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Woordje van de voorzitter

Beste wandelvrienden, beste clubleden,

We zijn al terug aan ons derde Lauwenaerke, wat gaat
het jaar weer veel te vlug.
Het weer was de afgelopen weken eventjes het
noorden kwijt, geen lenteweer direct zomerweer, we
konden er maar van genieten he.

Ons Moezel weekend was terug een schot in de roos, ik denk dat iedereen tevreden
was mooie wandelingen, lekker eten, en ook het nodige vocht. Ons bestuur geeft
super hun best gedaan, waarvoor dank.
Ook op onze Leietocht waren de weergoden ons goed gezind, ook de768
wandelaars hadden zeer veel lof over de parcours. Met dank aan onze parkkoer
meester .
Ik mag ook de Eerste en Plechtige comuniekanten niet vergeten, geniet van jullie
dag.
Men kan vanaf nu ook inschrijven voor onze 8 daagse wandel vakantie naar het
magisch Slovakije meer informatie verder in het blad. Het zal alvast een super
mooie week worden .
Onze volgende busreis is 02/06/2018 naar Hechtel –Eksel Limburg
Voor onze voettocht zijn de parcours ook al klaar, de parcour pietjes hebben weer
hun best gedaan. Ik hoop dan ook veel leden te mogen ontmoeten.
En hopelijk ook terug de weergoden

Verder wens ik nog iedereen veeeel wandelplezier tot op een of andere wandeling

Groeten Marnix

3

Wandelkalender Mei - Juni
Voor verdere info van onderstaande wandelingen zie in uw Walking
Deze kalender is niet verplicht te volgen deze vervangt niet de Walking
01/05

De Motestappers L 3 ptn
De Waterhoekstappers L

3

ptn

Zaal Zuudhove Koekelare
Zaal Malpertus Heestert

4/05

Guldenbergstappers

Sporthal De Vlasschaard Wevelgem

5/05

Scheldestappers

P.C. Della Faille Kruishoutem

6/05

’t Wandel Voetje y

P.C. De Schakel Roeselare

10/05

Wandelclub Diksmuide y

OC Lecca Leke

12/05

100 km van Ieper L 3 ptn

Jeugdstadion Ieper

13/05

Duintrappers

Zaal De Kerkepanne Koksijde

18/05

7mijlstappers

Feesttent De Barakken Moorsele

19/05

Comité 2000

Heuvelheem Ename

MMargrietestappers L – y 3 ptn

OC De Schouw Lichtervelde

20/05

Colliemolen

Zaal Mandointje Langemark

21/05

Heuvellandstappers y

OC De Klakeye Dranouter

24/05

Werviks wandelsport

OC Ter Hand Geluwe

26/05

Watewystappers L – D 3 ptn

Hondiuscentrum Wakken

27/05

De Rode Loper

Zaal Astoria

2/06

Busreis De Anjertrippers 4 ptn

OC De Schans Hechtel Eksel

Hanske De Krijger y

KBO Mater

3/06

Natuurvrienden Deinze L- y- z- H 3 ptn

Brielpoort Deinze

9/06

Scheldestappers

Zwalmparel Zwalm

Godelievestappers y

Zaal De Raat Oostkamp

10/06

Velodroomvrienden y

P.C. Den Ommeganck Dadizele

16/06

Wandelclub ’t Hoeksken y

Zaal De Zouaaf Hamme

17/06

Watewystappers

Campus De Reynaert Tielt

23/06

De Nacht

Zaal De Mast Torhout

24/06

WSK Marke L y x z 5 ptn

O.C. Ter Streye St. Denijs

26/06
30/06

Textieltrekkers y

-

x 3 ptn

De Waterhoekstappers D

De Kleine Kluis Gyselbrechtegem
Ter Muyncken Avelgem

Legende 2018

L= Promotocht (vroeger beschermde tocht) 3 ptn
Br = busreis 4 ptn

x = Leie-Schelde vrienden tocht 3 ptn (+ promotocht = 5 ptn)
Et = eigentocht 4 ptn
y = kinderen onder de 12 jaar wandelen gratis, moeten toch inschrijvingskaart vragen
z = mogelijkheid tot GPS wandelen
H = Walk-on
- D = Wandeltrofee West Vlaanderen
- J = De kust wandelt
K = Trofee Harten vijf
Waar niets is ingevuld = gewone tocht 2 ptn
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Prettige wandelingen

