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VOORWOORD

Beste vrienden,

We zijn al terug in de maand maart, het einde van de reguliere competitie 
is al in zicht. De spanning bij enkele clubs is te snijden en helaas wordt dit 
op en naast het veld voelbaar. 

De afgelopen weken werden enkele scheidsrechters verbaal en fysiek 
aangevallen bij 
wedstrijden van 
eerste ploegen: de 
ene werd op het grove 
weg bedreigd door 
een supporter, de andere kreeg een schop van een speler en er werd 
zelfs een scheidsrechter bij de keel gegrepen door een speler. Mensen 
hebben steeds  minder begrenzingen en denken dat ze zich alles kunnen 
permitteren. Gelukkig werd er in twee van de drie gevallen hierboven 
een duidelijk signaal gegeven door de voetbalclub dat dergelijk gedrag 
ontoelaatbaar is. De spelers die de scheidsrechters fysiek hadden 
aangevallen werden al voor de zitting geschorst/ontslagen door hun 
clubs. Het toont toch de inzet en bereidwilligheid van deze clubs om ons, 
als scheidsrechters, te steunen en het gedrag van hun spelers duidelijk af 
te keuren.

Jammer genoeg zijn er ook nog clubs/besturen/spelersgroepen die 
dergelijke fouten van spelers/supporters blijven tolereren en die reageren 
door alle schuld op de scheidsrechter af te schuiven. De scheidsrechter 
deed een ‘slechte wedstrijd’ dus mogen we eens deftig ons gedacht 
zeggen en mogen we hem bedreigen. Volgens deze clubs mogen wij als 
scheidsrechter niet eens een off-day hebben, mogen we zeker geen 2 
foute beslissingen nemen op een wedstrijd en moeten wij alles tolereren. 
Dat hun aanvaller 4 open doelkansen mist, daar wordt er met geen woord 
over gerept behalve ‘jammer, volgende keer beter’. De doelman gaat de 
mist in bij een corner door naast de bal te grijpen, ploeggenoten staan 
paraat om hem een schouderklopje te geven en hem een hart onder de 
riem te steken. Een scheidsrechter neemt een foute beslissing, dan wordt 
hij de rest van de wedstrijd op de korrel genomen door spelers, trainers 
en supporters en wordt elke fase betwist. Hmmm, zijn wij dan geen 
normale mensen die ook een fout kunnen maken? Deze clubs zouden 
eens een aantal wedstrijden zonder scheidsrechter (van jeugd tot 1ste 
ploeg) geplaatst moeten worden. Dat er maar eens een speler, supporter 
of bestuurder het fluitje in de hand neemt en een wedstrijd zonder fouten 
leidt. Lukt dit, mooi dan kunnen ze meteen de cursus komen volgen.

Gelukkig beleven we als scheidsrechter heel veel mooie momenten, 
zowel op als naast het veld. Dit wordt in deze editie nog eens 
beklemtoond door het verslag en beeldmateriaal van ons weekend 
Ardennen.

Veel leesplezier en hopelijk tot vrijdag op onze ledenvergadering.
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TRAINING 
 

elke woensdag 
 

Terrein 
Sparta Kruiseke 

 
Verzamelen: 

19u15 Kantine

KALENDER 

Vrij. 15 maart Ledenvergadering

Vrij. 19 april Ledenvergadering

Zat. 11 mei  Finaledag

Vrij. 17 mei  Ledenvergadering

Vrij. 31 mei  Tornooi Poperinge

Zat. 1 juni  Tornooi Poperinge

Zat. 22 juni  Autozoektocht
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LEDENVERGADERING

Vrijdag 
15 maart 

 
Lokaal Bond Moyson 

August Debunnestraat 51 
8930 Menen

Aanvang 20u00

AGENDA

•	 Verwelkoming door de 
voorzitter

•	 Briefwisseling
•	 Financieel verslag
•	 Onderrichtingen  

Bureau Arbitrage W-Vl
•	 Quiz
•	 Allerlei
•	 Darts



LEDENVERGADERINGEN
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VRIJDAG 15 MAART
 Zoals aangekondigd hebben we een nieuwe activiteit voorzien na onze 

gebruikelijke ledenvergadering.

Om toch met sport bezig te zijn en zowel jong als oud te laten 
deelnemen, kozen we voor een partijtje darts.

Wie toont er zijn werpkunsten en komt als dartskampioen uit onze 
ledenvergadering?
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VRIJDAG 19 APRIL
In april staat onze laatste ronde van de kaarting dit seizoen op het 

programma.

