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De vzw organiseert vanuit het
Dominiek Savio instituut nu

vrijdagavond 16 en zaterdag 17
september een tweedaagse moun-
tainbiketocht. De inschrijvingen
vinden plaats in een zaal van Sa-
vio, gelegen langs de Koolskamp-
straat. Vanuit alle invalswegen
wordt de bestemming uitgepijld.

Onverhard parcours
Op vrijdag 16 september kan je in-
schrijven van 16 uur tot 21 uur.
Die avond staan er 32 km op het
programma. Voor wie na 18 uur
start, raden ze aan om een hoofd-
lamp te dragen. ’s Anderendaags,
op zaterdag 17 september, kan je
inschrijven van 8 uur tot 14 uur.
Op zaterdag kan je kiezen tussen
de afstanden 32 of 50 km. De
tocht verloopt voornamelijk op
onverhard parcours. Onderweg
wordt bevoorrading voorzien, met
gratis versnapering en koffie bij
aankomst.
Nabij de start- en aankomstzone
kan iedereen doorlopend een natje
en een droogje aanschaffen. Dus
ook de sympathisanten, die niet
fietsen, zijn hartelijk welkom om
zo hun steentje bij te dragen tot

het hopelijk financiële succes van
de organisatie.
Er zijn ruime parkeer- en douche-

mogelijkheden voorzien en er is
ook een afspuitplaats voor fietsen
aanwezig.

Toeristen in de bres
Drie wielertoeristenclubs helpen
mee aan de organisatie. Vanuit
Gits zijn dit de Sadefvrienden. Die
hebben al heel wat ervaring met
dergelijke initiatieven, want op
vrijdag 30 december organiseren
ze vanuit Sadef voor de tiende
keer hun eigen mountainbiketocht.
Nog meer ervaring kunnen de
Mosselmarktspurters uit Hooglede
inroepen. Op zondag 23 oktober
organiseren ze vanuit de Atlanta-
hal in Hooglede hun zestiende
mountainbiketocht. Vanuit Korte-
mark krijgt de organisatie steun
van de Krekedaltrappers. Op za-
terdag 26 november starten zij
vanuit zaal Handzaeme in Hand-
zame.
De organisatie wordt ook gesteund
door de Lance Armstrong founda-
tion Livestrong. De opbrengst van
het evenement komt ten goede aan
de vzw OK Ontmoeting – Ont-
spanning Kanker. 

(Joost Decorte)

q Meer info : Eugeen Carrette,
0473 12 13 45 , vzw.ok@telenet.
be, www.ontspanning-kanker.be

Drie wielertoeristenclubs slaan handen in elkaar

Mountainbike voor goede doel
Q GITS – Zowel de Sadefvrienden, de Mosselmarktspurters als de Krekedaltrappers ondersteu-
nen de organisatie van een tweedaagse mountainbiketocht, waarvan de opbrengst ten goede
komt aan de vzw OK Ontmoeting – Ontspanning Kanker.

De drie meewerkende wielertoeristenclubs werden tijdens de voor-
stelling van het evenement vertegenwoordigd door rechtstaand van
links naar rechts Freddy Gunst (Sadef), Noël Monteyne (Mosselmarkt-
spurters), Wilfried Wydooghe (Krekedaltrappers), Hans Goegebeur (Sa-
def). Zittend krijgen we van links naar rechts Joost, Eugeen en Georges
Carrette. Allen heten u van harte welkom op de komende MTB-twee-
daagse, waar u ook gewoon een glas kan drinken om zo de organisa-
tie te steunen. (JD – foto JD)

Gedelegeerd bestuurder Pierre
Breyne valt meteen met de

deur in huis : „Het nieuwe fa-
brieksgebouw beslaat een opper-
vlakte van 17.000 m² en dit bete-
kent voor Mariasteen meteen de
grootste en duurste investering
ooit.”
„Vanuit de beschutte werkplaats
willen we ijveren voor duurzame
tewerkstelling”, vervolgt Pierre
Breyne. „We willen het maximum
uit een persoon met handicap ha-
len, we zoeken voor iedereen een
passende werkopdracht, waarbij
hij zich goed in zijn vel voelt en,
naar zijn mogelijkheden toe, opti-
maal rendement haalt. Maar we
willen ook economisch sterk
staan, we moeten naar het bord
kijken. Vroeger telden we een te
grote spreiding met vestigingen in
Gits, Roeselare, Rumbeke. Dat
was niet efficiënt, dit wilden we
centraliseren. Als eerste stap
openden we in 1999 het centraal
administratief gebouw. Om de
verschillende metaalafdelingen sa-
men te brengen, bleek geen enkel
bestaand gebouw groot genoeg.
Daarom hebben we hier, in de
Bollestraat 21A, een nieuw ge-
bouw opgetrokken, waar we al on-
ze activiteiten kunnen ontplooi-
en.”