Secretariaatsberichten
Beste clubleden,
Ja onze drukke maand april is ook al weer voorbij en we kunnen zeggen dat deze zeer geslaagd is. Bij
de Leietocht konden we 768 deelnemers verwelkomen waarvoor hartelijk dank alsook aan alle
medewerkers.
En het zalig Paasweekend in Ellenz Poltersdorf was alweer super met dank aan Johnny en zijn vrouw
Laurette en niet te vergeten Anniek die alle nodige kwis vragen alsook de antwoorden op papier gezet
heeft. Ja zij heeft zelfs weer cake gebakken voor op de bus ik denk dat zij een goeie bakkerin zou zijn
….
En zeggen dat de Paas vis gesmaakt heeft……. Dank U Paashaas Anniek
De gevraagde vedetten waren ook super maar hebben wel veel geld gekost………..

Bestellen van klevers
Bestel ze liefst 10 dagen voor een eigen organisatie daar kan je ze dan afhalen op
het secretariaat aan de inschrijftafel.
Nieuw voortaan kan men ze ook bestellen tijdens de organisatie

Busreizen 2018
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de busreis van 2 juni 2018 naar Hechtel Eksel.
Voor diegene die er nog bij willen zijn schrijf jullie zo vlug mogelijk in bij Marie Madeleine

Voettocht te Lauwe allen daarheen
Op zondag 1 juli 2018 zal er zoveel mogelijk nieuwe clubkledij aanwezig zijn. Zeker het moment om te
passen en te bestellen. Enkel de softvesten zijn op bestelling dan is het moment als je deze wilt tegen
de winter. En om de prijs te kunnen drukken moeten we deze bestellen minstens per 10 stuks.

Einde vakantietocht Deerlijk
Zorg dat je er ook bij bent.

Heel veel wandelplezier
Tot later
Marie Madeleine
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Leie - Schelde tochten
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Club en Gezin

Mei

Juni

Moyaert Anniek - Villers Etienne
Butaye Annie - Seynhaeve Willem
Callens Mark – Depaemelaere Cecile
Ameye Carmen – Debels Rik
Watteyn William – Derck Willem
Lannoy Arnold - Degezelle Viviane
Dardenne Anne-Marie - Bouckaert Roland
Lambert Rik - Servaege Nicole
Breye Ginette - Deleu Christiane
Catteeuw Karine - Noppe Victor
Windels Romain - Depamelaere Wim
Louncke Patrick - Duquennoy Daniele
Maes Bart -Delrue Mark - Deroo Ria

Hoorens Gina - Desmet Rik
Vanhee Dorine - Pattyn Rosa
Wellens Katrien - Desmet Ann
Herman Johnny - Scherpereel Christiane
Breye Johan - Lemant Berenice
Lepers Franky – Castel Anne
Depuydt Rita – Lobbens Antoon
Deruyck Chantal – Mauroo John
Beckers Noel - Vanhoutteghem Gino
Van Biervliet Marcella– Declercq Rita
Dekiere Sibe – Bouckaert Pascal
Pattijn Bart

Proficiat aan
Devon Dhondt & Els Vandenbogaerde
Met hun eerste dochtertje

Alixe
geboren op 17/03
ook proficiat aan de grootouders
Frank Vandenbogaerde & Nadine Demittenaere

Villers Etienne
&
Van Biervliet Laurette
Op 29 juni
Een bijzondere dag, een hoogtepunt
’t is jullie van harte gegund !
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Vakantiegroeten
Vele groeten uit Marokko

.
.

.

eerst Europees weer Brr Brrrr… dan Afrikaans weer Pff Pffff…
.

Johnny & Laurette

Groeten uit Mallorca
Marnix en Willem

“Oud worden in deze tijd!!!!”
Het is gewoon niet voor te tellen,
Je moet met een mobieltje bellen,
Je kunt er ook een tekst op lezen
Je moet altijd bereikbaar wezen
En dat kan dus niet gewoon
Met een vaste telefoon.