Wie mag er zich na dit seizoen de beste kaarter noemen of de kaarter met 
het meeste geluk?

De stand is razend spannend, velen kunnen nog de eindoverwinning in de 
wacht slepen.A
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Op vrijdag 8 februari stond ons jaarlijks, wederkerend weekend Ardennen op het programma. Voor het 5e jaar 
op rij trokken we naar Rue des Alliés in Manhay. Een rustig Ardennendorpje op een boogscheut van Durbuy en 
La-Roche-En-Ardenne. Na een trip van ongeveer 260 km kwam iedereen stelselmatig toe om zich te installeren 
in de kamers, die voor deze keer ingedeeld werden door Geert. Voor de allerkleinsten werd gezorgd dat ze 
zo ver mogelijk van de benedenverdieping moesten slapen, dit grotendeels voor het geplande “Kamping-
Kitschfeestje”. 

Voor iedereen zijn beste kostuum aantrok stond het eerste avondmaal op het menu. Tijdens dit gebeuren 
kwamen ook de laatsten aan en kon iedereen zich stilaan opmaken voor een stevig feestje met aparte 
kostuums in de stijl van Kamping Kitsch, gebaseerd op het jaarlijks festival dat beter bekend staat als “Het 
marginaalste festival van het land. Sommigen keerden terug naar hun kinderjaren en besloten om terug een 
pamper aan te trekken, anderen waanden zich terug naar 2014 toen het WK in Brazilië plaatsvond. Enkelingen 
dachten ook om origineel uit de hoek te komen met het kostuum, maar dat was zonder enkele anderen 
gerekend. Op een gegeven moment hadden ze met 4 heren hetzelfde kostuum aan wat natuurlijk voor de 
nodige hilariteit zorgde. Eentje ging zelfs terug naar de tijd waarin het haar van de voetballers langer was 
dan het voetbalbroekje die ze aanhadden. Na stevige klassiekers en heel wat grappige maar vooral leuke 
momenten besloot een groot deel van de groep om het feest rond middernacht af te sluiten. Natuurlijk heb je 
ook altijd anderen die zich niet kunnen houden en die gaan tot het gaatje. 

Na een mooi, verzorgd ontbijtje vertrokken we samen naar de grotten van Remouchamps voor een geleide 
rondleiding in deze actieve grot. Daarvoor verplaatsten we ons richting Aywaille, op een klein halfuurtje rijden 
van Manhay. Dit grottencomplex werd ontdekt in 1828 en is voor bezoekers toegankelijk sinds 1912. Ruim 
honderd jaar later zet de KVSMO een voet binnen in dit complex.

De grotten werden destijds gevormd door de rivier Rubicon, wat een zijrivier is van de grotere Amblève. 
Door duizenden, miljoenen jaren stroming doorheen het kalksteen werden er grote zalen gevormd in de 
grot waar we ook deskundige uitleg kregen van onze gids. Onze wandeling van ongeveer 1 km bracht ons 
in 4 verschillende zalen die omgeven werden door stalactieten en stalagmieten. Ondertussen weet ook 
iedereen het verschil tussen beide verschijnselen. Langs steile hellingen en een stevige trappenpartij kwamen 
we helemaal beneden in de grot waar ons nog een boottochtje te wachten stond die ons weer naar het 
beginpunt van de grot zou brengen. 

Bij onze terugkomst stonden een heerlijke soep en hotdogs op ons te wachten om verorberd te worden. 
Iets waarmee je iedereen tevreden stelt. Na het middagmaal was er tijd om een kaartje te leggen, anderen 
besloten dan weer om wat slaap in te halen van de avond voordien vooraleer we onze tocht richting de 
brouwerij van Lupulus inzetten. Pierre Gobron was een naam die bij ons geen belletje deed rinkelen. Pierre 
zat mee in directie en ontwikkeling van een ander gekend bier ‘La Chouffe’. Voor deze de stap richting 
Moortgat (Duvel) maakten, besloot Pierre om zijn eigen bier te ontwikkelen. Zo ontstond Lupulus, een bier 
van hoge gisting.  Lupulus verwijst enerzijds naar de Latijnse naam van wolf, anderzijds heeft een andere 
betekenis van het woord het belangrijkste ingrediënt mee, de hop. Vandaar ook hun logo waarbij een wolf 
omringd staat door enkele hopplanten. In de fabriek werd ons de stappen van brouwproces getoond. De 
gids had ook enkele ingrediënten mee waardoor we de smaak van het bier al aan de producten zelf konden 
proeven. Na een uitleg van ongeveer een halfuur kregen we ons proevertje. Er werden ons twee soorten van 
Lupulus aangeboden. Zowel de blonde als het bruine bier hadden een 8.5% alcoholpercentage. Na een korte 
wandeling in de fabriek waar het bier gebrouwen werd, waren we nog van plan een consumptie te nemen ter 
plaatse maar dit werd jammer genoeg geweigerd. Blijkt dat Lupulus nog 5 andere soorten bier heeft, ik ben er 

