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Voorwoord
    Beste clubleden

    De eerste drie maanden van 2023 zijn bijna voorbij en we snakken naar
    de lente. Het was een sombere  winter en we hebben van alle soorten
    weer wel iets gekregen. Gelukkig was het een koude maar zonnige dag
    op onze Aktivtocht zodat we weer boven de 1550 wandelaars konden
    inschrijven. Het parcours en de perfecte bediening op onze verzorgde
    rustposten droegen bij tot een mooie en goed georganiseerde wandel-
    tocht. Proficiat aan onze parcoursmeesters en aan onze medewerkers 
    voor hun inzet! Bedankt in naam van alle aanwezige wandelaars die 
    ons dit via Facebook lieten weten. 

   We hebben dit jaar weer een persoon verloren die ons nauw aan het hart lag. Na 
   onze ondervoorzitter Koen is nu ook onze vorige voorzitter John overleden. Het 
   waren twee personen die nauw betrokken waren bij het opstarten van onze club.

   We nemen dit jaar ook afscheid van twee zeer goede medewerkers. Bea 
   en Roger hebben ons te kennen gegeven van niet meer te helpen, wegens hun 
leeftijd. Gedurende vele jaren waren ze altijd paraat op onze grote tochten. Roger stond altijd in de 
toog en Bea werkte in de keuken van de startzaal. In naam van heel de club bedanken wij hen 
voor de vele jaren van inzet. Ze mogen niet nalaten van ons eens te bezoeken op een van onze 
organisaties.

De volgende maanden staat er weer veel te gebeuren:
o Op woensdag 26 april gaat onze 19e Grastocht door. We starten in zaal De Ark in 

Anzegem. Dit jaar gaan we door de Spitaalbossen en we organiseren een rustpost in de 
brouwerij “Het Verzet”.

o Op zondag 30 april rijden we met de bus naar Sint-Truiden waar "Vlaanderen wandelt in 
Limburg” plaats vindt. Wandelclub Aviat neemt de organisatie op zich. Het wordt een mooie 
wandeling door het provinciaal domein "Het Vinne" en langs het "kasteel van Duras". De 
kleine afstand trekt door het domein "Het Speelhof". We organiseren deze busreis omdat 

ste
wandelclub Aviat met een volle bus naar onze 25  Prutsketochten is gekomen. We moeten 
helaas de prijs van de bus wat opslaan, anders kunnen we in de toekomst geen bussen meer 
inleggen. Bussen die bij ons op bezoek komen zijn zeer belangrijk voor onze clubkas. Daarom 
is het belangrijk dat we ook eens een busreis organiseren naar andere clubs.

e
o Op zondag 7 mei organiseren we samen met de joggingclub van Gijzelbrechtegem de "4  

Rondom Grijsloke". Het wordt een mooie tocht! Deze keer is er ook een rustpost voorzien.
o Op zondag 4 juni mogen we weer aanschuiven op onze BBQ in het park van de Mensinde in 

Tiegem. We hopen op een zonnige dag met beter weer dan vorig jaar, toen het regende. De 
afwezigen zullen ongelijk hebben want traiteur Filip heeft beloofd zijn uiterste best te doen.

e 
o De 19 Hooitocht  gaat door op dinsdag 27 juni in Tiegem. De wandeling start in de 

Mensinde en gaat rond de Tiegemberg richting Waarmaarde en Otegem. Onze 
parcoursmeester Jacques gaat er weer een prachtig parcours van maken.

Verder in het clubblad vinden jullie meer uitleg over al onze activiteiten.

Tot op een van onze organisaties!