Om je nog meer te plezieren,
mag je internetbankieren
Allemaal voor jouw gemak,
alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg:
blijkbaar is het nooit genoeg.

Wil je een treinkaartje kopen,
Nee, niet naar de balie lopen,
Daar is niemand meer te zien,
je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij,
achter jou zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er al aan.

Man, man, man wat een geploeter,
alles moet met een computer
Anders doe je echt niet mee.
Op www en punt be

Bij de bank wordt er geen geld
netjes voor je uitgeteld.
Want dat is tegen de cultuur,
nee je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent,
anders krijg je nóg geen cent.

vind je alle informatie,
wie behoed je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet,
dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft,
je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor,
je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee het is geen kleinigheid,
oud worden in deze tijd.
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Puzzelplezier

Oplossing:
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Wandelreis in het magisch Slovakije
8 dagen / 7 nachten 28 juli-04 augustus 2019

Programma:

Dag 1
Vertrek - Zaventem – Wenen – Bratislava - Malatiny
Transfer naar Zaventem voor onze vlucht naar Wenen. Transfer naar Bratislava. We maken
tijd voor een kort bezoek aan deze hoofdstad. Vervolgens rijden we richting Sojka resort
waar we ’s avonds toekomen. We worden ontvangen door de Vlaamse eigenaar Gerdi met
een welkomstdrink. Avondmaal en overnachting.
Dag 2
Malatiny – Lage Tatra - Malatiny
Ontbijt. Vandaag trekken we naar de voet van de Lage Tatra met als eindpunt een naburig
dorpje. Daar bezoeken we de lokale vroeg-gotische kerk en beklimmen we de toren. De
rustige wandelaars doen een wandeling in Malatiny en dan via de korte weg naar het
buurdorpje Partizanska Lupca waar iedereen bijeen komt op een terrasje. Terug naar ons
verblijfshotel voor onze avondmaal en overnachting.

Dag 3
Malatiny – Vlkolinec - Malatiny
Na een heerlijk ontbijtbuffet starten we onze wandeling vanuit de stad Ruzomberok naar
het door UNESCO beschermde dorpje Vlkolinec, gelegen in een prachtig natuurdecor. Hier
nemen we onze picknick waar ons een leuke verrassing te wachten staat. Via volkstuintjes
terug naar ons beginpunt. De niet-wandelaars bezoeken de stad Ruzomberok en worden
afgezet in het UNESCO dorpje Vlkolinec. Terug naar Sojka resort voor het avondmaal en
overnachting.
Dag 4
Malatiny
Vandaag maken we een prachtige wandeling doorheen een zeer gevarieerd landschap: via
een canyon, bergweiden en watermolens wandelen we doorheen een prachtig beukenbos.
We sluiten deze schitterende tocht af in een minibrouwerij. De mindere wandelaars
wandelen van het eindpunt naar de watermolen. Avondmaal en overnachting in Sojka
resort.
Dag 5
Malatiny – Oravsky Podzamok – Zuberec – Malatiny
Na ons ontbijtbuffet rijden we naar het dorpje Oravsky Podzamok waar we de machtige
burcht van Orava zullen bezoeken. Volgens velen is dit één van de mooiste burchten van
het land, die als één vinger loodrecht boven de vlakte uitsteekt. Vervolgens maken we een
vlottentocht op de Orava-rivier. Na de lunch rijden we naar het dorpje Zuberec waar we het
openluchtmuseum bezoeken. Beeld je in hoe de mensen leefden en woonden een paar
honderd jaar terug, en dat in een indrukwekkend natuurlijk kader.
Alternatief. De mensen die het verkiezen kunnen hier ook een wandeldag van maken. Dan
wordt er een dagwandeling gedaan in de buurt van diezelfde burcht. Avondmaal en
overnachting in ons hotel.
Dag 6
Malatiny – Lage Tatra - Malatiny
Ontbijt. Vandaag nemen we de kabelbaan naar de toppen van de lage Tatrabergen. Daar
maken we een heerlijke wandeling op het dak van Slovakije. Terug naar Sojka resort voor
ons avondmaal, maar deze keer wel als een echte folklore-avond met lokale muziek en
zang. Overnachting.
Dag 7
Malatiny - Hoge Tatra – Malatiny
Ontbijtbuffet. Vandaag een wandeling in de ongerepte ruwheid van de Hoge Tatra. We
gaan met een tandrad tot bij het gletsjermeer Strbske pleso. Vandaar naar het bergmeer
Popradske pleso en terug via het “symbolisch kerkhof”. De niet wandelaars genieten van
het gletsjermeer, doen een tochtje met de roeiboot of met de paardenkoets. Voor wie iets
totaal anders wilt. Vandaag is er ook een extra uitstap naar Auschwitz-Birkenau.
Busvervoer, inkom en rondleiding in Auschwitz en Birkenau in het Nederlands. (50 euro
pp, min. 15 pax) Avondmaal en overnachting in Sojka resort.

