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ZOMERPROGRAMMA 2018

MAART
31 maart Skivakantie Morzine 9 d. € 1.159 HP

APRIL
07 april Lloret de Mar 9 d. 

MEI
09 mei Lloret de Mar 9 d. 

10 mei Porto 4 d. € 684 K&O

15 mei Djerba (vliegvakantie) 8 d. € 689 All-in

15 mei Lloret de Mar 9 d. 

19 mei Vogezen 3 d. € 359 HP

19 mei Cruise Baltische Staten 8 d. € 1.266 All-in

21 mei Lloret de Mar 9 d. 

26 mei Amsterdam 2 d. € 194 K&O

26 mei Lourdes - Rocamadour 6 d. € 669 VP

27 mei Lloret de Mar 9 d. 

31 mei Cotswolds en Oxford 4 d. € 524 HP

JUNI
02 juni Bretagne en Jersey 5 d. € 582 HP

02 juni Cruise Baltische Staten 8 d. € 1.416 All-in

02 juni Lloret de Mar 15 d. 

10 juni Portugal (vlieg)rondreis 8 d. € 1.424 HP

13 juni Ruhrgebied 5 d. € 509 HP

23 juni Verrassingsweekend 2 d. € 209 HP

JULI
03 juli Fietsvakantie Bourgondië 6 d. € 769 HP

09 juli Harz 5 d. € 524 HP

13 juli Lloret de Mar 10 d. 

16 juli Vallei van de Lahn 3 d. € 336 HP

20 juli Lloret de Mar 10 d. 

21 juli Parijs 2 d. € 174 K&O

22 juli Schotland 9 d. € 1.245 HP

22 juli Piëmont 7 d. € 784 HP

24 juli Slovenië 9 d. € 1.074 HP

27 juli Lloret de Mar 10 d. 

27 juli Moskou en Sint-Petersburg 

(vlieg) rondreis 8 d. € 2.222 VP

31 juli Côte d’Azur 7 d. € 794 HP

AUGUSTUS
01 aug Auvergne 7 d. € 774 HP

03 aug Lloret de Mar 10 d. 

05 aug Romantische Strasse 6 d. € 544 HP

10 aug Lloret de Mar 10 d. 

11 aug Madrid (vliegvakantie) 4 d. € 519 K&O

17 aug Paris à vélo 4 d. € 324 K&O

17 aug Lloret de Mar 10 d. 

24 aug Lloret de Mar 10 d. 

25 aug Lourdes - Rocamadour 6 d. € 689 VP

31 aug Lloret de Mar 10 d. 

SEPTEMBER
04 sept Normandië 4 d. € 458 HP

07 sept Lloret de Mar 9 d. 

10 sept Haute Savoie 7 d. € 974 VP

13 sept Lloret de Mar 9 d. 

15 sept Utrecht, Rotterdam 

en Amersfoort 2 d. € 179 K&O

15 sept Hongarije 9 d. € 1.079 VP

16 sept Cruise Griekse eilanden 8 d. € 1.417 All-in

19 sept Lloret de Mar 9 d. 

19 sept Fietsvakantie Moezel 3 d. € 293 HP

24 sept Heidelberg 4 d. € 424 HP

25 sept Lloret de Mar 15 d. 

29 sept. Reims 2 d. € 186 HP

OKTOBER
01 okt Ostfriesland 4 d. € 398 HP

07 okt Lloret de Mar 9 d. 

07 okt Cruise Griekse eilanden 8 d. € 1.317 All-in

07 okt Almeria (vlieg) 8 d. € 724 All-in

14 okt Portugal (vlieg)rondreis 8 d. € 1.430 HP

20 okt Moezel 3 d. € 309 HP

27 okt Parc Astérix 2 d. € 227 K&O

27 okt Lloret de Mar 9 d. 

