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Blues Jam in de L !nk
SINT-ELOOIS-WINKEL - In de
L !nk in Sint-Eloois-Winkel wordt
er vandaag voor de negende keer
gejamd. De organisatie de ‘7evende
namiddag’ zorgt voor de nodige ingrediënten. “Met onze negende
‘Blues Jam’ zetten we het jaar muzikaal in”, aldus de organisatoren.
“Net zoals de vorige edities zullen er
een aantal vaste muzikanten de jam
begeleiden en openen. Dit zijn niemand minder dan Willy De Vleeschouwer op gitaar, Marc Coffyn
aan de piano en ook zang, Filip
Blancke op harp en zang, Pascal De
Muynck gitaar en zang, Johan Gui-

Poëzie in
het dorp
WESTOUTER - Elk jaar
organiseert de vrije basisschool
van Westouter een activiteit in
verband met gedichtendag. De
leerlingen schrijven dit jaar allerlei gedichtjes over verschillende locaties van het dorp. Elk
werkje werd op een creatieve
manier op papier gezet. “Die gedichtjes werden ook op die
plaatsen opgehangen, zodat
iedereen mee kan genieten van
deze kinderpoëzie. Om hun talent ook buiten de schoolmuren
kenbaar te maken, zorgden onze
kinderen ook nog voor affiches
en flyers”, verduidelijkt Lieve
Delhaye van de Westouterse basisschool. Vanaf nu kun je tot en
met zondag 8 februari op heel
wat plaatsen in de dorpskom
hun poëzie bewonderen. Bij elk
werkje is een klein plannetje gevoegd, zodat elke bezoeker alle
poëziestukjes moeiteloos kan
vinden.
(PiL)

dée op de drums.”
Ook zijn er ‘The mystery guests’.
“Natuurlijk kan iedere muzikant,
die zijn gitaar, bas, mondharp,
drumstokken, stem, … meebrengt,
meejammen”, leggen de organisatoren uit. “Je naam opgeven aan
Stefan Boret vooraf of bij aankomst
in de zaal volstaat. Wie het wil mag
ook gerust andere muzikanten of leden van een band meebrengen, zodat we er een groot muziekfeest van
kunnen maken.”
“Er is zoals ieder jaar, dankzij Drums
en Co, weer een professionele PAinstallatie met crew beschikbaar,

Opwarmen na de winterstop

voorzien van monitors. Ook een
drumstel staat opgesteld wat zowel
de klankkwaliteit als het speelplezier ten goede zal komen. Er werd
eveneens gedacht aan voldoende
gitaarversterkers, basversterker en
een piano. Vanzelfsprekend zijn
ook niet-muzikanten meer dan welkom om de muzikanten aan te moedigen.” Een natje en droogje is
voorzien voor elke deelnemende
muzikant. De Blues Jam vangt aan
om 16.30 uur en de toegang is gratis.
Bouw opnieuw je conditie op na de winterstop.

Info : 0485 39 15 40 of www.
de7evendenamiddag.be

Hét event voor de
professional en de hobbyist

ZONNEBEKE - WTC Zonnebeke organiseert vandaag de eerste in een
reeks van vier progressietochten voor wielertoeristen. Vandaag wordt
gestart met een tocht van 30 km. Volgende week zondag wordt dat
40 km, de week nadien 50 km en op zondag 15 februari de afsluiter van
60 km. Op die manier kunnen de Zonnebeekse cyclisten na de winterstop hun conditie opnieuw opbouwen. Er wordt telkens gestart aan de
Oude Timmerie in de Roeselarestraat. Deelnemen is gratis. De enige
voorwaarde om deel te nemen is te beschikken over een eigen fiets. Alle
tochten lopen onder begeleiding van wegkapiteins en het tempo wordt
bewust zeer laag gehouden. (PiL)

Gratis naar
An Nelissen !

Vandaag kan je in Roeselare terecht voor het Land- en Tuinbouwsalon.