WEEKEND ARDENNEN

Verslag
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vrijwel van overtuigd dat er ter plaatse nog zeker gingen zijn die een van de andere soorten Lupulus gingen 
proeven. 

Terug thuis stond de jaarlijkse Picon op iedereen te wachten. Deze werd naar hartenlust verorberd met 
enkele fijn bereide hapjes, verzorgd door ons fantastisch keukenteam. Ook zorgden zij weer voor een heerlijk 
avondmaal door kalkoenrollade te voorzien met verwarmde perziken en kroketjes. 

De grote maaltijd was zeker nodig, want zoals jaarlijkse traditie had Bart samen met zijn animatieteam het 
nodige gedaan om ons een gezellige avond te bezorgen. Dit jaar had Bart het idee om het spel ‘1 jaar Gratis’ te 
gebruiken als concept voor zijn animatie. De laatste drie spelers van het klassement nemen het telkens tegen 
elkaar op met de bedoeling om zoveel mogelijk punten te scoren. Drie rondes onderverdeeld in een ronde 
met algemene kennis, opdrachten en een filmpjesronde moest uiteindelijk een winnaar aanduiden. Na om en 
bij anderhalf uur werd de avond beslist met een vraag over ‘FC De Kampioenen’. Diegene die kon antwoorden 
wie de dooppeter van Billie Coppens is, werd de winnaar. Bart en Anneleen hadden een prachtige prijs 
voorzien. Die was op het einde even zoek, maar uiteindelijk toch bij de winnaar terechtgekomen.  
Bij deze wil ik graag iedereen bedanken die mee instond voor de fantastische avond. Een beetje competitie 
onder vrienden kan nooit geen kwaad en dat bleek ook toen verschillende nadien nog een gezelschapsspel 
speelden.

Een weekend Ardennen zonder wandeling zou natuurlijk niet kunnen. Daarom hadden Siel en Pieter-Jan in de 
omgeving een natuurpark gevonden waarin we vrij onze gang konden gaan om de omgeving te ontdekken. 
Jammer genoeg viel de wandeling ook letterlijk in het water. Door hevige regen zijn we tot in de cafetaria 
geraakt en zijn we daar ook gebleven. Een activiteit die zeker te herhalen valt in de toekomst want van 
buitenaf zag het park er wel zeer aangenaam uit. Na de plaatselijke cafetaria te sponsoren vertrokken we terug 
naar het huis om nog een laatste middagmaal te nuttigen. Het eten was nog maar net afgeruimd en zoals 
gewoonlijk zette een meerderheid al de GPS aan met als eindbestemming West-Vlaanderen (of Frankrijk). 

Een goed gevuld schema, veel plezier, veel gelach, lekkere maaltijden, goed gezelschap, … kortom een 
grote groep vrienden samen een weekend weg in de Ardennen. Soms heeft een mens niet meer nodig om 
gelukkig te zijn. Het was een fantastisch weekend die zoals ieder jaar verlangt naar verlenging. Ook nu zijn de 
voorbereidingen al begonnen voor het weekend van volgend jaar. Voor de geïnteresseerden, noteer alvast het 
weekend van 7 tot en met 9 februari 2020 in jullie agenda want dan trekt de KVSMO opnieuw de Ardennen in. 

              Kenny













UITSLAG TOMBOLA

De steunkaarten zijn verkocht dus kunnen we de gelukkige winnaars bekend maken 
van onze tombolaprijzen. Wie een prijs heeft gewonnen, kan Frederik contacteren via:

info@kvsmo.be

Frederik zal uw prijs dan meenemen bij een volgende ledenvergadering of bijeenkomst.