Dag 8
Malatiny – Wenen – Zaventem
Na ons ontbijtbuffet vatten we de terugreis aan en verlaten Slovakije na een aangename
kennismaking met deze onbekende bestemming. Terugvlucht naar Zaventem.

Hotel Sojka***
www.sojka.eu
Ligging
Hotel Sojka, gelegen in het midden van de Liptov-regio, verscholen in de stilte van het
dorpje Malatíny, bestaat uit een klein areaal met enkele gebouwen in authentieke
bouwstijl, gezellig ingekleed in een sfeervolle tuin. De Vlaamse eigenaar Gerdi woont al
sinds 2001 in Slovakije en zal onze perfecte Slovaakse gastheer zijn met een Vlaams tintje.
Faciliteiten
Restaurant, bar, tuin, terras, binnenzwembad, relaxcentrum met sauna. Het eigen
restaurant serveert heerlijke Slowaakse en internationale gerechten. Gasten kunnen in de
bar terecht voor een breed scala aan Slowaakse wijnen, evenals lokale en Belgische bieren.
Gratis WIFI in de openbare ruimten.
Kamers
De kamers zijn uitgerust met gratis vast internet, satelliettelevisie, DVD speler, kluisje,
douche en toilet.

Prijs per persoon : 899.00 €
Toeslag single: 140.00 €
Prijs gebaseerd op 40 betalende deelnemers. Geraken jullie toch aan 50: 889.00 €

Deze prijs omvat
o Info-avond door Johan Haegeman
o Transferten van en naar Zaventem vanuit jullie vertrekpunt
o Vluchten Brussel – Wenen – Brussel met Brussels Airlines
o Transfers per touringcar gedurende het volledig verblijf
o Nederlandstalige begeleiding tijdens de wandelingen in Slovakije, 2 niveaus
o 7 nachten in hotel Sojka*** in Malatiny te Slovakije op basis van half pension
o Lunchpakket vanaf dag 2 tot en met dag 7
o Vrij gebruik van binnenzwembad, wellness en internet
o Btw, huidige taksen en garantiefonds
Deze prijs omvat niet
o Persoonlijke uitgaven
o Dranken bij de avondmalen en overige dranken tijdens de lunches
o Lunch dag 1, 8
o Eventuele inkomgelden
o Annulatie & bijstandsverzekering 6% van de reissom
o vrijblijvende fooien voor gids
Opmerkingen
Op al onze reizen zijn steeds onze algemene voorwaarden geldig (www.ctt.be)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staat u te popelen om het mooie Slovakije te verkennen, om een
nieuwe cultuur te ontdekken, andere lucht op te nemen,
te herbronnen,…
Hoe inschrijven?
Deze uitzonderlijke wandelreis in het magisch Slovakije van 28 juli tot en met 4
augustus 2019 kan men dus meemaken voor een prijs van 899€ per persoon, toeslag
single 140€.
Men kan zich inschrijven bij Marie Madeleine op 1 van de volgende nummers:
056 40 08 02 of 0474 475 881 vanaf 9 uur.
Na contact met Marie Madeleine kan het voorschot van 300 € worden overgeschreven
op het volgend rekeningnummer: BE90 4655 1684 5132.
Met vermelding van : Slovakije + naam
De betaling zal verspreid lopen over drie schijven. Verder info in 1 van de volgende
clubbladen.
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Leietocht 6/04/2018
Totaal aantal deelnemers
Plaats

Fed.

club

clubnr.

