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SH-13Shoes ■ products - concept C

b. Concept C

DYNAMIC & 
ERGONOMIC

The design of Concept C will have you 
falling in love at fi rst sight. Look at it 
more carefully and you’ll see a shoe 
that’s not only exceptionally beautiful, 
but also practical. The comfort of your 
feet is guaranteed by the use of top qua-
lity materials combined with innovative 
technologies. Concept C contains no me-
tallic components at all, and is therefore 
not recognized by metal detectors.

PU/PU DUAL SHOCK 
ABSORB SOLE

UNI EN ISO 20345:2004

FRONT BLOCKS 
RAISED AND 
GROOVED TO IM-
PROVE ADHESION
 

SHOCK ABSORB 
AND STRESS 
RELEASE CELL 
“DUAL SHOCK 
ABSORB SOLE”
 

ROUGHED AREA TO 
ENHANCE LADDER 
PERFORMANCE
 

SHOCK ABSORB 
AND STRESS 
RELEASE AIRBAG 
CELL
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WO-05Workwear ■ our possibilities

High visibility 230 gr/m² - 60% Co / 40% Po - Cross Twill

High visibility 240 gr/m² - 80% Po / 20% Co - Twill

High visibility 245 gr/m² - 65% Po / 35% Co - Twill

High visibility 245 gr/m² - 75% Co / 24% Po / 1% Anti-static material - Twill

High visibility 270 gr/m² - 85% Po / 15% Co - Satin

High visibility 270 gr/m² - 50% Co / 50% Po - Broken Twill

High visibility 310 gr/m² - 85% Po / 15% Co - Satin

Liquid Chemical Repellent 210 gr/m² - 65% Po / 35% Co - Twill

Liquid Chemical Repellent 245 gr/m² - 65% Po / 35% Co - Twill

Multi-functional 150 gr/m² - 68% Proban Co / 30% Kermel / 2% Anti-static material - Plain

Multi-functional 180 gr/m² - 99% Pontella Po / 1% Anti-static material - Twill

Multi-functional 245 gr/m² - 99% Kermel / 1% Anti-static carbon - 2x1 Twill

Multi-functional 245 gr/m² - 75% Co / 24% Po / 1% Anti-static material - Twill

Multi-functional 300 gr/m² - 75% Co / 24% Po / 1% Anti-static material - Twill

Multi-functional 310 gr/m² - 75% Po / 24% Co / 1% Anti-static grid - Satin

Multi-functional 350 gr/m² - 75% Co / 24% Po / 1% Anti-static material - Twill

PP-05Personal Protection ■ hearing protection

b. Earmuffs

■ Peltor Optime II   
 Earmuff

3.19.700.10
- Developed for demanding 
noisy environments

- Muffl es even extremely low 
frequencies to a maximum 
degree

- The sealing rings have 
ventilation channels and are 
covered with soft, patterned, hygienic foam. 

- 4 types: with headband, SNR 31 dB(A)/with neckband, 
SNR 31 dB(A)/with folding headband, SNR 31 dB(A)/
with helmet attachment, SNR 30 dB(A)

■ Earmuff
 3M 1440

3.29.440.00
- Patented adjustable tension 
system provides more opti-
mal headband pressure for 
a wide range of head sizes

- Contoured, extra soft and 
wide sealing rings provide 
better slip resistance, 
a reliable seal and remain soft over time

- Great comfort for the user without compromising safety 
and superior hearing protection

- SNR 27 dB(A)
- Weight: 225 gr
 

■ Peltor Optime III   
 Earmuff

3.19.010.10
- A high-performance hearing 
protector, developed for 
use in extremely noisy 
environments

- Stands for effective 
protection and the highest 
comfort for the wearer

- 3 types: with headband, SNR 35 dB(A)/with neckband, 
SNR 35 dB(A)/with helmet attachment, SNR 34 dB(A)

