JA A R

SOCIAAL WONEN
in MENEN

Woordje van de directeur

We proberen van 2021 een speciaal jaar te maken. Een jaar
waarin we onze huurders centraal stellen tijdens allerlei
activiteiten.
We gaan van start met deze speciale feesteditie
van de huurderskrant waarbij we stilstaan bij
de geschiedenis rond 100 jaar sociaal wonen in
Menen. In deze editie maken we ook onze activiteiten bekend.
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Dit jaar vieren we 100 jaar
sociaal wonen in Menen.
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Enkele gewezen voorzitters
in de kijker
Carl Castelein was van 2013 tot en met de opstart van !Mpuls voorzitter van Eigen Haard is
Goud Waard.
Dit waren zijn belangrijkste realisaties:
- Verschillende bouwprojecten in Aalbeke, Marke,
Rollegem, Lauwe en Rekkem.
- Verdere professionalisering van de Woonmaatschappij.
- Splitsing van Eigen Haard en de fusie met Ons Dorp tot
!Mpuls begeleiden als voorzitter. Dit was één van de
eerste fusies in Vlaanderen en dit is een realisatie waar
hij persoonlijk zeer trots op is.
Carl Castelein aan het woord: “Het is voor mij een heel intensieve periode geweest. Maar wat me vooral is bijgebleven was
de gedrevenheid van de leden van de Raad van Bestuur over de Stads- en partijgrenzen heen om alles zo goed mogelijk te
doen, elk vanuit zijn eigen overtuiging. Dat die overtuigingen niet altijd overeenkwamen was duidelijk, maar ook leerrijk.
Als ik terugkijk op die periode is het voor mij ook een persoonlijke verrijking geweest en ik zou het meteen opnieuw doen.“

Artikel BV’s die sociaal wonen ...................... 6
Fotozoektocht wedstrijd ................................................... 6

Jaarkalender

Willy Ugille was lid van het Directiecomité van
februari 2007 tot februari 2013 en werd daarna
voorzitter tot februari 2019.
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In het midden van deze krant vinden jullie een uitneembare jaarkalender voor 2021. Hierop staan alle activiteiten aangeduid die
we organiseren in het kader van het 100-jarig bestaan. Meer uitleg over de verschillende activiteiten kunnen jullie verder in deze
krant lezen.
Voor een aantal activiteiten is inschrijven verplicht. Heb je interesse? Bezorg ons het invulstrookje die jullie kunnen terugvinden
op bladzijde 7 of stuur een mail naar socialedienst@wm-impuls.be.

Het belooft alvast een goed gevuld jaar te worden!

Dit waren zijn belangrijkste realisaties:
- Vervangingsnieuwbouw van 46 duplexen naar 52 woongelegenheden in de Kersenlaan uit te voeren in 4 fases. De
1e fase van 12 woningen, waarvan 6 project Levenslang
Wonen en 6 voor jonge gezinnen werden in gebruik genomen in 2018. De 2e fase startte in 2019.
- Aankoop van de Meibloem, vroeger eigendom van het
OCMW, waarbij het patrimonium uitgebreid werd met
57 woongelegenheden.
- Fusie van Ons Dorp en Eigen Haard is Goud Waard, wat

-

-
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leidde tot een uitbreiding van het patrimonium met een
420 tal woongelegenheden van Lauwe en Rekkem. Aangezien er geen personeel overkwam van Eigen Haard is
Goud Waard diende het personeelskader uitgebreid te
worden, met als gevolg dat de bureelruimte te krap werd
in het kantoor in de IJzerstraat. De bovenste verdieping
van het vroegere rusthuis “ Feniks” werd gerenoveerd tot
nieuwe burelen.
De start van de bouw van 14 appartementen, voor mensen
met een beperking in de Guido Gezellelaan.
Verdere totale renovatie van woningen in de Nieuwe
Tuinwijk. Vele kleine renovaties aan bestaand patrimonium, dakisolatie, nieuwe keukens,…
Toewijzing van de seniorenwoningen Rusthof Ter Berken
en Emiel Vanderveldestraat door !Mpuls (vroeger door
OCMW).
Verbouwing van woningen in de Emiel Vanderveldestraat (vroeger gebruikt door de Pelikaan) tot groepswoning voor mensen van begeleid wonen.
Terug opstarten van gesprekken en overleg tussen !Mpuls,
VMSW en Stad Menen omtrent de aanleg van een groene
wijk aan de Schonebeek in Lauwe.