De Voorzitter
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Bestuur

Secretariaat

Inhoud van dit nummer

website

www.de-textieltrekkers.be

Jean-Pierre Verriest, voorzitter
8  voorzitter@de-textieltrekkers.be
)  0474 57 43 01

Marleen Deweer, secretaris
8  secretaris@de-textieltrekkers.be
)  0472 08 84 73

Greta Van Schamelhout, 
schatbewaarder & verantw. activiteiten
8  penningmeester@de-textieltrekkers.be
)  0496 94 91 84

Erik Van den Broecke, ondervoorzitter,
clubblad, website, public relations
8  publicaties@de-textieltrekkers.be
)  056 68 08 97

Johan Vercruysse, materiaalmeester

Franky Maes, catering

Jacques Waegebaert, 
parcoursmeester
8 parcoursmeester@de-textieltrekkers.be
) 0472 43 18 53

Marleen Deweer, Olekenbosstraat 33, 8570 Vichte
secretaris@de-textieltrekkers.be, Tel. 0472 08 84 73

www.de-textieltrekkers.be

Rekeningnummer, op naam van DE TEXTIELTREKKERS vzw:
KBC-rekening: BE41 7380 1612 0210

vzw RPR 0443.307.222 Kortrijk

5361
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www.facebook.com/detextieltrekkers.be
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    Tot onze grote spijt moeten wij u mededelen dat onze oud-voorzitter John
    Depamelaere op zondag 12 maart overleden is op 80-jarige leeftijd. John 
    was al enkele jaren ziek, maar door een fatale val en door corona was hij 
    zodanig verzwakt dat hij het niet meer heeft gehaald.
    John was de broer van Linda en de schoonbroer van huidig voorzitter   
    Jean-Pierre. Hij was ook de vader van Dick, die al jaren onze club
    sponsort, en van Andy. 
    In 1984 stond John mee aan de wieg van de wandelclub. Hij maakte 
    deel uit van het bestuur en later werd hij voorzitter. Hij heeft 30     jaar aan
    het roer gestaan van de Textieltrekkers, wat waarschijnlijk     niemand hem
    meer zal nadoen. In november 2014 nam hij ontslag als     voorzitter maar
    hij is altijd als lid de club blijven volgen. 
John heeft de nodige stappen gezet om onze club, die een feitelijke vereniging was, om te vormen 
tot een heuse VZW. Hij heeft van de Textieltrekkers een mooie club gemaakt die over heel Vlaan-
deren gekend is en waar we trots op zijn.
Hij is ook medestichter van de Leie-Scheldevrienden. Dit samenwerkingsverband bestaat tot op 
heden en er heerst nog altijd een goede samenwerking tussen de 4 deelnemende wandelclubs.
Met het overlijden van Koen en John verloor onze wandelclub in korte tijd twee iconen.
Wij bedanken John voor zijn jarenlange inzet en zullen hem blijven herinneren in de geschiedenis 
van onze club. Wij wensen de familie veel sterkte in deze triestige dagen.

In memoriam John Depamelaere

Kalender 2023
Woensdag 26/04/2023 - 19e Grastocht 
Start: Zaal De Ark, Kerkstraat 22, 8570 Anzegem; 6 - 12 - 18 - 24 km

Zondag 30/04/2023 - Busreis naar Sint-Truiden
"Vlaanderen Wandelt Limburg“; 4 - 5 - 9 - 13 - 18 - 20 - 28 - 35 - 43 km

Zondag 7/05/2023 - 4e Rondom Grijsloke  
(organisatie loopclub Dwars door Grijsloke, medewerking van wandelclub De Textieltrekkers)
Start: OC De Kleine Kluis, Gijzelbrechtegemstraat 42, 
8570 Gijzelbrechtegem; 5 - 7 - 9 -12 - 17 km

Zondag 4/06/2023 - Barbecue voor de leden 
O.C. De Mensinde, Westdorp 3, 8573 Tiegem

Dinsdag 27/06/2023 - 19e Hooitocht         
Start: OC De Mensinde, Westdorp 3, 8573 Tiegem; 6 - 12 - 18 - 24 km

Zondag 10/09/2023 - 29e Prutsketochten  
Start: GC De Stringe, Ommersheimplein 5, 8570 Vichte; 
4 - 6 - 12 - 18 - 25 - 36 - 42 km