NOVEMBER
10 nov Oostkantons 2 d. € 209 HP

DECEMBER
01 dec Kerst in Elzas 4 d. € 461 HP

08 dec Keulen en Maastricht 2 d. € 159 K&O

Reserveer uw meerdaagse vakantie vóór 17 februari 2018 en

profiteer van onze vroegboekkortingen!
€25 (reizen > 3 dagen)    €15 (reizen van 3 dagen)    €10 (reizen van 2 dagen)

Geldig voor alle meerdaagse reizen uit ons eigen programma vanaf 7 april 2018. 
Geldig indien het voorschot is betaald vóór 17 februari 2018.

Lloret De Mar: 2de persoon aan 1 euro.

Altijd  vakantie!

Volg ons op Facebook201820182018

Nederlandstalig begeleide reizen 

Dagreizen en meerdaagse reizen

AUTOCARREIZEN • VLIEGVAKANTIES
FIETSVAKANTIES • CITYTRIPS • CRUISES

2018
REIZEN SUFFIS BVBA • EUROPALAAN 6-8 • 8970 POPERINGE

TEL 057 33 34 80 • WWW.SUFFIS.BE • INFO@SUFFIS.BE
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KORTRIJK

KORTRIJKOp zaterdag 3 februari

organiseert de leiding van KSA

Adelaars vanaf 19 uur in PC Kort-

rijk aan de Beekstraat 65 een

kaart- en streekbierenavond.

Tijdens het kaarten kan je 25

verschillende soorten bieren

proeven aan democratische

prijzen. De inleg voor de kaarting

bedraagt 1 euro en wie wint, kan

kiezen uit HAK-bokalen als prijs.

Daarnaast kan je er een gezellig

potje nagelen of darts spelen. Na

deelname aan de tombola ga je

misschien zelfs nog met een rijke

biermand naar huis. (EDB)

Adelaars-
kaarting met 
streekbierenbar

Woensdagavond hakte het be-
stuur van de Kortrijkse N-VA-af-
deling enkele knopen door rich-
ting gemeenteraadsverkiezingen.
Axel Ronse (36) wordt uitgespeeld
als kandidaat-burgemeester en
daarbij krijgt hij de steun van Kel-
ly Detavernier (39) op plaats twee
en lijstduwer Rudolf Scherpereel
(66). Die laatste was in 2012 nog
lijsttrekker. “Ik heb me toen geën-
gageerd voor een periode van zes
jaar”, legt de schepen van Econo-
mie uit. “De komende legislatuur
wil ik dat zeker ook doen, als N-
VA tot het bestuur behoort. Dat
Axel en Kelly op één en twee
staan, daar zie ik geen probleem
in. Zij zijn een pak jonger en kun-
nen zich nog een aantal keer smij-
ten. Terwijl het voor mij nu de
laatste keer zal zijn.”

OP EN TOP KORTRIJKZAAN

Lijsttrekker Axel Ronse zit alvast
boordevol ambitie. “We gaan vol-
uit voor het burgemeesterschap in
Kortrijk”, zegt hij. “We hebben de
mensen om de grootste partij te
worden. Kijk maar naar 2012: de
verkiezingen toen hebben ge-
toond dat alles kan. Zelf ging N-
VA toen van 0 naar 7 zetels. Ik

verwacht straks open verkiezin-
gen en hoop dat de kiezers dan
hun appreciatie voor ons harde
werk van de voorbije jaren laten
zien. Ik groeide op in Brugge en
woon misschien nog maar 2,5
jaar in Kortrijk, maar ik voel me
wel op en top Kortrijkzaan. Ik heb
hier voordien een tijd gewerkt bij