R O E S E L A R E - V a n d a a g e n Vlaamse Belgisch Wit-Blauw voor,
morgen kun je naar het Land- en
Tuinbouwsalon in de Expo van Roeselare. Daarnaast biedt een extra tent
van meer dan 2.000 m² onderdak aan
de internationale wedstrijdtentoonstelling van Neerhofdieren. Er zijn
paardenshows van het Vlaams Paard
en het Noorse Fjordpaard, demonstraties van de Border Collie met
schaapjes en Indische loopeendjes.
Het salon stelt de top van het West-

er komen tal van zeldzame schaapjes
en voor de kleintjes is er heel wat te
beleven op de kinderboerderij. Verder komt vandaag een topchef het
beste van zichzelf geven tijdens een
kookdemonstratie. Het Land- en
Tuinbouwsalon biedt een boeiend
programma voor zowel de professionele bezoeker als de hobbyist. (VV)

Info : www.
landentuinbouwsalon.com

ROESELARE - An Nelissen
begint terug aan een nieuw leven als stripfiguur. Met haar
nieuwe show staat ze op 28, 29
en 30 januari op het podium in
de Spil in Roeselare. Ze maakt
van zichzelf geen superheld, integendeel. In dialoog met tekenares Ilah presenteert ze zichzelf
als wandelende karikatuur.
De Zondag schenkt 10 x 2
kaarten weg voor het optreden op 29 januari, stuur
een mailtje naar kantoor.
roeselare@roularta.be met
vermelding van je naam en
adres. De winnaars worden
persoonlijk verwittigd.

Patiënten ‘OverHoop’
ROESELARE - Verbijstering,
ontgoocheling, woede. Maar ook
hoop, vechtlust, samenhorigheid.
Kanker verandert elk leven ingrijpend. Bij de oncoverpleegkundigen
van het Sint-Andriesziekenhuis
Tielt groeide het idee om patiënten
de kans te geven hun getuigenis naar
voor te brengen in de theatervoorstelling ‘OverHoop’ waarin hun belevingswereld centraal staat. Het
succesvolle project wordt herhaald
in Roeselare in samenwerking met
theaterDakwerken, Sint-Andriesziekenhuis Tielt, Heilig Hartziekenhuis
Roeselare, Stedelijk Ziekenhuis Roeselare, Sint-Jozefskliniek Izegem en
ziekenzorg CM Roeselare-Tielt.
“OverHoop” zal niemand onberoerd
laten. (VV)

Vandaag om 17 uur in cc De
Spil in Roeselare.

<G6I>HO:HIG6EH6JIDB66I:CA:9:G:C>CI:G>:JG 
DE9:M"INE:'#'A>I:G9>:H:A#
JLKDDG9::A/`(#&.%7IL># 
BZZg^c[dk^cYijdelll#_V\jVg#WZ

DD@DE:CDEODC96<&-:C'*?6CJ6G>

?6<J6GGD:H:A6G:
BZ^WddbaVVc&&&Ä--%%GdZhZaVgZÄI#%*&')(++'Ä;#%*&')(++(
^c[d5_V\jVggdZhZaVgZ#WZÄlll#_V\jVggdZhZaVgZ#WZ

*!,"&%!*a$&%%`b#8D /&)."'*)\$`b#

<Zb^YYZaYkZgWgj^`?V\jVgM"INE:WZga^cZ/
'
6Xi^Z\ZaY^\kVc&*$%&$'%%.i#Z#b#&*$%'$'%%.#8ViVad\jheg^_hM"INE:'#'a^iZg9^ZhZa8aVhh^X/kVcV[`('#&%%Wil^#
8ViVad\jheg^_hM"INE:'#'a^iZg9^ZhZa8aVhh^XbZioZhigVehVjidbVViZcaZYZgZc^ciZg^Zjg/kVcV[`(*#'.%Wil^#@aVciZckddgYZZa
\gVi^hoZhigVehVjidbVViZcaZYZgZc^ciZg^Zjg/`(#&.%Wil^#>cY^ZcjdeiZZgikddgZZcVcYZgM"INE:bdYZa!YVc\Zc^ZijkVcZZc
`aVciZckddgYZZaiZglVVgYZkVc`(#&.%Wil^#B^a^Zj^c[dgbVi^Z@7&.$%($'%%)/lll#_V\jVg#WZ#6[\ZWZZaYbdYZabZidei^dcZaZ
j^igjhi^c\#<ZZ[kddggVc\VVckZ^a^\]Z^Y#