Zondag 22/10/2023 - Busreis Belœil
"Randonnée des Balotils“; 4 - 7 - 14 - 21 km

Donderdag 26/10/2023 - 19e Zaaitocht 
Start: OC De Kleine Kluis, Gijzelbrechtegemstraat 42, 
8570 Gijzelbrechtegem; 6 - 12 - 18 - 24 km

Zaterdag 25 november - Ledenhernieuwing
Zaal 't Spey, Kerkdreef 4, 8570 Vichte
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Clubnieuws

DE TEXTIELTREKKERS OP HET INTERNET

WIJ BEDANKEN ROGER & BEA

website
www.de-textieltrekkers.be

bestuur, kalender, aankondigingen, 
verslagen, Leie-Scheldetrofee, 

sponsors, enz.

facebook
facebook.com/

detextieltrekkers

wandel.be-app
voor op smartphone

wandelkalender
invoer lidkaarten, enz.

NIEUWS IN VERBAND MET DE BUSREIZEN
Ÿ De vorige  aan de nieuwe kerk van Vichte leek ons heel opstapplaats van onze busreizen

geschikt. Er kwamen echter klachten omdat we talrijke parkeerplaatsen bezet hielden gedurende 
de hele zondag. Mensen die naar de kerk gingen vonden zo soms geen plaats om te parkeren.
Daarom spreken we voor onze volgende busreizen af op de parking van het gemeentepunt 
ESCOLYS, Heirbaan 73, 8570 Anzegem.

Ÿ Wegens de gestegen brandstofprijzen en de geïndexeerde uurlonen van de buschauffeurs, zijn de 
prijzen voor de bussen flink omhooggegaan. Daarom moesten we de prijs voor de busreizen op

 brengen. Dit is nog altijd een voordelige clubprijs, want hij dekt niet de hele kost en de € 20
inschrijfkaart voor de wandeling is inbegrepen. Verder in dit boekje vind je de informatie voor de 
busreis naar Sint-Truiden op zondag 30 april 2023.

Gedurende 20 jaar hebben Roger Sobrie en Bea 
Dedeurwaerdere zich met een groot hart ingezet voor 
onze wandelclub. Bij onze grote organisaties zoals de 
Aktivtochten en de Prutsketochten traden zij aan als 
vaste medewerkers. Roger stond achter de bar en Bea 
werkte mee in keuken. Zij hebben besloten om het wat 
kalmer aan te doen, en dat is hun van harte gegund! 
Wij zullen hun vriendelijke aanwezigheid missen, maar 
we zijn tegelijk heel dankbaar voor wat zij voor 
onze club gedaan hebben.
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Woensdag 26/04/2023

Onze 19e GRASTOCHT
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Neerstraat 7 -  8573 Tiegem
gsm 0477 359 369 

Openingsuren:
Do-Vrij:- 8u-18u30

Zat: 8u-18u
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Zondag 30/04/2023

BUSREIS naar SINT-TRUIDEN

*  om  op de   Opgelet, Vertreknieuwe startplaats! 7.00u parking van gemeentepunt ESCOLYS
  (Heirbaan 73, 8570 Anzegem).
* Busrit van 149 km naar De Gazo in Sint-Truiden.
* Terugkeer vanuit Sint-Truiden om 16.00u.
* Terug in Vichte omstreeks 18.00u.
* Prijs: , inclusief inschrijvingskaart.€ 20

Afwisseling troef in Haspengouw. Glooiende akkers, bloeiende bermen, holle wegen, kastelen en 
kapelletjes, pittoreske kerkdorpen en heel wat hoog- en laagstamfruitbomen typeren het landschap. 
Ontdek het tijdens je wandeling en geniet bovendien van de bloesempracht! Door het Provinciaal 
Domein Het Vinne. Talrijke watervogels verwelkomen je luidruchtig. Het kasteel van Duras is het 
bekijken waard. De kleine afstanden trekken naar het domein Speelhof.

