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De DrugLijn moet op zoek naar extra vrijwilligers wegens het succes van
hun chatservice. De chatservice van De DrugLijn is elke maandag-,
woensdag- en vrijdagavond telkens drie uur lang bereikbaar. In 2013
maakten 472 mensen - vooral jongeren - gebruik van die dienst. Door een
tekort aan vrijwilligers is De DrugLijn er echter niet in geslaagd om een
antwoord te bieden aan iedereen die met vragen over drank, drugs of pil-
len wilde inloggen. 
Een chatgesprek vergt bovendien meer tijd: het duurt gemiddeld een der-
de langer dan een telefoongesprek. De bedoeling is om dit jaar tien men-
sen met de opleiding tot vrijwilliger te laten starten. 

(maf)
Info : www.druglijn.be of 078 15 10 20.

DrugLijn zoekt vrijwilligers

Thuis in
de regio

Voor de eerste activiteit, de Poel-
bergwandeling, hoopte men op
een 60-tal deelnemers. Het wer-
den er uiteindelijk een kleine
500. “We zijn inderdaad zeer te-
vreden”, stalt voorzitter Rik Dur-
nez. “Vorig jaar organiseerden we
een fiets- en mountainbiketocht,
een wandeling en een vertel-
avond en telkens was de opkomst
veel hoger dan we ooit durfden in
te schatten.” Dit jaar is het jaar-
thema van Pasar ’t Stad In. Naast
het zelf bezoeken van een aantal
steden wil de Tieltse afdeling ook

graag mensen naar de Europastad
lokken. “We werken dan ook
nauw samen met de stedelijke
toeristische dienst”, klinkt het
langs de kant van Pasar als van het
stadsbestuur. Het nieuwe werk-
jaar is zopas gestart met een vertel-
avond en later op het jaar volgen
onder meer een dauwwandeling
in de Baliekouter, een MTB-toer-
tocht en een stadswandeling rond
het thema Eerste Wereldoorlog.

(MDBE/foto MDBE)

W Info: www.pasar.be

Pasar vat derde jaar aan

Het stadsbestuur en leden van Pasar.

TIELT - Dit jaar gaat Pasar Tielt zijn derde levensjaar in. De
opvolger van Vakantiegenoegens heeft één groot doel: Tielt in
de toeristische kijker plaatsen. 

STEL JE VOOR
Wil je jouw vereniging in de

picture zetten? Mail dan naar 

valentijn.dumoulein@telenet.be

Achter het pseudoniem Geinz
schuilt Izegemnaar Frits Deblieck
(39). Al van kindsbeen af tekende
hij cartoons, met dank aan zijn grote
voorliefde voor strips. Door de jaren
heen tekende hij heel wat af, maar
sinds 2006 kon hij van zijn grote
hobby ook zijn passie maken. “Door
het succes val tal van cartoonisten
op het internet besloot ik ook die
weg te bewandelen”, licht Frits toe.
“In het begin kwam daar veel expe-
rimenteren bij kijken, maar gaande-

weg groeide de belangstelling.
Sindsdien heb ik reeds diverse pu-
blicaties in eigen beheer uitge-
bracht, van de bundeling Humor-
mels 1,2 en 3 tot De Rode Ruiter 1
en 2 en Inspecteur Blomme 1 en 2.
Die publicaties verkochten redelijk
goed en daarom vond ik het tijd om
ook eens in eigen stad te exposeren.

DAGELIJKSE MUNITIE
“Het resultaat is een ludiek jaarover-
zicht in de bib.” Daar prijken 58 car-

toons die de actualiteit op humoris-
tische wijze benaderen. “Dat blijft
immers nog steeds mijn belangrijk-
ste inspiratiebron”, verklapt Frits.
“Ik krijg via die weg dagelijks muni-
tie aangereikt en na mijn werkuren
stort ik me volop op het creëren van
nieuwe cartoons. In de bib zie je on-
der andere cartoons over Elio Di Ru-
po en Bart De Wever, maar ook over
onderwerpen dichter bij huis, zoals
de Roeselaarse Eskimopater Erik
Dejaegher en de postbode die zijn
behoefte in een Izegemse tuin deed.
Je kan het zo gek niet verzinnen of ik
kan er mee aan de slag. Mijn favorie-
te cartoon is er echter een over de
heisa dat er paardenvlees in lasagna
zat.”