2009 Frietsnijder 1004 Stijlborstel
1612 Fruitpers 2103 Elektrische tandenborstel
2217 Wafelijzer 1372 Zakradio
1784 Broodrooster 2373 Messenset steaks
1209 Mandoline 2468 Groentenschaar
2505 Rasp hard en soft 1845 Gasaansteker
1165 Dunschiller 2412 Bagageweegschaal
2612 Groentenrasp 2777 Strijkijzer
2267 Groentenrasp 1907 Koffiezet
1102 USB Speakers 2.0 1577 Frietpot
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WIELERPRONO

Welkom bij de nieuwe pronostiek van de KVSMO. We verleggen onze focus even naar het klassieke voorjaar bij 
het wielrennen. De Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne zijn zonet gepasseerd en het wordt dus tijd om ons op 
te maken voor de echte klassiekers.

Stel je ploeg samen van 10 renners die over 10 ééndagskoersen zoveel mogelijk punten moeten halen. Het 
is dus niet de bedoeling om telkens de top 10 te voorspellen. Noteer 10 renners die in deze 10 wedstrijden 
zoveel mogelijk punten zullen scoren. De puntenverdeling staat hieronder. Heb je een renner die een bepaal-
de wedstrijd heeft gewonnen, dan scoor je 50 punten. Wordt een wielrenner uit jouw lijst 2de, dan scoor je 40 
punten, enz. 

Voor de winnaar(s) wordt er natuurlijk een prijs voorzien, deelname is gratis!

Bezorg je team ten laatste op 23 maart om 12u aan Kenny. Dit kan via de vergadering van maart of per mail 
naar kennylemaire@hotmail.com

JOUW 10 WIELRENNERS

NAAM

PUNTENVERDELING
1e 50505

2e 50405

3e 50355

4e 50305

5e 50255

6e 520

7e 50185

8e 50155

9e 50125

10e 50105

11e 5085

12e 5065

13e 5045

14e 5025

15e 51

WIELERWEDSTRIJDEN:

Milaan - Sanremo  E3 Prijs Harelbeke  Gent - Wevelgem

Dwars door Vlaanderen  Ronde van Vlaanderen  Parijs-Roubaix

Brabantse Pijl   Amstel Gold Race  Waalse Pijl

    Luik - Bastenaken - Luik
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VERPLICHTE CURSUS

Tijdens de maand februari werd de verplichte cursus reeds gegeven bij onze vriendenkring. Wie niet 
aanwezig kon zijn op onze ledenvergadering, kan nog steeds aansluiten bij een andere vriendenkring op 
één van de volgende momenten.

Van iedere scheidsrechter wordt verwacht dat ze de verplichte cursussen volgen die gegeven worden in 
de vriendenkringen.

DATUM UUR VRIENDENKRING LOCATIE

11/03/2019 19.15u Kortrijk
De Klokke

Graaf Boudewijn IX laan 2, Kortrijk

15/03/2019 19.30u Tielt
De Wildeman

Markt 37, Tielt

18/03/2019 19.45u Roeselare
Café ‘t Bourgondisch Kruis

Beversesteenweg 470, Roeselare

25/03/2019 20.00u Veurne
OC. Zonnestraat

J. Englischstraat, Diksmuide

Dehem Luc 
Algemene elektriciteitswerken 

C.V. Sanitair 
Ventilatie

Boogstraat 5 - 8940 Wervik 
Tel. 056 / 31 26 64

Peter Dejonghe VOF
Voegwerken 
Gevelrenovaties 
Elastisch voegen

Tel. 056/ 31 58 06    
Gsm. 0475 / 84 71 55   
E-mail. dejonghepeter@hotmail.com

Moerput 31
8940 Geluwe
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     R A L L Y

De winnaars van vorig jaar, Sven en Pieter, zijn druk bezig met de  
voorbereidingen van onze autozoektocht.

Bij deze kan ik u al een beetje meer informatie geven over deze superleuke activiteit.

Noteer alvast volgende datum in uw agenda 
 zaterdag 22 juni!

‘s Morgens worden we verwacht om 08.00u in de kantine van KVK Westhoek  
voor een krachtontbijtje.

Deelname kost € 25 per persoon ( kinderen € 13)

In deze prijs is inbegrepen:

ontbijt

degustatie in de verschillende stops

avondeten

INSCHRIJVEN: TEN LAATSTE TEGEN 1 MEI

via:
info@kvsmo.be

Inschrijving is pas definitief na storting deelname en vermelding van  
naam en aantal deelnemers op rekeningnummer:

BE13 7506 5712 4339
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Café St. Krispijn 
 
 

Lokaal SK Geluwe

Ieperstraat 29
8940 Geluwe        Tel. 056 / 51 64 35

Geen quiz in januari en februari waardoor de stand ongewijzig blijft!