Inschrijven bij onze penningmeester Greta

via mail: penningmeester@de-textieltrekkers.be
via gsm: 0496 94 91 84

via onze website: www.de-textieltrekkers.be onder "Wat komt"

Inschrijven ten laatste op 21 april
Verzeker je van een plaats op de bus en reserveer tijdig!

€ 20 per persoon

Je bent pas definitief ingeschreven na overschrijving van het juiste bedrag naar 
onze rekening "TEXTIELTREKKERS vzw", BE41 7380 1612 0210

met vermelding "Busreis Sint-Truiden" + aantal personen"

Breng a.u.b. propere schoenen mee voor na de 
wandeling. Zo houden we de bus net.
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Zondag 07/05/2023

4e RONDOM GRIJSLOKE
"Rondom Grijsloke" is een prachtige wandeltocht rond Gijzelbrechtegem, "Grijsloke" in de 
volksmond. De organisatie is ten voordele van de loop- en joggingclub "Dwars door Grijsloke". Onze 
wandelclub werkt mee en levert expertise en praktische medewerking.
Om 16.00u optreden van "The Kwaremont Brodders".



Prutske Vertelt  *  april / mei / juni 2023  *  p.11

Zondag 04/06/2023

BARBECUE voor alle leden
Ook dit jaar gaat onze jaarlijkse barbecue voor de leden door in de Mensinde in Tiegem. Verleden 
jaar waren we door de regenval verplicht om gebruik te maken van de zaal, maar liefst installeren we 
ons in de mooie tuin. Op onze website www.de-textieltrekkers.be vind je onder "wat komt" enkele 
foto's van de vorige gelegenheden.
Traiteur en keurslager Van Assche zal er weer zijn met zijn "locomotief-barbecue". Na het aperitief 
kan je genieten van een uitgebreid aanbod van vlees, groentjes en sausen. Achteraf koffie met 
gebak. In de prijs zijn twee drankbonnen inbegrepen.
De ledenbarbecue is traditioneel een prachtige gelegenheid voor een gezellige babbel en een 
gesmaakt samenzijn met de clubleden. Niet te missen!

Je schuift mee aan 
voor de prijs van 30 euro

Kinderen tot 12 jaar: 12 euro

Deuren open stipt om 12.00u
Aanvang BBQ om 13.00u

Adres: De Mensinde, Westdorp 3, 8573 Tiegem

Inschrijven bij onze penningmeester Greta

via mail: penningmeester@de-textieltrekkers.be
via gsm: 0496 94 91 84

via onze website: www.de-textieltrekkers.be onder "wat komt"

Inschrijven ten laatste op vrijdag 26 mei 2023. 
Je bent pas definitief ingeschreven na overschrijving van het 

juiste bedrag op onze rekening "Textieltrekkers vzw", 
BE41 7380 1612 0210 met vermelding "Barbecue".
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Gasthof ’t Park 
T iegem 
Restaurant - Feestzaal
Westdorp 5 - 8573 T iegem - Tel. 056 68 91 55

Dhr. & Mevr. Benn Terryn - Lietaer

S A N D W I C H B A R

Harelbekestraat 63, 8570 Vichte | Tel. 056 77 73 74 | Fax 056 77 32 69 | info@sandwichbardejager.be
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Dinsdag 27/06/2023

Onze 19e HOOITOCHT
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Groepswandeling
(29/01/2023 -

74 leden wandelden mee)
Het was een beetje een kille middag op zondag 29 januari. Toch dienden 74 Textieltrekkers zich aan 
voor de begeleide groepswandeling die vertrok aan de kerk in Avelgem. Wegens het grote aantal 
aanwezigen deelden we de wandelaars op in 3 groepen: 1 groep voor de 6,3 km en 2 groepen voor 
de 14,3 km.

De wandelaars op de korte afstand stapten via rustige wegen en verharde spoorwegpaden naar de 
brug over de Schelde in Escanaffles. Daar stond onze voorzitter klaar met een welgekomen opwar-
mertje onder de vorm van een glaasje appeljenever. Vandaar wandelde men langs de andere kant 
van de Schelde naar de nieuwe fietsbrug en dan naar 't Zakske. In dit van oorsprong visserscafé kon 
men weer op temperatuur komen, iets drinken en dan terugkeren naar het startpunt.

