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SPAGHETTI REMBO’S
Elf artsen en personeelsleden van
het Sint-Rembertziekenhuis nemen
samen met vier begeleiders deel
aan Tour for Life, een achtdaagse
fietsuitdaging van 1.200�km met
pittige beklimmingen in het hoog-
gebergte. Het team noemt zich De
Rembo’s en wil 30.000 euro inza-
melen voor het ALS-onderzoek. Op
zaterdag 25 april vanaf 18 uur in
het Houtlandinstituut in de Rijsel-
straat organiseren De Rembo’s een
spaghetti-avond ten voordele van
hun initiatief. Deelnemen kost in
voorverkoop 12 euro voor volwas-
senen en 8 euro voor kinderen.
Infoen inschrijvingen : stefaan.
vandekinderen@azstrembert.be.

GEZONDE BINNENLUCHT
Tot donderdag 30 april kan er
tijdens de openingsuren van het
stadskantoor gratis een interactieve
informatie-stand over gezonde
lucht in de woning bezocht worden.
De verse, gezonde lucht in een
huis is snel opgebruikt, niet alleen
door te ademen, maar ook door te
koken, poetsen, douchen, roken of
klussen. Door te ventileren, komt
voortdurend verse lucht binnen en
door te verluchten, komt er op
korte tijd veel frisse lucht binnen.
Wil je het energieverlies zo klein

mogelijk houden, dan investeer je
best in een gecontroleerd ventila-
tiesysteem. Elke bezoeker aan de
stand kan deelnemen aan een
wedstrijd, waarvan de antwoorden
te vinden zijn op de infoborden.
Info : Rita Dewulf, 0475 79 31 91.

OKRA CENTRUM BIJEEN
Op maandag 13 april om 14 uur in
het CM-lokaal (Burg) komt de hob-
byclub van Okra Centrum bijeen.
Op dinsdag 14 april wordt er twee-
maal gedanst, telkens in zaal Club
de B : van 9 tot 11 uur gewoon
dansen en van 16 tot 18 uur lijndan-
sen. Op woensdag 15 april om
13.30 uur is er petanque in de
polyvalente zaal van het voetbal-
stadion De Velodroom (Brugge-
straat). Op donderdag 16 april om
14 uur in het CM-lokaal heeft er een
clubkaarting plaats en worden de
kaartkampioenen gehuldigd.

OKRA WIJNENDALE 
Op dinsdag 14 april om 13 uur in de
Wijnendaalse parochiezaal organi-
seert Okra Wijnendale zijn wekelijk-
se kaarting. Op donderdag 16 april
om 8.30 uur in de parochiezaal is
er voetverzorging. Ieder welkom.
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De comedy-avond heeft in de
feestzaal van de Scholengroep
Sint-Rembert plaats met toegang
via de Sint-Jozefsstraat. De deu-
ren gaan om 19 uur open en de
eigenlijke show start om 20 uur.

BEKEND VAN TELEVISIE
Comedy@Sivi brengt twee come-
dians op het podium : Roel
Steeno en Henk Rijckaert. Laatst-
genoemde is een grappenmaker
die zowel op tv als op het podium
uit de voeten kan. Als stand-upco-

median heeft hij op zowat alles
gestaan dat van ver of van dichtbij
op een podium lijkt : in cafés, in
parochiezalen, in jeugdhuizen en
in culturele centra. Ook de tv-stu-
dio’s zijn hem niet vreemd. Zijn
eigen programma Zonde van de
Zendtijd op Canvas was een kijk-
cijferkanon. Maar ook in andere
amusementsprogramma’s op te-
levisie duikt hij geregeld op.
Roel Steeno is iemand die graag
nonsens vertelt. Zonder moraal,
zonder geweten en zonder al te

veel kennis van zaken. Maar hij is
verdomd grappig. Momenteel is
hij publieksopwarmer voor het sa-
tirische programma De Ideale We-
reld op de tv-zender Vier.