BUNDELING
Naast het maken van eigen car-
toons levert Geinz ook geregeld sce-
nario’s voor cartoonisten als Lecctr
en Kim Duchateau. “Ik heb immers
ideeën genoeg, maar niet altijd de
tijd om ze uit te werken”, klinkt het.
“Diverse suggesties zijn al opgepikt
en dat waardeer ik. Momenteel ben
ik een boek aan het samenstellen
dat dit najaar uitkomt en dat mijn
beste cartoons moet bundelen. Het
wordt voor het eerst door een offi-
ciële uitgever uitgebracht, dus daar
kijk ik naar uit.” 

(VADU/foto DEDE) 

Info: www.geinz.be

“Ludiek jaaroverzicht in bib”
IZEGEM - Wie eens op een alternatieve manier op 2013 wil terugblikken, kan dat nog tot en met 15 febru-
ari in de stedelijke bibliotheek doen. Cartoonist Geinz blikt er aan de hand van 58 spotprenten terug op
de (inter)nationale en regionale actualiteit. Van Bart De Wever tot de Eskimopater, het passeert alle-
maal de revue. Ondertussen werkt hij ook intensief aan een nieuwe publicatie.

Frits ‘Geinz’ Deblieck in de bib bij zijn cartoons.

http://www.contactsoiree.be 
Gsm 0492981308

Zaterdag 1 FEBRUARI - 21u.
Salons „TER LEEPE”

Torhoutsesteenweg 168 ZEDELGEM
Zaterdag 8 FEBRUARI - 21u.

Feestzaal „DE OUDE MELKERIJ”
Stationsstraat 143b HOOGLEDE-GITS

MEET LIKE LOVE
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contacten en relaties

HUWELIJKEN
■ RUSSISCH - Belgisch relatiebureau

BRPartner. Op zoek naar een knappe,
intelligente Russische vrouw wonende in
Rusland of in Belgie ? Wij begeleiden u
van A tot Z. www.BRPartner.be tel. :
0032 (0) 494 17 69 59

163191

HUWELIJKS-
BUREAUS

■ ALLEEN ? Eenzaamheid beu ? Ac-
tieve, stijlvolle m/v vinden hier nieuwe
liefde. (25-75 EN holebi afd.) B-loved :
0474 26 37 51 www.b-loved.be

163370

■ ALLEEN en op zoek naar een vaste
r e l a t i e ? 0 4 7 9 - 0 7 8 0 4 3 o f w w w .
selectpartners.be

162286

■ WWW.LOVEPARTNERS.BE se-
dert 1994 het bureau voor bedienden,
zelfstandigen en alle ernstige mensen
met opleiding en niveau, wekelijkse
contacten ! T0475 73 36 93

161710

■ WWW.SELECTPARTNERS.BE
Relatiebureau voor zelfstandigen, vrije
beroepen, bedienden, kaderleden. Ook
in uw streek ! Bel nu 0479-078043

153010

VRIENDSCHAPPEN

Iedere zondag vanaf 19u.
Dansfeest (gratis inkom)

FEESTZAAL ROLARIUS
Ardooisesteenweg 250

Roeselare
tel. 051200522 D
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■ ALLEEN ? Onze vzw brengt al 19
jaar alleenstaanden op een spontane én
eerlijke wijze met elkaar in contact. Vrijbl.
info/gratis brochure tel/fax 057-40 18 13

163350

■ CONTACT lieve gayjongen zoekt
contact met heer. Veel bespreekbaar.
Tel 0470 10 94 47

163343

■ MAN sympath veertiger, groot, ver-
zorgd, gd niveau, wkm eerl spontane
vrouw 30-46j vr vaste rel.0479/248692

163023

■ PRIVE Brugge Verschillende meis-
jes aanwez. Dringend meisjes gevr.
Open 7/7-8/24 u. 0490405841 gn privé
nr of sms

163338

TELEDATING

€2,-/verz.sm
s

Mannen Gezocht
Help hete vrouwen 

uit jouw regio!
Sms HELP naar 7878

CONTACTPARADIJS
Afspreken met vrouwen uit de regio!
0907-45361 (€1,50/min)