■ Peltor Optime I   
 Earmuff

3.19.900.10
- Ideal for use in environments 
with moderate industrial 
noise

- Ideal for both short and long 
duration tasks

- Offers versatile protection 
and is very lightweight

- Easy to combine with other equipment
- 4 types: with headband, SNR 27 dB(A)/with neckband, 
SNR 26 dB(A)/with folding headband, SNR 28 dB(A)/
with helmet attachment, SNR 26 dB(A)

■ Earmuff 
 3M 1450

3.29.450.00
- Especially recommended for 
intermittent wear

- Unique spring design 
enables equal tension 
regardless of head sizes

- Can be worn in 3 distinct 
positions: working, resting, parking

- Unique injection moulded inserts for optimal attenuation
- Fits different types of safety helmets 
- SNR 26 dB(A)
- Weight: 225 gr 

■ Peltor PTL 
 Earmuff

3.20.311.00
- Electronic hearing protection
- Limits impulse noise while 
allowing you to hear speech 
from outside the muff clearly

- Folding headband design 
with combination liquid/gel 
ear cushions

- 2 types: with headband, 
SNR 31 dB(A)/with helmet 
attachment, SNR 29 dB(A)
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De Brachot-Hermant Living Selection 
presenteert u de allerbeste natuursteen-
soorten voor vloeren, trappen, vensterbanken 
en muurbekledingen in de woonkamer, hal of 
slaapkamer.
In de combinatie prijs, kwaliteit en technische 
eigenschappen scoren zij buitengewoon 
goed. De natuurlijke schoonheid van 
iedere natuursteen in combinatie met de 
geselecteerde  afwerking staat garant voor 
jarenlang  zorgeloos genieten binnenshuis.

U wenst de kleurtint en de structuur 
van uw vloer identiek te hebben aan uw 
muurbekleding, natuursteentafel of -trap? 
Geen probleem! Brachot-Hermant zaagt voor 
u de tegels op maat uit de door u gekozen 
platen.
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Crema Marfi l 
p 82 

Ghibli 
p 62 

Ivory Brown 
p 63 

Jura Gelb 
p 83 

Kashmir Gold 
p 64 

Kashmir White 
p 64 

Massangis Roche
Claire Nuancée 
p 92 

Molianos
p 93

Oriental Basalt 
p 97 

Rustenbuild  

Medium Dark 
p 71 

Pietra Serena 
p 87 

Azul Valverde 
p 79

Black Slate Mustang 
p 95

Blanc Carrara C 
p 80

Crema Bramos 
p 92

Arduin België 
p 99 

60 g r a n i e t

De aardkorst bestaat uit continentale  platen die 

voortdurend bewegen. Waar die  platen  tegen 

elkaar botsen ontstaan grote  ondergrondse 

 spanningen die kunnen leiden tot  aardbevingen. 

Ook gebergten zijn ontstaan uit stukken  aard-

korst die  tegen elkaar duwen. De  ondergrondse 

druk kan  gigantisch groot zijn, maar is overal 

in de  aardkorst  verschillend. De magmatische 

diepte gesteenten  veranderen  onder die druk 

van vorm en  structuur: dit  noemen we metamorfe 

 gesteenten. Graniet van  metamorfe oorsprong 

herken je aan zijn  schitterende gevlamde 

 structuren in  verschillende kleuren. 

Met een granieten vloer kies je voor een  luxueuze 

uitstraling, maar ook voor sfeer en comfort. Een 

granieten vloer vergt nauwelijks onderhoud, is 

bestand tegen intensief gebruik en blijft onder 

alle omstandigheden mooi. Een granieten vloer 

is zuurvrij, krasvast en niet poreus. 

Graniet is ook uitermate geschikt voor 

buitengebruik: het is vorstvrij en bestand tegen 

water.
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Diep in de aardkorst heersen heel hoge 

 temperaturen. Daardoor komt gesteente op 

die diepten vaak in vloeibare vorm voor. Dit 

zeer hete, vloeibare gesteente noemen we 

magma. Via zogenaamde ‘zwakke plekken’ in 

de aardkorst probeert het magma op te stijgen, 

 richting aardoppervlakte. Daar zoekt het zich 

een weg naar buiten via vulkanen en spleten in 

de grond. 