TICKETS
De tickets kosten 8 euro in voor-
verkoop en 10 euro aan de deur.
Ze zijn te koop in de Panos op de
Markt en aan de receptie van Sivi
in de Spinneschoolstraat. (JS)

Comedy@Sivi bij
zevende Logistiek
TORHOUT q Op donderdag 23 april organiseren de leerlingen van het zevende
jaar Logistiek van het Technisch Instituut Sint-Vincentius de humoravond
Comedy@Sivi. De opbrengst gaat naar hun drie weken durende internationale
stage in juni in Denemarken.

Het organiserende zevende jaar Logistiek van Sivi met v.l.n.r. Lindsy Deweer, Davy Willaert, Dimitry Deweer,
Kenny Demuynck en Simon Spruytte. Ontbreekt : Willem Vanderveken. Hun leraar is Pieter Van Landeghem.
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DUBLIN FIVE VERKOZEN 
TOT FIETS VAN HET JAAR

VERKRIJGBAAR BIJ

Hofstraat 1-7 (Markt) - TORHOUT
Tel. 050220455 - info@ampefietsen.be

www.ampefietsen.be

LENTEFEEST of COMMUNIE?
Wij doen iets speciaals 
bij aankoop van een 

fiets!

FEMMA GAAT ITALIAANS
Op woensdag 22 april om 19.30
uur in de leskeukens van Vives-
Reno in de Sint-Jozefsstraat organi-
seert Femma Centrum de kook-
avond ‘Simply Italian’, gebaseerd
op het gelijknamige kookboek. Het
gaat om een meewerkles. Op het
menu staan onder andere bru-
schetta met tomaat, salie- en wal-
nootpesto, pasta met roomsaus,
risotto uit Parma, gestoofde kalfs-
schenkel en amandelkoekjes. 
Deelnemen kost 6 euro voor leden
en 9 euro voor niet-leden. Inschrij-
ven tegen woensdag 15 april bij
Inge Verbeke, 050 22 00 82,
vanbesienverbeke@hotmail.com.

BEWEGEN BIJ MARKANT
Op dinsdag 21 april vanaf 19.30 uur
in de sporthal van Vives-Reno in de
Sint-Jozefsstraat organiseert de

Torhoutse afdeling van Markant
een bewegingssessie onder de
leiding van sportleerkracht Karen
Pollefeyt. Tienduizenden mensen
hebben last van rugpijn, die veelal
ontstaat door een verkeerde belas-
ting van de onderrug. Door doel-
treffende oefeningen kunnen ze
direct verlichting krijgen. De sessie
is voor ieder toegankelijk, ongeacht
de leeftijd of de fysieke mogelijkhe-
den. 
Inschrijven kost 5 euro voor leden
en 10 euro voor niet-leden. Dat
moet uiterlijk op zaterdag 18 april
gebeuren. Voor info : Marianne
Desmet, willy@strubbe.com.

FAMILIEDAG BIJ KM
Supportersvereniging De Clubboys
van voetbalclub KM Torhout organi-
seert op zondag 26 april naar
aanleiding van de laatste thuiswed-
strijd van KM Torhout tegen Temse

een familiedag met alles erop en
eraan. Op het stadion De Velo-
droom is er randanimatie met
muziek, springkastelen, het aantre-
den van de jeugdspelers en wor-
den hopelijke enkele kampioen-
ploegen gehuldigd. De hoofdact is
de actie ‘Schijt je rijk’ met een
welwillende koe, plus een tomobla.
Lotjes kosten 1 euro of zes voor 5
euro. 
Diezelfde dag kan iedereen voor
de match die om 15 uur begint
aanschuiven voor een lunch met
aperitief en côte à l’os. Tickets en
info : 0498 10 29 77.

KAARTEN TROEF
Uitslag kaarting De Paviljoenmanil-
lers : 1. Christiana Baesens (3-268),
2. Francine Steelandt (2-300), 3.
Odette Vanderper (2-276), 4. Irma
D’Hert (2-236), 5. Eric Gouwy (1-
354), 6. Hilda Raepenbusch (1-237),
7. Iris Verplancke (1-232).
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