Willy Ugille aan het woord: “Mijn inloopperiode als lid van het Directiecomité met Michel Dupont als voorzitter was zeer
leerrijk. Als ik terugdenk aan de hoogtepunten uit mijn bestuursperiode, herinner ik mij vooral:
- De steun van Carl Castelein (voorzitter van Eigen Haard is Goud Waard op het moment van de fusie), van de directeur
en het personeel van Ons Dorp bij de voorbereiding van de fusie.
- De zeer goede samenwerking met alle leden van de Raad van Bestuur en Directiecomité.
- De goede samenwerking met de directeur en de medewerkers.
- Mijn betrokkenheid bij de planning, overleg met architecten, VMSW, keuzes van materiaal, uitvoering en oplevering
van diverse renovaties en nieuwbouw.
De vele huisbezoeken bij de huurders waren een meevaller en voor mij zeer leerrijk om bovendien het volledige patrimonium te leren kennen, ook na de fusie in Lauwe en Rekkem.”
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#throwback
Speelgoed

Een blik op de geschiedenis van
100 jaar sociaal wonen in Menen
Ons Dorp = blauw
Eigen Haard is Goud waard = groen
• 1914-1918: De Roo-Campagne. Ooit stonden er honderden
noodbarakken in Menen, kleine houten woningen die
met de steun van het Albertfonds gebouwd werden in de
periode na WO I. De barakken stonden in de hele frontstreek, waar veel woningen door het oorlogsgeweld waren
vernield. In Menen vond je ze massaal op ‘De Roo-Campagne’, nu de sociale woonwijk Ons Dorp, en op de Barakken.
• 11/10/1919: Oprichting van de Nationale Maatschappij voor
Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Na WO I waren
een groot deel van de woningen in Vlaanderen verwoest
en was er een sterke woningnood. Het oprichten van de
Nationale Maatschappij was het startschot voor sociaal wonen in Vlaanderen. Deze maatschappij werd belast met de
bouw van goedkope huurwoningen voor gezinnen met lage
inkomens. Echter deed ze dat niet rechtstreeks, maar door
het ondersteunen van lokale en regionale bouwmaatschappijen. De ondersteuning gebeurde in de eerste plaats in de
vorm van goedkope leningen en technische knowhow.
• 07/08/1921: Oprichting Woonmaatschappij ‘Ons Dorp’.
Onder voorzitter August Debunne.
• 1921-1930: Aanleg van de wijk Ons Dorp. Er worden een 200tal woningen opgetrokken. Ons Dorp groeide in zijn eerste
fase tot een nieuwe wijk met 386 werkmanswoningen.
• 1928: De houten barakken van ‘De Roo-campagne’ worden
verkocht. Geleidelijk aan worden ze vervangen door stenen
huizen. In 1956 zal de wijk als ‘Nieuwe Tuinwijk’ worden
ingehuldigd.
• 31/07/1928: Oprichting woonmaatschappij ‘Eigen Haard is
Goud Waard’. Deze woonmaatschappij werd opgericht met
als doelstelling een einde te brengen aan de woningnood na
WO I. Een eerste realisatie was het bouwen van 28 woningen in de Grote Molenstraat: “De lange reke”. De eerste voorzitter is Camiel Vandeplassche, deze werd later opgevolgd
door Camiel Doornaert.
• 1930: Aanleg van achttien woningen in de Ambachtenstraat en de Ontvoogdingsstraat.
• 1931: Aanleg van de Tuinwijk in Lauwe. In eerste instantie
werden 32 woningen opgetrokken. Later werd dit aantal
nog uitgebreid, er werden woningen bijgebouwd in 1938 en
na WO II in 1949 volgden nog een aantal woningen.
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• 1945: Na de bevrijding werd de strijd tegen de krotwoningen (houten barakken De Roo Campagne) van het Albertfonds verdergezet. In enkele jaren tijd werden 254 barakwoningen gesloopt en op dezelfde plaats werd een Nieuwe
Tuinwijk ingepland. De Nieuwe Tuinwijk was geboren en
groeide uit tot een mooi complex.
• 1949: De gemeente Rekkem treedt toe tot de woonmaatschappij ‘Eigen Haard is Goud Waard’. Een eerste realisatie
vond plaats in 1950, er werden 52 woningen gebouwd langs
de Lauwestraat en Kapellestraat.
• 1950: Aanleg K.Boudewijnstraat en H.Verrrieststraat, er
werden 15 woningen gebouwd. In 1953 volgen nog een aantal woningen. De realisatie van de Bloemenwijk en Grote
Molenstraat duurde uiteindelijk zo’n 11 jaar.
• 29/07/1956: Inhuldiging ‘Nieuwe Tuinwijk’ Deze wijk was
‘definitief’ af in 1973. Er werden tussen 1951 en 1973 zo’n
1000 woningen opgetrokken.
• 1957–1960: Voorzitter Pype Benoit
• 1960-1975: Voorzitter Camelbeke Robert, onder zijn mandaat werden een aantal belangrijke realisaties uitgevoerd.
Leuk weetje: Robert Camelbeke werd als garagebouwer
beschouwd, maar beschikte zelf nooit over een wagen. In
10 jaar tijd bouwde hij 645 garages!
• 1960: Aanleg Rusthof Ter Berken
• 1965: De woningen in de Kasteeldreef en Oudstrijderslaan
werden opgetrokken.
• 1966: Voorzitter Gerard Samoy
• 1966: Aanleg Em. Vanderveldestraat. Deze uitbereiding
bestaat uit 32 laagbouw bejaardenbungalows met gemeenschappelijke en private groenzones. Voor die groenaanleg
(ondertussen reeds verdwenen) werd de wijk in 1970 bekroond met de provinciale Groenprijs van het Nationaal
Instituut voor de Huisvesting.
• 18/06/1967: 1000e woning opgetrokken in het patrimonium (Kersenlaan 14).
• 1970: Aanleg van 60 appartementen in de Wilgenlaan.
• 19/09/1971: Het 50 jarig bestaan van Ons Dorp werd
gevierd.
• 1972: Aanleg Sint-Janswijk