De continentale aardkorst is echter  behoorlijk 

dik. Het magma bereikt niet altijd de  oppervlakte. 

Het komt vast te zitten, koelt langzaam af (van 

een temperatuur van meer dan 1000° C) en gaat 

 stollen: dit noemen we magmatisch diepte-

gesteente.  Door de trage afkoeling kunnen 

zich relatief grote kristallen vormen. Je vindt ze 

in groottes van enkele millimeters tot één à twee 

centimeter. Dit geeft aan deze soort graniet zijn 

gespikkelde uiterlijk.

Coromandel

Bianco Sarde F

Coromandel

61

g r a n i e t

·  Italië  
·  circa 540 miljoen jaar (Cambrium)

banen 40 cm 1,5 cm

30,5x30,5 cm 1 cm

40x40 cm 1,5 cm

banen 40 cm * 1,5 cm

·  Indië  
·  ouder dan 590 miljoen jaar (Precambrium)

* op bestelling
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Zeedijk 290 - 330   |   B-8400 Oostende   |   078 156 100   |   contactcenter@vayamundo.be

Oostende

jOOTER

Happy Family
Holiday Z O M E R E N

AAN DE KUST

Laat de kinderen dolle pret 
beleven op het strand en in 
de zee. Boek nu een appar-
tement aan de kust, al onze 
topfaciliteiten zijn toch leuk 
meegenomen? 

30/06 tot 25/08/17 
maaltijden in half- of volpension

HAPPY FAMILY SUMMER HOLIDAY   |   30/06 - 25/08/17

halfpension volpension

+12 j. 
3e pers.  

+ 12j.
6 - 11 j. 3 - 5 j. +12 j. 

3e pers.  
+ 12j.

6 - 11 j. 3 - 5 j.

2 nachten € 157 € 109 € 89 € 48 € 182 € 134 € 108 € 59

3 nachten € 225 € 153 € 123 € 72 € 262,50 € 190,50 € 151,50 € 88,50

4 nachten € 296 € 204 € 164 € 98 € 346 € 254 € 202 € 120

5 nachten € 370 € 255 € 200 € 120 € 432,50 € 317,50 € 247,50 € 147,50

6 nachten € 450 € 306 € 240 € 144 € 525 € 381 € 297 € 177

7 nachten € 476 € 336 € 259 € 154 € 563,50 € 423,50 € 325,50 € 192,50

single supplement € 15 /nacht

Verhuur hoogseizoen 2017
(huurprijs per logement | minimum 2 nachten |  
verplichte maaltijd | vaste wisseldagen op maandag en vrijdag)

Huur
aantal 

nachten

Hoogseizoen 2017
30/06 - 25/08/17

Studio
app. 

Type 1
app. 

Type 2
app. 

Type 3

2 € 238 € 274 € 292 € 320

3 € 345 € 399 € 411 € 438

4 € 460 € 532 € 548 € 584

5 € 575 € 665 € 685 € 730

6 € 690 € 798 € 822 € 876

7 € 749 € 805 € 868 € 910

8 € 856 € 920 € 992 € 1040

9 € 963 € 1035 € 1116 € 1170

10 € 1070 € 1150 € 1240 € 1300

11 € 1177 € 1265 € 1364 € 1430

12 € 1284 € 1380 € 1488 € 1560

13 € 1391 € 1495 € 1612 € 1690

14 € 1498 € 1610 € 1736 € 1820

vanaf 
€ 157
per persoon

VOLG JE ONS AL 
OP FACEBOOK?

Niets leuker dan deel uit te maken 
van onze leuke online community. 
Like onze pagina en beleef de  
happiness mee van op de eerste 
rij. Je wordt er beslist een blijer 
mens van ;-)

facebook.com/vayamundo.be

Heerlijk zomeren in Oostende: genieten van zon, zee en strand tijdens de mooiste periode van 
het jaar. Relaxen, genieten met de kinderen en een lekkere cocktail in de leukste club van de 
Belgische kust. 