3 personen behouden het maximum van de punten maar de kloof met de 
achtervolgers is klein.

NAAM 09/18 11/18/ TOTAAL
1 Pieter Dejonghe 10 10 20

Gilles Douterlungne 10 10 20
Patryk Grzybowski 10 10 20

4 Niels Bossuyt 9 10 19
5 Berland Verhaeghe 6 10 16
6 Ryan Vanneste 7 8 15
7 Mario Vandamme 4 10 14
8 Luc Vanalme 3 10 13
9 Emiel Ares 3 9 12

10 Dylan Logie - 10 10
Anthony Porreye - 10 10

12 Michaël Bartels - 9 9
Kevin Grave - 9 9

14 Rudy Dubois - 8 8
Lieven Masil 8 - 8

Gregory Paesschesoone - 8



KAARTING

Door de afwezigheid van Mario en de verliesbeurt van 
Frederik ligt alles open bovenaan. Pieter neemt de koppositie 

maar er volgt nog één ronde!

NAAM RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3 TOTAAL
1 Pieter Dejonghe 1 punt - 25 3 punten - 72 3 punten - 88 7 punten - 185

2 Siel Depover 3 punten - 72 1 punt - 22 3 punten - 37 7 punten - 131

3 Frederik Schacht 3 punten - 39 3 punten - 60 1 punt - 29 7 punten - 125

4 Luc Vanalme 1 punt - 25 3 punten - 72 2 punten - 47 6 punten - 144

5 Pieter-Jan Raes 3 punten - 58 1 punt - 18 2 punten - 47 6 punten - 123

6 Rudy Vanwalleghem 3 punten - 39 1 punt - 35 2 punten - 47 6 punten - 121

7 Mario Vandamme 3 punten - 44 3 punten - 60 - 6 punten - 104

8 Brecht Verfaillie 3 punten - 39 - 3 punten - 37 6 punten - 76

9 Kenny Lemaire 1 punt - 25 1 punt - 56 3 punten - 88 5 punten - 169

10 Lieven Masil 1 punt - 25 1 punt - 56 2 punten - 47 4 punten - 128

11 Geert Bossuyt 3 punten - 58 - 1 punt - 68 4 punten - 126

12 Gilles Douterlungne 1 punt - 31 3 punten - 60 - 4 punten - 91

13 Emiel Ares 1 punt - 41 3 punten - 37 - 4 punten - 78

14 Jens Standaert - 3 punten - 60 - 3 punten - 60

15 Berland Verhaeghe 3 punten - 44 - - 3 punten - 44

16 Michaël Bartels - 3 punten - 37 - 3 punten - 37

17 Dylan Logie - 1 punt - 22 1 punt - 68 2 punten - 90

18 Niels Bossuyt 1 punt - 41 - 1 punt - 29 2 punten - 60

19 Ghislain Herie 1 punt - 41 - - 1 punt - 41

20 Kevin Graeve - 1 punt - 35 - 1 punt - 35

21 Bjorn Vershuere - 1 punt - 18 - 1 punt - 18
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U I T S L A G  F E B R U A R I  2 0 1 9

PRONOSTIEK
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Kenny neemt revanche na zijn zwak momentje vorige maand en sleept met een mooie 
score opnieuw de maandoverwinning binnen.

Pieter en Pieter-Jan laten de achtervolgers dichter komen, het blijft een spannende race!

Héérlijke, lekkere en gezonde 
Kippensnacks

Apero-sticks, kippennuggets, Big-wings, Halve kippetjes ... enz. 
Als het maar op kip gaat !!!

Bezoek onze website
www.hofkip.be

Tel. 056/521 421 Fax. 056/521 420

P R O N O S T I E K  -  M A A R T  2 0 1 9

NAAM

NAAM 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 TOT.

1 Pieter-Jan Raes 19 31 34 33 19 20 156

2 Pieter Dejonghe 26 26 31 28 17 22 150

3 Kenny Lemaire 17 22 24 36 13 32 144

3 Geert Bossuyt 15 23 30 23 23 27 141

5 Peter Dessein 17 11 31 27 22 19 127

6 Brecht Verfaillie 27 - 26 26 20 19 118

7 Lieven Masil 18 15 - 22 22 23 100

8 Patryk Grzybowski 21 23 23 - - 24 91

9 Kevin Galle - - - 27 25 27 79

10 Stefaan Carpentier - 15 - - - - 15
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PRONOSTIEK

NAAM
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REEKS DATUM UUR WEDSTRIJD PRONOSTIEK
Jupiler Pro League 17/03 18.00u Club Brugge - Moeskroen