Zij die de lange afstand wandelden gingen tot in Escanaffles over hetzelfde parcours als de 6 km, met 
eveneens een jenevertje aan de brug. Via paadjes, kleine wegen en spoorwegbeddingen stapte men 
dieper Wallonië in over een ronduit schitterend parcours, tot in de schaduw van de Kluisberg. Na een 
halte in het Hof ter Kriere keerde men terug via 't Zakske en vandaar naar het startpunt.

Foto's van Christine Pollentier (Facebook), Jacques Waegebaert en VBR.
Meer foto's op www.de-textieltrekkers.be.
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AKTIVtochten
(26/02/2023; 1579 wandelaars)

eHet was een frisse zondagmorgen, toen de 20  Aktivtocht van start ging in zaal Groeninge in Kaster. 
De wolkenloze morgen bracht vrieskou met zich mee. Bovendien stond er een scherpe wind. 
Bijgevolg kwamen de wandelaars goed gekleed toe, maar wel met het vooruitzicht op een zonnige 
dag, zonder regen of onvoorspelbaar weer.

De inschrijvingen kwamen vlot binnen. We ontvingen ook twee goed gevulde bussen, met de Kadees 
van Bornem en de wandelaars van Sint-Pieters-Leeuw. Het duurde dan ook niet lang of in de 
startzaal ontstond een gezellige drukte, en dat voor de rest van de dag. Ook in de rustposten in 
Kerkhove en Ruien was het behoorlijk druk. Onze medewerkers spanden zich in en slaagden erin om 
de 1579 wandelaars te voorzien van een natje en een droogje. 

De stappers die kozen voor de afstanden van 5 tot 13 km bleven met hun parcours aan de linkerkant 
van de Schelde. Voor hen had onze parcoursmeester mooie hoekjes, prima landwegen en uitgelezen 
natuurgebieden voorzien, met veel waterpartijen. De wandelaars op de langere afstanden, van 20 tot 
35 km, staken de Schelde over en trokken de Vlaamse Ardennen in. Degenen met voldoende jus in 
de benen beklommen de Kluisberg, trokken door het Kluisbos, gingen over de Kwaremont en 
keerden terug via de brugjes en de knuppelpaden van het zompige Paddenbroek. Een absoluut 
topparcours!

Foto's, via Facebook, van David Denis, Danny Van Parys en JPierre Vdb.
Meer foto's op onze website www.de-textieltrekkers.be
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Het fenomeen

"voorwandeling"
Voor de organisatie van een zondagtocht, zoals de Aktivtocht en de Prutsketocht, doen wij telkens 
beroep op een 45-tal medewerkers. Omdat deze mensen op de dag van de wandeling in de weer 
zijn, kunnen zij niet deelnemen aan de wandeling.
Daarom organiseren wij speciaal voor de medewerkers van onze grote tochten een "voorwandeling". 
De parcoursmeester maakt dan speciaal voor hen een aparte selectie wandelingen op het parcours 
van de bewuste tocht. Voor de voorwandeling van de Aktivtocht in februari konden de medewerkers 
kiezen uit de afstanden van 7, 13, 20 of 30 km. De rustposten zijn meestal aan een standje 
onderweg of in een café.
Hieronder zie je een aantal foto's van deze voorwandeling.

Foto's Jacques Waegebaert
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Onder de rubriek "Leie-Scheldetrofee" vind je 
op onze website meer informatie over ons 
samenwerkingsverband. In een paar klikken 
kom je uit op een flyer of de beschrijving van 
een tocht.