Een dagje minder mooi weer? Geen nood, dankzij onze indoorfaciliteiten en talrijke atttracties 
in de buurt verveel je je geen moment. ‘s Avonds de voetjes onder tafel bij het buffet of toch zelf 
koken, kies zelf maar uit al onze mogelijkheden.

Zomershows 2017
• Di 04/07/17: 20u00 Clown Rocky’s Oosterse Show

• Di 11/07/17: 20u00  Papa Chico’s Zomershow

• Di 18/07/17: 20u00 Clown Rocky’s Oosterse Show 

• Wo 19/07/17: 21u00 Madame Zaza Travestieshow

• Vr 21/07/17: 20u15 Animix Feestshow

• Di 25/07/17: 20u00 Papa Chico’s Zomershow

• Vr 28/07/17: 20u15 Animix Feestshow

• Za 29/07/17: 21u00 Madame Zaza Travestieshow

• Di 01/08/17: 20u00 Clown Rocky’s Oosterse Show

• Vr 04/08/17: 20u15 Animix Feestshow

• Di 08/08/17: 20u00 Papa Chico’s Zomershow

• Wo 09/08/17: 21u00 Madame Zaza Travestieshow

• Vr 11/08/17: 20u15 Animix Feestshow

• Di 15/08/17: 20u00 Clown Rocky’s Oosterse Show

• Vr 18/08/17: 20u15 Animix Feestshow

• Di 22/08/17: 20u00 Papa Chico’s Zomershow

Ol Fosse d’Outh 1   |   B-6660 Houffalize   |   078 156 100   |   contactcenter@vayamundo.be

Houffalize

contactcenter@vayamundo.be   |   vayamundo | 3130 | vayamundo   |   078 156 100
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25/08 tot 27/08/17 
maaltijden in halfpension

vanaf 
€ 150

per persoon

OL FOSSE D’OUTH 
WANDELCLASSICS

Uniek wandel- en belevingsevenement 
| deelname aan de wandelingen op 
zaterdag en/of zondag met keuze uit 
diverse afstanden in hartje Ardennen 
met herinnering/verrassing

Afstanden: 6-10-15-20 km | iedere dag 
verschillende omlopen | Starturen: 
08.00-15.00u

voor leden Wandelsport Vlaanderen

Meer info en voorwaarden: www.
wandelsportvlaanderen.be/nl/activi-
teiten/238/wandelvakanties

Inspiratie voor gepassioneerde wandelaars

Altijd iets te beleven
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W A L K O N 
A R D E N N E N

Geniet optimaal van de Arden-
nen in dit heerlijke wandel-
arrangement | Wandelgids via 
QR-code | Themawandelingen.

Een stevige wandeling is pas een uitdaging in de Ardennen. Sportieve kledij en stevig schoeisel, 
meer heb je niet nodig om een fikse tocht te maken in en rond Houffalize. Onder begeleiding 
van Wandelsport Vlaanderen brengt Vayamundo de mooiste wandelroutes in kaart.

Vayamundo’s WalkOn-arrangementen combineren een heerlijk verblijf in de Ardennen met 
zorgvuldig geselecteerde wandelingen voor de actieve wandelaars!

Digitale Gids Sity Tour
Wandel-, fiets- en autoroutes met 
lekkere stops en digitale uitleg over 
alle bezienswaardigheden. Download 
de app op jouw smartphone of tablet 
en  geniet van deze leerrijke tochten.

Wandelpaden
Via 23 uitgeschreven wandelingen 
ontdek je de prachtige natuur van 
de boven Ourthe. Over bospaden, 
de vlakke route van de Ravel als 
over het MTB-parcours komt iedere 
wandelaar aan zijn trekken. Voor de 
natuurliefhebbers kunnen de Rangers 
ingeschakeld worden. De bevers leven 
achter de club. In de buurt zijn dan ook 
verschillende beverdammen te vinden. 

Via een mooie boswandeling komt men 
bij de brouwerij van La Chouffe. De 
Ravel start direct achter de Vayamundo 
club. Zo kan je ook naar de Luxemburgse 
grens. Net daarvoor bevindt zich in 
Gouvy de brouwerij van Lupulus. 