768
aantal

Individuelen

119
138

WSVL

5217

De 12 Uren Van Lauwe

2

WSVL

5542

Drevestappers Zonnebeke

47

3

WSVL

5061

Wervikse Wandelsport Vereniging Vzw

43

WSVL

5245

Wsv De Brigandtrotters Vzw

43

4

WSVL

5361

De Textieltrekkers Vzw Vichte

42

5

WSVL

5012

Wsk Marke Vzw

37

6

WSVL

5411

De 7mijl-Stappers Moorsele

31

7

WSVL

5499

Guldenbergstappers Wevelgem 5499 Vzw

20

8

WSVL

5089

De Heuvellandstappers Vzw

19

9

WSVL

5345

De Waterhoekstappers Heestert

18

10

WSVL

3233

Hanske De Krijger Oudenaarde Vzw

14

11

WSVL

5207

Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' Vzw

12

12

WSVL

5323

De Winkelse Stappers

11

WSVL

5328

Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden

11

13

WSVL

3105

Wandelclub Scheldestappers Zingem Vzw

10

14

WSVL

5216

Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje' Vzw

9

WSVL

3034

Omloop Kluisbergen Vzw

9

WSVL

5391

De Spartastappers Ardooie Vzw

8

WSVL

5180

De Witsoone Stappers Krombeke

8

FFBMP

HT067

Les Hurlus En Balade

8

16

WSVL

3163

Wsv Egmont Zottegem Vzw

7

17

WSVL

5059

Godelievestappers Ruddervoorde Vzw

6

WSVL

5423

Watewystappers Tielt

6

WSVL

3447

Wsc Klavertje Vier Wortegem-Petegem

6

WSVL

5493

Aviflorastappers Ingelmunster

5

WSVL

5256

De Warden Oom Stappers Vzw

5

WSVL

5347

Velodroomvrienden Moorslede

5

WSVL

3140

Vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze

5

WSVL

5205

Wandelclub 'De Westhoekstappers'

4

WSVL

3003

Wsv De Lachende Wandelaars Aalter Vzw

4

WSVL

5526

'T Wandel Voetje Vzw

3

WSVL

5469

De Klinkerclub

3

WSVL

5477

Het Wandelend Paard Vzw

3

WSVL

5412

Kreketrekkers Kortemark

3

FFBMP

HT075

Mont-Marche Tournai

3

WSVL

5100

W.S.J.V. Nacht Van Vlaanderen Torhout Vzw

3

WSVL

5137

Wandelclub 'Vier Op Een Rij' Groot-Zedelgem

3

WSVL

5009

Wandelclub Beernem Vzw

3

WSVL

1076

Wandelclub Kwik Bornem

3

WSVL

5072

Wnzb Knokke-Heist Vzw

3

WSVL

5439

De Tervaete Stappers Keiem

2

WSVL

4360

Halfoogstvrienden Bellingen

2

FFBMP

HT061

Les Marcheurs De La Police De Mons

2

1

15

18

19
20

21
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Voettocht

We starten terug vanuit de Gemeente school, Alle afstanden wandelen via de dorpskern naar
de Golden River, waar we de kabbelende Leie ontmoeten. Voorbij de paardemanege verlaten
de 4 en 7 km de grotere afstanden om langs rustige wegen de start en
rust te bereiken. Daarna trekt de 7km nog naar de rustige wijk den
Opstal om zo het eindpunt te bereiken.
Ook dit jaar voorzien we op de afstand van 4km opnieuw
een kidstocht tot 12 jaar.
Na de splitsing met de 4 en de 7 km trekken de grotere afstanden richting
Barthel, waar de rust genomen wordt. Hier maakt de 30 km een eerste lus doorheen
smokkelpaadjes en veldwegen om dan samen met de 12, 18 en 25 km richting LAR te stappen.
Aan de Kloosterhoek verlaat de 12 km hier de 3 grotere afstanden en langs veldwegen en
doorsteekjes bereiken ze ook het einddoel. De 18, 25 en 30 km stappen samen naar de LAR
waar ze samen de rust nemen. Waar daarna de 18 km deze verlaat om via rustige wegen en
paadjes naar het eindpunt te stappen.
De 25 en 30 km maakt op de LAR nog een lus langs nieuwe voetpaadjes, rustige
asfaltbaantjes om zo een 2de maal op de LAR te rusten. Samen met de 18 km stappen deze
dan ook langs rustige wegen naar het eind toe, waar de worsten en een frisse pint hen
opwacht.
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Enkele mededelingen
Waar waren wij op stap?
Jammer genoeg kunnen wij niet mededelen waar wij op stap waren in maart en april, daar de
gegevens niet vrijgegeven zijn op het clubportaal. De federatie is op de hoogte gebracht en kijken
dit na !