Leie-Scheldetrofee

Volgende flessen bier (75 cl) zijn te verkrijgen:
Ÿ W.S.K. Marke  Le Fort
Ÿ De 12 Uren van Lauwe Lindemans kriek
Ÿ De Brigandtrotters Brigand
Ÿ De Textieltrekkers Duchesse de Bourgogne

Club Datum Tocht Start
De 12 Uren van Lauwe 14/04/2023 Leietocht Lauwe
De Brigandtrotters 22/04/2023 Pekkerstocht Izegem
De Textieltrekkers 26/04/2023 Grastocht Anzegem
W.S.K. Marke 30/04/2023 West-Vlaanderen Wandelt Marke
W.S.K. Marke 25/06/2023 Voettocht der Vlasstreek Sint-Denijs
De Textieltrekkers 27/06/2023 Hooitocht Tiegem
De 12 Uren van Lauwe 2/07/2023 Voettocht Lauwe
De Brigandtrotters 9/07/2023 Gaverstocht Harelbeke
De Brigandtrotters 5/08/2023 Krinkeltocht Oostrozebeke
De 12 Uren van Lauwe 27/08/2023 Howitzertocht Desselgem
De Textieltrekkers 10/09/2023 Prutsketochten Vichte
De Brigandtrotters 13/09/2023 Nazomertocht Ingelmunster
De 12 Uren van Lauwe 21/10/2023 Open Grenstocht Rekkem
W.S.K. Marke 22/10/2023 Wandeltocht Herdenking M. Verstraete Harelbeke
De Textieltrekkers 26/10/2023 Zaaitocht Gijzelbrechtegem
De Brigandtrotters 5/11/2023 Brigandtrotterstocht Ingelmunster
W.S.K. Marke 28/12/2023 Kortrijk Feeëriek Kortrijk

KALENDER VAN DE LEIE-SCHELDETROFEE 2023
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         Dolage

Tijdens de Aktivtocht van 26 februari konden we genieten van de passage van de wielerkoers Kuurne-
Brussel-Kuurne. (foto David Denis, via Facebook)
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Aanbevolen tochten
Het is aangeraden om steeds te controleren of de aangekondigde tochten doorgaan en of de 
aangegeven startplaats de juiste is. Je kan hiervoor terecht op de kalender op de website van 
Wandelsport Vlaanderen ("walkinginbelgium.be") of op de nieuwe app "Wandelen.be" op je 
smartphone (voor QR-code naar Google Play Store of Apple App Store zie "Clubnieuws").

datum plaats tocht club ptn.