De Ravel brengt je ook naar 
Bastogne met zijn prachtig vernieuwde 
War Museum aan het monument 
van Mardasson. Niet te missen is ook 
de stuwdam van Nisramont. Uniek 
industrieel erfgoed vinden wij aan het 
Canal du Bernistap. Populair is ook de 
wandeling naar La Roche-en Ardenne 
met zijn feodale burcht. Behalve natuur 
zijn er veel bezienswaardigheden en 
de innerlijke mens wordt ook niet 
vergeten.

het hele jaar door geldig 
maaltijden in halfpension

vanaf 
€ 138

per persoon

TO WALK AGAIN
To Walk Again, opgericht door 
triatleet Marc Herremans, is 
een project van formaat die we 
graag steunen! Willen we in 
de toekomst mensen met een 
fysieke beperking een sportaan-
bod kunnen aanbieden dat hun 
autonomie en de maatschappe-
lijke integratie bevordert, dan 
moeten we blijven investeren 
in de uitbreiding van de To Walk 
Again werking. Vayamundo 
helpt hierbij!

WIJ
Vayamundo voor 
een betere wereld

Tijdens de 
zomermaanden 

zijn er dagelijkse 
wandelingen met 

Wandelsport 
Vlaanderen 
begeleiding!

contactcenter@vayamundo.be   |   vayamundo | 8584 | vayamundo   |   078 156 100

Travel

Naast dit Inspiratieboek biedt Vayamundo je, in de loop van het 
jaar, ook nog andere brochures aan om ideeën op te doen om 
zo ontspannen of actief te genieten van een mooie vakantie.

Deze brochures vind je aan de balie in Vayamundo Oostende 
en Vayamundo Houffalize e en Vayamundo Houffalize. Je kan 
ze ook downloaden op flipsnack.com/vayamundo.

1 |        

vayamundo
   Hello Happiness!

vayamundo | 1

Oostende

Tarieven 2017

’Zeg niet zomaar appartement tegen 
een VAYAMUNDO APPARTEMENT!’

• Jelle beklimt op elk continent de hoogste berg• Tussen de toppen verplaatst hij zich op eigen kracht• 50.000 km fietsen, 20.000 km roeien en 40 km klimmen

en Jelle Veyt omarmen de wereld

7 SUMMITS OF 
H A P P I N E S S

V É L O V E

Always look at the ’BIKE’ 
side of life!  Inspiratie voor 
gepassioneerde fietsers. De 
mooiste fietsroutes voor 
u gebundeld in één leuke 
brochure.

7 SUMMITS OF 
H A P P I N ES S

Volg onze ambassadeur Jel-
le op zijn wonderlijke tocht 
rond de wereld. Beleef dit 
unieke verhaal samen met 
Vayamundo!

C O M PA N Y
B RO C H U R E

Onze maatschappelijke doelstel-
lingen uitgelegd in een stijlvolle, 
beknopte brochure. Samen met 
Vayamundo voor een betere  
wereld! Ontdek en beleef mee!

Voor elk wat wils

W A L K O N

Dé inspiratiebrochure voor 
de actieve wandelaar. Mooie 
wandelingen, begeleid door 
een team specialisten van 
Wandelsport Vlaanderen. Mét 
Vayamundo animatie, een 
topper!

T R A V E L

Ook in het buitenland wordt 
Vayamundo een vaste waarde. 
Mooie reizen in samenwerking 
met onze Travel partners worden 
zorgvuldig voor u geselecteerd!

A P P A R T E M E N T

Een appartement huren in Vayamundo 
Oostende? Daar hebben even speciale 
aandacht aan besteed. Door de toplocatie 
en onze uitgebreide infrastructuur mogen 
we gerust zeggen dat een Vayamundo-
appartement het beste is wat de kust kan 
bieden!

Inspiratieboek 2017

  | 8 9 |        

Tijd voor elkaar Samen sterk
Familie is de hoeksteen van de 
samenleving. Ofwel: het aller-
belangrijkste. Bij onze familie zijn 
we gelukkig. Daarom organiseert 
Vayamundo regelmatig speciale familie-
activiteiten aan voordelige tarieven, 
zoals het Super Family weekend of de 
Happy Family Summer Holiday. 

