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• Za 27 oktober Herfstreisje: Fort Breendonk en Mechelen €29
• Za 3 november KreaDoe: hobbybeurs in Utrecht (toegang inbegr.) €42
• Za 24 november Night of the Proms (toegang inbegr.) €65
• Zo 6 januari André Rieu (toegang inbegrepen) in Antwerpen €97
• Zo 17 maart Cirque du Soleil (toegang inbegrepen) in Antwerpen €93

Zaterdag 27 oktober Lloret de Mar 9 dagen 2de persoon à €1
(vb. €956 voor 4 pers: gezin met 2 volw. en 2 kids)

KERSTSHOPPINGS 2018

NAJAARSREIZEN 2018

Za 24/11 Düsseldorf €35
Za 24/11 Reims (+ bezoek à champagneboer) €30
Za 01/12 4-daagse Elzas €436
Za 01/12 Maasmechelen outlet shoppingcenter €31
Za 01/12 Maastricht €31
Za 01/12 Londen (Eurotunnel) €54
Za 01/12 Fluweelengrot in Valkenburg (toegang inbegrepen) €38
Za 01/12 Keulen €35
Za 01/12 Winterland Hasselt €28
Ma 03/12 Sluis (volle dag) €21
Vr 07/12 Rijsel (volle dag) €17
Za 08/12 2-daagse Keulen en Maastricht €149
Za 08/12 Oberhausen shoppingcenter €35
Za 08/12 Essen €35
Za 08/12 Canterbury (boot) €45
Za 08/12 Trier €35
Za 08/12 Utrecht €31
Ma 10/12 Arras (namiddag) €17
Vr 14/12 Brugge (volle dag) €17
Za 15/12 Londen (Eurotunnel) €54
Za 15/12 Designer Outlet Roermond €33
Za 15/12 Canterbury (boot) €45
Za 15/12 Keulen €35
Za 15/12 Aken €33
Zo 16/12 Wijnegem en Antwerpen: koopzondag €20
Do 20/12 Sluis (volle dag) €21
Za 22/12 Londen (Eurotunnel) €54
Za 22/12 Düsseldorf €35
Za 22/12 Parijs €35
Za 22/12 Amsterdam €34
Za 22/12 Monschau en Luik €33
Do 27/12 Londen (Eurotunnel) €53
Do 27/12 Winter in de Efteling (toegang inbegrepen) €50
Vr 28/12 Parijs €34
Za 29/12 Canterbury (boot) €45
Za 29/12 Londen (Eurotunnel) €54
Do 03/01 Solden in Antwerpen/Wijnegem (1ste dag wintersolden) €20
Za 05/01 Amsterdam solden €40
Za 12/01 Londen (boot) €51

• inbegrepen: vervoer per luxeautocar, btw, wegentaksen
• kindjes < 12 jaar krijgen 20% korting (pas tonen aan chauffeur) (uitgez. Efteling/optredens)
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TORHOUT

Roger (67) woont met zijn vrouw
Marleen Pagie in de Ieperstraat in
Kortemark. Beiden zijn al meer
dan tien jaar lid van The Dogs
Academie in de Kortemarkstraat
in Torhout. Marleen is destijds
met de hondensport gestart, maar
intussen heeft Roger het van haar
overgenomen. En met succes,
want winst in het Belgisch kampi-
oenschap is geen klein bier.
De spannende titelstrijd had in
Izegem plaats. “In de categorie
Large 1 namen er negentien hon-
den deel”, aldus Roger. “Ik wist
dat ik met Sam een kans op de
zege maakte, want we waren ook
al derde geworden in de zoge-
noemde Superprestige, waarbij je
resultaten in dertien geselecteer-
de wedstrijden meetellen. Aange-

zien ik voor twee van die wedstrij-
den forfait had moeten geven, kon
ik de Superprestige-titel sowieso
niet winnen. Maar het Belgisch
kampioenschap wordt op één dag
betwist en het was meteen bingo.”