Achter de schermen
Kaat Vandenbulcke, directeur da-
gelijks beleid, concretiseert :
„Mariasteen telt in totaal 846
werknemers, waarvan 646 uit de
doelgroepen en 200 in de omkade-
ring. Die zijn in diverse sectoren
actief : metaalbewerking, montage
en assemblage, houtbewerking,
orthopedie, feestzaal De Oude

Melkerij, hoeve Ter Kerst, het
strijkatelier, de groendienst… In
de nieuwe afdeling metaal en
montage werken momenteel 260
personen, dat kan in de toekomst
nog opgetrokken worden tot maxi-
maal 400.”
Koen Staelens, directeur strategie,
komt erbij zitten : „In de metaalaf-
deling bewerken we profielen tot

7 meter lang, we doen aan CNC-
verspaning, lassen… We maken
gebruik van een volautomatisch
magazijn. De montage gebeurt zo-
wel zittend als rechtstaand. We
richten ons tot de bouwsector, ma-
chinebouw, textiel, meubels, fiet-
sen…”
Pierre Breyne : „Begin januari na-
men we dit gebouw voor het eerst
in gebruik. Dit weekend volgt de
officiële opening.” Vrijdag 16
september wordt gereserveerd
voor klanten en stakeholders op
uitnodiging. Gouverneur Paul
Breyne knipt het lint door.
Nu zaterdag 17 september is
iedereen welkom van 10 tot 18
uur. De toegang is gratis. Er is
doorlopend vrij bezoek. Je kan
overal een kijkje achter de scher-
men nemen en je krijgt telkens de
kans om vragen te stellen. Huisor-
kest Fanfarela zorgt voor de muzi-
kale omlijsting. Die dag werd ook
uitgeroepen als jobdag. Wie inte-
resse heeft in een technische job
met een sociale dimensie, kan er
ter kennismaking een rondleiding
krijgen.

(Joost Decorte)

q Meer info : www.mariasteen.
be, info@mariasteen.be

Opendeurdag in grootste investering ooit bij Mariasteen

Metaal en montage heten u welkom
Q GITS – Nu zaterdag 17 september is iedereen van 10 tot 18 uur van harte welkom in het
nieuwe fabrieksgebouw voor metaal en montage in Mariasteen.

Het nieuwe fabrieksgebouw ‘Metaal & Montage’ werd voorgesteld
door gedelegeerd bestuurder Pierre Breyne, directeur dagelijks beleid
Kaat Vandenbulcke, directeur strategie Koen Staelens. Nu zaterdag 17
september kan iedereen dit gebouw bezoeken tijdens de opendeur-
dag. (Foto JD)

Huwelijken 
..................................................................

Q Claudine en Patrick

HOOGLEDE-GITS – De 41-jarige
huisvrouw Claudine Soete en de
50-jarige vrachtwagenchauffeur
Patrick Clarebout stapten op
vrijdag 9 september in het ge-
meentehuis van Gits in het huwe-
lijksbootje. Claudine en Patrick
vestigden zich in de Katelijne-
straat in Hooglede. (JD – foto JD)

Q Guénaël en Klaus

GITS – Op woensdag 14 septem-
ber om 11 uur verschenen Gu-
énaël Vanparys (21) en Klaus
Jonckheere (27) op het gemeen-
tehuis van Gits om elkaar eeuwi-
ge trouw te beloven. Guénaël is
een rasechte Gitse, Klaus is af-
komstig van Sint-Martens-Latem.
Beiden zijn vastgoedmakelaar bij
kantoor Blomme in Torhout. Zij
wonen in de Middenstraat in Gits.
(GD – foto GD)
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Q Schijt je rijk
Op kermismaandag liet herenvol-
leybalclub Citivo de koe los op ’t
Cringhene. Ze deponeerde haar
boodschap op vak D4. De eige-
naar hiervan ontvangt 375 euro
cash. De vier aanpalende vakken,
C4, E4, D3, D5, zijn elk goed voor
50 euro cash.