Unizo en heb sindsdien een ster-
ke band met deze stad opge-
bouwd. Kortrijk is de meest dyna-
mische stad van Vlaanderen, het
is voor mij dan ook een eer en een
uitdaging om kandidaat-burge-
meester van N-VA te zijn”, besluit
Axel Ronse, die voor N-VA in het
Vlaams Parlement zetelt en zich
daarin vooral met het thema ‘wer-
ken’ bezighoudt.
Kelly Detavernier, de huidige
schepen van Financiën, krijgt
plaats twee en is de ‘kopvrouw’.
“Ik zie dit als een pluim voor mijn
werk van de afgelopen jaren, eerst
als fractieleider in de gemeente-
raad en de laatste twee jaar als
schepen”, vertelt ze. “Ik werd on-

verwacht schepen, maar ik heb
die kans met beide handen gegre-
pen. In elk geval heb ik er zin in
om met onze sterke ploeg cam-
pagne te voeren.”
“Onze slogan luidt: ‘Fier. Ferm.
Fris. Fier staat voor identiteit. De
Kortrijkzanen zijn opnieuw fier
op zichzelf, ze worden betrokken
bij het beleid. Ook N-VA is fier op
die betrokken Kortrijkzanen. We
brengen daarnaast een fris pro-
gramma met een frisse lijst en
frisse kandidaten. Ferm, tot slot,
kan je linken aan durf en drive.
N-VA heeft daarmee het roer mee
helpen omgooien. We willen ook
vanaf 2019 het verschil maken en
zo de stad verder laten groeien en
laten evolueren.”

NIEUWE VOORZITTER

Omdat Axel Ronse lijsttrekker is,
staat hij zijn mandaat van afde-
lingsvoorzitter af. Jorgen Deman
(32), die secretaris is van zowel de
afdeling als het arrondissemen-
teel bestuur, neemt over. Hij
werkte in het verleden al op het
kabinet van de N-VA-schepenen,
tot hij werd weggeplukt door de
Izegemse burgemeester en het
Vlaams Parlementslid Bert Maer-
tens. Wie de rol van secretaris
overneemt, is nog niet duidelijk.
Op zondag 28 januari is er de
nieuwjaarsreceptie van N-VA
Kortrijk in winterbar Vetur op Bu-
da Beach en dan zal het afdelings-
bestuur de andere topplaatsen be-
kendmaken. (Axel Vandenheede)

Axel Ronse op één
bij N-VA Kortrijk
LIJSTTREKKER IN 2012 RUDOLF SCHERPEREEL IS NU LIJSTDUWER

KORTRIJK N-VA Kortrijk schept als eerste van drie partijen in de stadscoalitie
duidelijkheid over de komende gemeenteraadsverkiezingen: Axel Ronse trekt de
lijst, Kelly Detavernier krijgt plaats twee en Rudolf Scherpereel wordt lijstduwer.
“We zullen campagne voeren met de slogan ‘Fier. Ferm. Fris.’, drie woorden waar
N-VA Kortrijk voor staat”, stelt Axel Ronse.

We herkennen v.l.n.r. huidig schepen van Economie Rudolf Scherpereel, huidig schepen van Financiën Kelly

Detavernier en Axel Ronse, Vlaams Parlementslid. (Foto JVGK)

“We hebben het
potentieel om de
grootste partij van
Kortrijk te worden"

KORTRIJK Op 27 januari heeft in

de concertstudio van Muziekcen-

trum Track de Dag van de Gitaar

plaats. Op die dag kan je om 11

uur genieten van een klasconcert

van de leerlingen. Van 14.30 tot

15.30 uur geeft gitarist Koen

Claeys een masterclass. Koen

Claeys (28) wordt genoemd als

een van de grootste gitaartalen-

ten, sinds hij in 2010 als jongste

deelnemer het nationale con-

cours voor professionele gitaris-

ten won. Maar ook internationaal

werd Koen al meermaals be-

kroond. Hij concerteert om 18 uur

in de Concertstudio. Kaarten voor

bezoekers kosten 5 euro, leerlin-

gen komen gratis binnen. (PVH)

Gitaarconcert

Mediargus met docroom pdf