MET HETE DAMES

DIRECT
LIVE

0907-56.330
DOORSCHAKELEN

(€1,75/m
in)

(€1,50/m
in)

LEKKERE GRIETJES (18+)
Bel 0907-46201
LEKKERE GRIETJES (18+)
Bel 0907-46201
LEKKERE GRIETJES (18+)
Bel 0907-46201

18+LIVE
0907-45022

Contact met 
hete meiden

(€1,50/m
in)

■ 19-JARIGE MEID , volslank, zoekt
oudere man voor eerste liefdeservaring.
Uiterlijk onbelangrijk. Sms NINA naar
7909 (a 2/verz sms)

158070

■ ALLEENSTAAND EN ZIN in een
vluggertje of lat-relatie. Kom in contact
met z ielverwanten. Sms ZIN naar
7060(a 2/verz sms)

146569

■ ALLEENSTAANDE Vlaamse vrou-
wen zkn mannen vr intiem plezier (enkel
ruimdenkende pers. 18+) Bel 0907-
45362 (a 1,50/min)

146594

■ EEN SERIEUZE OPROEP Mijn man
is vaak naar het buitenland voor zaken-
reizen. Wil jij dan tot bij mij komen en mij
verwennen ? Sms EVY naar 7474 (a 2/
verz sms)

158066

■ GEEN ELLENLANGE INTRO'S
maar direct een bloedhete dame aan de
lijn. Bel 0907-56406 (a 1,75/min)

158072

■ GESCHEIDEN MOEDER van 2 kin-
deren zoekt nieuwe liefde (info : www.
7773.be) sms KELLY naar 7773 (a 2
verz/sms)

162355

■ HEB JIJ ZIN in een warme babbel
met een ruimdenkende vrouw ? Bel
0907-45866 en geniet samen. (a 1,50/
min)

154076

■ IK BEN EEN LEUKE JONGEDAME
die valt op rijpere mannen. Wil je mij ech-
te liefde geven. Sms SIEN naar 7878
(a 2/verz sms)

158069

■ IK ZOEK EEN MAN die energiek is,
initiatief neemt en die aan mijn behoeften
voor erothiek kan voldoen. Ben jij dat ?
Sms ELS naar 7909 (a 2/verz sms)

158067

■ JONGE MEIDEN op zoek naar een
oudere leermeester met ervaring. Wie
helpt deze jonge dames ? Bel snel 0907-
45426 (a 1,50/min)

158075

■ JONGEDAMES op zoek naar een
rijpere man die hen de kneepjes van het
vak kan leren. Kan jij helpen ? Bel 0907-
56330 (a 1,50/min)

146595

■ LIVE GESPREKKEN met dames
thuis. Hou jij van terderheid en passie ?
Zeker bellen dan ! Bel nu 0907-45021
(a 1,50/min) . Vrouwen bel len 03-
6701717 (zon. tarief)

158073

■ NOOIT MEER EENZAAM ! Kies
hier uit honderden contactadvertenties
en kom in contact met de vrouw van je
dromen. Bel 0907-56338 (a 1,75/min)

158071

■ PETRA , Poolse alleenstaande ma-
ma zoekt klusjesman die ze na de klusjes
kan verwennen. Sms PETRA naar 7474
(a 2/verz sms)

158068

■ PITTIGE DAMES voor nog pittigere
gesprekken. Wie durft het aan ? Bel nu !
0907-46210 (a 1,50/min)

146601

■ RIJKE ZAKENVROUW heeft geen
tijd voor vaste relatie, maar helpt graag
alleenstaande mannen. Sms KREDIET
naar 7878(a 2/verz sms)

146585

■ SINGLE DAME (32jaar, bruime
ogen, bruine haren) zoekt een tedere
man die weet hoe hij een vrouw moet ver-
wennen. Leeftijd is niet belangrijk. Sms
GWEN naar 7060(a 2/verz sms)

146583

■ THAISE LADYBOY is op zoek naar
leuke man voor een date. (info : www.
7404.be) sms ALINA naar 7404 (a 2
verz/sms)

162354

■ VLAAMSE HUISVROUWEN zoe-
ken stiekem contact terwijl hun man wer-
ken is... Bel 0907-45387 (a 1,50/min)