Q VKP Sadef
De voetbalploeg van de Sadef
speelt nu zaterdag 17 september
om 15 uur thuis tegen FC Remi
Claeys.

Q Barbecue voor boccia
Het Gidas bocciateam organi-
seert nu zaterdag 17 september
vanaf 18.30 uur een barbecue in
restaurant ‘Zet je bie’, Dominiek
Savio instituut, Koolskampstraat
24, Gits. Volwassenen betalen 15
euro, kinderen tot 12 jaar 8 euro.
Kaarten vallen te bekomen in het
instituut. Tevens grote tombola
met veel leuke prijzen.

Q Gaaibollen
De dertiende clubbolling vindt
plaats in de bolletra van de sport-
hal nu vrijdag 16 september van
19 uur tot 21 uur, zaterdag 17
september van 18 uur tot 21 uur,
zondag 18 september van 9 uur
tot 11.45 uur. 

Q Contact Soiree 
Op zaterdag 24 september kun-
nen alleenstaanden naar een ont-
moetingsavond in De Oude Mel-
kerij, Stationsstraat 143b, trek-
ken. Er is aangepaste muziek met
discobar. De toegangsprijs be-
draagt 6,50 euro voor niet-leden
en stadskledij is gewenst. Aan-
vang om 21 uur. Meer info : 0475
59 36 39 , www.contactsoiree.be 

Q Damesturnclub
Elke dinsdagavond kunnen da-
mes om 20.30 uur sport beoefe-
nen onder leiding van een leraar
in de sporthal Ogierlande. Ieder-
een kan eens vrijblijvend komen
kennismaken. Daarna kan eventu-
eel ingeschreven worden. Het in-
schrijvingsgeld bedraagt 70 euro
voor een volledig seizoen. Meer
info : Marina Casteleyn, Brugge-
steenweg 53, Gits, 051 72 59 36 

Q Tweedehandsbeurs
Op zaterdag 24 september orga-
niseert de Gezinsbond een twee-
dehandsbeurs van speelgoed, ba-
bygerief en kinderkledij. Die
beurs vindt plaats van 13.30 uur
tot 16 uur in de vrije basisschool,
Gitsbergstraat 15. De toegang is
gratis en iedereen is van harte
welkom. (JD)

Varia
..................................................................

Woordvoerder Lennert Vien-
ne : „Met dit jaarthema wil-

len we duidelijk maken dat heel
wat jongeren en kinderen in ar-
moede leven en voor onze jeugd-
beweging is dit onaanvaardbaar.
We dromen van een samenleving
zonder armoede en uitsluitingen
en zullen dit iedere week luidkeels
verkondingen tijdens onze eigen
typische jeugdbewegingsmanier :
‘Wij maken er een spel van’. Niet
van de armoede zelf natuurlijk,
maar via speelse activiteiten bren-
gen wij onze jongeren en onszelf
dichter bij deze armoedeproble-
matiek.”

Jongens en meisjes
De scouts nemen dit werkjaar af-
scheid van twee leiders : Griet
Huysentruyt en Julie Misplon.
De scouts richten zich tot 5 tak-

groepen : kapoenen van 6 tot 8
jaar, wouters van 8 tot 11 jaar,
jonggivers van 11 tot 14 jaar, gi-
vers van 14 tot 16 jaar en de 17-
jarige jins. De kapoenen, wouters
en jonggivers zijn altijd welkom
op zondagvoormiddag, givers en
jins maken er een spel van op vrij-
dagavond.

Lennert : „Ben je nu een jongen of
een meisje, bij ons is iedereen
welkom. Kom zeker af want de
leidingsverdeling blijft ook dit jaar
een groot geheim, want ook wij
maken er een spel van voor jullie.
Wij verwachten jullie allemaal op
zondag 18 september van 9.30 uur
tot 12 uur aan ons scoutslokaal ‘t

Cringhene langs de Leenbosstraat.
Inschrijven kan in de voormiddag
vanaf 11.30 uur bij de leiding.
Vergeet alvast onze scoutsbar niet,
waar je een glaasje kan drinken en
onze scoutsshop waar je tal van
nieuwe scoutsoutfits kan passen
en kopen.” 