Niets geeft zoveel warmte als sociaal 
contact. Daar creëren we dan ook alle 
kansen voor. Wij organiseren al meer dan 
60 jaar groepsvakanties, waarbij we graag 
een programma op maat samenstellen 
voor jullie ploeg, vereniging, team of 
groep. Samen lachen, eten, sporten en 
dansen... Fun gegarandeerd!

Tijdens deze vakanties staat alles in het 
teken van ‘samen genieten’. Laat de 
dagelijkse sleur even thuis, en kom jullie 
amuseren: trek er samen uren opuit, 
daag elkaar uit tijdens spectaculaire 
activiteiten, of praat volop bij in ons 
gezellige en kindvriendelijke restaurant. 
Eindelijk tijd voor elkaar!

Kom je als single reiziger naar onze 
clubs? Dan leg je heel makkelijk nieuwe 
contacten tijdens allerhande activiteiten 
zoals ochtendgymnastiek, uitgestippelde 
wandelingen en workshops. Of je ontmoet 
gelijkgezinden op onze grote, jaarlijkse 
activiteiten, zoals de ‘Beer of Happiness 
wedstrijd’ voor hobbybrouwers. 

  | 18 19 |        

Eeuwig jong blijven kan niet, goed ouder worden 
kan wél. Daarom willen wij een positieve houding 
tegenover het ouder worden aanmoedigen. 
Dat merk je in ons aanbod: we organiseren veel 
actiegerichte midweeks voor senioren. Die noemen 
we Allegro midweeks – omdat Allegro betekent: 
opgewekt en vrolijk, maar minder snel dan Presto.

Tijdens deze midweeks staat happiness centraal: 
er zijn bewegingsactiviteiten, wandelingen, 
workshops over gezondheid, we bieden wellness 
aan, er wordt veel gelachen, gepraat en gedanst. 

Ook hier laten we ons goed omringen: we werken 
intensief samen met OKRA, NEOS, ENEO en VL@S, 
organisaties gespecialiseerd in het verenigen 
van senioren. Bovendien gaat onze inzet verder 
dan de duur van een verblijf: wij stimuleren onze 
gasten om ook in hun gemeente lid te worden van 
deze verenigingen. Zo kunnen ze het actief ouder 
worden een permanente plaats geven in hun leven. 
Zie voor meer informatie ook
www.okra.be | www.neosvzw.be | www.eneo.be | 
www.vlaamseactievesenioren.be

Het leven begint op… 

Catalogi, brochures
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diverse brochures
i.o. Delirium Est

diversen 
magazine, flyers, brieven, tickets, ...
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Silenzio

    Rapport Cauberg-Huygen 2000 0747-1

Silenzio            Octaafbandwaarden in dB   Dne,A in dB(A)  Dne,W (c;c tr)

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz BG Rail Lucht in dB(A)

200 Uno 34,3 36,3 45,5 50,0 60,4 43,1 48,8 45,1 48 (-1,-4)

200 Plus Uno 31,8 29,4 39,7 47,8 54,4 37,6 43,4 39,0 43 (-1,-5)

250 Uno 33,3 35,2 42,3 46,9 61,7 41,5 46,4 43,3 46 (-1,-4)

AKOESTISCHE WAARDEN SILENZIO

Technische Specif icat ies

 Silenzio Silenzio Silenzio

 200 Uno 200 Plus Uno 250 Uno

Hoogte [mm] Binnen/Buiten 285/285 285/285 335/335

Breedte [mm] Binnen/Buiten 270/270 320/320 320/320

Diepte [mm] Binnen/Buiten 107/107 107/107 107/107

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa [dm3/s] 9,9 13,2 13,3 

Ventilatiecapaciteit bij 2 Pa [dm3/s] 13,9 18,6 18,7 

Luchtgeluidsisolatie RqA [dB(A)] 13,1 8,8 12,8 

 