Jupiler Pro League 17/03 18.00u STVV - AA Gent

Testwedstrijd 1B 16/03 16.00u KV Mechelen - Beerschot Wilrijk

3de Amateur A 16/03 19.30u Torhout KM - Oostkamp A

1ste Prov. W-Vl. 17/03 15.00u Dadizele A - Meulebeke

2de Prov. A W-Vl. 17/03 15.00u Eernegem - Rumbeke

2de Prov. B W-Vl. 17/03 15.00u Ledegem - Anzegem

3de Prov. A W-Vl. 17/03 15.00u Voormezele - Merkem

3de Prov. B W-Vl. 17/03 15.00u Moerkerke - Dar. Brugge

3de Prov. C W-Vl. 17/03 15.00u Lendelede - Moorsele

4de Prov. A W-Vl. 17/03 15.00u Nieuwkapelle - Adinkerke

4de Prov. B W-Vl. 17/03 15.00u Aartrijke - Steenbrugge B

4de Prov. C W-Vl. 17/03 15.00u Dottignies B - Aalbeke

4de Prov. D W-Vl. 17/03 15.00u Rekkem - Brielen

4de Prov. D W-Vl. 17/03 15.00u Reningelst - Passendale

Oude Ieperweg 8 
8940 Wervik 

Open vanaf  10u 

Zondag vanaf  9u 

Dinsdag gesloten

NAAM 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 TOT.

1 Pieter-Jan Raes 19 31 34 33 19 20 156

2 Pieter Dejonghe 26 26 31 28 17 22 150

3 Kenny Lemaire 17 22 24 36 13 32 144

3 Geert Bossuyt 15 23 30 23 23 27 141

5 Peter Dessein 17 11 31 27 22 19 127

6 Brecht Verfaillie 27 - 26 26 20 19 118

7 Lieven Masil 18 15 - 22 22 23 100

8 Patryk Grzybowski 21 23 23 - - 24 91

9 Kevin Galle - - - 27 25 27 79

10 Stefaan Carpentier - 15 - - - - 15



TORNOOI
POPERINGE

Net zoals de voorbije jaren rekenen we terug massaal op onze 
leden om het voetbaltornooi in Poperinge terug in goede 

banen te leiden. Het tornooi vindt dit jaar plaats op vrijdag 
31mei en zaterdag 1 juni, het weekend van O.L.H. Hemelvaart.

Ben je één van deze dagen of beide beschikbaar, of enkel een 
voormiddag/namiddag laat iets weten aan Rudy via:

rudy.vanwalleghem@bondmoyson.be

Voor Rudy is het niet evident om elk jaar een gepaste 
planning in elkaar te boksen, dus graag zo snel mogelijk een 

seintje geven.

Eten en drank is voorzien tijdens en na het tornooi. Het 
bestuur zal achteraf terug kijken voor een mooie beloning 

voor de aanwezige scheidsrechters van onze vriendenkring. 
De leden die afgelopen jaren floten tijdens dit tornooi, weten 

dat de organisatie goed in elkaar zit en dat we niets tekort 
komen.

p. 20



Frederik Schacht
Vlasbloemstraat 33
8870 Izegem
Tel: 0476/ 53 31 99
info@kvsmo.be

Pieter-Jan Raes
Oude Ieperweg 6
8940 Kruiseke-Wervik
Tel: 0496/ 93 57 98 
raes.pieter-jan@kvsmo.be

Geert Bossuyt
Kruisekestraat 366
8940 Kruiseke - Wervik
Tel: 0499/58 35 48
bossuyt.geert@kvsmo.be

BE92 8779 7197 0123

www.kvsmo.be

www.facebook.com/kvsmo

SECRETARIS

VERANTWOORDELIJKE 
UITGEVER

VOORZITTER

REKENINGNR

WEBSITE

FACEBOOK

COORDINATEN

GROEPSPRAKTIJK 
                                          CURA SALUS

     OSTEOPATHIE
       KINESITHERAPIE

Westrozebekestraat 4 - 8840 Oostnieuwkerke - Tel. 051 241 341

 Carl Coussement D.O.          

 Marika Gheldof            

 Miguel Vermeersch    

 Klaas Vanderbeke     

 www.curasalus.be

draag zorg voor je gezondheid



Greet & Chris

Café Cosmopolite
Lorenzo & Katrien
Stationsstraat 94

8930Menen

tel. 056 51 86 02