138879

■ VLAAMSE HUISVROUWEN zoe-
ken stiekem contact terwijl hun man wer-
ken is... Bel 0907-45387 (a 1,50/min)

146596

■ VURIGE OMA , heeft nog steeds zin
en zoekt potente man. Leeftijd niet be-
langrijk. Sms "Oma" naar 7990 (a 2/verz.
sms)

161641

VARIA
■ ALLEEN en op zoek naar een vaste

r e l a t i e ? 0 4 7 9 - 0 7 8 0 4 3 o f w w w .
selectpartners.be

162289

■ ALLEENSTAANDE oudere Heer
wenst alleenstaande vrouw voor vaste
rel . vanaf 76j-omgev Brugge SBB
153795 SBB 156421 SBB 163314

163314

■ BRUNETTE aantrekkelijk, mooi, lief,
stijlvol zkt contact 7/7 GSM 0479857000
Tijdig bellen aub. TERUG BESCHIK-
BAAR

161780

■ DAME 50j (Waasland) alleenstaand,
wil af en toe een uurtje bij u of bij mij
langskomen. GSM 0472849355 GN
SMS

156456

■ DAME Speelse klassedame 45j met
wagen ! Enkel West Vl. 0476/696793
Week 10 u. tot 18 u. Weekend 12 u. tot
02u ! 

9097580

■ DAME zkt toffe, lieve heer (tss.55-
65jr). Tel tss.19u-22 u. anders geen ant-
woord, mag nr. achter laten. 0472
413473

163375

■ DANSFEEST voor alleenstaanden :
zaterdag 8 febr. vanaf 20 u. 30 Gilden-
huis Sint-Bavo Sint-Bavoplein 8 te Boe-
chout. Nieuw ! ! ! Nieuw ! ! ! Nieuw ! ! !
Inl. 03 877 30 18 of 0474 73 19 03 - www.
raval.be

162659

■ DANSFEEST voor alleenstaanden :
zaterdag 15 feb. vanaf 20 u. "Feestzaal
Loana" - Kievermont 11 te Geel (Nieuwe
locatie ! ! !). Inl. 014 23 51 60 - http://
www.raval.be

162663

■ DERTIGER Goed uitziende, pitti-
ge dertiger, zoekt contact met ver-
zorgde VOLSLANKE dame(20-40j)
0485/26/74/30

9097551

■ INTERNETDATING BEU ? ontmoet
gemotiveerde singles 0475 75 56 48

163336

■ LIEVE JONGEDAME te Lokeren...
met net dat tikkeltje meer 12 u. - 20 u.
Van ma t/m vr. 0477 95 78 70. Geen SMS

163165

■ LIEVE SLANKE MAN 50j wenst een
vaste relatie op te bouwen met een
vrouwtje max 40j. T 0479 01 94 88

163168

■ MAN 35j alleenstaand, zelfstading
beroep zoekt vrouw bij voorkeur met on-
dernemersspirit 0497/47.41.38

162652

■ MAN 50j alleenstaand, wil je af en
toe bij mij komen of ik bij u, dame va 45-
60j, alleen regio St-Nikl 0485 007140 gn
sms aub

162459

■ MAN (50j) zoekt contact met man,
wie wil de nacht met mij delen T0478 37
56 66

162433

■ MAN 53j zkt vrouw tss 45&55j voor
samen op reis te gaan, periode va 12/4..
kosten worden gedeeld T0497 651555

162903

■ MAN 62j zkt dame tussen 45 - 50j.
voor eerlijke serieuze relatie sms 0499/
381006 of mail met foto mjohnny@live.nl

9097578

■ MAN 72J : niet roker en niet drinker
wenst relatie met lieve vrouw. T 0496/
85.75.13

162507

■ MAN 75j, eenzaam, zoekt vrouw 60-
70j voor vriendschap en gezelschap.
Tel.09 360 88 74

163278

■ MAN eenzaam,50 jaar, zoekt vrouw
tussen 40-50 jaar, liefst omgeving St-Ni-
klaas T0484 15 24 76

161369

■ MAN w-vl van 41, lief, gescheiden,
oprecht & eerlijk, is op zoek naar eerlijke
& oprechte vrouw voor vaste relatie
0491/20.41.29

163258