STRESS NA EERSTE REEKS

In de Large-categorie lopen hon-
den met een schofthoogte van bo-
ven de 50 cm. “Sam is een jong
beest van straks 3 jaar”, vervolgt
Roger. “Altijd heel enthousiast en
blij als hij een agility mag lopen.
Na de eerste reeks in het BK in
Izegem stonden we aan de leiding

en dat gaf behoorlijk wat stress.
Ook de hond voelt dat aan en dus
was ik bang dat hij fouten zou
maken. Dat is gelukkig niet ge-
beurd. De titel was binnen.”
Volgend seizoen – vanaf maart –
komt Sam uit in de Large 2, het
middelste van de drie niveaus. Hij
zou in principe ook daarin sterk
moeten presteren. Mocht hij dan
naar de Large 3 kunnen overgaan,
de hoogste klasse, zal het zwaar
worden. Maar zover is het natuur-
lijk nog niet. “Eerst genieten van
deze trofee”, zegt Roger. “En hard
blijven trainen in de club.” (JS)

Roger met hond Sam
aan de Belgische top
TORHOUT/KORTEMARK

Met Sam, een chocolade-
kleurige Australische her-
dershond, heeft Roger
Vancompernolle uit Korte-
mark, lid van de Torhout-
se hondenclub The Dogs
Academy, de Belgische
titel agility behaald. Hij
deed dat in de categorie
Large 1, de beginnersklas-
se voor grote dieren. Agili-
ty is een soort jumping
voor honden. Die moeten
tegen de klok een behen-
digheidsparcours afleggen.

Roger Vancompernolle uit Kortemark met zijn Australische herdershond

Sam op de terreinen van de Torhoutse club The Dogs Academy. (Foto JS) 

TORHOUT Het Technisch Instituut Sint-Vincentius (Sivi) heeft vorige

vrijdag een seminarie georganiseerd omtrent internationalisering. Het

evenement had plaats in het kader van de zogenoemde Erasmusdays.

Het initiatief ging uit van de studierichting 7 Logistics met leraar Pieter

Van Landeghem als drijvende kracht. Er hadden diverse spreekbeur-

ten plaats. Kimberly Algoedt en Wannes Denys, twee oud-leerlingen,

voerden net als Marc De Vlieger, consulent internationalisering en

samenwerking bij vzw Epos, het woord. Ook brachten enkele buiten-

landse sprekers een videoboodschap. Uiteindelijk volgde de onthulling

van het Erasmus-logo. Op de foto van links naar rechts Marc De Vlie-

ger (consulent Epos), Alex Raes (algemeen directeur Riga uit het Fran-

se Roncq), Peter Decuypere (adjunct-directeur Sivi), Wannes Denys

(oud-leerling 7 Logistics), Pieter Van Landeghem (leraar en coördinator

7 Logistics), Kimberly Algoedt (oud-leerlinge 7 Logistics) en Judith

Hermansen Blondeel (Deense gastdocente). Het werd een geslaagde

avond, afgerond met een verzorgde en gezellige receptie. (Foto JS)

Feestelijke onthulling Erasmus-logo Sivi

TORHOUT Het het oog op de nieuwe productie ‘De Verliezers’ heeft toneelkring De Vondeling de Eugeen

Van Oyestraat even in rep en roer gezet. Er werd onder de leiding van Peter Savels een feestfilmpje opge-

nomen ter aankondiging van de voorstellingen die op zaterdag 26 januari, woensdag 30 januari, vrijdag 1

februari en zaterdag 2 februari telkens om 20 uur in het cc de Brouckere zullen plaatsvinden (foto). Het

verhaal van het stuk speelt zich af in de genoemde straat, waar de fictieve familie Van Achter woont. Moe-

der Trees is labiel, vader Marcel runt een frietkraam. Het verhaal start als de hele straat de Lotto gewonnen

heeft. Of toch niet iedereen? Neen, mama Trees heeft net in die week niet deelgenomen, maar wél de

speelpleinwerking De Warande gesteund. Voer voor een komedie op het scherp van de snee... (Foto JS)

Toneelkring De Vondeling zet Eugeen Van Oyestraat in rep en roer




