeft in je vereniging? 
Waarheen de komende dagen?

Plechtigheden n.a.v. WaPenstilstand
11 november 2017
9.30 u. Neerlegging bloemen aan de oorlogsmonumenten  
 in Dentergem, Oeselgem, Wakken en Markegem  
 (met ondersteuning muziekmaatschappijen)
10.30 u. H. Mis in de Kerk Sint-Petrus en Sint-Catharina in  
 Wakken, opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie  
 Kunst en Deugd
11.15 u. Receptie in de bovenzaal van het Sociaal Huis 
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verse bereidingen op basis van kip

TIELTSTRAAT 14 - MARKEGEM - 0477 27 59 22 (baan Wakken-Tielt op 100m van De Trog)

reclame oktober
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zoals: gehakt, worst, hamburgers en gehaktbroodje, vol-au-vent, bereid kalkoenstoofvlees, 
kippenballetjes in tomatensaus - kip in chinese saus - kippengyros, enz... 

Elke ZONDAG van 8 tot 13 uur:  KIP & RIB a/h SPIT

zondag 8/10

VOL AU VENT
1 kg + 1/2 kg GRATIS

1 KIP
+ 300 g boontjes GRATIS 

zondag 22/10

BALLETJES IN TOMATENSAUS
750 g + 250 g GRATIS

1 KIP
+ 1/2 kg frietjes GRATIS

zondag 15/10

KIP IN chINESE SAUS
750g + 250g GRATIS

KIPPENBROchETTES
3 + 1 GRATIS

zondag 29/10

GEVOGELTEWORST
3 + 1 GRATIS

KIPPENBILLEN
3 + 1 GRATIS

‘t blommeke
bloembinderij
geschenkartikelen

dentergem

Angelique deley en Filip Ally - meulebekesteenweg 108 - dentergem - 0495 28 66 63

Landelijke 
en stijlvolle ideeën 

Bestel tijdig 
voor Allerheiligen

Zeer ruime keuZe AAn vormen. 

1 november Allerheiligen 

tiP