• 05/05/1935: Koningin Astrid brengt een bezoek aan ‘De
Roo-Campagne’ samen met burgemeester August Debunne.

• 1973: Aanleg Wijk Ten Bulcke.

• 1941-1957: Voorzitter Meheus Maurits

• 1977-1983: Voorzitter Pletinckx Theo

• 1975-1977: Voorzitter Mahieu Jacques

• Begin jaren 80: Aanleg Ter Beke – Groenhof en ’t Voske.
• 02/10/1981: Viering 60 jarig bestaan. Naar aanloop van
deze viering werden ook heel wat activiteiten georganiseerd voor de huurders. Er werd een wandeltocht georganiseerd op 27/06/1981 met daarop aansluitend een
receptie. Ook werd een tuinprijskamp georganiseerd.
• 1983-1984: voorzitter Labbe Jacques. Onder zijn bewind
werd er sterk ingezet op stadkernvernieuwing. Er werden
woningen opgetrokken in de Vlamingenstraat en op de
hoek van de Moeskroen- en Leopoldstraat.
• 1983: Voorzitter Rudy Vandamme
• 1984-1991: Voorzitter Pletinckx Theo
• 1991-2000: Voorzitter Gerda Vandendriessche
• 21/09/1996: Feestweekend 75-jarig bestaan Woonmaatschappij Ons Dorp. Op het Vredesplein werd er twee dagen lang feest gevierd. Op zaterdag 21/09/1996 staan de
kinderen in de kijker. Er werd een kinderrommelmarkt
georganiseerd en een kinderspelnamiddag. Op zondag
22/07/1996 was er een aperitiefconcert alsook een live
radioprogramma waarbij negen Vlaamse artiesten optraden. Alles was live te volgen op radio 2.
• 2000-2006: Voorzitter Jean-Marie Windels
• 06/09/2006: Het nieuwe kantoor in de IJzerstraat werd feestelijk geopend! Ons Dorp bestaat op dat moment 85 jaar.
• 2000-2012: Voorzitter Michel Dupont
• 2006-2012: Voorzitter Jean de Bethune
• 01/11/2009: De nieuwe directeur Sonny Ghesquière gaat
van start.
• 2013-2019: Voorzitter Willy Ugille
• 2013-2019: Voorzitter Carl Castelein
• 2017: Fusie Ons Dorp met een deel van het patrimonium
van Eigen Haard is Goud Waard. !Mpuls is geboren! Ook
werden er 57 woningen van het OCMW Menen overgenomen.
• 23/06/2017: De eerste steen van de nieuwbouw appartementen in de Kersenlaan werd gelegd. Er werden 52
woongelegenheden opgetrokken, dit is het eerste bouwproject van !Mpuls waarbij nagedacht werd over energetische besparingen zoals warmwaterpompen.
• 09/04/2018: De deur werd voor een laatste keer dicht
getrokken in de kantoren in de IJzerstraat. Woonmaatschappij !Mpuls verhuist naar de nieuwe kantoren in de
Volkslaan. De verhuis zorgt voor een centralisatie van
woon-en welzijnsactoren in de stad Menen.
• 2019-heden: Voorzitter Guy Blancke
• April 2019: Bediende Francine Cools gaat na 42 jaar bij
Ons Dorp/!Mpuls op welverdiend pensioen!
• 2020: Ons patrimonium werd verder aangevuld, met de
realisatie van de woongelegenheden voor mensen met
een beperkte stapfunctie in de Guido Gezellelaan. Dit project werd ontstaan door de schenking van grond van Raymond Neirynck. Vanuit het OCMW Menen, werden ook
enkele woningen overgeheveld naar ons patrimonium.
• 07/08/2021: 100 jaar verder!! Woonmaatschappij !Mpuls
kent een rijke geschiedenis en mag 100 kaarsjes uitblazen.