Busreizen spaarsysteem
Vanaf nu kunnen jullie allemaal meesparen voor een gratis busreis !
Wie deelneemt aan 5 busreizen, met uitzondering van Duitsland, mag
de 6de busreis gratis mee. Marie Madeleine houdt dit allemaal netjes
bij, waarvoor dank. Dit is een doorlopend systeem, en de busreizen
hoeven elkaar niet op te volgen. Dus als je eens niet met een busreis
meekan, of ze is volzet, kan dit geen kwaad voor je opgespaarde
punten.

BBQ a volonté
De Sint – Jorisschool in Menen organiseert op 4 mei een BBQ a volonte
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Puzzelplezier
Zoek de 15 verschillen

letterpiramide
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Dit gebeurt er met je lichaam als je elke dag een half uur wandelt
Wandelen is gezond voor je. Geregeld een lange tocht is heerlijk en gezond. Maar iedere dag een
halfuurtje wandelen heeft ook grote gezondheidsvoordelen.
Regelmatig bewegen is belangrijk. Er wordt aangeraden om minstens een half uur per dag aan
beweging te doen. Geen fan van zware sporten? Zelfs wandelen geeft een echte boost aan je lichaam.
1. WEG MET STRESS
Veel werk, ruzie met je partner of een belangrijke meeting op het
programma… Iedereen heeft wel eens last van stress of gepieker. Door
een half uurtje een frisse neus te halen tijdens het wandelen kom je tot
rust en vermindert je stress. Verschillende onderzoeken tonen aan dat
een half uur beweging beter werkt tegen depressieve gevoelens dan
antidepressiva. Maak dus zeker tijd voor een wandeling. Wist je
trouwens dat veel mensen stress hebben zonder dat ze het
doorhebben?
2. JE VERBRANDT CALORIEËN
Hoera! Door een half uurtje te wandelen per dag kun je niet alleen lekker
ontspannen, je verbrandt er ook nog eens calorieën mee. Bovendien bouw je
spieren op en worden vetten afgebroken. Het is dus een eenvoudige manier
om op je lijn te letten.
3. JE SLAAPT BETER
Je krijgt veel zuurstof binnen, je ontspant en je zit niet naar een
scherm te staren. Door een half uur te wandelen, gaat je slaapkwaliteit
er aanzienlijk op vooruit. En dat is dan weer goed voor een hele hoop
andere dingen.
4. JE SPIJSVERTERING
VERBETERT
Vaak last van een opgeblazen gevoel na de maaltijd? Door na de
maaltijd een half uurtje te gaan wandelen, gebeurt je spijsvertering
vlotter. Wandel je iedere dag? Dan zul je na een tijdje zeker merken
dat je spijsvertering veel beter is. En een betere spijsvertering
betekent een plattere buik.
5. JE HART IS GEZONDER
Dagelijks 30 minuten een wandeling maken zorgt voor een
lagere bloeddruk en een lager cholesterolgehalte. Doe je dit
dagelijks, dan verminder je de kans op een hartaanval met
maar liefst 40%. Wist je trouwens dat de helft van
hartaanvallen ongemerkt voorbijgaan?
6. SCHOON POEPKE
Uiteraard wandel je omdat het zo gezond is, maar je wordt er ook
nog eens mooier van. Je achterwerk ziet er beter uit en ook je
dijen en kuitspieren zorgen dat benen een betere vorm krijgen.
Bovendien is wandelen super voor je conditie en is het goed voor
je brein en creativiteit.
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Moeskroenstraat 700 – 8930 Rekkem

Tel. 056 411 421

info@aubeaujardin.be

IDEAL CARS
Kreupelstraat 5
8510 Bellegem
Tel. 056 22 44 09
www.idealcarsbellegem.be
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