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Manneken Pis, ster van Textielfestival
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MX Motors ook in Dilbeek
Luc Bal en Jimmy Godaert zorgden ervoor dat Manneken Pis de ster werd op het Textielfestival in Ronse. In de TIO3 werd een selectie uit
de kledingcollectie van het ventje tentoon gesteld. Het Manneken kon tevens zijn garderobe uitbreiden met enkele stukken. Het Fab(ric)
Lab, de design- en ontwerpstudio van TIO3, kleedde de beeldjes gebruik makende van de modernste modetechnieken. Tijdens het festival
werden bekende Ronsenaars opgenomen in de Broederschap van het Manneken Pis. Q (Jigo)
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Afgelopen week vond de jaarlijkse clubmatch van vzw Flyballteam Turbodogs plaats.
Flyball is een hondensport,
waarbij twee teams van vier
honden een estafette tegen elkaar lopen over vier hindernissen naar en van een ballenapparaat. Flyballteam Turbodogs
haalde dit jaar een tweede
plaats op het Europees kampioenschap Flyball in hun divisie,
maar om een clubkampioen te
kiezen gebruiken de Turbodogs
echter steeds een ander concept, waarbij ook de behendigheid van de baasjes op de proef
wordt gesteld. Patrick Barrie
met Border Collie Fjurdy werd
tot clubkampioen gekroond,
terwijl Greet Van Nuffel met
haar Border Collie Spott hetzelfde deed in de categorie
jeugd. Q (tige)

Flyballteam Turbodogs schittert

Dakisolatie nodig? Vraag nu
uw offerte bij Liparos!
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NIEUWERKEREN

Xavier Van Vaerenbergh en Manu Meert – zaakvoerders van MX
Motors – zijn sinds 1 september ook actief in Dilbeek waar ze de
voormalige Mazda-concessie De Bolle verderzetten onder de
naam “De Bolle by MX Motors”. Garage De Bolle viert dit jaar
zijn 50e verjaardag en is Mazda-dealer sinds 1971. Mazda De Bolle is een begrip in de regio en ver daarbuiten. De vertrouwde gezichten van Pascal, Ellen en Marc blijven u ontvangen met hun
gekende passie en enthousiasme. Door de samenwerking met
MX Motors uit Aalst worden de krachten, expertise en ervaring
gebundeld ten voordele van de klanten. Q (tige)
Info: Je vindt De Bolle MX Motors in de Brusselstraat 555
te Dilbeek. Meer info via www.mazda-debolle.be of via
02/453.92.63

NINOVE

Ninove danst opnieuw
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Wie houdt van Nederlandstalige schlagers kan op zaterdag 7 oktober naar de achtste editie van gaan een muziekavond waarbij vooral de Nederlandse muziek centraal
staat.Walter Praet zorgt samen met zijn team voor een
knappe affiche, met Garry Hagger als enige Vlaming.
“We kiezen bewust voor het kruim van de Nederlandse
artiesten zoals Helemaal Hollands en Jettie Pallettie omdat ons publiek intussen toch zowat alle Vlaamse schlagerzangers heeft gezien. De Ninoofse groep De Doorbrekers zorgt voor de muzikale begeleiding. De opbrengst
gaat naar de Sociale Kruidenier van Teledienst Ninove.
Q (andu)

Voor de thermische isolatie van een dak geeft ingeblazen cellulose-vlokken na een degelijke luchtdichting het maximum aan rendement. In luchtdichting en inblazen van cellulosevlokken is Liparos al jarenlang gespecialiseerd. Nieuw of gerenoveerd dak,
maar ook wanden en vloeren kunnen met papiervlokken ingeblazen worden tot een kierdichte thermische isolatie. Meer info kan
je terugvinden op www.liparos.be. Vraag nu uw offerte bij Liparos! Q (gudc)
Info: Meileveld 39, 9620 Zottegem, tel. 09 360 12 54,
info@liparos.be
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Unizo Geraardsbergen
stelt nieuwe ploeg voor
©JIGO

Unizo voorzitster Katty Carion is fier met een nieuwe equipe het
werkjaar 2017 - 2018 tegemoet te gaan. Het bestuur bestaande uit
Secretaris/Penningmeester Rudy Frederic, Pers en Eventverantwoordelijke Luc Bal, voormalig voorzitster Marie-Claire Henau
krijgen vanaf nu versterking van Hilde Hoogstoel en Karel Messens. Info: Unizo Geraardsbergen: www.facebook.com/unizogeraardsbergen.be of op www.unizo.be/geraardsbergen of mail: unizogeraardsbergen@gmail.comQ (Jigo)

CVO Pro kookt voor
vzw Zinloos Geweld
Afgelopen week hebben de cursisten van de opleiding kok van
het CVO Pro gekookt voor het goede doel. Voor de vijfde maal op
rij hebben zij een driegangenmenu bereid voor zo’n 30-tal genodigden in het didactisch restaurant Terlinden aan de Oude Gentbaan in Aalst. De opbrengst – goed voor 735 euro – gaat integraal
naar de vzw Zinloos Geweld. Q (tige)
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