het jaar

1921

Waar is de tijd van Tinker Toys, Meccano-bouwdozen en jetonschieten? Bouwpakketten waarbij 400 onderdelen in elkaar werden gestoken, zijn nog steeds populair. Dat is opmerkelijk, aangezien deze al sinds de jaren ’20 op de markt werden gebracht.
Massaproductie en plastiek typeren de jaren ’20. Mechanische
speeltjes werden verfijnd, uitgebreid. Duitsland, Japan en Amerika wierpen zich op als leiders van de speelgoedmarkt. Er was
een groter onderscheid tussen jongens- en meisjesspeelgoed in
vergelijking met nu. Honderd jaar geleden, kwamen er voor jongens autootjes, vrachtwagen en vliegtuigen op de markt. Meisjes
konden zich vermaken met huisjes en poppen. Dat gebeurde op
grote schaal, omdat men over voldoende materiaal en een productieproces beschikte. Dit was typisch voor de industriële revolutie
gedurende de 19e eeuw. Om buiten te spelen, werd de trek- en bolderkar met bijhorende accessoires voor poppen geïntroduceerd.

HUIZEN
De huizen die werden gebouwd vóór 1920 hadden vaak ingemetselde, stalen lateibalken en andere constructieonderdelen. Vele
van deze huizen werden in sneltempo gebouwd, omdat er toen
een groot tekort aan woonruimtes was. Bovendien hadden huizen toen veel meer kleinere ruimtes in vergelijking tot de grotere,
open ruimtes die tegenwoordig in huizen te zien zijn. Het materiaal waarmee huizen vanaf de jaren ’20 werden gebouwd, is sterk
vergelijkbaar met het materiaal dat nu gebruikt wordt. De jaren
‘20 werd beschouwd als de Jugendstil/Art Nouveau en Art Deco
periode. Wie in deze huizen ooit binnen ging, zal dit herkennen
aan de stijl van tegels, vaak met reliëf.

SPAANSE GRIEP
1921, exact 100 jaar geleden, was het eerste jaar waarin men
verlost was van het Spaanse griepvirus. De Spaanse griep brak
namelijk uit in 1918 en verdween spontaan in 1920. In België eiste het Spaanse griepvirus toen 282.165 doden. Vorig jaar brak opnieuw wereldwijd een virus uit. Opnieuw zullen we dit griepvirus samen verslaan!
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Creatainers
In mei plaatsen we drie “creatainers” in de
wijken. Crea - wat?? Creatainers!
Dit zijn containers die we samen
met de hulp van jullie tot een gezellige ontmoetingsplaats zullen
omtoveren. De containers zullen
er vier maanden lang staan.
Wat willen we hier doen?
- Graffiti workshops organiseren met jongeren.
- Enkele muren bekleden met verticale tuintjes (beplanting langs een muur).
- Binnenin willen we ‘vertelmomenten: thuis bij het
!Mpulsje’ organiseren.
Waar zullen de creatainers staan?