WAARDENTABEL SILENZIO

SILENZIO

Geluidvent_folder2007.indd   22 27-03-2007   12:05:57

5 JAAR | 54 | 5 JAAR

Pascal Putteman lacht bij de herinnering. Als oprichter en 
lead singer van de groep was hij het die vijf jaar geleden 
de vraag kreeg om een band samen te stellen. 
“Het was de bedoeling om eenmalig op te treden tijdens 
de kroegentocht in Dendermonde. We zouden er een 
paar covers brengen. Ik zong toen bij Myopia, een band 
waarmee we eigen nummers speelden. De drummer en 
gitarist daarvan zagen het wel zitten om mee te doen. 
Verder ging ik te rade bij de musicalgroep van het College. 
Daar was ik al enige tijd lid van. Enkelen zeiden nee, maar 
al bij al was de groep snel gevormd.”

Naam
Natuurlijk moest die groep ook op de affiche komen: het 
kind had dus een naam nodig. 
Pascal: “Maar dat verzin je niet in 1-2-3. En zo zaten we 
kort voor de deadline nog steeds zonder naam. Tot die 
ene repetitie met Myopia. Mijn oog viel op een zin uit een 
van onze nieuwe nummers. Een beetje bizar, geen enkele 
betekenis en veel te lang - maar ach, het was toch maar 
voor één keer. Zo is dat gebeurd. 
Sindsdien noemen wij dus: Please Don’t Kill the Clown 
(lacht).”

‘Dan kwam de vraag  
van Vayamundo om  

hun huisband te 
worden.’

Huisband
“De reacties na ons eerste optreden waren ontzettend 
positief. En ook zelf voelden we dat het goed zat. Dus 
toen het aanbod kwam om nog een keer samen op te 
treden, hebben we niet getwijfeld. 
Snel daarna kwam de vraag van Vayamundo: of we hun 
huisband wilden worden, en wilden spelen op al hun 
evenementen? Op zo’n dingen zeg je natuurlijk geen nee. 
Nu staan we bijvoorbeeld jaarlijks op de afterparty van 
het Gala of Happiness in het Kursaal van Oostende. We 
mochten daar al optreden met Günther Neefs en Jean 
Bosco Safari. Dat waren heel leuke ervaringen. 
Meer nog: Jean Bosco Safari beloofde na dat optreden 
om ook te komen meespelen op ons lustrumconcert!”

Verstaanbaar
“Zo zijn we al die jaren gestaag gegroeid. Onverwacht 
en onvoorzien, maar vooral heel fijn allemaal. Enkele 
muzikanten die destijds ‘nee’ zeiden, kwamen onlangs 
zelfs vragen of ze toch niet mogen meedoen (lacht). 
We hebben intussen al boekingen tot in 2018. Het is 
niet onze bedoeling om elk weekend op te treden, 
daarvoor hebben we het allemaal te druk met onze jobs 
en gezinnen. Maar het succes is natuurlijk wel heel tof. 
Het enige vervelende is wanneer mensen vragen naar 
onze website. Probeer dat maar eens verstaanbaar uit 
te spreken: pleasedontkilltheclownpuntbeeee… (lacht)” 

Leadzanger 
Pascal Putteman 
over de naam van zijn groep:

”Een beetje 
bizar, geen 
enkele 
betekenis, 
en veel 
te lang”

LUSTRUMCONCERT EN -DINER: 1 OKTOBER 2016 
FEESTZAAL ÓSCAR ROMEROCOLLEGE DENDERMONDE 

TICKETS EN INFO: ZIE PAGINA 15



Folders, naamkaarten

folder badkamermeubelen

naamkaartjes

R U G P R A K T I J K
C H I R O P R A X I E

JOOST GLORIEUX,DC
CHIROPRACTOR

Elisabethlaan 226
8400 Oostende
tel 059 510 556

na afspraak
www.chiropractorglorieux.be

Kerkstraat 7
8430 Middelkerke
tel. 059 31 53 13
info@dentoogoloog.be
www.dentoogoloog.be

open vanaf  16 uur
gesloten op dinsdag en woensdag
ondnr. 0679382951

ke

oog.be

oogoloog
Kaffeethuis

den

foldertje mode

Productfiches
zetelfabrikant



Advertenties, flyers

De Coolste kinderschoenen tot maat 41

• Westendestraat 3 • 8670 Koksijde • 
• Tel. 058 52 18 89 • skoebidoe@skynet.be •
September: elke dag open van 10-12 en van 14-18.30 uur.