(Joost Decorte)

Startdag scouts op zondag 18 september op ‘t Cringhene

„Wij maken er een spel van !”
Q GITS – Met een
spetterende startdag,
nu zondag 18 septem-
ber, blaast de leiding-
ploeg het nieuwe
scoutsjaar in. Het jaar-
thema luidt : „Armoe-
de is een onrecht,
maak er een spel
van.”

Bovenaan herkennen we van links naar rechts de leiders Griet Callewaert, Michiel Deruyter, Jonathan De-
jonckheere, Sander Castelyn, Jozefien Ramboer, Laura Moerman, Stijn Lambrecht, Arne Verstichele, Mi-
chael Vienne en Lowie Bossier. De ‘hangjongeren’ zijn Laurens Callewaert en Joppe Vandewalle. Ontbreken
op het appel : Lennert Vienne en Kai Hostens. (Foto JD)

Tijdens de week van het tref-
punt gooit Okra Gits driemaal

zijn deuren open. Een eerste keer
gebeurt het op dinsdag 27 septem-
ber.

Steeds verzekerd
Woordvoerder Wilfried Saelens :
„Die namiddag kunnen alle senio-
ren van ons dorp deelnemen aan
onze fietstocht. We spreken af om
13.30 uur aan de kerk in Gits.
Tweemaal per maand gaat een rui-
me groep van onze leden op fiets-
tocht. Zij rijden aan een aangepas-
te snelheid een 30-tal kilometer,
en dit onder leiding van ervaren
wegkapiteins die voor de veilig-
heid instaan. Misschien denk je
dat dit een grote afstand is, maar
er is onderweg altijd een rustpauze
voorzien om weer energie op te
doen. We doen ons dan tegoed aan
een koffie en enkele pannenkoe-
ken en meestal ook nog een fris
drankje om dan het tweede deel
(het kortste) weer aan te vatten.”
Wil je eens proeven van de fiets-
tochten en je bent nog geen lid
van Okra, dan kan je een telefoon-
tje geven naar de fietsverantwoor-
delijke Johnny Meersseman op
0479 69 74 04, want hij moet aan
de stopplaats het aantal deelne-
mers melden. Het is ook belang-

rijk dat je naam op de deelnemers-
lijst staat omdat zij dan zorgen dat
je ook verzekerd bent.

270 leden
De deuren vliegen een tweede
keer open op woensdag 28 sep-
tember. Wilfried : „Bij Okra doen
wij ook aan wandelen. Onze wan-
delverantwoordelijk Roger Le-
jaeghere stippelt een speciale wan-
deling uit in ons eigen dorp. Op
die manier kan je plaatsjes ontdek-
ken die je misschien nog niet kent.
Aan deze wandeling, die loopt
over een zestal kilometer, kunnen
naast de leden van Okra ook alle
senioren van Gits deelnemen. Ook

hier gaan we een deelnemerslijst
invullen omdat alle deelnemers,
lid of geen lid, dan ook verzekerd
zijn. Afspraak op woensdag 28
september om 13.30 uur aan de
Hembyze in de Stationstraat. Bij
de terugkeer zal de koffie klaar-
staan.”
Wilfried maakt het drieluik rond :
„Op maandag 3 oktober zal je ons
terugvinden aan de vrije basis-
school in de Gitsbergstraat. An
Decorte zal daar haar tent opslaan,
samen met enkele andere be-
stuursleden. Daar kan je dan ken-
nismaken met alle deelwerkingen
van Okra Gits. We fietsen en wan-
delen, maar we maken ook jaar-

lijks een daguitstap, we komen
ook enkele keren per jaar feeste-
lijk samen en we hebben vormen-
de en ontspannende vergaderin-
gen.”
„Via ons trefpunt kan je ook deel-
nemen aan groepsreizen met eigen
begeleiding, aan de seniorenaca-
demie, aan de creawerking, enz.
Okra is een grote familie met
220.000 leden in Vlaanderen,
51.000 in West-Vlaanderen waar-
van 270 in Gits, die naast het ver-
zorgen van allerhande activiteiten
ook aandacht heeft voor de gehele
leefwereld van de senioren.”

(Joost Decorte)

Fietsen, wandelen en kennismaken met de werking

Okra gooit driemaal deuren open
Q GITS – Okra groeit en bloeit. Op dinsdag 27 september wordt er gefietst, op woensdag 28
september gewandeld en op maandag 3 oktober volgt een infodag.

Een groep Okra-fietsers staat klaar om naar Dadizele te vertrekken. (Foto JD)
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Voor een 
perfecte service

bij een overlijden
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