Schonekeerstraat
Lauwe

Diksmuideplein
Menen

Wist je dat er heel wat bekende Vlamingen opgroeiden in een sociale woonwijk? Het boek Trots
op mijn Roots, een bundeling van inspirerende verhalen over sociaal wonen, geschreven door Els
Matthysen en Björn Mallants, geeft een kijk over bekende Vlamingen die opgroeiden in sociale
woonwijken. In dit artikel maken wij een selectie van enkele bekende koppen.

Oproep huurders
met groene vingers
Zijn er huurders die willen helpen om onze verticale
tuinen te realiseren op 3 mei 2021 om 14.00 uur? Hier
is geen voorkennis voor nodig, alleen jullie enthousiasme! Wij zorgen voor plantjes en aarde. Hebben
jullie klein tuingereedschap? Neem dit zeker mee.

Kasteeldreef
Rekkem

VERTELMOMENT:
thuis bij het !Mpulsje!
Het feestjaar kan niet voorbijgaan zonder te denken
aan de jongsten onder ons. Per deelgemeente hebben
we alvast een vertelmoment georganiseerd. Wie er
een verhaaltje zal vertellen blijft nog een verrassing...
Nieuwsgierig? Kom dan zeker langs op één van onze
vertelmomenten terug te
vinden op de kalender.
Deze gaan door vanaf 14u00
in en rond de creatainers.

Caffee Camionette
van 14.00 tot 16.00 uur

Zin om te ontdekken wie er zich inzet om jouw
straat, wijk of appartementsblok wat aangenamer
te maken. Kom de huurdersbegeleiders dan zeker
eens bezoeken. Wanneer ‘Caffee camionette’ langskomt in jouw buurt vind je terug op de kalender.
Een potje koffie en een gezellig babbeltje, meer is
het niet maar het betekent toch
zoveel!

5

Deze bekende Vlamingen groeiden
op in een sociale woning

Workshop graffiti

Tom Dice
Singer-songwriter
“Me and my Guitar…”: een topschijf
waarmee Tom Dice in 2010 een zesde
plaats behaald op het Eurovisiesongfestival in Oslo. Dit was voor Tom Dice
de springplank voor een veelbelovende
muziekcarrière. In de daaropvolgende jaren, schreef hij nog verschillende
liedjes. Tien jaar later, in 2020, staat hij
samen met zijn Kato weer in de spotlights door hun deelname aan “Liefde
voor Muziek”. Tom Dice groeide op in
een sociale woonwijk in Eeklo. Van zodra zijn ouders de mogelijkheid hadden
kochten ze het huis aan. Tom Dice vertelt in het boek dat hij een fijne jeugd
heeft beleefd in de sociale woonwijk.
Ook het lied “Me and my Guitar” gaat

over een gewone jongen uit een sociale
wijk in Eeklo die zijn muziek wil delen
met meer mensen dan de mensen uit
zijn eigen straat.

Daniëlla Somers
Wereldkampioen boksen
Daniëlla Somers groeide op in een
sociale woning in Antwerpen. In het
boek Trots op mijn Roots vertelt ze
dat ze tot op haar 18e bij haar moeder
woonde. Ze had er een warme thuis en
een fantastische jeugd. Ze beschrijft de
plaats waarin ze opgroeide als een toffe buurt, een wijk vol leven. Volgens
Daniëlla maakt het niet uit of je in een
villawijk of in een sociale woonwijk
opgroeit. Wat er wel toe doet, is dat je
gelukkig opgroeit.

Koen Crucke
Zanger, acteur en auteur
“Ten eerste is het ALBERTOOOOO en
ten tweede…”, menig jongeren herinneren zich deze zin vanuit de populaire kinderreeks Samson & Gert. Koen
Crucke, de acteur achter meneer Spaghetti in Samson & Gert, groeide ook
op in verschillende sociale woningen te
Gent. Koen Crucke herinnert zich vooral het sterke sociale leven in de sociale
woonwijken. Hij speelde er ook vaak op
straat met zijn vrienden. De ervaringen
uit zijn jeugd, zorgen ervoor dat hij beter
vanuit zijn gevoel kan zingen over verdriet, liefde en armoede. Zijn ervaringen
maken hem als artiest rijker. Zijn roots
beschouwt Koen Crucke als een enorm
geschenk voor zijn artistieke carrière.

Op donderdag 15 en vrijdag 16 april 2021 organiseren we een
GRATIS workshop graffiti voor jongeren tussen 13 en 18 jaar.
De workshop gaat door onder leiding van de Boezingse kunstenaar Timothy Vanlerberghe. Opgelet! Het aantal plaatsen
is beperkt, vlug inschrijven is dus de boodschap.

el Knuisje,
Knibbel Knabb
aan een
wie bouwt mee
snoephuisje?