1 april Koekelare Blarentocht Wandelclub Koekelaere 1

8 april Ardooie Skobiaktocht De Spartastappers 1

15 april Melden Koppenbergtocht Hanske de Krijger 1

22 april Izegem 8e Pekkerstocht De Brigandtrotters L/S + 1

29 april Wouwen De Blankaarttocht Hoger op Woumen 1

6 mei Ouwegem 35e Lozermeitocht De Scheldestappers 1

13 mei Zande Meitocht Wandelclub Koekelare 1

20 mei Lichtervelde Houtwaltocht De Margrietestappers 1

27 mei Houthulst 14e Muziektocht De Buskanters Houthulst 1

3 juni Berlare Heidemeerstocht Puur Natuur Boerenkrijgstappers 1

10 juni Zwalm 40e Sloebertocht De Scheldestappers 1

17 juni Torhout 26e Batjestocht VZW De Nacht 1

24 juni Avelgem Guldensporentochten De Waterhoekstappers 1

2 april Sint-Eloois-Winkel 29e Lentetocht De Winkelse Stappers 1

9 april Machelen 19e Kunsttocht De Natuurvrienden Deinze 1

16 april Tielt Plattelandstocht Watewystappers 1

23 april Zeebrugge 16e Zeehaven Brugge wandeling Brugse Metten Wandelclub 1

30 april Busreis Sint-Truiden 1

30 april Marke Vlaanderen Wandelt West-Vlaanderen WSK Marke L/S + 1

7 mei Grijzelbrechtegem 3e Rondom Grijsloke Dwars dr. Grijsloke + Textieltr. 1

14 mei Dikkelvenne Vrijbuiterstocht Florastappers 1

21 mei Ieper In Flanders Fields March 100 km van Ieper 1

28 mei Rumbeke Natuur- en bostocht De Spartastappers 1

4 juni

4 juni Petegem-aan-de-Leie 37e Vriendschapstocht De Natuurvrienden Deinze 1

11 juni Sint-Gillis-Waas 36e Wase Poldertochten De Lachende Klomp 1

18 juni Tielt Poelbergtocht Watewystappers 1

25 juni Sint-Denijs 48e Voettocht door de Vlasstreek WSK Marke L/S + 1

5 april Roeselaere Godelievetocht Voetje voor Voetje 1

10 april Kemmel Kemmelbergtocht De Heuvellandstappers 1

14 april Lauwe Leietocht De 12 Uren van Lauwe L/S + 1

18 april Ingelmunster Aviflora Paastocht Aviflorastappers 1

26 april Ingooigem Onze 19e Grastocht De Textieltrekkers L/S + 1

1 mei Heestert 23ste West-Vlaamse Wandelhappening De Waterhoekstappers 1

10 mei Geluwe 31e Koolzakroute Wervikse Wandelsport Vereniging 1

18 mei Vladslo Hemelvaarttocht Wandelclub Diksmuide 1

23?25 mei Deinze Wandel 3-daagse. De Natuurvrienden Deinze 1

30 mei Assebroek 2e Herdenkingstocht Eric Schreef Brugsche Globetrotters 1

13 juni Hooglede Akkertocht Voetje voor Voetje 1

15 juni Beernem Rondom de Kijkuit Wandelclub Beernem 1

20 juni Ingelmunster Einde Examentocht Aviflorastappers 1

27 juni Tiegem   Onze 19e Hooitocht De Textieltrekkers L/S + 1

zaterdagen

zondagen

weekdagen

BBQ voor de leden
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Clubkledij  (vernieuwde pagina)
Laat op alle wandelingen je spaarblad afstempelen. Zo spaar je punten voor je kledij!

T-shirt V-hals voor 
dames
€ 15 of 75 punten

Topje voor dames
€ 5 of 25 punten
(uitverkoop)

T-shirt  ronde hals voor 
heren 
€ 15 of 75 punten

Polo dames- en 
herenmodel
€ 25 of 125 punten

Kledij kan je aanschaffen tijdens de Ledenhernieuwing. Je kan ook terecht bij Jean-Pierre Verriest, 
Boterbloemstraat 25, 8790 Waregem, Tel. 0474 574 301 of voorzitter@de-textieltrekkers.be

Fleece, past in de
regenjack, kan ook los 
gedragen worden. 
Dames- en herenmodel
€ 40 of 200 punten

Fleece dames- en 
herenmodel
€ 40 of 200 punten

Jacquet (lichte jas), 
unisex
€ 45 of 225 punten

Regenjack, gevoerd,
dames- & herenmodel
€ 112 of 560 punten
(groter dan XXL = 
+ € 10 en + 50 punten)

Pet, zwart, met groene
voetjes
 € 20 of 100 punten

Softshell jacket, dames- 
en herenmodel
 € 25 of 125 punten
(uitverkoop)

Paraplu
€ 35 of 175 punten

Zwarte oorverwarmer, 
fleece, met groene voetjes 
€ 16 of 80 punten
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DEMUYNCK &
VANSTEELANDT

A U T O C A R S   |  R E I S B U R E A U

Kwabrugstraat 19 - 8510 Bellegem - Tel. : +32 (0)56 22 37 17 - Fax : +32 (0)56 22 75 25 - E-mail : offerte@d-v.be

Blokkestraat 34  8550 ZWEVEGEM|
GSM 0479 551 914    dicky.depamelaere@telenet.be|

D Depamelaere ick

schilder- & decoratiewerken

Bestel nu al je promotiemateriaal, drukwerk... ONLINE aan indrukwekkende prijzen!

25
nieuwe website 
nieuwe website 

mét webshop
mét webshop

nieuwe website 

mét webshop
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