Vanaf oktober gesloten op dinsdag.

✿ Sokjes:
Toupi

✚ Laarsjes:
Wellipets
Polo Sport

♥ Baby 
Zootjes

✸ Schoenen:
Stones and Bones
Mod’8
Chérie
Starry
Mirella
Naturino
Little David
Wolly
Iacovelli
Dolce & Gabbana
Polo Sport
Rondinella
Bana
Nero Giardinni
en andere…

Koningin Astridlaan 53/B- B-8450 Bredene
Tel. +32(0)59 32 24 75 - Fax +32(0)59 33 11 30  

e-mail: info@parkcosta.be - www.parkcosta.be

Een ontspannend plekje 
aan de kust

- kampeerruimte van 8ha 
- standplaatsen van 80 tot 160 m2 

- op 300m wandelafstand van het strand
- ruime voorzieningen voor residentiële stacaravans 

- vaste trekcaravans mogen het ganse jaar blijven staan ! 

 
Diverse uitgewerkte formules voor vaste trekcaravans - stacaravans - mobilhomes - chalets - trekkershutten - tenten. 

w
w
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CC&T Oostkamp 
 vanaf 31 mei 2012

MEER DOEN.
GEGARANDEERD.
M E T  D U R A  L I N E

De John Deere Dura Line gewasstroom slijtdelen komen nu in drie pakketten.
Er is een perfect pakket voor elke behoefte, afhankelijk van uw individuele 
vereisten tijdens de oogst. Al deze pakketten hebben een gegarandeerde* 
levensduur van 3000 motoruren of van 5 jaar gebruik, hetgeen wat als eerste 
bereikt wordt.
Met Dura Line kan u meer doen. Gegarandeerd.

Vraag nu uw oogstmachine-specialist Erik De Ridder (0474 750 125)  
voor meer details.

*Garantie slijtdelen 
onder voorwaarden

3 000
MOTORUREN

Peperstraat 4A
B-3071 Erps-Kwerps
Tel. : 027 594 093

Rue de Villers 34
B-4520 Vinalmont
Tel. : 085 616 200

Hille-Zuid 2
B-8750 Zwevezele
Tel. : 051 747 843info@cofabel.be - www.JohnDeere.be



Banners, social media, ...

*Action valable du 24.06 au 
28.07.19 dans votre magasin 

au service kiosque en 
impressions immédiates ou 

en service sous quelques 
jours. Egalement valable sur 

notre site www.cactus.lu sous 
la rubrique ”Service Photo”.

sur toutes 
vos photos

10x15cm

20% de remise Foto op 
canvas
3 formaten, 1 prijs!

30x30, 30x45 of 40x40 cm€27,95

Internet banners, FBcover, newsletters, ... 
i.o. Photo Litto (online webshops)

Een leuke herinnering 
aan uw Valentijn!
Vergroot uw mooiste foto’s op canvas.

2de canvas aan
50% *

*Actie geldig van 15.02 t.e.m. 03.03.19 via www.fnac.be en in de winkel via de Kodak kiosken met laboconnectie. 
 Actie beperkt tot max. 5 canvas aan 1/2 prijs per bestelling. Exclusief verwerkingskosten.

uitwerken acties
telecomsector



Diversen

inkleuren tekeningen
brochure bouwfirma

visulisatie stappenplan
rusthuizenbereikbaar (#corona)

fotomontage voor folder

ontwerp iconen

news

0110
1010
0101

www

news

publish channel

market channel

mail channel

data chaneel

scoop channel

photo channel

info channelinfo

www

newsnews

info

news

0110
1010
0101



Foto's