Workshop
snoephuisjes maken
3 woensdagen lang bouwen we de mooiste snoephuisjes. Het
leukste van al: je kan deze achteraf meenemen naar huis om
lekker op te smullen. De GRATIS workshops gaan door op 5,
19 en 26 mei 2021 tussen 14u00 en 15u30 (ouders hoeven niet
te blijven). De locatie wordt later nog bepaald. Enkel kinderen
tussen 5 jaar en 12 jaar kunnen deelnemen. Opgelet! Het aantal plaatsen is beperkt, vlug inschrijven is dus de boodschap.
Interesse in 1 van bovenstaande activiteiten? Schrijf je dan
nu in via het inschrijvingsformulier op p. 7 van deze krant
of stuur een mailtje naar socialedienst@wm-impuls.be.

Wil je nog meer succesverhalen lezen? Of wil je extra te weten komen over de Bekende Vlamingen die in
dit artikel aan bod kwamen? Het boek ‘Trots op mijn Roots - inspirerende verhalen over sociaal wonen’ kan
je onder andere kopen in de Standaard Boekhandel (€29,00).

Fotozoektocht wedstrijd
Van 1 juni t.e.m. 30 september 2021 kunnen jullie deelnemen aan
onze fotozoektocht-wedstrijd. Deelnameformulieren kunnen tijdens de kantooruren afgehaald
worden aan het onthaal en zullen te raadplegen
zijn op onze website. Je kan ze ook verkrijgen
door een mail te sturen naar socialedienst@
wm-impuls.be. Uit alle correcte antwoorden
worden er per deelgemeente 2 winnaars geloot.
Deze winnen elk een cadeaubon ‘Shop & Beleef’
ter waarde van €25,00. Er zal zowel een korte als
lange route zijn in Menen, Lauwe en Rekkem. Alle
routes zijn rolstoel en kinderwagen toegankelijk.
Ze kunnen ook met de fiets worden afgelegd.

Fotozoektocht
in de kijker:
-	Donderdag 15 juli 2021
Rekkem: van 13u30 tot 16u30
- Donderdag 26 augustus 2021
Lauwe: van 13u30 tot 16u30
- Woensdag 15 september 2021
Menen: van 13u30 tot 16u30
Op de drie bovenstaande dagen zullen collega’s van Woonmaatschappij
!Mpuls aanwezig zijn langs de route
voor een kleine versnapering of met
een drankje of misschien wel om een
opdrachtje uit te voeren. Andere dagen
kan de fotozoektocht natuurlijk ook
uitgevoerd worden.
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Inschrijvingsformulier

Workshop Snoephuisje

Inschrijv

..........
Naam kind:......................................
..........
Leeftijd:.............................................

..............................

.........
Adres:..................................................
......
..................................................................

Workshop Grafitti

Activiteit Gro ingsformulier
ene Vingers

Naam:...........................................................

Naam:.................

Leeftijd:.......................................................
Adres:...........................................................
........................................................................

"

..............................

............

..............................
............
Tel:.........................
..............................
..........
Ik neem deel op
 maandag 3 m
ei 2021 om 14.00
uur

"

"

Ik neem deel op
 donderdag 15 april 2021 van
13.30 tot 15.30 uur te MENEN
 vrijdag 16 april 2021 van
9.30 tot 11.30 uur te LAUWE
 vrijdag 16 april 2021 van
13.30 tot 15.30 uur te REKKEM

..............................

............

"

Tel:.................................................................

Adres:.................

......
Tel:...........................................................
Ik neem deel op
 woensdag 5 mei 2021 te REKKEM
van 14.00 tot 15.30 uur
E
 woensdag 19 mei 2021 te LAUW
uur
0
van 14.00 tot 15.3
N
 woensdag 26 mei 2021 te MENE
uur
0
van 14.00 tot 15.3

"

Inschrijvingsformulier

kleur
wedstrijd

Naam:.........................................................................................................
Adres:.........................................................................................................

......................................................................................................................

Kleur deze tekening,
post deze tegen 26 ap
ril 2021
in onze brievenbus en
maak kans
op gratis eetbonnen
tijdens
onze kermis.
Leuk wee tje: dit was
he t oude logo van O
ns Dor

p.
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